
Bilaga C – Validitetshot

Validitetshot Applicerbart Kan förhindras Hanteras

Low statistical power Ja Nej Kvalitativ studie, spelar ingen roll

Violated assumptions of 
statistical tests

Nej - Kvalitativ studie, spelar ingen roll

Fishing and the error rate Ja Ja
Genom att skapa en konceptuell 
modell och använda temperal 
motivation theory minimeras detta 
validitetshot

Reliability of measures Ja Ja

Den mänskliga faktorn är svår att göra
något åt, man hade kunnat utföra 
intervjuer två gånger om men detta 
känns inte rimligt att begära av 
respondenterna så detta är en risk som 
accepteras och man får ha i beaktande

Reliability of treatment 
implementation Ja Nej

Att en studie görs kan påverka 
respondenterna på det ena eller det 
andra sättet, detta är något man får ha i
åtanke men det finns inga åtgärder att 
vidta

Random irrelevancies in 
experimental setting

Ja Ja Genom att se till att intervjuerna 
genomförs på avskild plats så 
undviker man detta hot.

Random heterogeneity of
subjects

Nej - I detta fallet vill vi att respondenterna 
ska se vara IT-chefer. 

History Nej -

Maturation Ja Ja

En intervju som tar lång tid kan ge den
effekt att respondenten blir trött eller 
uttråkad och därför svarar mindre 
genomtänkt, därför bör man inte ha för
långa intervjuer för att undvika detta

Testing Nej -

Instrumentation Ja Ja

För att undvika missförstånd för 
intervjufrågorna så kan man dels testa 
frågorna innan intervjuerna och 
dessutom så har jag deltagit när 
frågorna har besvarats för att kunna 
förtydliga om det finns en misstanke 
att respondenten har misstolkat en 
fråga

Statistical regression Nej -

Selection Nej -
Eftersom att det är en kvalitativ studie 
så är det inte ett allvarligt 



validitetshot.

Mortality Nej -

Ambiguity about 
direction of casual 
influence

Ja Nej Spelar ingen roll vad som beror på vad

Interactions with 
selection

Nej -

Diffusion or imitation of 
treatmens

Nej -

Compensatory 
equilization of 
treatments

Nej -

Compensatory rivalry Nej -

Resentful demorilization Nej -

Inadequate 
preoperational 
explication of constructs

Ja Ja
Genom att definiera kriterier och 
antaganden så undviks detta 
validitetshot

Mono-operation bias Ja Ja Alla aspekter av temperal motivation 
theory beaktas

Confounding constructs 
and levels of constructs

Nej -

Interaction of different 
treatments

Nej -

Interaction of testing and
treatment

Nej -

Restricted 
generalizability across 
constructs

Nej -

Hypothesis guessing Ja Ja
Eftersom att temperal motivation 
theory används och ett stort antal olika
frågor har skapats för att utreda 
motivationen så minimeras detta hot

Evaluation apprehension Ja Ja
Detta är ett hot som är svårt att göra så
mycket åt, men genom att ställa frågor
på ett särskilt sätt så kan det 
minimeras.

Experimenter 
expectancies Ja Ja

Återigen genom att använda temperal 
motivation theory och ställa frågorna 
på ett visst sätt så minimeras detta hot

Interaction of selection 
and treatment

Ja Ja Genom att välja rätt personer att 
intervjua så undviks detta hot

Interaction of setting and
treatment

Nej -

Detta är sådant som kan hända, om det



Interaction of history and
treatment

Ja Ja
har inträffat något signifikant som kan 
få respondenterna att svara på ett visst 
sätt på frågorna just vid denna 
tidpunkt så måste detta framkomma i 
rapporten.

 

• Anchoring undvik siffror på frågorna för att respondenterna inte ska förhålla sig till dem när 

de besvarar frågorna.

• Ställ frågorna i varierande ordning för att höja validiteten.
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