
  Rapport HT 2017 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik C, 15 hp 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personalvetarstudenters motivation till 
studier 

- En enkätstudie om personalvetarstudenter vid 
Uppsala Universitet 

 
 
 
 
 
 

Fredrik Jansson 

Christoffer Sanchez Lindgren 
 
 
 
 
 

Handledare: Beatrice Hallman 

Examinator: 



2	 

Sammanfattning	
Syftet med den här studien är att bringa kunskap om vad som motiverar personalvetarstudenter 
vid Uppsala Universitet till att studera, både vad gäller motivation att söka in till utbildningen, 
men också vad som motiverar dem under studietiden. De frågeställningar vi utgått från är: Vad 
motiverar studenter att påbörja studier?, Vad motiverar studenter under studietiden? och Går 
det att se någon skillnad i motivationen beroende på hur långt studenten kommit i sin 
utbildning? Med avsikt att besvara våra frågeställningar genomförde vi en kvantitativ studie där 
vi konstruerade en enkät som senare skickades ut till 90 studenter och besvarades av 63. Studien 
grundar sig i Deci och Ryans teorier kring inre och yttre motivation samt kompletteras med 
Herzbergs tvåfaktorteori. Utöver Deci och Ryans teori utgår denna studie från en rad tidigare 
forskning vi funnit relevant för vår studie. Den tidigare forskning vi valt att ta med handlar till 
stora delar om studenter och deras motivation till studier. Huruvida studenter vid olika 
universitet motiveras av inre eller yttre motivationsfaktorer är också något som är 
återkommande i vår tidigare forskning. Av enkätundersökningen framkom att de flesta studenter 
som svarat på enkäten motiveras att studera eftersom de i framtiden vill ha möjlighet till en hög 
lön. Utöver hög lön uppgav många respondenter att ny kunskap är en stark motivationsfaktor. 
Ovan nämnda faktorer kan kopplas samman med yttre respektive inre motivation. Faktorer som 
respondenterna ansåg vara av mindre motiverande karaktär var motivation att studera för att inte 
bli av med CSN-medlet, en faktor som hör till yttre motivation. Ny kunskap, möjlighet till hög 
lön och förbättrade karriärmöjligheter var sådana faktorer som respondenterna uppgav 
motiverade dem att söka universitetsstudier. Studien går även in på vad som skiljer studenter 
från olika terminer vad gäller motivation. Det visar sig att ju längre studenten kommit i sin 
utbildning, ju mer tenderar denne att motiveras av yttre motivationsfaktorer som exempelvis 
lön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Motivation, Studenter, Inre och yttre motivation. 
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Abstract	
The purpose of this study is to bring knowledge about what motivates students at Uppsala 
University to study, both in terms of motivation to apply for education, but also what 
motivates them during the study period. The questions we have assumed are: What motivates 
students to begin studies?, What motivates students during the study time? And Can there be 
any difference in motivation depending on how far the student has come into his education? 
With the intention of answering our questions, we conducted a quantitative study where we 
designed a questionnaire that was later sent out to 90 students and answered by 63. The study 
is based on Deci and Ryan's theories of intrinsic and extrinsic motivation and complemented 
by Herzberg's two-factor theory. In addition to Deci and Ryan's theory, this study goes out of 
a series of previous research we found relevant to our study. The previous research we chose 
to include is largely about students and their motivation for study. Whether students at 
different universities are motivated by intrinsic or extrinsic motivational factors are also 
something that is recurring in our previous research. The survey showed that most students 
who responded to the survey are motivated to study because they want to be able to earn a 
high salary in the future. In addition to high wages, many respondents stated that new 
knowledge is a strong motivational factor. The above factors can be linked to extrinsic and 
intrinsic motivation. Factors considered by respondents to be of less motivating nature were 
motivation to study in order not to get rid of CSN funds, a factor that relates to extrinsic 
motivation. New knowledge, opportunity for a high salary and improved career opportunities 
were such factors as respondents stated motivated them to apply for university studies. The 
study also deals with what distinguishes students from different terms regarding motivation. It 
turns out that the longer the student has graduated, the more this tends to be motivated by 
external motivational factors such as salary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Motivation, Students, Intrinsic and extrinsic motivation. 
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1. Inledning	
Uppmärksamheten som riktas mot det livslånga lärandet är nu större än någonsin. Det sägs 
ha att göra med den globalisering och teknologiska förändring som ständigt ökar (Ahl, 
2004). I och med detta blir många erfarna människors kunskapsbas otillräcklig. Typer av 
jobb som industriarbeten och andra liknande yrken som inte kräver någon högre formell typ 
av utbildning försvinner bort till låglöneländer i allt raskare takt (a.a). Något som för med sig 
en ökad arbetslöshet bland de människor som inte har en lång högskoleutbildning att luta sig 
mot. Det har sagts att den generella utbildningsnivån måste höjas för att Sverige ska kunna 
konkurrera i rådande kunskapssamhälle. Eftersom element som välstånd, välfärd och tillväxt 
sägs hänga samman med just ett ökat lärande. Det är inte enbart den ekonomiska tillväxten 
som gynnas av ett ökat lärande, det anses också gynna gemene man på det individuella 
planet då denne får chans att utvecklas och bidra till samhällsutvecklingen. Med regeringens 
ambition att få alla ungdomar att gå klart sin gymnasieutbildning och att hälften av dem 
senare ska gå en högskoleutbildning krävs det att skolan lyckas motivera dem att vilja öka 
sina kunskaper (a.a.). 
Begreppet motivation härstammar ur ordet motiv (Nationalencyklopedin, 2017). Motiv 
innebär något som orsakar rörelse, vilket vidare ger oss förklaringen att begreppet 
motivation är faktorer hos individen som riktar och formar beteenden mot olika mål. 
Motivation som begrepp förklaras även som ett system av motiv för handlande (Svenska 
Akademins ordlista, 2017). En ytterligare definition av begreppet motivation finner vi i Saul 
W Gellerman och Inge Larssons (1995) bok Att motivera till ökad insats. De definierar 
begreppet på följande sätt: ”Motivation är skillnaden mellan att göra det minsta möjliga man 
kan komma undan med och att göra allt man förmår”. Efter ovan redovisade definitioner 
blir det tydligt att motivation är ett begrepp som definieras, tolkas och dessutom har 
diskuterats på olika sätt genom årens lopp. Det är också en av anledningarna till att det idag 
finns en rad olika motivationsteorier. Två av dessa teorier är Frederick Herzbergs (1959) 
tvåfaktorteori samt Deci och Ryans (2000) teori om inre och yttre motivation. Det är också 
dessa två teorier som i denna studie utgör den teoretiska referensramen. Herzbergs 
tvåfaktorteori har, precis som namnet antyder, två kategorier i vilka han skiljer på olika typer 
av motivationsfaktorer. De två kategorierna har han döpt till hygienfaktorer samt 
motivatorer. Dessa två kategorier är starkt kopplade till Deci och Ryans inre och yttre 
motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna kan liknas med de yttre motivationsfaktorerna och 
motivatorerna liknas med de inre (Ahl, 2004). Ahl skriver även att teorier om motivation och 
lärande har spelat en stor roll för pedagogiken som vetenskap. Chris Maharaj, Erik Blair och 
Sarah Chin Yuen Kee (2016) skriver i deras studie att motivation är en viktig faktor för att 
nå framgång samt nödvändig för att lärande ska kunna ske. För att studenter ska klara av de 
betygskriterier och krav som universitet har, krävs att studenterna är motiverade till lärande. 
Vi anser därför att denna studie är av vikt då vi avser bringa kunskap om vad som motiverar 
studenter att söka universitetsstudier samt vad som motiverar dem under studiens gång. 
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1.1 Syfte	
Syftet med den här studien är att bringa kunskap om vad som motiverar personalvetarstudenter 
vid Uppsala Universitet till att studera, både vad gäller motivation att söka in till utbildningen, 
men också vad som motiverar dem under studietiden. 

 

1.2 Frågeställningar	
1. Vad motiverar studenter att påbörja studier? 
2. Vad motiverar studenter under studietiden? 
3. Går det att se någon skillnad i motivationen beroende på hur långt man kommit i 
sin utbildning? 

 
 

1.3 Begrepp	
De ämnen som studenten kan välja att fördjupa sig i är, för tillfället; sociologi med 
inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna 
och arbetsliv eller psykologi. I vår studie har vi valt att fånga in studenter från samtliga 
terminer då vi avser undersöka om vi kan utläsa någon skillnad i motivation mellan de olika 
terminerna. 

 
Vi har valt att undersöka hur studenterna motiveras att läsa till personalvetare. 

 
· Med motivation syftar vi till de faktorer som får studenter att vilja genomföra 
utbildningen. Motivationen kommer att undersökas utifrån inre och yttre faktorer. Inre 
motivation syftar till självuppfyllelse, en vilja att kunna påverka, lära och även känslor av 
kontroll. De yttre faktorerna handlar om belöningar, exempelvis i form av betalning, visad 
uppskattning från lärare eller andra personer i ens omgivning. 

 
· Med studenter menar vi de personer som deltar i personalvetarprogrammet eller 
någon av de tillhörande kurserna. 
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2. Tidigare	forskning	
Här nedan presenteras tidigare forskning kopplat till området vi syftar att undersöka. För att 
finna tidigare forskning har vi via Uppsala Universitets söktjänst, valt att söka i databaserna 
ERIC (Educational Resources Information Center) via EBSCO. Vi har också använt ub.uu.se 
som är Uppsala Universitets elektroniska bibliotek. Sökorden vi har använt oss av är: 
“Student + Motivation”, “ Intrinsic + Extrinsic + Motivation + Students” “School + 
Motivation” samt “motivation”. Inom dessa sökningar har vi funnit tidigare forskning som 
berör vårt valda undersökningsområde, alltså inre och yttre motivation inom utbildning. Vi 
har enbart läst vetenskapligt granskade texter. Under vår sökprocess valde vi att avgränsa oss 
till de studier som är senast utgivna. Vi har dock haft svårt att hitta tidigare forskning som rör 
motivation i förhållande till hur långt man kommit med sin utbildning. 

2.1 Motivation	att	vidareutbilda	sig,	inre	och	yttre	motivation	
I en kvantitativ studie av Brittney Horyna och Jennifer M. Bonds-Raacke (2012) studerades 
förhållandet mellan variablerna skolans storlek, motivation och närvaro på college. Dessa 
variabler undersöktes för att de ville se om elevernas skola och motivation har påverkat om 
de fullföljer sin collegeutbildning eller inte. I studien diskuterar författarna huruvida större 
universitet påverkar elevernas arbetsmiljö negativt, vilket de då menar leder till fler avhopp. 
Författarna fortsätter genom att förklara att mindre lärosäten har färre avhopp och högre 
prestation samt närvaro i jämförelse med större universitet. Vidare diskuterar författarna 
huruvida det är inre eller yttre motivation som motiverar eleverna att slutföra utbildningen. 
Horyna och Bonds-Raacke (2012) menar att de elever som tillhör mindre klasser i högre 
grad styrs av inre motivation medan de från större klasser styrs av yttre motivation. Detta är 
även något som de själva styrker genom sina egna studier och de väljer att förklara 
fenomenet genom att studenterna vid mindre lärosäten får en mer positiv miljö vid 
undervisning och att inre motivationsfaktorer är starkast bidragande till att de fullföljer 
utbildningen. I samma studie visas skillnaden mellan att komma från ett stort respektive litet 
gymnasium sett till antalet studenter. De elever som kommer från de större 
gymnasieskolorna tenderar också att styras av yttre motivation medan de som kommer från 
de mindre skolorna i högre utsträckning påverkas av de inre (a.a.). Studiens resultat visar att 
yttre motivation i form av tron om förbättrade karriärmöjligheter eller chansen att få ett 
högavlönat jobb efter erhållen examen var den motivationsfaktor som visade sig starkast i de 
klasser innehållande fler elever (Horyna & Bonds-Raacke, 2012). 

 
 

Shawn Van Etten, Michael Pressley, Dennis M. McInerney och Arief Darmanegara Liem 
(2008) skriver i sin studie om hur motivationen bland sistaårsstudenter vid ett lärosäte i 
Singapore ser ut. Sådant som examen och betyg var stora motivationsfaktorer medan kurser 
som inte var betygsgrundande inte lockade studenterna till att delta vid lektionerna i samma 
utsträckning. Författarna lyfter också upp betydelsen av inre- och yttre motivation och dessa 
motivationsfaktorer påverkar studenterna. Betyg kopplas till Deci och Ryans (2000) yttre 
motivationsfaktorer medan ny kunskap hänger samman med inre motivation. Samhällsklass 
och viljan av att få kontroll är sådana faktorer som kopplas till vad författarna benämner som 
inre motivationsfaktor. Samtidigt skriver forskarna att sociala aspekter, så som 
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examinationer kan kopplas samman med yttre motivationsfaktorer. Inre motivation präglas 
även av viljan att se syftet av det man gör och uppnå vad Van Etten et al. (2008) benämner 
som excellens. Studiens resultat visade bland annat att studenter som härstammar från lägre 
samhällsklasser oftare såg studierna som en möjlighet att avancera och ta sig upp till en 
högre social ställning i samhället och därav tenderade att vara mer motiverade. En 
motivationsfaktor som kopplas till Herzbergs (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959) 
hygienfaktorer eller Deci och Ryans (2000) yttre motivation. 

 
I en studie gjord av Trent W.Maurer, Deborah Allen, Delena Bell Gatch, Padmini Shankar 
och Diana Sturges (2013) gör dem ett försök att förstå vilka faktorer som motiverar 
studenter och hur de faktorerna sedan påverkar ifall studenten når framgång. Rapporten 
undersökte även om det gick att öka motivationen och hur det såg ut med inre och yttre 
motivation hos studenterna. Studenterna som undersöktes läste anatomi, fysiologi eller 
kurser inom kosthållning och modellen. Författarna till studien valde att se på motivationen 
med hjälp av begreppen inre och yttre motivation, vilka vi i vår studie kommer att gå in mer 
på senare. 
Själva undersökningen gjordes med hjälp av enkäter och resultatet visade att studenterna 
som läste kosthållningskurser i större utsträckning motiveras av inre motivation medan de 
som läste anatomi påverkades av yttre motivation (Mauer et al., 2013). 

 
Tomas Jungert, Fredrik Alm och Robert Thornberg (2014) undersöker i deras studie vad som 
motiverar lärarstudenter vid Linköpings Universitet att studera. Studien berör dels vad som 
motiverat studenterna att söka tidigare nämnda universitetsutbildning, vad som motiverar dem 
under tiden de studerar samt vad som får dem att avsluta utbildningen i förtid. 333 
lärarstudenter har undersökts med hjälp av en enkät. Enkäten är uppbyggd av påståenden som 
respondenterna behöver ta ställning till. De har använt sig av ett självskattningsformulär där 
siffran ett motsvara instämmer inte alls och siffran sju innebär att respondenten instämmer 
helt med det påstående som listats. Påståenden som respondenterna behöver ta ställning till är 
starkt kopplade till inre och yttre motivation. Bland annat ställs påståendet; För att få en 
bättre lön, med avsikten att mäta yttre motivation till studier (Jungert et al., 2014). Ett 
påstående som använts i syfte att undersöka den inre motivationen är; “Därför att mina 
studier gör det möjligt för mig att lära mig om många saker som intresserar mig”. Studien 
kommer fram till att de inre motivationsfaktorerna dominerar vad gäller att söka in till studier, 
samt vad som motiverar dessa studenter under deras studietid. Av de studenter som av någon 
anledning inte fullföljde utbildningen, var de flesta styrda av yttre motivation. 

2.2 Motivation	att	studera	
I en studie av Chris Maharaj, Erik Blair och Sarah Chin Yuen Kee (2015) undersöktes vad 
som får ingenjörsstudenter vid ett universitet i Karibien till att studera. I studien nämns 
motivation som en faktor för att nå framgång samt att det är nödvändigt för att lärande 
skall kunna ske. Studien ville ta reda på vilka faktorer som spelar in i studenternas 
motivation. 
Hälften av studenterna uppgav att de, av personliga skäl inte kunde uppnå särskilt höga betyg. 
Något som de främst upplevde bero på bristen av koncentration och dåligt minne till följd av 
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just den låga koncentrationen (Maharaj, et.al., 2015). Studien kom fram till att studenterna 
upplevde väldigt låg grad av inre motivation och de menar istället att motivationen kom 
utifrån, i form av uppmuntrande ord från klasskamrater och andra i deras omgivning. Vidare 
framkom det att studenterna kände väldigt lite stöd från lärarna på universitet. En stor faktor 
som låg till grund för motivationen hos studenterna var de karriärmöjligheter som studenterna 
upplevde att de fick om de fullföljde den utbildning de påbörjat. Det syntes inga tecken på att 
studenterna motiverades av själva lärandet, vilket kopplas till inre motivation, istället var de 
väldigt fokuserade på de karriärmöjligheter de fick av att läsa till ingenjör. Maharaj et al. 
(2015) påpekar avslutningsvis att universitet bör fundera över vad som gör att personer väljer 
att söka de utbildningar de gör. 

2.3 Sammanfattning	tidigare	forskning	
Forskningen vi har valt att lyfta har alla berört begreppet motivation i olika miljöer och 
kontexter. Gemensamt för dessa studier är att samtliga använt sig av faktorer som kopplas 
samman med inre och yttre motivation. Av ovan presenterad forskning finner vi att 
motivation som begrepp har studerats på en rad olika sätt och med en hel del olika 
bakgrundsfaktorer. I den tidigare forskning vi tagit upp har studenters motivation jämförts 
mellan bland annat storlek på elevens skola eller olika utbildningsprogram. Denna studie 
lägger också fokus på skillnader mellan studenter som nyligen påbörjat studierna jämfört med 
de som studerat några terminer. Maharaj et al. (2015) skriver i deras studie om den yttre 
motivationens påverkan i huruvida studenter slutför sin utbildning eller inte. Resultatet från 
studien visar att studenternas vilja att nå framgång i arbetslivet är det som motiverar dem mest 
till studier. En faktor som är starkt förknippad med de yttre motivationsfaktorerna. Till 
skillnad Maharaj et al. (2015) kommer Jungert et al. (2014) fram till att studenterna som 
deltagit i deras studie främst motiveras av inre motivationsfaktorer. Jungerts et al. (2015) 
studie visade även att de som tenderar att styras av yttre motivationsfaktorer också är dem 
som i större utsträckning avslutat studierna i förtid, utan examen. 

 
Vi är medvetna om att delar av den tidigare forskning som presenterats i denna studie är 
utförda på universitet i länder där universitetsstudier inte är gratis, som är fallet i Sverige och 
på det universitet vi valt att studera. Motivationen bland de studenter som ingått i de tidigare 
studierna kan därför skilja sig något från de som deltagit i denna studie. Vi är även medvetna 
om det utbildningssociologiska perspektivet i vad som får människor att påbörja högre 
utbildning. Sådant som social bakgrund och kulturellt kapital sägs påverka valet att 
vidareutbilda sig (Hilding, 2011; Lidegran 2009). Vi har dock valt att lyfta fram annan 
tidigare forskning som vi anser vara mer relevant för denna studie. 
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3. Teoretisk	referensram	
I vår studie ämnar vi undersöka universitetsstudenters motivation till att påbörja en utbildning 
samt vad som motiverar dem att fullfölja utbildningen. För att närma oss detta kommer vi 
använda oss av Deci och Ryans teori om inre och yttre motivation. Utöver Deci och Ryan har 
vi även valt att komplettera med Herzbergs teori som ligger till grund för Deci och Ryans 
teori (Ahl, 2004). Dessa två teorier, tillsammans med den tidigare forskning vi funnit inom 
ämnet, ligger till grund för den enkät vi skapat samt analysen av empirin. 

3.1 Inre	och	yttre	motivation	
Deci och Ryan (2000) menar att inre motivation i grunden handlar om människans “kan 
själv” behov och att detta påverkar viljan att lära och att hävda sig. Den inre motivationen 
och strävan efter “kan själv” medför känslor av intresse, upprymdhet och glädje (a.a). Det 
bör tilläggas att den utmaning eller uppgift som individen står inför bör innebära någon form 
av utmaning för att behoven skall tillfredsställas (Deci & Ryan, 2000). Något som också 
visar på klara likheter mellan denna teori och den teori som Herzberg presenterat. Den inre 
motivationen handlar om människans behov och vilja av att antingen ta till sig ny kunskap 
eller nå ett uppsatt mål. Deci och Ryan (2000) skriver att den inre motivationen stärks i 
samband med en känsla av självbestämmande. Det innebär att individer som upplever att de 
har möjlighet att fatta egna beslut också kommer att få en stärkt inre motivation. Utöver 
självbestämmande skriver Deci och Ryan (2000) att den inre motivationen stärks genom 
bekräftelse från andra, som egentligen kan ses som en yttre motivationsfaktor men som 
enligt forskarna leder till en förhöjd inre motivation. Även viljan att infånga nya kunskaper 
och på så sätt kunna hävda sig sägs vara en bidragande orsak till uppkomsten av inre 
motivation (a.a.). Deci och Ryan (2000) skriver att inre motivation som fenomen bör ses som 
en av människans störst bidragande orsaker till utveckling. De menar att människor redan i 
tidig ålder drivs av nyfikenhet som kopplas till inre motivation samtidigt som det finns en 
avsaknad av behovet av yttre belöningar. 

 
När det kommer till yttre motivation så förklaras den av Deci och Ryan (2000) som något 
som skiljer sig individer emellan. Det är externa faktorer som påverkar motivationen 
exempelvis i form av betalning (Deci & Ryan, 2000). Den yttre motivationen finns, precis 
som namnet antyder, utanför varje enskild person. För att den yttre motivationen skall 
fortsätta existera och fungera 

 
som en drivande faktor krävs att det finns någon form av förväntan av att individen någon 
gång skall kunna uppnå det mål hen satt upp (Deci & Ryan, 2000). Det är emellertid i 
samspelet mellan inre och yttre motivation som allt har sin grund. Det kan, enligt Deci och 
Ryan (2000) finnas hur många olika kombinationer av inre respektive yttre 
motivationsfaktorer som helst, ibland drar de åt samma håll medan de vid andra tillfällen går 
åt helt olika. Likheterna mellan den inre respektive yttre motivationen är främst att de båda 
ökar vid belöning (Deci & Ryan, 2000). Det är enligt de båda forskarna viktigt att komma 
ihåg att den inre och yttre motivationen inte står separerade från varandra utan snarare 
ständigt växelspelar. Den inre motivationen påverkar alltså den yttre och vice versa (a.a.). 
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3.2 Herzbergs	Tvåfaktorteori	
Frederick Irving Herzberg, som var en amerikansk psykolog, menade att människors behov 
fungerar som drivkraft, en teori som grundar sig i Abraham Maslows teorier om människans 
olika behov (Ahl, 2004). Till skillnad från Maslow valde dock Herzberg att begränsa de olika 
behoven till två separata kategorier. Genom att undersöka vilka faktorer som låg till grund för 
motivation och tillfredsställelse kunde han fastställa dessa två kategorier. Han undersökte inte 
endast vad som bidrog till motivation utan också vilka faktorer som ledde till missnöje. De två 
kategorierna kom han att kalla hygienfaktorer samt motivatorer (Gustafsson, 2000; Herzberg 
et al., 1959). Nedan visas exempel på vilka de olika faktorerna är samt vilken av kategorierna 
de är kopplade till. 

 

Motivatorer Hygienfaktorer 

Resultat/prestation Lön 

Erkännande Fysisk arbetsmiljö 

Arbetet i sig Arbetsvillkor 

Ansvar Arbetsledning 

Avancemang Status 

Möjlighet att växa Anställningstrygghet 

 

Motivatorerna innebär att individen behöver känna att det finns utvecklingsmöjligheter och att 
dennes förbättrade prestationer också leder till avancemang. Utöver avancemanget är det 
viktigt för personen att känna sig sedd, uppleva att det hen gjort uppskattas samt att personen 
får en känsla av inre tillväxt (Gustafsson, 2000). Känslan av att växa förklarar Herzberg (Ahl, 
2004) som att en person får en känsla av att hen klarat av att genomföra en uppgift som känns 
betydelsefull eller meningsfull. 

Hygienfaktorerna är inte alls lika starkt kopplade till arbetssituationen som motivatorerna är. 
Snarare är det den miljö inom vilket en person verkar i som har en betydande roll (Ahl, 2004). 
Herzberg menar (a.a.) att otillfredsställelsen minskar då en aktivt arbetar med att förbättra 
hygienfaktorerna. Dock bör det tilläggas att motivationen per automatik inte ökar på grund av 
förbättrade hygienfaktorer och minskad otillfredsställelse. Detta kan aldrig höjas till en 
motiverande nivå då dessa faktorer endast påverkar graden av missnöje (Gustafsson, 
2000). Vad det vittnar om är främst vilka faktorer som faktiskt betyder mest för en person när 
det kommer till motivation. Att ge högre lön, piffa upp kontorsmiljön eller ge andra typer av 
förmåner är inte det som i slutändan kommer att stärka motivationen. Istället är det sådana 
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saker som individens intressen, ambitioner och förmåga som bör ställas i centrum om avsikten 
är att öka motivationen. En ytterligare faktor som inte får glömmas bort är det utrymme 
ledaren, chefen eller, som i fallet med vår studie, läraren ger sina anställda eller elever att 
utvecklas och möjlighet till eget ansvar (Gustafsson, 2000). 

 

3.3 Tillämpning	av	teorin	
De två teorier som presenterats i detta avsnitt ligger till grund för de frågor vi ställt till 
studenterna som besvarat enkäten. Vi har utgått från Herzbergs hygienfaktorer och 
motivatorer samt använt oss av faktorer som Deci och Ryan nämner som inre respektive yttre 
motivation. Utöver enkätfrågorna ligger teorin till grund för hur vi sedan har analyserat den 
insamlade empirin. Faktorer som lön, högre social status och trygghet anser vi hänger ihop 
med Herzbergs hygienfaktorer. Utöver Herzbergs hygienfaktorer kan de också kopplas till 
Deci och Ryans teori om yttre motivation. Faktorer som utmaning, ny kunskap och varierande 
uppgifter anser vi hänga ihop med Herzbergs motivatorer samt Deci och Ryans inre 
motivation. I vår enkätundersökning mäts dessa faktorer genom en rad olika frågor. Herzbergs 
tvåfaktorteori har hjälpt oss att konkretisera frågor om inre och yttre motivation. Ifall 
studenterna har instämt till en hög grad på en sådan fråga tolkar vi i analysen svaret som att 
faktorn är betydande för deras motivation till att studera. Vidare har vi använt teorierna för att 
analysera vad som motiverar personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet att söka in till 
universitetsstudier samt vad som motiverar dem under studietiden. Med Herzberg, Deci och 
Ryans motivationsfaktorer som grund vill vi bringa kunskap om studenterna motiveras av inre 
eller yttre motivation. Vi vill även undersöka huruvida det går att se någon skillnad, vad gäller 
inre respektive yttre motivation, mellan de som nyligen påbörjat sina studier jämfört med de 
som närmar sig examen. 
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4. Metod	
Nedan redogör vi för vårt val av tillvägagångssätt vad gäller genomförandet av denna studie. 
Vi börjar med att ge en motivering till varför vi valt att genomföra undersökningen med hjälp 
av en kvantitativ metod. Efter motiveringen av tillvägagångssätt kommer vi att redovisa hur vi 
konstruerat den enkät som senare ligger till grund för det resultat vi kommer att analysera. 
Metodavsnittet avslutas med att vi redogör för de åtgärder vi vidtagit för att studien ska hålla 
en så hög kvalitet som möjligt. 

4.1 Metodansats	
Eftersom vi inte strävade efter enskilda upplevelser utan istället ville bilda oss en generell 
bild av vad som motiverar studenter, valde vi en kvantitativ ansats. Då syftet var att 
undersöka vad studenter vid uppsala universitet motiveras av ansåg vi att den kvantitativa 
metoden lämpade sig bäst. Främst av den anledning att en kvantitativ metod gav oss en 
möjlighet att uttala oss om generella drag, mönster och samband i vad som motiverar 
studenterna. Bryman (2011) skriver att en kvantitativ metod ger möjlighet till större urval 
och därmed ökar chanserna att kunna generalisera. 

 
Vid genomförandet av en enkätstudie finns det både för- och nackdelar som vi har haft i 
åtanke. En av de nackdelar som ofta nämns vid arbetet med enkäter är det faktum att 
möjligheten till följdfrågor saknas (Ahrne & Svensson, 2011). På så vis erhåller forskaren 
inte samma möjlighet till djupa och ingående svar som vid en kvalitativ studie. Andra 
svårigheter som nämns är att respondenter som besvarar enkätfrågor inte har samma tålamod 
som vid en intervju. Med andra ord kan en forskare inte ställa lika många frågor i en enkät 
som vid en intervju (Bryman, 2011). Vidare fanns det en risk att inte få tillbaka alla enkäter 
eftersom vi inte hade samma möjlighet att hjälpa respondenten att besvara enkäten på så sätt 
som vore möjligt vid en intervju. Ett annat problem med enkäter är den möjlighet 
respondenten har att läsa alla frågor innan enkäten besvaras, vilket innebär att frågorna inte 
blir oberoende av varandra (Bryman, 2011). Enkättrötthet är något som också bör ses som en 
nackdel, speciellt om enkäten är för upprepande, utdragen eller allt för komplicerad kommer 
respondenter att avstå från att slutföra enkäten (Ejlertsson, 2014), något vi hade i åtanke vid 
konstruktionen och därför försökte vi att minimera antalet frågor. Alla frågor passar inte i en 
enkät och det finns risk att vi går miste om information samt att frågorna kan vara 
formulerade på ett sådant sätt som gör det svårt för respondenten att svara korrekt. Därför 
var det viktigt för oss att göra en pilotenkät, något som förklaras mer utförligt längre ner i 
avsnittet. 

 
Fördelarna med enkätstudier och anledningen till att vi valt att använda just denna metod har 
till stor del att göra med den avsikt vi har att kunna göra en mätning av de olika fenomenen 
inre- och yttre motivation. Något vi anser vara svårare att genomföra med hjälp av intervjuer. 
Genom att använda oss av enkäter kan som sagt samtliga respondenter svara samtidigt vilket 
sparar oss tid jämfört med om vi skulle genomfört intervjuer. En annan fördel med att 
använda oss av enkäter är att det inte medför någon intervjuareffekt, vilket innebär att vi inte 
påverkar respondenternas svar i lika stor utsträckning som vid en intervju (Bryman, 2011). 
Även om detta ses som en fördel bör det tilläggas att vi bör ta detta med en nypa salt eftersom 
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det har varit svårt att riktigt avgöra vad det är som gör att skevheter skapas i respondenternas 
svar (a.a). Något som dock framkommit är att respondenter vid en intervju allt mer ofta 
tenderar att ge en positiv bild av sig själva (a.a). Ytterligare positiva aspekter av användandet 
av enkät är att det inte blir någon variation i frågeformulering samt att enkäter lättare kan 
anpassas efter respondenternas behov, vilket innebär att respondenterna kan besvara enkäten 
när de själva känner att de har tid för det. 

4.2 Urval	
Den population som vi valt att genomföra studien på är personer som studerar till 
personalvetare vid Uppsala Universitet. Vi valde att inte begränsa oss till endast 
programstudenter utan inkluderade även de som läser fristående kurser men som ändå 
avser ta samma examen som de studenter som läser programmet. Den totala populationen 
uppgick vid undersökningstillfället till 381 studenter. 

 
För att göra ett urval valde vi att kontakta personal som är ansvarig för inskrivning av 
studenter på kurser kopplade till personalvetarprogrammet. Av denne bad vi att få en lista, 
bestående av namn och mailadress, på samtliga personer som läser till personalvetare. Efter 
att vi fick listan valde vi att numrera samtliga studenter och sedan med hjälp av Excel slumpa 
fram siffror. De slumpade siffrorna blev sedan de studenterna vi valde att maila ut vår enkät 
till. Ett sådant här tillvägagångssätt går att likna med det Bryman (2011) kallar för ett obundet 
slumpmässigt urval. Trots att vi valde att numrera och slumpmässigt välja studenter, som 
förklarats ovan, var vår avsikt och förhoppning att samtliga terminer skulle bli väl 
representerade. Att vi gjorde ett obundet slumpmässigt urval kan i efterhand ha varit till en 
nackdel då ett stratifierat urval med större säkerhet hade gett oss spridning mellan terminerna. 
Vi ansåg däremot att ett obundet slumpmässigt urval i det här fallet ändå gav oss tillräckligt 
bra spridning mellan terminerna. I valet av tillvägagångssätt för att göra urval diskuterade vi 
även möjligheter att göra ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval skulle ha inneburet att vi 
hade valt ut de studenter som är närmast tillgängliga för oss som genomför studien, t.ex. 
skicka ut enkäten i olika facebookgrupper kopplade till personalvetarprogrammet i Uppsala. 
Anledningen till att vi valde att göra ett obundet slumpmässigt urval var för att svaren blir mer 
representativa för vår valda population, något som Bryman (2011) poängterar. 

 
Under vår urvalsprocess arbetade vi, som tidigare nämnt, med att få ut en lista på alla de 
personer som läser personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Efter att vi erhöll listan 
så slumpades studenternas mailadresser fram. För att få fram data valde vi sedan att skicka ut 
vår tillverkade enkät till 90 stycken av dessa slumpmässigt valda mailadresser. Vår 
datainsamling skedde genom en webbenkät via Google Formulär som länkades i mailet som 
skickades ut till samtliga enkätdeltagare. Anledningen till at vi gjorde webbenkäten via google 
formulär berodde på att vi var bekanta med programmet sedan tidigare samt att det är väldigt 
lätt att arbeta i. Arbetet i google formulär är inte bara enkelt för oss som konstruerar enkäten 
utan även för de som skall besvara den.  Enkäten som vi skickade ut var tänkt att ta mellan 
fem och tio minuter att besvara. Med enkäten bifogade vi även ett informationsblad där vi 
dels informerade om konfidentialitet men också om enkätens utformning. Något vi hade i 
åtanke under planeringen av vår studie var att vi vill skicka ut enkäterna vid ett tidigt skede, 
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eftersom vi hade en begränsad tid på oss och inte ville riskera att hamna i tidsnöd vad gäller 
analysen av resultatet (jfr. Bryman, 2011). 

 
Av de 63 respondenterna som svarade på enkäten läste 9,5 % (n=6) termin 1, 20,6 (n=13) 
termin 2, 15,9 % (n=10) termin 3, 9,5 % (n=6) termin 4, 27 % (n=17) termin 5 och 17,5 % 
(n=11) termin 6. 

 
Vi valde att göra samtliga frågor i vår enkät obligatoriska att svara på, vilket innebär att alla 
respondenter som besvarat vår undersökning har svarat på samtliga frågor. Därmed har 
studien inget internt bortfall. Det externa bortfallet, som innefattar de tillfrågade personerna 
som av någon anledning valt att avstå från att svara på enkäten uppgår till 30 %, vilket vi 
bedömer vara bra. 

4.3 Generalisering	
I detta avsnitt diskuteras huruvida studiens resultat är generaliserbart eller ej. Vi har funderat 
kring om vi kan använda våra svar för att säga något om vår valda population som helhet eller 
om vi kan använda svaren för att säga något om studenter som läser andra program eller på 
andra universitet. 
Eftersom vi har gjort ett obundet slumpmässigt urval menar Bryman (2011) att det är möjligt 
för oss att generalisera vårt resultat på den population vi har valt. Vi anser att generalisering är 
möjlig om endast på universitetsutbildningar som är liknande personalvetarprogrammet. Detta 
för att kontexten och miljön enligt Larsson (2009) anses vara en viktig faktor i frågan om 
generalisering. Studiens resultat kan generaliseras eller anses giltig för undersökningar som 
gjorts eller kommer att göras på andra universitet med inriktning som liknar personalvetare. 
Bryman (2011) skriver att en population som till synes verkar väldigt lik en annan, ändå kan 
skilja sig i små men betydelsefulla hänseenden, som är avgörande för en studies resultat. Med 
detta sagt, anser vi att generalisering är möjlig, om endast till liknande 
universitetsutbildningar. 

4.4 Utformning	av	enkät	
Vid utformandet av enkäten finns en del riktlinjer att ha i åtanke. Trost (2007) skriver att 
enkäter främst används för att belysa attityder och fenomen av de data som samlats in vilket 
också var anledningen till att vi valde att genomföra en enkätstudie. Det inledande skedet 
vid enkätkonstruktion är också den fas som är mest krävande. Utformningen av 
enkätfrågorna är ett viktigt steg då det gäller att formulera frågorna på ett sådant sätt att det 
hjälper oss att besvara de forskningsfrågor vi formulerat (Ejlertsson, 2014). 
I själva skapandet av enkätfrågorna utgick vi ifrån vårt syfte med studien samt de 
frågeställningar vi hade, något som Ejlertsson (2014) tar upp som en viktig del vid 
konstruktionen av en enkät. Utöver syfte och frågeställningar hade vi hela tiden den tidigare 
forskningen samt vår valda teori i åtanke. Detta framgår tydligare av den operationalisering 
vi presenterar längre ned i detta avsnitt. Vi valde att ta teorin i noga beaktning för att vi ville 
ha konkreta frågor som ger svar på om det är inre och/ -eller yttre aspekter av studenternas 
motivation. När vår enkät var klar bestod den av 33 frågor. De första fem handlar om 
bakgrundsfaktorer som är enkla att besvara vilket Ejlertsson (2014) nämner 
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som ett bra sätt att inleda en enkät. Den bakgrundsfaktor som frågar om hur länge 
respondenten studerat var med av den anledning att vi avsåg undersöka huruvida det går att 
se någon skillnad mellan respondenterna som kommit olika långt i sin utbildning. Andra 
bakgrundsfrågor vi valde att ha med var; kön, ålder samt om respondenten går programmet 
eller tillgodogör sig utbildningen själv genom fristående kurser. Detta då den typen av 
frågor inte kräver särskild eftertanke och därmed kan anses vara av enklare karaktär. Efter 
de fem bakgrundsfaktorerna konstruerade vi 26 frågor där respondenten på en femgradig 
skala skulle besvarade i vilken grad de instämde med ett påstående. Svarsalternativen var 
uppbyggda så att nummer ett motsvarade instämmer inte alls och nummer fem motsvarade 
instämmer helt. I de två avslutande frågorna valde vi att ha en lista med sju stycken 
påståenden av vilka respondenten skulle välja vilket som passade bäst in på frågan. 

 
För att minska bortfallet och försöka få relevanta svar valde vi under konstruerandet av 
enkäten att försöka skriva frågorna på bästa möjliga sätt och begränsa antalet så gott vi 
kunde.Vi strävade även efter att göra en enkel layout som gör enkäten tydlig samt får den att 
se mindre omfattande ut (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). I vårt arbete med att skriva 
frågorna på bästa möjliga sätt har vi försökt formulera frågor som enbart kan tolkas på ett sätt 
av respondenterna. Under det arbetet har vi behövt formulera om hela frågor, men även 
behövt byta ut olika ord som annars skulle ha öppnat för annan tolkning. För att skapa en 
entydighet i frågorna har vi också lagt ner tid på att formulera svarsalternativ som inte skall 
skapa några tolkningsproblem för respondenterna, något som även Ejlertsson (2014) anser 
vara betydande för kvaliteten av enkäten och som vi arbetade med under pilotstudien. 

 
Enkäten var uppbyggd på ett sådant sätt som redovisas nedan. 

 
• Fråga 1 – 5 handlar om bakgrundsfaktorer som exempelvis kön och ålder 
• Fråga 6-14 berör studenternas inre motivation respektive yttre motivation innan 

påbörjade studier 
• Fråga 15-31 berör studenternas inre motivation respektive yttre motivation 

under pågående studier 
• Fråga 32 och 33 undersöker vad som motiverar samt vad som inte motiverar 

studenterna att studera under studietiden. 
 

Tabell 1 visar exempel på hur frågorna operationaliserats med utgångspunkt i tidigare 
forskning och den teori som studien utgått från. 
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Tabell 1. Operationaliseringstabell 

Inre motivation: Jag motiveras 
att studera för att jag vill öka min 
kunskap. 

Detta påstående ämnar undersöka den inre 
motivationen. Maharaj et al. (2015) skriver i deras studie 
att studenterna inte motiveras av den inre 
motivationsfaktorn; tillgodose sig ny kunskap. Deci och 
Ryan (2000) skriver att inre motivation kopplas samman 
med viljan att öka sin kunskap. Ökad kunskap har vi även 
kopplat till Herzbergs motivatorer i form av möjlighet att 
växa. 

Inre motivation: Jag 
motiverades att söka 
universitetsstudier för att öka min 
kunskap. 

Påståendet har som avsikt att undersöka vad Deci och 
Ryan (2000) refererar till som inre motivation i form av 
människans strävan av ”kan själv”. Det här påståendet är 
även i likhet med hur Jungert et al. (2014) mäter en inre 
motivationsfaktor. 

Yttre motivation: Jag 
motiverades att studera för att 
förbättra mina 
karriärmöjligheter. 

Målet med denna fråga var att undersöka om 
respondenterna motiveras av yttre motivation i form av 
förbättrade karriärmöjligheter. Maharaj et al. (2015) kom 
fram till att studenterna vid det universitet de undersökte 
motiverades av de karriärmöjligheter studierna medförde. 
En fråga som har ursprung i Herzbergs hygienfaktorer; 
lön, arbetsvillkor och anställningstrygghet. 

Yttre motivation: Jag motiveras 
av att studera för att i framtiden 
ha möjlighet till högre lön. 

Belöning i form av högre lön anses av Deci och Ryan 
(2000) påverka den yttre motivationen. Faktorn lön är 
även kopplad till Herzbergs Hygienfaktorer. Påstående är 
även i likhet med hur Jungert et al. (2014) har mätt en 
yttre motivationsfaktor. 

Inre och yttre motivation: De 
avslutande två frågorna löd; Vad 
motiverar dig mest till att 
studera? Samt Vad motiverar dig 
minst till att studera? 

Dessa två frågor avsåg undersöka huruvida 
respondenterna främst motiveras av inre eller yttre 
motivation. Jungerts et al. (2014)) studie visade att 
studenternas främsta motivationsfaktor var kopplade till 
den inre motivationen och vi ville bringa kunskap om 
huruvida de personer som besvarade vår enkät motiveras 
av detsamma. Svarsalternativen i denna fråga är främst 
hämtade från Herzbergs tvåfaktorteroi. Exempel på 
sådana svar är status, lön och för lärandets skull. 
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4.4.1	Reflektion	av	enkätfrågor	
Vid analysen av frågorna upptäckte vi en del problem med hur vissa frågor var ställda. Ett 
exempel på detta är frågan som berör studenternas motivation till studier på grund av att 
studierna känns utmanande. Problemet med den frågan är huruvida det går att tolka svaren på ett 
konsekvent sätt eller inte. Frågan är ställd på ett sådant sätt att den är öppen för tolkning 
huruvida studenterna motiveras av utmaningar eller om de upplever studierna som utmanande. 
Även frågan om studenterna motiveras av varierande uppgifter går att tolka på olika sätt. Den 
frågan kan exempelvis tolkas som att studenterna upplever att de har varierande uppgifter och 
därmed motiveras av den faktorn. En annan tolkning som går att göra är att studenterna 
motiveras av varierande uppgifter generellt.  Trots denna upptäckt fanns det för knappt om tid 
för att kunna göra om enkäten och därmed valde vi att behålla frågorna som de var ställda. Dessa 
frågor kan även påverka studiens reliabilitet på ett negativt sätt.  
 
4.5 Utformning	av	följebrev	
När en kvantitativ studie görs med hjälp av enkät, är det bra att skicka med ett följebrev. 
Vårt följebrev innehåller till en början en kort presentation av oss som genomför studien och 
där vi förklarar vilket program vi studerar på samt att studien är till vår kandidatuppsats. 
Vidare informerar vårt följebrev respondenten om vad målet med studien är, vilket också 
Ejlertsson (2014) rekommenderar att man gör. Efter presentationen av oss som forskare och 
studiens mål följer information om att deltagandet är frivilligt, när de senast kan besvara 
enkäten, att uppgifterna behandlas konfidentiellt, hur många frågor enkäten består av och 
hur lång tid den tar att besvara. 
När ett följebrev konstrueras kan det i vissa fall vara klokt att ge respondenterna något 
som motiverar dem att svara på enkäten (a.a.), men i detta fall valde vi att inte göra det då 
vi antog att vår svarsfrekvens skulle vara tillräckligt hög ändå. 
Vidare i följebrevet förklarar vi när och var resultatet kommer att publiceras samt ett tack 
till respondenterna för deras medverkan. Ifall det skulle uppstå några frågor eller svårigheter 
för respondenten skrev vi upp kontaktuppgifter till oss forskare samt vår kursansvariga efter 
det avslutande stycket. 

 
4.6 Pilotstudie	
Innan vi valde att skicka iväg vår undersökning gjorde vi en pilotstudie. Pilotstudien 
skickades ut när vi hade utformat hela enkäten och kände oss nöjda med den. Trots att alla 
frågor och svarsalternativen kändes självklara för oss, ville vi ändå testa dem innan vi 
skickade ut den riktiga studien. Enligt Ejlertsson (2014) kan det vara så att forskare som 
konstruerar sin egen enkät känner att enkäten verkar självklar eftersom forskaren själv haft en 
bakomliggande tanke med allt. Eftersom vi förstod att vi hade en tydlig bakomliggande tanke 
med hela studien ville vi därför testa studien på ett fåtal människor som liknade vårt riktiga 
urval och som inte var insatta i vårt enkätskapande. Vi valde att ge ut enkäten för prövning till 
ett fåtal vänner samt några studiekamrater. När våra vänner och studiekamrater besvarade 
enkäten satt vi bredvid under tiden. Det gjorde vi för att kunna fråga hur de tolkade vissa av 
uttrycken och för att de direkt skulle kunna vända sig till oss för att fråga om något var oklart. 
Vi använde även pilotstudien för att få fram om test-respondenterna tyckte att några 
svarsalternativ saknades eller om något var otydligt formulerat (a.a.). Pilotstudien ledde till 
några förändringar i enkäten. En av de förändringar vi genomförde var att minska 
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svarsalternativen från sju till fem. Detta gjorde att det blev lättare att ta ställning då många av 
de som genomförde pilotstudien upplevde att sju svarsalternativ per fråga blev för mycket då 
det försvårade ställningstagandet. Vidare kom vi att ändra några frågeformuleringar. Nedan 
går att läsa hur några av frågor såg ut till en början samt hur de sedan såg ut vid det faktiska 
utskicket. 

 
Pilotstudie Utskickad enkät 

Jag motiveras för att lära. Jag motiveras av ny kunskap. 

Hög lön motiverar mig. Jag motiveras att studera för att få högre framtida lön. 
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Utöver ovan frågor kom vi även att ändra svarsalternativen för frågorna 32 och 33, där 
svarsalternativet; Bra lön ändrades till Bra lön i framtiden. 

 
4.7 Bearbetning	av	data	
När svarstiden för enkäten hade gått ut fann vi att 63 respondenter besvarat enkäten. 
Eftersom vi använt oss av Google Formulär vid konstruerandet och utskicket av enkäten 
kunde vi enkelt föra över den insamlade empirin till excel. Den då skapade excel-filen fördes 
sedan över till statistikprogrammet SPSS. Då våra svarsalternativ var på en skala mellan ett 
till fem behövde det ej kodas om. Det som kodades var terminerna, dessa hette till en börja 
T1, T2, T3 osv. och blev senare 1,2,3, där varje siffra representerande vilken termin 
respondenten läste. Vi har använt oss av univariat och bivariat analys och resultaten av vår 
insamlade data presenteras i form av tabeller, diagram samt i textform. 

 
4.8 Reliabilitet	och	Validitet	
Validitet handlar kort om huruvida vår studies mätningar och frågor har någon giltighet. 
Begreppet utreder huruvida vi som forskare har lyckats överföra de teorier, frågeställningar 
och begrepp som innefattas i vår studie, till frågor som lyckas mäta det vi är ute efter 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). För att vår studie skall hålla så god validitet som 
möjligt har vi därför arbetat med att ställa frågorna på ett sådant sätt att de verkligen mäter 
det som vi avsett (Ejlertsson, 2014). Att operationalisera våra använda begrepp, antaganden 
och frågeställningar till klara enkätfrågor kunde ha varit en problematisk del i vårt arbete. 
Om man inte lyckas med operationaliseringen ökar risken för systematiska fel i resultaten. I 
vårt arbete med enkäten har större mängder tid lagts ner på att skapa frågor som mäter det vi 
avser mäta, vilket borde minska risken för systematiska fel och därför stärka vår studies 
validitet (Djurfeldt, et al., 2010). 

 
Även begreppet reliabilitet påverkas av att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Till skillnad 
från validitet handlar reliabilitet om tillförlitligheten i våra enkätfrågor. Med 
tillförlitlighet menas att svaren ska bli desamma om samma person svarar på samma 
frågor vid upprepade tillfällen. Om frågorna i vår enkät skulle ha varit utformade på ett 
sämre sätt skulle vi ges en hög slumpvariation i svaren (Ejlertsson, 2014) Med en god 
reliabilitet medföljer en hög frånvaro av slumpmässiga fel i svaren (Djurfeldt, et al., 
2010). I vårt arbete att göra en studie med god validitet och reliabilitet gjorde vi som 
förklarats ovan, en pilotstudie. Pilotstudien hjälpte oss mycket med frågorna och 
svarsalternativen, vilket kan ses i avsnittet ovan. Vi anser att det hjälpte oss att skapa en 
god enkät. 

 
Det faktum att vi inte säkerställde att samtliga terminer representeras av lika många 
respondenter kan påverka det resultat som avser jämföra skillnader i motivation mellan 
de olika terminerna. 
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4.9 Etiska	överväganden	
Under arbetet och utförandet av vår studie har vi valt att förhålla oss till 
Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav inom forskningsetik. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som berörs av studien vilket 
syfte den har. Det här kravet handlar också om forskare ska informera uppgiftslämnare om 
att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i 
studierna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi fullföljde informationskravet genom att i vårt 
följebrev till enkäten informera deltagarna om studiens syfte och om att deras deltagande var 
frivilligt och när som helst kunde avslutas. 

 
Samtyckeskravet handlar om att undersökningspersonerna i en studie har rätt att bestämma 
över sitt egna deltagande. Forskare ska även inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke. 
Vid enkätutskick behöver man inte inhämta samtycke, men man måste skicka med utförlig 
information till respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har uppfyllt det 
samtyckeskravet handlar om genom att i vårt enkätutskick skicka med ett följebrev som på 
första sidan av enkäten ger respondenten information gällande vår studie. 

 
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna en forskare får in skall behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Kravet handlar även om att information som kan göra 
någon identifierbar skall behandlas så att utomstående ej kan identifiera enskilda individer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vårt arbete varit noga med att behandla respondenternas 
uppgifter konfidentiellt och ej låtit någon utomstående ta del av vår data. Resultaten vi har 
presenterat är framförda på ett sätt som gör det mycket svårt för någon utomstående att 
identifiera enskilda individer. 

 
Nyttjandekravet innebär att data som framkommer i en studie ej får användas till annat än 
just forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har följt detta krav genom att enbart använda vår 
insamlade data till att utföra vår studie. När studien är godkänd och klar kommer vi 
dessutom att ta bort den insamlade information. 
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5. Resultat	och	Analys	
Nedan kommer vi att redovisa det resultat vi fått fram med hjälp av enkäten. Utöver att 
redovisa resultatet kommer vi även att analysera i syfte att förstå vad resultatet visar. 

 
5.1 Respondenter	och	bakgrundsfrågor	
Enkäten besvarades av 64 personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet. Av de 64 
respondenterna är det 75 % kvinnor och 25 % män som svarat. Majoriteten av de som svarat 
(45 procent) är i åldrarna 25 till 30 år. Cirka 38 procent av de som besvarat enkäten har 
uppgett en ålder mellan 19-24 medan 16 procent av respondenterna är över 31 år. 

 

Figur 1. Fördelning mellan terminer. 
 

Ovanstående figur visar fördelning mellan studenter och termin. Vi kan tydligt se att flest 
respondenter läser termin fem medan termin ett och fyra är lågt representerade. Vi har 
ställt den här frågan då vi har som avsikt att undersöka huruvida studenter från olika 
terminer motiveras av olika faktorer. Andelen respondenter som läser programmet är 81,7 
procent jämfört med 18,3 procent som läser till personalvetare via fristående kurser. 

 
5.2 Inför	studierna	
I denna del kommer vi att behandla de svar vi fått in som har med studenternas motivation 
till att söka universitetsutbildning. Vi valde att ställa ett antal frågor som rör studenternas 
motivation till att söka in till personalvetarprogrammet. Anledningen var att vi ville 
undersöka om det går att se någon skillnad mellan vad som motiverade dem innan de sökte i 
jämförelse med under deras studietid. Nedan följer redovisningen av de faktorer som vi 
tydligast ser har motiverat respondenterna innan påbörjad universitetsutbildning. 
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5.2.1 Inre	motivation	
I nedan avsnitt presenterar vi resultatet från de frågor som avser mäta graden av inre 
motivation till att söka universitetsutbildning. 

 

Figur 2. Jag motiverades att söka universitetsutbildningen för att jag ville utmana mig själv 
 
 

Figur 2 visar resultatet av hur respondenterna upplever att de motiveras av utmaningen de 
tror att universitetsstudier kommer att innebära. De som svarat ett instämmer inte alls medan 
de som svarat med en femma instämmer helt. Svarsalternativ tre innebär varken eller. Vi 
kan se att andelen som angett svarsalternativ fyra och fem är 63,5% och därmed instämmer 
med påståendet att de motiveras av den utmaning de tror att en universitetsutbildning 
kommer att innebära. 
15,8% av respondenterna har svarat en etta eller tvåa och återfinns i andra änden av figuren, 
vilket innebär att de inte anser sig motiveras av utmaningen med att studera. 
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Figur 3. Jag motiveras att börja studera för att jag ville öka min kunskap 

 
I statistiken till figur 3 har respondenterna svarat på frågan: Jag motiverades att söka 
universitetsstudier för att öka min kunskap. Av våra 63 respondenter har hela 77,8% svarat att 
de till hög grad instämmer att de motiverades av att vilja öka sin kunskap. Figuren visar att 
respondenterna har påverkats av den här motivationsfaktorn. Endast 4,8 % respondenter har 
svarat en etta eller två och vilket säger att de inte motiverades för att de ville öka sin kunskap. 

 
5.2.2 Yttre	motivation	
Nedan presenteras resultatet av frågor som ställts i syfte att mäta respondenternas yttre 
motivation inför studierna. 

 

Figur 4. Jag motiveras inför studierna av att skaffa mig bättre möjligheter till framtida hög lön 
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Ovan visas svar från frågan vi ställde och som undersöker i hur stor utsträckning 
respondenterna upplever att de motiveras att studera på grund av ökade möjligheter till högre 
framtida lön. Vi kan tydligt se att lön är en stor motivationsfaktor för studenterna då 88,9% 
svarat med en fyra eller femma som innebär att de instämmer helt med det påståendet. Endast 
1,6 % av respondenterna har uppgett att de inte motiveras av en tanke om högre framtida lön. 

 
 

Figur 5. Jag motiverades att påbörja studier för att förbättra mina karriärmöjligheter 
 

Figuren ovan visar respondenternas svar på om de motiverades att söka universitetsstudier i 
syfte att förbättra sina karriärmöjligheter. Hela 88,8% har svarat att de instämmer med 
påståendet varav 69,8% har svarat att de instämmer helt. Av samtliga respondenter har 3,2 % 
svarat lågt på skalan, vilket innebär att det endast var två personer som svarade på den nedre 
delen av skalan. Av alla respondenterna kan man alltså se att en stor del har motiverats till 
universitetsstudier för att förbättra sina karriärmöjligheter. 

 

5.3 Analys	av	motivation	inför	studier	
Figur 2 och 3 visar resultatet av vad Deci och Ryan (2000) hänvisar till inre motivation. 
Båda dessa tabeller visar att majoriteten av respondenterna har uppgett att de motiverades 
att söka till personalvetarprogrammet i syfte att utmana sig själva samt utöka deras 
befintliga kunskaper. Deci & Ryan (2000) skriver om människans behov av ny kunskap i 
syfte att kunna hävda sig bättre bland andra. Vi kan se att inte lika många respondenter 
motiveras av utmaning som att ta till sig ny kunskap. Något som Deci och Ryan (2000) är 
inne på då de skriver att ökad kunskap är en stor del av den inre motivationen då kunskap 
innebär ökade möjligheter att kunna hävda sig. Även om majoriteten av respondenterna 
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svarat att de i någon form instämmer att de sökt universitetsstudier av dessa anledningar så 
är det ändå mer spridda svar jämfört med frågorna som rör den yttre motivationen. Figur 4 
och 5 visar som redan sagt resultaten av frågorna som rör yttre motivation. Figur 4 som 
handlar om att i framtiden ha möjlighet till högre lön och hur det motiverade respondenten 
att studera till personalvetare. Vi kan tydligt se att de allra flesta motiveras av möjligheten 
till hög lön. Lön är något som är starkt förknippat med yttre motivation då det är en 
utomstående faktor som påverkar motivationen (Deci & Ryan, 2000). Om respondenten 
målat upp en bild av att i framtiden ha en hög lön, ökar det motivationen att studera till 
personalvetare om denne upplever att den typen av studier i förlängningen kommer att leda 
till just det, en högre lön (a.a.). Resultatet från frågan om högre lön visar att ersättning i 
form av pengar är viktigt för de flesta av respondenterna. De respondenter som inte 
upplever att lön är en viktig aspekt anser vi vara dem som svarat med svarsalternativ 1 och 
2 (1,6 % respektive 0 %). Deci och Ryan (2000) påpekar att den yttre motivationen skiljer 
sig åt mellan olika individer. Att en individ strävar efter en högre lön och på så vis 
motiveras att studera innebär inte att en annan tänker likadant. Om personen inte strävar 
efter en hög lön kommer den troligtvis inte heller att motiveras av det. På frågan om det var 
möjlighet till en bättre arbetskarriär som fick respondenten att söka till 
personalvetarprogrammet visas att många uppgett att så är fallet. Många respondenter 
instämmer med påståendet att de sökte till personalvetarprogrammet i syfte att öka deras 
karriärmöjligheter. Herzberg har listat några motivationsfaktorer han kallar hygienfaktorer 
och bland dessa faktorer återfinns just aspekten av att ha möjligheten till bättre 
arbetsvillkor och större anställningstrygghet (Gustafsson, 2000). Dessa faktorer är sådant vi 
förknippar med förbättrade karriärmöjligheter. Fler respondenter (69,8%) instämmer helt 
med påståendet att de motiverades till att söka universitetsutbildning på grund av ökade 
karriärmöjligheter jämfört med påståendet om högre lön (55,6% av respondenterna 
instämmer helt). Båda dessa faktorer ses av Deci och Ryan (2000) som yttre 
motivationsfaktorer. Jungert et al. (2014) skriver att de respondenter som deltagit i deras 
studie styrts av inre motivation när det kommer till att söka in till lärarprogrammet. De 
respondenter som besvarat denna studie har inte uppvisat samma tydliga drag av inre 
motivation som de i Jungerts et al. (2014) studie. Snarare visar vår studie på en blandning 
mellan inre och yttre motivationsfaktorer. 

 
5.4 Resultat	under	pågående	studier	
I denna del kommer vi att behandla de svar vi fått in som har med studenternas motivation till 
att studera under pågående studier. Som tidigare nämnt har vi ställt frågor i enkäten som rör 
motivation till studier både innan och under pågående studier. Nedan kommer vi att 
presentera några av de faktorer vi tycker tydligast visar vad som motiverat respondenterna 
under sina pågående studier. 
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5.4.1 Inre	motivation	
Nedan presenteras resultatet av frågor som ställts i syfte att mäta respondenternas inre 
motivation under pågående studier. 

 

Figur 6. Jag motiveras av att studierna känns utmanande 
 

Ovan figur visar hur pass mycket respondenterna instämmer med påståendet om de motiveras 
av att studierna känns utmanande. Frågan som har besvarats i tabellen handlar i stort om vad 
som motiverar respondenterna till studier under studietiden. Resultaten visar på en jämn 
fördelning över de olika svarsalternativen. Av de 63 respondenterna svarade 27 % att de står i 
mitten av hur mycket de instämmer på motivationsfaktorn eller ej. De som har svarat en 4 
eller att de instämmer helt är totalt 39,7% och de som har svarat under tre och alltså inte 
instämmer lika mycket är 33,3 %. 
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Figur 7. Jag motiveras av ny kunskap 

Figur 7 visar resultatet för hur pass mycket respondenterna instämmer på påståendet, jag 
motiveras av ny kunskap. Som vi ser på bilden ovan motiveras respondenterna till att studera 
av att skaffa sig ny kunskap. Hela 71,4 % har svarat en fyra eller femma på skalan där fem 
innebär att de instämmer helt. Av de övriga respondenterna har 25,4 % svarat på mitten av 
skalan om de instämmer till att de motiveras av ny kunskap. Två personer, vilket motsvarar 
3,2 % av respondenterna, har uppgett att de inte instämmer med ovan påstående. 

 
 

Figur 8. Jag motiveras av varierande uppgifter 
 

Figuren ovan visar resultatet av hur respondenterna instämmer på om de motiveras till studier 
av varierande uppgifter. Tabellen visar att 68,2 % instämmer till en hög grad att varierande 
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uppgifter motiverar dem till att studera. Av de 63 respondenterna var det dock 7,9 % som inte 
ansåg att varierande uppgifter var en motivationsfaktor. Totalt sett kan vi se att varierande 
uppgifter motiverar en stor del av våra respondenter. 

 
5.4.2 Yttre	motivation	
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av frågor som avser mäta respondenterna yttre 
motivation till studier. 

 
Figur 9. Jag motiveras att studera för att inte bli av med CSN 

Ovan presenteras hur respondenterna upplever att de motiveras att studera för att inte bli av 
med CSN-bidraget. Vi kan se att de flesta (65,1 %) svarat att de inte motiveras av möjlig 
förlust av CSN-medel. Vi ser dock att 19 % (svarsalternativ 4 och 5) av respondenterna 
upplever bidraget som en motivationsfaktor. 

 

Figur 10. Jag motiveras att studera för att i framtiden ha möjlighet till högre lön 
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Tabellen ovan visar hur respondenterna upplever att de motiveras till studier på grund av 
möjligheten till högre framtida lön. Vi kan se att 84,1% av respondenterna upplever att 
framtida lön är en motivationsfaktor till att studera till personalvetare vid Uppsala 
Universitet. Det är sammanlagt 4,8 % av respondenterna (svarsalternativ 1 och 2) som 
uppgett att de inte motiveras av möjligheten till högre framtida lön. 

 
5.5 Analys	av	motivation	under	pågående	studier	
Figurerna 6, 7 och 8 är de resultat vi anser mäter vad Deci och Ryan (2000) beskriver som 
inre motivation. De menar, likt det vi försökt mäta i de tre tabellerna, att inre motivation 
bland annat handlar om att tillgodose sig med ny kunskap samt att den inre motivationen 
drivs av nya utmaningar samt en känsla av att man som person har möjlighet att utvecklas 
(a.a). Något vi ser i figur 6 är att utmaning som motivationsfaktor under pågående studier är 
relativt jämnt fördelat. För de olika respondenterna sprider sig svaren som handlar om ifall 
respondenten motiveras av att studierna känns utmanande. Huruvida respondenterna 
motiveras av utmaningar är svårt att svara på då ingen tydlig gemensam uppfattning går att 
urskilja. Däremot kan vi se en skillnad mellan hur respondenterna svarade på denna fråga 
under avsnittet som behandlar motivation inför studierna. Något som enligt oss går att tyda 
som att respondenterna motiveras av utmaningar men att det råder delade meningar huruvida 
stundande universitetsstudierna är utmanande eller inte. Om vi sedan vänder blicken mot 
figur 7 som handlar om motivation i relation till ny kunskap så ser vi ett betydligt mer viktat 
svar. Två personer har svarat att de inte motiveras av ny kunskap medan resterande del av 
respondenterna svarat att de mer eller mindre motiveras av ny kunskap. Ny kunskap har en 
motiverande faktor enligt Deci och Ryan (2000) och därmed är vi inte särskilt förvånade 
över respondenternas svar. Figur 8 handlar om respondenterna motiveras av varierande 
uppgifter och även här har de flesta svarat att så är fallet. 68,2% av respondenterna har 
uppgett att de motiveras av varierande uppgifter. Av dessa tre frågor har svaren varit som 
mest varierande då det kommer till huruvida respondenterna upplever att studierna känns 
utmanande samt att de motiveras av den anledningen. Den frågan kan skapa förvirring då 
den till viss del är öppen för tolkning. Det går att tolka det som att studenterna inte känner 
sig motiverade av utmaningen studierna skänker dem men det går också att tolka det som att 
respondenterna inte anser att studierna är utmanande i sig. Om vi går vidare till de frågor 
som avser mäta respondenternas uppfattning om yttre motivationsfaktorer så kan vi även där 
se viss otydlighet i svaren. Figur 9 mäter huruvida respondenterna upplever att de motiveras 
att studera för att inte bli av med CSN medan figur 10 undersöker om möjligheten till högre 
lön motiverar respondenterna. Vi ser CSN-bidraget som en yttre motivationsfaktor då det 
handlar om betalning i någon form. 65,1 % av respondenterna uppgav att de inte instämmer 
med påståendet att de motiveras att studera för att inte bli av med bidraget från CSN. 84,1% 
av respondenterna svarade att de instämmer eller instämmer helt med påståendet att de 
motiveras att studera för att ha möjlighet till högre lön. Sett ur Deci och Ryans (2000) teori, 
ses ekonomisk kompensation som en av de yttre motivationsfaktorerna. Något som gör att 
dessa svar går något emot varandra. De båda handlar om ersättning för utförd handling och 
av svaren att döma motiveras respondenterna mer av tanken om högre ersättning jämfört 
med oron över att eventuellt bli av med befintlig 
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ersättning. Många respondenter upplever att de motiveras av möjligheten till högre framtida 
lön. Gustafsson (2000) skriver om Herzbergs teori och nämner bland annat att 
motivationsfaktorer som högre lön i slutändan inte kommer vara den avgörande 
motivationsfaktorn. Istället menar Herzberg att det är faktorer likt den enskildes intressen 
och ambitioner som kommer att vara en avgörande motivationsfaktor i slutändan (a.a). 

 
5.6 Resultat	av	motivation	i	jämförelse	mellan	terminer	
Under följande avsnitt kommer vi att lyfta fram statistik om hur motivationen ser ut bland de 
olika terminerna respondenterna har svarat att de läser för tillfället. Statistiken som behandlas 
är frågor som rör studenternas motivation under pågående studier. Vi har i detta stycke valt 
att fokusera på skillnader i de motivationsfaktorer som vi tagit upp under föregående avsnitt. 
Förhoppningen är att resultatet under detta stycke ska visa oss hur motivation till studier ser 
ut beroende på hur långt man har kommit i sin utbildning. 

 
Tabell 2. Jag motiveras av ny kunskap, i jämförelse mellan terminerna (n=63) 
Termin	 Instämmer	

inte	alls	
2	 3	 4	 Instämmer	

helt	
Totalt	

1	 -	 -	 16,7	(1)	 16,7	(1)	 66,7	(4)	 100	(6)	

2	 -	 -	 -	 61,5	(8)	 38,5	(5)	 100	(13)	

3	 -	 -	 -	 40,0	(4)	 60,0	(6)	 100	(10)	

4	 -	 -	 33,3	(2)	 16,7	(1)	 50,0	(3)	 100	(6)	

5	 5,	9	(1)	 5,	9	(1)	 29,4	(5)	 29,4	(5)	 29,4	(5)	 100	(17)	

6	 -	 -	 -	 72,7	(8)	 27,3	(3)	 100	(11)	

 
På påståendet Jag motiveras av ny kunskap har 83,4% av respondenterna som läser sin första 
termin svarat att de instämmer. Av de respondenter som läser termin 2 har 100 % svarat att de 
instämmer. Vidare fortsätter tabellen säga att andelen som instämmer är 100 % för termin 3, 
66,7% i termin 4, 58,8% % i termin 5 och 27,3 % termin 6. Andelen som instämmer för varje 
termin sjunker alltså för varje termin som respondenten har läst om man bortser från 
skillnaden mellan termin 1 och 2 där den faktiskt ökar. 
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Tabell 3. Andel studenter som motiveras av att i framtiden ha möjlighet till högre lön, fördelat över terminer 
(n=63) 
Termin	 Instämmer	

inte	alls	
2	 3	 4	 Instämmer	

helt	
Totalt	

1	 -	 -	 16,7	(1)	 50,0	(3)	 33,3(2)	 100	(6)	

2	 -	 -	 7,7	(1)	 23,1	(3)	 69,2	(9)	 100	(13)	

3	 -	 -	 -	 60,0	(6)	 40,0	(6)	 100	(10)	

4	 -	 -	 -	 33,3	(2)	 66,7	(4)	 100	(6)	

5	 -	 5,9(1)	 29,4	(5)	 17,6	(3)	 47,1	(8)	 100	(17)	

6	 9,1	(1)	 9,1	(1)	 -	 54,5	(6)	 27,3	(3)	 100	(11)	

 
I ovanstående tabell redovisas resultatet från det ställda påståendet; Jag motiveras att studera 
för att i framtiden ha möjlighet till högre lön. Tabellen visar på skillnader mellan hur 
respondenterna i de olika terminerna upplever att de instämmer eller inte med det ställda 
påståendet. Av respondenterna som läser termin 6 har 81,8 % uppgett att de instämmer. Från 
termin 5 har 64,7 % uppgett detsamma, att framtida lön är en motiverande faktor. Av 
respondenterna från termin 3 och 4 har samtliga svarat att de instämmer med påståendet. 92,3 
% av respondenterna i termin 2 har även dom uppgett att de instämmer med påståendet. Från 
termin 1 har 83,3 % uppgett att de motiveras av möjligheten till högre lön i framtiden. 
Tabellen ovan visar att de allra flesta respondenter, oavsett termin, motiveras av vad Deci och 
Ryan (2000) kopplar samman med yttre motivation; hög framtida lön. 

 
Tabell 4. Andelen studenter som motiveras av att studierna känns utmanande, fördelat över terminer (n=63) 
Termin	 Instämmer	

inte	alls	
2	 3	 4	 Instämmer	

helt	
Totalt	

1	 -	 16,7	(1)	 33,3	(2)	 33,3	(2)	 16,7(1)	 100	(6)	

2	 23,1	(3)	 -	 23,1	(3)	 38,5	(5)	 15,4	(2)	 100	(13)	

3	 20,0	(2)	 -	 40,0	(4)	 20,0	(2)	 20,0	(2)	 100	(10)	

4	 16,7	(1)	 16,7	(1)	 -	 33,3	(2)	 33,3	(2)	 100	(6)	

5	 5,	9	(1)	 35,3	(6)	 35,3	(6)	 17,6	(3)	 5,9	(1)	 100	(17)	

6	 18,2	(2)	 36,4	(4)	 18,2	(2)	 27,3	(3)	 -	 100	(11)	
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Resultaten i ovanstående tabell är uppdelad efter vilken termin respondenterna läser vid 
universitetet och behandlar huruvida respondenterna instämmer med att de motiveras av att 
studierna känns utmanande. Som vi såg under resultatet av inre motivation under tidigare 
stycke såg vi att resultaten var relativt jämnt fördelat över de olika svarsalternativen. Tanken 
med den här tabellen är att gå in lite mer på denna statistik för att se om det skiljer sig mellan 
terminerna. I termin 1 ser vi att 50 % har svarat fyra eller fem och att de resterande 
respondenterna i samma termin har svarat två eller tre. Respondenterna i termin 2 har 23,1% 
svarat instämmer inte alls, alltså en etta. 53,9% av de i termin 2 har däremot svarat fyra eller 
fem och instämmer då alltså till hög grad på påståendet. De resterande 23,1% respondenterna 
i termin 2 har här svarat tre och ställer sig alltså i mitten på skalan om de motiveras av denna 
faktor. I termin 3 har 40 % svarat en fyra eller femma på påståendet. Andelen i termin 3 som 
har svarat en trea är även det 40 % och de resterande respondenterna, alltså 20 %, har här 
svarat att de inte alls instämmer med påståendet. Av respondenterna för termin 4 har 66,6% 
svarat en fyra eller femma och 33,4% har svarat ett eller två. I termin fyra är det alltså två 
tredjedelar som till hög grad instämmer på påståendet medan en tredjedel har svarat lågt på 
skalan. Av respondenterna i termin 5 har 41,2% svarat ett eller två medan 23,5 har svarat 
fyra eller fem. De återstående 35,3% av respondenterna för termin 5 har svarat tre och ställer 
sig alltså mitt emellan instämmer inte alls och instämmer helt. I termin 6 har 54,5% svarat ett 
eller två på frågan och instämmer alltså väldigt lite på att de motiveras av att studierna känns 
utmanande. 27,3% av respondenterna i termin 6 har svarat en fyra på resultaten och 18,2% 
har svarat tre. Som man ser är resultaten relativt spridda över svarsalternativen oavsett 
termin, trots att det varierar något mellan terminerna. 
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5.7 Vad	motiverar	mest	respektive	minst	till	studier	
I nedan avsnitt kommer vi att presentera svaren från de enkätfrågor som undersöker vad som 
motiverar respondenterna mest respektive minst till att studera. Respondenterna har svarat på 
frågorna; Vad motiverar dig mest till att studera? Samt Vad motiverar dig minst till att 
studera? De alternativ respondenterna kunde välja mellan är en blandning mellan faktorer 
som kopplas samman med inre eller yttre motivationsfaktorer. Vi kommer även att redovisa 
hur det ser ut för respektive termin. 

5.7.1 Vad	motiverar	minst	till	att	studera?	

Figur 11. Vad motiverar dig minst till att studera? 
 

I figur 11 ser vi svaren på frågan; vad motiverar dig minst till att studera? Av svaren ser vi att 
det finns två stycken faktorer som respondenterna anser vara minst motiverande till studier. 
De två faktorerna är högre social status och bekräftelse från lärare. Högre social status har 
34,9% svarat vara det som minst motiverar dem till att studera. 36,5% har svarat att de minst 
motiveras till att studera av faktorn bekräftelse från läraren. 9,5 % av respondenterna har 
svarat att det som minst motiverar dem till studier är stöd hemifrån. Under denna fråga har 
även 7,9 % svarat att utmaningar är den minst motiverande faktorn. Ur tabellen kan vi även 
utläsa att ingen av respondenterna har svarat att de motiveras minst av möjlighet till bra lön i 
framtiden. 
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Tabell 5 visar vad som motiverar minst till studier, fördelat över terminer (n=63) 
Termi	
n	

Bra	lön	
i	
framtid	
en	

Högre	
social	
status	

Bra	
betyg	

För	
lärande	
ts	skull	

Bekräft	
else	
från	
lärare	

Stöd	
hemifrå	
n	

Utmani	
ngar	

Totalt	

1	 -	 16,7	(1)	 16,7	(1)	 -	 66,7	(4)	 -	 -	 100	(6)	

2	 -	 23,1	(3)	 15,4	(2)	 -	 46,2	(6)	 7,7	(1)	 7,7	(1)	 100	
(13)	

3	 -	 40,0	(4)	 -	 10,0	(1)	 30,0	(3)	 10,0	(1)	 10,0	(1)	 100	
(10)	

4	 -	 33,3	(2)	 -	 16,7	(1)	 50,0	(3)	 -	 -	 100	(6)	

5	 -	 52,9	(9)	 -	 -	 29,4	(5)	 17,6	(3)	 -	 100	
(17)	

6	 -	 27,3	(3)	 9,1	(1)	 9,1	(1)	 18,2	(2)	 9,1	(1)	 27,3	(3)	 100	
(11)	

 
I figur 11, vilken visade samtliga respondenters resultat, såg vi att det som motiverar 
respondenterna minst till att studera var bekräftelse från läraren och högre social status. Tabell 
5 visar hur respondenterna från de olika terminerna har besvarat frågan. Det som motiverar 
studenter i termin 1 minst till att studera är bekräftelse från lärare, vilket 66,7% har svarat. 
Ytterligare faktorer som studenter från termin 1 har angett vara det minst motiverande är bra 
betyg och högre social status, vilka har fått 16,7% vardera från respondenterna i termin 1. 
Även för termin 2 är bekräftelse från lärare den faktor som flest respondenter (46,2%) anser 
sig motiveras minst av. Vidare har 23,1 % av respondenterna i termin 2 svarat att en högre 
social status motiverar dem minst. Faktorn att de motiveras minst av bra betyg har fått 15,4% 
av svaren medan stöd hemifrån och utmaningar har svarats av 7,7 % vardera. Av 
respondenterna som läser termin 3 är högre social status det svarsalternativ flest (40 %) har 
uppgett som minsta motivationsfaktorn. 30 % av de som läser termin 3 har svarat att det 
motiveras minst av bekräftelse från lärare. Faktorerna stöd hemifrån, för lärandets skull och 
utmaningar har vardera fått 10 % av svaren. Av de respondenter som svarat på vår enkät och 
läser termin 4, har 50 % svarat att de motiveras minst av bekräftelse från lärare. Andelen 
respondenter som läser termin 4 och som svarat att högre social status motiverar dem minst är 
33,3%. Resterande 16,7% av respondenterna från termin 4 har uppgett att för lärandets skull 
är det som motiverar dem minst. Som vi kan utläsa av tabellen är andelen respondenter från 
termin 5 som svarat att högre social status motiverar dem minst 52,9%. Av de som läser sin 
femte termin har 29,4% svarat att bekräftelse från lärare är den faktor som motiverar minst. 
De övriga 17,9% av respondenterna i termin 5 har uppgett att stöd hemifrån är den 
motivationsfaktorn som motiverar dem minst. För respondenterna i termin 6 ser vi att 
resultaten skiljer sig något eftersom 27 % har svarat att utmaningar är det som motiverar dem 
minst. Ytterligare 27 % har svarat att högre social status är det som motiverar minst. Vidare 
har 18,2% svarat bekräftelse från lärare. De övriga 27,3% är jämnt fördelade över faktorerna 
bra betyg, för lärandets skull och stöd hemifrån. 
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5.7.2 Vad	motiverar	mest	till	att	studera?	
	

Figur 12. Vad motiverar dig minst till att studera? (n=63) 
 
 

På frågan vad som motiverar respondenterna mest till studier har, vilket vi kan se i figur 12, 
60,3% av samtliga respondenter svarat att de motiveras mest av att kunna få en bra lön i 
framtiden. 15,9% har svarat att de motiveras mest av själva lärandets skull. Den tredje mest 
valda motivationsfaktorn är att de motiveras mest av utmaningar, vilken 12,7% har svarat. 

 
Tabell 6 visar vad som motiverar mest till studier, fördelat över terminer (n=63) 
Termin	 Bra	lön	i	

framtid	
en	

Högre	
social	
status	

Bra	
betyg	

För	
lärandet	
s	skull	

Bekräfte	
lse	från	
lärare	

Stöd	
hemifrå	
n	

Utmani	
ngar	

Totalt	

1	 33,3	(2)	 -	 -	 66,7	(4)	 -	 -	 -	 100	(6)	

2	 46,2	(6)	 7,7	(1)	 -	 15,4	(2)	 -	 15,4	(2)	 15,4	(2)	 100	(13)	

3	 60,0	(6)	 -	 -	 10,0	(1)	 -	 -	 30,0	(3)	 100	(10)	

4	 66,7	(4)	 -	 16,7	(1)	 -	 -	 -	 16,7	(1)	 100	(6)	

5	 64,7	
(11)	

-	 -	 17,6	(3)	 5,9	(1)	 -	 11,8	(2)	 100	(17)	

6	 81,8	(9)	 -	 -	 -	 9,1(1)	 9,1	(1)	 -	 100	(11)	
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I figur 12 såg vi att bra lön i framtiden var det svarsalternativ som flest respondenter uppgav 
vara den mest motiverande faktorn. I tabell 6 har vi undersökt vad studenterna i de olika 
terminerna anser vara det som motiverar mest till att studera. Av respondenterna i termin 1 
har 33,3% svarat att lön är det som motiverar dem mest medan de resterande 66,7% har svarat 
att de motiveras mest av lärandet. Bland studenterna som läser sin andra termin är svaren lite 
mer fördelade på de olika faktorerna men bra lön i framtiden är svarat av 46 %. Faktorerna 
för lärandets skull, stöd hemifrån och utmaningar har fått 15,4% vardera. Av respondenterna 
som läser sin tredje termin ser vi att 60 % har svarat att lön är det som motiverar dem mest. 
Faktorn utmaningar har fått 30 % av respondenterna i termin 3. De resterande 10 % av 
respondenterna från samma termin har uppgett att de motiveras mest av lärandet. Av de 
respondenter som läser sin fjärde termin har 66,7% svarat att de främst motiveras av bra lön i 
framtiden. Resterande respondenter från termin 4 har svarat att den främsta 
motivationsfaktorn är bra betyg (16,7%), samt utmaningar (16,7%). I svaren från termin 5 
kan vi utläsa att 64,7% anser sig motiveras mest av bra lön i framtiden. 17,6% av 
respondenterna från termin 6 har svarat att de främst motiveras av lärandet. Av svaren för 
termin 5 ser vi även att 11,8% uppgett att de motiveras främsta motivationsfaktor är 
utmaningar och att 5,9 % svarat att de motiveras som mest av bekräftelse från lärare. 
Resultatet från de som läser termin 6 visar att 81,8% av dem motiveras mest av möjligheten 
till bra lön i framtiden. Resterande 18,2% från termin 6 fördelas på faktorerna bekräftelse från 
lärare och stöd hemifrån, som vardera har fått 9,1 % av svaren. 

 
5.3 5.8	Analys	av	motivation	i	jämförelse	mellan	terminer	
I tabell 2 såg vi skillnaden mellan hur respondenterna i de olika terminerna motiveras av ny 
kunskap. Vi kan i tabellen se att oavsett termin så motiveras många av att skaffa sig ny 
kunskap, vilket enligt Deci och Ryan (2000) handlar om den inre motivationen. Vi ser en 
skillnad på de som läser termin 6, eftersom de i mindre grad instämmer helt med att de 
motiveras av ny kunskap. Om man ser till andelen som har svarat fyra och fem, alltså att 
de som instämmer till hög grad, bland de olika terminerna ser vi även att termin 5 har en 
lägre grad av instämmande till denna inre faktor. För att gå vidare med skillnader mellan 
terminerna valde vi att undersöka hur faktorn hög framtida lön motiverar studenterna i de 
olika terminerna. Av resultatet i tabell 3 kan vi säga att alla terminer instämmer till en hög 
grad att en högre framtida lön motiverar dem. Enligt Deci och Ryan (2000) är belöning 
och betalning en yttre motivation. Därför kan vi i våra studier se att samtliga terminer 
motiveras av den yttre motivationsfaktorn lön. När det kommer till den inre 
motivationsfaktorn utmaningar ser vi att resultatet skiljer sig beroende på vilken termin 
respondenterna läser. Under termin 1, 2 och 3 kan vi se att andelen som inte instämmer 
med att de motiveras av att studierna känns utmanande är förhållandevis liten. Av 
respondenterna som läser termin 4, 5 och 6 ökar andelen som inte instämmer för varje 
termin. Den inre motivationen, mätt i faktorn utmaning, är alltså lägre för grupperna ju 
längre man kommer i sin utbildning. Om det har att göra med att studenterna som läser de 
högre terminerna kommer närmare arbetslivet och då motiveras mer av hög framtida lön 
är svårt att säga av den här studien. En annan möjlig anledning skulle kunna vara att de 
som läser i en lägre termin fortfarande ser studierna som en utmaning då de har längre tid 
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kvar till examen, vilket leder till att de motiveras av det. I tabell 5 ser vi vad de 
respondenterna i de olika terminerna har motiverats minst av. Där går det att utläsa att 
termin 1, termin 2 och termin 4 anser sig motiveras minst av bekräftelse från läraren. 
Bekräftelse är en extern faktor som påverkar individen, så tillvida är det en yttre 
motivationsfaktor som studenterna i termin 1, 2 och 4 anser sig motiveras minst av (Deci 
& Ryan, 2000). I resultatet för termin 3, 5 och 6 kan vi se att hög social status är det som 
motiverar minst. Viljan att få en högre status är en inre motivationsfaktor i form av att den 
handlar om individens vilja att hävda sig (a.a.). I tabell 6 jämförde vi vad som motiverade 
mest till studier mellan de olika terminerna. Resultatet visar att flest studenter i alla 
terminer förutom den första motiveras av faktorn högre framtida lön, vilket som tidigare 
nämnt är en yttre motivationsfaktor. Av studenterna i termin ett motiveras flest av 
lärandet, vilket kopplas till Deci och Ryans (2000) inre motivationsfaktor som är viljan att 
lära sig. 
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6. Diskussion	
Det har skrivits mycket om motivation i olika typer av sammanhang. Vi ville inte enbart 
undersöka vad som motiverar studenter att fortsätta studera utan även titta närmare på vad 
som motiverade dessa studenter att söka till personalvetarprogrammet över huvud taget. Ahl 
(2004) skriver att det finns studier som visar på svårigheter i att motivera vuxna till att söka 
sig till universitetsstudier. De studenter som svarat på vår enkät har redan sökt och blivit 
antagen till universitet. Därför ville vi också undersöka vad som bidrar till att dem fullföljer 
utbildningen. Vi valde att titta på motivation genom två olika faktorer, inre- samt yttre 
motivationsfaktorer. Tidigare studier har visat att yttre motivation tenderar vara det som 
motiverar studenter till att studera. Detta är även något som resultatet av vår studie belyser 
då vi kan urskilja att faktorer som lön är starkt förknippat med motivation till studier. 
Maharaj et al. (2016), Van Etten et al.(2008) och Horyna och Bonds-Raacke (2012) skriver 
att deras olika studier kom fram till att yttre motivation är det som påverkar och motiverar 
studenter att prestera. Med ovan nämnda studier i åtanke blir vi något fundersamma över de 
resultat som vi fått fram i vår studie och som handlar om motivation i förhållande till ny 
kunskap. Ny kunskap ses enligt Deci och Ryan (2000) som en inre motivationsfaktor. Ny 
kunskap visade sig vara en stor motivationsfaktor bland de studenter som deltog i vår studie. 
Däremot visade vår studie att de studenter som läste termin sex och tillika sista terminen 
också är dem som verkar motiveras minst av ny kunskap. Med detta sagt så kan vi ändå ha 
förståelse för att studenter som läser termin sex och därmed är väldigt nära att ge sig ut i 
arbetslivet också är dem som börjat fundera mer kring aspekter som exempelvis lön. I vår 
studie framkom att de flesta av respondenterna upplevde att möjligheten till högre lön i 
framtiden motiverade dem. Något vi inte anser vara konstigt, att fokus flyttas från studierna 
till framtida arbetsliv och att det därmed sker en förändring i vad som motiverar till att 
studierna blir slutförda. Detta medför, enligt oss, att universitetet och dess lärare utmanas i 
att lyckas motivera studenterna till att faktiskt fortsätta lära och inte helt tappa fokus på det 
skolarbete som ligger mellan dem och en framtida examen. Samtidigt svarade betydligt färre 
andelar av respondenterna att inre faktorer som exempelvis utmaningar var en 
motivationsfaktor som bidrog till studiemotivationen. 

 
Om vi ser till den tidigare forskning som gjorts av Van Etten et al. (2008) så har deras studie 
kommit fram till att betyg och examen är några av de faktorer som motiverade studenter 
mest. Av vad som framkommit i vår studie så är den yttre motivationsfaktorn betyg inte alls 
något som verkar motivera studenterna. Istället är det faktorer som bra lön i framtiden, för 
lärandets skull och utmaningar som motiverar. Alltså tvärtemot Van Ettens et al. (2008) 
studie som visade att studenterna inte alls motiveras av ny kunskap utan endast närvarade vid 
undervisningstillfällen som kunde ge dem förbättrade möjligheter att nå högre betyg. När vi 
funderade kring varför det skiljer sig mellan vår studie och Van Etten et al. (2008) kom vi 
fram till att en anledning skulle kunna vara att betyg inte är lika högt prioriterat av framtida 
arbetsgivare vad gäller personalvetare som vid exempelvis en rekrytering av 
nyutexaminerade ekonomer eller jurister. Vårt antagande baseras dock utan vetskap om vad 
studenterna i Van Ettens et al. (2008) forskning studerar till. 
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I en jämförelse mellan vår studie och Maharaj et al. (2015) finner vi likheter i det att båda 
våra studier funnit framtida karriärmöjligheter är en starkt motiverande faktor. I 
jämförandet likställer vi framtida karriärmöjligheter med vår faktor bra lön, vilka båda kan 
förstås som en belöning eller yttre motivationsfaktor genom Deci & Ryans (2000) teori. 
Maharaj et al. (2015) studie visar till störst del att studenterna motiveras av yttre 
motivationsfaktorer och de menar att studenterna inte motiveras av själva lärandet alls. Det 
här är något vår studie inte visar, då vi kommit fram till att lärande och viljan att skaffa sig 
ny kunskap är något som motiverar studenter både innan och under pågående studier. 

 
I vår studie valde vi att undersöka vad som motiverar studenter som läser olika terminer på 
personalvetarprogrammet eller som fristående kurser. Horyna och Bonds-Raacke (2012) 
genomförde en studie där de kom fram till att studenter vid mindre lärosäten i högre grad 
tenderar att motiveras av inre motivation jämfört med studenter vid ett större lärosäte. Vi har 
genomfört vår studie på Uppsala Universitet som är ett av sveriges största universitet. Våra 
resultat pekar på, likt det resultat Horyna och Bonds-Raacke (2012) fick, att studenterna vid 
större lärosäten i högre grad motiveras av yttre motivation. Jungert et al. (2014) visar i deras 
studie att studenterna vid Linköpings Universitet tenderar att motiveras av inre 
motivationsfaktorer. Något som inte är lika tydligt i vår studie. Uppsala Universitet är ett 
betydligt större universitet jämfört med Linköpings, något vi tror kan påverka studenternas 
motivation. Horyna och Bonds-Raacke (2012) skriver även att de som studerar vid större 
universitet (och är de som tenderar att styras av yttre motivation) i högre grad tenderar att 
avsluta studierna i förtid. Även Jungert et al. (2014) kommer fram till att de studenter som 
avslutar studierna i förtid i högre utsträckning styrs av yttre motivationsfaktorer. Vår studie 
har dock visat att den yttre motivationen ökar för, i stort sett, varje termin. De som är nära 
examen visar på högre grad av yttre motivation i jämförelse med studenterna från de lägre 
terminerna. Ett resultat som både styrker tidigare forskning men som också gör att resultatet 
går att diskutera. Studenter vid större universitet verkar i högre grad motiveras av yttre 
faktorer. Men då vår studie inte undersökt vad de som avslutat studierna i förtid har 
motiverats av, har vi ingen möjlighet att jämföra det resultatet. Däremot kan vi se att 
respondenterna i vår studie i hög grad styrs av yttre motivationsfaktorer och ändå verkar 
slutföra utbildningen. 

6.1 Vad	motiverar	studenter	att	påbörja	studier	samt	vad	motiverar	
studenter	under	studietiden?	
I vår studie om motivation hos personalvetarstudenter har två av våra forskningsfrågor varit; 
Vad motiverar studenter att påbörja studier? och Vad motiverar studenter under 
studietiden? Något som poängteras tidigare i vår diskussion är att Horyna och Bonds- 
Raacke (2012) samt Maharaj et al.(2016) studier visar att studenter under sin studietid styrs 
av yttre motivation i form karriärmöjligheter och belöningar. Vår studie visar också på att 
yttre motivation i form av hög framtida lön är något som motiverar studenterna på 
personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Något vi däremot kommer fram till i vår 
studie är att studenterna i hög grad även motiveras av viljan att skaffa sig ny kunskap. Viljan 
att lära sig är som tidigare nämnt en inre motivationsfaktor (Deci & Ryan, 2000). I studien 
har vi tagit fram statistik för hur studenterna har svarat på andra mått av inre och yttre 
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motivation. Vi kan i de resultaten se att studenterna även motiveras av inre 
motivationsfaktorer i form av varierande studieuppgifter. Vi har även mätt yttre motivation i 
faktorer som bekräftelse från lärare. Faktorn bekräftelse från lärare ser vi i vårt resultat vara 
något som inte motiverar studenterna att studera. Till skillnad från Jungert et al.(2014) 
studie som säger att studenternas motivation inför studier domineras av inre motivation, 
tenderar studenterna i vår studie att ha motiverats av både inre och yttre faktorer. Även inför 
studierna har studenterna i vår undersökning motiverats av de yttre faktorerna hög framtida 
lön och förbättrade karriärmöjligheter. Vi ser även likheter i vår studie med Jungert et al. 
(2014) i den meningen att inre motivationsfaktorerna varit motiverande för studenterna att 
söka in till programmet. De inre faktorerna var viljan att skaffa sig ny kunskap och att de såg 
studierna som en utmaning. Av de faktorer vi har jämfört kan vi inte säga att studenterna 
motiveras av inre eller yttre motivation. De slutsatser vi kan dra är att inre eller yttre 
motivation påverkar beroende vilken faktor det är som mäter det. Vi kan däremot se att flest 
antal studenter har sagt att hög framtida lön är det som motiverar dem mest. Att hög framtida 
lön är det som motiverar mest anser vi inte utesluter att de inre motivationsfaktorerna är 
starkt bidragande till studenternas motivation. Vi anser alltså att vårt resultat istället påvisar 
det Deci och Ryan (2000) menar att inre och yttre motivation är. Alltså ett växelspel mellan 
olika faktorer som påverkar varandra och individens motivation. 

 
6.2 Går	det	att	se	någon	skillnad	i	motivation	beroende	på	hur	långt	man	
kommit	i	sin	utbildning?	
Det har tidigare gjorts studier på om inre och yttre motivation skiljer sig mellan kön eller 
ålder. Däremot har vi inte funnit någon tidigare forskning som undersöker 
motivationsfaktorer i förhållande till hur pass lång en student kommit med sina studier. Vi 
ville därför göra detta då vi dels ur ett personligt perspektiv var intresserade av hur det kunde 
se ut och dels ville vi belysa detta för kommande forskning inom området. När vi fick 
resultatet på frågan vad som motiverar studenterna mest, såg vi ganska snabbt att den yttre 
motivationen steg ju längre in i utbildningen studenten befann sig. Av de studenter som läser 
termin ett och som svarat på vår enkät visar att majoriteten av dem (66,7%) motiveras mest 
av en inre motivationsfaktor. Av samma grupp studenter uppgav 33,3% att den mest 
bidragande motivationsfaktorn var att i framtiden ha en hög lön. Hög lön kopplas till de yttre 
motivationsfaktorerna och vi kan se att den motivationsfaktorn stiger för varje termin. Av 
studenterna som läser termin sex uppgav 81,8% att den motivationsfaktor som motiverar 
dem mest är hög lön. När det kommer till huruvida utmaningen med studier fungerar som 
motivation för studenterna så har ingen i termin sex uppgett att de instämmer helt. Det är 
något spridda skurar sett över terminerna så vi har inte lyckats utläsa något mönster vad 
gäller utmaning kontra termin. Det går dock att se att andelen av respondenterna från termin 
fyra så har 66,6% uppgett att de instämmer eller instämmer helt med att de motiveras av 
utmaningen studierna innebär. Det går att tolka som att den terminen är extra utmanande och 
att respondenterna därför upplever det som en motivationsfaktor. Det bör tilläggas att de 
flesta studenter läser arbetsrätt och ekonomi under termin fyra. Kurser som skiljer sig något i 
jämförelse med övriga ämnen som läses under programmets gång. Att få bekräftelse från 
lärare är det svarsalternativ som flest respondenter uppgett är det som motiverar minst 
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(36,5%). Vid en jämförelse mellan terminerna framkommer det att 66,7% av respondenterna 
från termin ett har uppgett att det är det som motiverar dem minst medan det endast är 18,2% 
av studenterna från termin sex som svarat detsamma. Vi har tolkat detta som att de som läser 
termin ett ännu inte kommit i kontakt med så många lärare samt att de ännu inte fått någon 
närmare relation med lärarna och därför inte upplever det som något viktigt. De som läser 
termin sex har däremot det, fått starkare band till lärarna på universitet och därmed också en 
upplevelse om att det är motiverande. Eller åtminstone mindre omotiverade. 
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7. Vår	studies	forskningsbidrag	och	begränsningar	
Denna studie har bidragit med en ökad förståelse kring begreppet motivation i relation till 
studier. Vår studie har även bidragit med kunskap om vad som motiverar 
personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet. Studien bringar också kunskap om att 
begreppet motivation inte är så enkelt att man kan förklara motivationen som enbart inre eller 
yttre. Vår studies resultat bidrar med vidare förståelse om att motivation hos studenter handlar 
om ett samspel mellan inre och yttre motivation. För att kunna tala om personalvetarstudenter 
vid Uppsala Universitet som en helhet hade vi gärna sett att vårt slumpmässiga urval hade 
resulterat i en jämnare fördelning mellan terminerna. Termin ett och termin fyra är lågt 
representerade medan termin fem har hög representation. För att få en mer rättvisande bild av 
hur motivationen ser ut beroende på hur långt studenterna kommit i sin utbildning hade vi 
önskat ha en mer jämnt fördelad urvalsgrupp. 

 
 
7.1 Förslag	till	fortsatt	forskning	
Då vi i enlighet med Ahl (2004) anser att motivation är av stor vikt för individers lärande 
anser vi att en vidare studie skulle kunna jämföra de stora universiteten i Sverige. Eftersom 
vårt urval var relativt litet och vår tid var begränsad anser vi att intresse borde finnas för att 
göra en bredare studie som syftar till att få en övergripande blick av hur motivation generellt 
ser ut bland universitet i Sverige. Vi anser också att forskning som jämför olika inriktningar 
av studier vore intressant. Detta då vi tror att motivationen hos personalvetarstudenter inte 
behöver se likadan ut som för exempelvis läkarstudenter. Det skulle även vara intressant att 
se ytterligare jämförelser mellan universitet i olika storlek och hur motivation eventuellt 
skiljer sig mellan dem. 
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Bilaga	1,	Följebrev	
Hej! 

 
Vi är två studenter vid namn Christoffer och Fredrik som läser vår sista termin på 
personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet, där vi för tillfället håller på att skriva 
vår kandidatuppsats angående motivation. Syftet med vår uppsats är att skaffa kunskap om 
vad som motiverar personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet till att studera. 
Med hjälp av kurslistor för respektive kurs på personalvetarprogrammet och ett obundet 
slumpmässigt urval har vi fått fram ett antal personer som vi vill ska besvara vår enkät. 
Med det sagt undrar vi därför om just du har tid och möjlighet att delta i vår studie? 

 
Undersökningen består av 28 frågor som på olika sätt berör motivation. Enkäten tar cirka 
fem minuter att fylla i och deltagandet är helt frivilligt. Det är när som helst möjligt att 
avbryta deltagandet och enkäten. 
Alla personuppgifter som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras 
efter studiens genomförande. Informationen vi får fram kommer att kodas och enbart 
användas i forskningssyfte. 

 
Varje besvarad enkät är av stort värde för vår studie och vi önskar därför att just Du har tid 
och lust att besvara den. Efter godkännande av vår examinator vid universitet kommer 
studien att publiceras i DIVA-portalen och det är även där du kommer att få tillgång till 
studien i sin helhet. 

 
Tack på förhand! 

 
Fredrik Jansson - (xxx@live.se) 
Christoffer Sanchez Lindgren - (xxx@gmail.com) 
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Bilaga	2,	Enkätfrågorna	
1. Könsidentifiering – Man, kvinna, ickebinär 2. 
Ålder? – 19-24, 25-30, 31-35, 36- 
3. Vilken termin läser du nu? – 1,2,3,4,5,6,7+ 
4. På vilket sätt läser du till personalvetare? – Personalvetarprogrammet, 
fristående kurser 
5. Har någon av dina föräldrar en högskoleutbildning? – Ingen av dem, Ja men 
bara mamma, Ja men bara pappa, Ja båda 

 
Innan påbörjade studier: 
Jag motiveradess att söka universitetsstudier för att: (Svarsalternativ 1-5, 1= instämmer 
inte alls, 5= instämmer helt). 
6. Förbättra mina karriärmöjligheter 
7. Öka min sociala status 
8. Få högre framtida lön 
9. Jag vill utmana mig själv 
10. För att många i min omgivning har studerat/studerar på universitet 
11. Jag var nyfiken på om jag skulle klara av universitetsstudier 
12. Känna större trygghet 
13. För att känna tillhörighet 
14. För att öka min kunskap 

 
Under studietiden: (Svarsalternativ 1-5, 1= instämmer inte alls, 5= instämmer helt). 

 
15. Jag motiveras att studera för att inte bli av med CSN 
16. Jag motiveras att studera för att få bra betyg 
17. Jag motiveras av mina studiekamrater 
18. Jag motiveras att studera för att i framtiden ha möjlighet till högre lön 
19. Jag motiveras av att studierna i framtiden kommer att ge mig högre social status 
20. Jag motiveras av att studierna känns utmanande 
21. Jag motiveras av ambitionen att söka vidare studier i form av magister eller masternivå 
22. Jag motiveras av att studera i grupp 
23. Jag motiveras av varierande uppgifter 
24. Att få beröm av lärare motiverar mig 
25. Jag motiveras av de karriärmöjligheter studierna ger mig 
26. Jag motiveras att studera för att inte få underkänt 
27. Jag motiveras av att studierna utmanar mig 
28. Att få beröm av andra studenter motiverar mig 
29. Jag motiveras av ny kunskap 
30. Hög framtida lön motiverar inte mig 

 
31. Jag motiveras av att studera ensam 

 
Fråga 32 och 33 undersöker vad som motiverar studenterna mest respektive minst till att 
studera. 
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Fråga 32: Vad motiverar dig mest till att studera? – Bra lön i framtiden, högre social 
status, bra betyg, för lärandets skull, bekräftelse från lärare, stöd hemifrån, utmaningar 

Fråga 33: Vad motiverar dig minst till att studera? – Bra lön i framtiden, högre social 
status, bra betyg, för lärandets skull, bekräftelse från lärare, stöd hemifrån, utmaningar 


