
1

MOTIVATION

Ett villkor för motivation är att du känner att det du gör är meningsfullt. Det gäller 
både privat och i arbetet. Ser du en mening med det du gör kommer du också att 
vara motiverad. Vi har två begrepp av motivation som vi bör skilja på, yttre och inre 
motivaon. 

Yttre motivation
Med yttrre motivation syftar vi på motivation som kommer från din omgivning. 
Den här typen av motivation kan bygga på belöningar och bestraffningar. Vi lockas 
med belöningar och skräms upp av hot om bestraffningar. Nackdelen med yttre            
motivationen är att den försvinner snabbt om den inte får stimulans helatiden. Den 
funkar bra på kort sikt men sämre på lång sikte eftersom motivationen aldrig blir 
bestående. 

Inre motivation
Medan den inre motivationen finns inom oss själva, den innebär att man känner 
sig nöjd med den man är och att man aldrig kommer att bli besviken på vad man       
presterar. Till den inre motivationen finns det tyvärr inga genvägar för att stärka din 
inre motivation. Däremot kan du träna upp din inre motivation genom din personliga 
utveckling. Det innebär att du själv måste vilja öva upp din inre motivation för att 
kunna lyckas behålla drivet att uppnå dina egna mål.
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U L R I K A  D A V I D S S O N  K I C K S T A R T  –  M O T I V A T I O N

Det här behövs för att uppnå sina mål!

1.
Vilja -  Du måste tycka att det är värt att bibehålla de goda vanor du har 
skaffat dig eller komma ner till önskad målvikt för att sedan behålla den.
Arbetsinsatsen måste stå i proportion till vinsten.

2.
Veta -  Du måste veta vilken typ av beteenden eller insatser som krävs för 
att målet ska  uppnås.

Kunna -  Du måste ha kapacitet eller kunskap om hur beteendet/            
arbetet ska uföras. Är det för svårt och innebär för många bakslag tappar 
man suget.

Våga -  Du måste våga. Rädsla för exempelvis kritik eller misslyckande 
stoppar oss ibland både från att sätta i gång med saker eller att sluföra    
projekt. Exempelvis kan tidigare erfarenheter av misslyckanden – att 
tvingas göra alltför svåra saker allför tidigt– öka rädslan att misslyckas samt 

Komma åt -  Ett annat beteende får inte ligga i vägen. Även om allt ovan 
är uppfyllt kan man ha andra beteenden som kommer i vägen, till exempel 
barn som skall passas, hus som skall skötas etc.

3.

4.

5.
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Så för att ta  redan på hur det ser ut för dig och din inre motivation kan du jobba med dessa frågor.
Det finns inget rätt eller fel när du svarar, det är dina egna personliga värderingar du ska titta på.

Motivationsövning

Hur känns det när du är motiverad? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hur känns det när du INTE är motiverad?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

U L R I K A  D A V I D S S O N  K I C K S T A R T  –  M O T I V A T I O N
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Vad tror du skulle hända om du utvecklade din inre motivation? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vid vilka tillfällen gar du varit som mest motiverad?

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

U L R I K A  D A V I D S S O N  K I C K S T A R T  –  M O T I V A T I O N

”Motivation är A och O för att uppnå en hälsosam           
livsstil. Resan börjar i ditt huvud och det är bara du som 

kan motivera dig själv till en sundare vardag” 
Ulrika

Vad skulle du själv kunna göra för att utveckla din inre motivation? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ge exempel på personer som du anser är motiverande: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________


