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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Elin Sundström Sjödin som har bidragit med 

stort engagemang, stöd och vägledning genom arbetet. Vi vill även tacka samtliga 

respondenter som tagit sin tid för att medverka i studien och därmed gjort den möjlig. 
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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar 

personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. 

Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan 

teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka 

inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet 

i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. 

De teorier som studien utgår från är praktisk kunskap baserat på Deweys pragmatiska syn på 

lärande som handlar om att teori kombinerat med erfarenhet främjar lärande. Baserat på Decis 

self-determination theory används begreppen inre och yttre motivation. Är en person inre 

motiverad utför de en handling på grund av eget intresse, nöjet att utvecklas och lära sig nya 

saker. En person som är yttre motiverad motiveras av incitament som belöningar som kommer 

med att utföra en uppgift. Resultatet visar att respondenterna upplever en avsaknad av 

praktisk kunskap i utbildningen och att de ges större möjlighet att applicera sina teoretiska 

kunskaper i praktiken på deras deltidsarbeten. Vidare visar det sig att “utveckling och 

nyfikenhet”, “arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” och “beröm från arbetsgivare” var 

mer avgörande för valet att söka deltidsarbete än “lön” och “betyg från universitetet”. I 

studiens avslutande avsnitt diskuteras varför belöningar måste vara givande och meningsfulla 

på lång sikt och svårigheten med att kategorisera respondenternas motivation som antingen 

inre eller yttre motivation samt vikten av praktiska inslag i personalvetarutbildningen. 

  

Nyckelord: inre motivation, yttre motivation, praktisk kunskap, teoretisk kunskap, 

deltidsarbete 
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Abstract 
This qualitative paper aims to contribute with knowledge about what factors motivates 

students in Human Resource Management at Uppsala University to combine full-time studies 

with part-time work. We have specified the purpose by formulating two questions: ”What 

meaning does the relation between theoretical and practical knowledge get for the students 

motivation to work part-time" and ”which intrinsic and extrinsic factors influence the students 

motivation to apply for part-time work. The data have been collected by conducting eight 

semi-structured interviews with Human Resource Management-students at Uppsala 

University. The theories from which the study is based on are "Practical Knowledge", built on 

Dewey's pragmatic view of learning which advocate to combine theory and experience. The 

concepts “intrinsic motivation” and “extrinsic motivation” are based on Deci's "Self-

Determination Theory". When a person is intrinsically motivated, they are motivated by self-

interest and joy of assimilating knowledge. When a person is extrinsic motivation they are 

engaged in a task for the sake of the reward that comes with it. The results shows that the 

students experience a lack of practical knowledge from their education and that they believe 

to be given greater opportunity to apply their theoretical knowledge in practice at their part 

part-time job. In addition, it turns out that ”developing and curiosity”, ”work experience and 

employability” and ”praise from the employer” were more crucial for the choice to apply for 

part-time work than the variables ”salary” and ”grades from university”. In the last section of 

the study, we discuss how and why external reward must be meaningful in the long term, the 

difficulty of categorizing our participants motivation as either intrinsic or extrinsic and the 

importance of a practical elements in Human Resource Management-education.  

 

Keywords: intrinsic motivation, extrinsic motivation, practical knowledge, theoretical 

knowledge, part-time work 
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1. Inledning 
Studier visar att deltidsarbetande studenter har blivit ett allt vanligare fenomen i Sverige idag. 

Statistiska centralbyrån (2018) presenterar en studie som visar att 83 % av studenter i åldern 

15-34 har arbetat eller praktiserat under sin studietid. Det utpräglade fenomenet att studera på 

heltid parallellt med att arbeta deltid har visat sig ha en rad negativa effekter på studierna 

såsom minskad läsning, frånvaro i högre utsträckning och utpräglad trötthet (Robotham, 

2012). Vidare visar forskning att deltidsarbete i kombination med heltidsstudier även kan 

skapa stress, sämre studieresultat och mindre tid för sociala aktiviteter (Bjereld et al., 2009). 

Trots de påtagliga negativa effekterna väljer många studenter att arbeta deltid. Enligt Helyer 

och Lees (2014) studie upplever många nyexaminerade studenter att det är svårt att få arbete 

inom det yrket de valt att utbilda sig inom. Berglund och Fejes (2009) påpekar att vi nu lever i 

ett mer föränderligt samhälle där vi människor måste vara mer flexibla efter marknaden samt 

arbeta mer självständigt för att vara anställningsbara och kunna konkurrera om jobben på den 

nuvarande och framtida arbetsmarknaden.  

 

I en studie gjord av fackförbundet Jusek (2018) får 60 % av personalvetare en 

tillsvidareanställning efter avslutade studier. Av dessa får åtta av tio personalvetare en 

anställning inom ett år efter sina avslutade studier. Siffrorna säger oss att många 

personalvetare upplever svårigheter med att få en tillsvidareanställning efter att de 

examineras. Statistiska centralbyrån (2018) menar att studenter som erhållit 

arbetslivserfarenhet och har praktiserat på en arbetsplats har lättare att få arbete i framtiden. 

Med hänsyn till ovanstående studier och statistik kan praktisk kunskap i kombination med en 

universitetsutbildning ha positiv inverkan på studenters framtida yrkesliv. 

 

Förekomsten av deltidsarbetande studenter är inget undantag på personalvetarutbildning på 

Uppsala universitet och efter samtal med programstudenter fick vi kännedom om att ett flertal 

studenter arbetar deltid i kombination med studier. Statistiska centralbyrån (2007) presenterar 

en studie som påvisar att studenter inom humaniora ämnen arbetar i jämförelsevis högre grad 

än andra universitets- och högskolestudenter. Detta främst beroende på att de har färre 

föreläsningstimmar och mer fria studier.  

 

Med hänsyn till ovanstående studier och artiklar finns det både fördelar och nackdelar med att 

ha ett deltidsarbete som student. Att erhålla praktisk kunskap som komplement till sina studier 
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upplevs gynna studenters framtidsutsikter i den sektorn deras utbildningar syftar till. Löfgren 

Martinsson (2008) skriver i sin studie "Högre utbildning och arbete med personal- och 

arbetslivserfarenheter" om ett matchningsproblem mellan universitetsutbildning och arbete 

med personal- och arbetslivsfrågor. Det finns en rad anledningar och åsikter kring varför detta 

matchningsproblem uppstått. En del forskare hävdar att högre utbildning misslyckas att 

utformas efter de kravs som ställs på arbetsmarknaden och att studenter således inte 

kvalificeras tillräckligt för arbetslivet. Löfgren Martinsson (2008) hävdar att arbetsgivare i 

hög utsträckning tenderar att bedöma nyutbildade akademikers kompetens som undermålig i 

förhållande till de krav som arbetet stället på dem. Studien menar på grund av detta att högre 

utbildning måste se till att anpassa undervisningen till de krav som kommer utifrån.  

 

Personalvetarutbildningen på Uppsala universitet erbjuder inte en praktikplats i sin utbildning 

där studenterna kan få ta del av praktisk kunskap, knyta kontakter och få in en fot i 

arbetslivet. Intresset väcktes till att undersöka hur personalvetare i Uppsalas ser på relationen 

mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap och hur det påverkade motivationen till att 

söka deltidsarbete. Utöver detta blev vi även intresserade av att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som påverkade deltidsarbetande personalvetarstudenter i Uppsala till att 

söka arbete och vad denna motivation kunde härledas till. Denna studie skrivs inom området 

pedagogik och kommer beröra studenters motivation samt deras syn på kunskap och 

inlärning. Pedagogik som ämne handlar bland annat om lärandeprocesser där man ser hur 

människor tar till sig lärande. Området pedagogik återfinns inte bara i forskning utan även på 

arbetsplatser; exempelvis hur vi lär oss saker och vad som motiverar oss att handla på ett visst 

sätt är båda pedagogiskt relevanta frågor.  

 

Vi vill med denna studie behandla frågor som är relevanta ur ett HR perspektiv i kombination 

med att bidra med kunskap till det pedagogiska forskningsområdet. Inom det pedagogiska 

fältet vill vi med vår studie bidra med kunskap om hur inre och yttre motivationsfaktorer kan 

påverka studenters vilja att söka annan kunskap än den som lärs ut på universitetet. Vi vill 

även bidra med kunskap om vad för faktorer som motiverar personalvetarstudenter på 

Uppsala universitet till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vidare kommer 

studien bidra med kunskap om studenternas syn på lärande genom att kombinera teori och 

praktik. 
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1.1 Bakgrund  

Personalvetarprogrammet är en universitetsutbildning som bland annat erbjuds på Uppsala 

universitet. Utbildningen utgörs av åtta kurser, sociologi med inriktning mot arbetsliv A, 

organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, psykologi med 

inriktning mot arbetslivs A, arbetsrätt, redovisning och kalkylering, samt fördjupningskurser 

B och C i antingen psykologi, sociologi, socialpsykologi eller pedagogik. 

Personalvetarprogrammet i Uppsala erbjuder ingen arbetspraktikplats utan fokuserar på 

teoretisk kunskap. Att studera på Uppsala universitet är kostnadsfritt för alla svenska 

medborgare. Som svensk medborgare har en rätt att ansöka om studiemedel från CSN för att 

finansiera sin studietid (Centrala studiestödsnämnden, 2019). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om de faktorer som motiverar 

personalvetarstudenter till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. 

 

• Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas 

motivation till att arbeta deltid? 

 

• Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka 

deltidsarbete? 

 

1.3 Avgränsningar 

Intresset i studien ligger i att undersöka heltidsstuderande personalvetare på Uppsala 

universitet som har ett arbete kopplat till utbildningen. Att fokusera på personalvetarstudenter 

i Uppsala var betydande för vår studie då intresset låg i att studera personalvetarstudenter som 

inte erbjuds praktik i sin utbildning. Utbildningen består av sex terminers akademisk 

utbildning som ger en filkandidat med antingen pedagogik, sociologi, eller psykologi som 

huvudområde. Kurser som tillkommer utöver detta är arbetsrätt och ekonomi. Inom 

personalvetenskap är det viktigt med förståelse för personal- och arbetslivsrelaterade problem, 

företagskulturer, ledningsgrupper och organisationsfrågor som påverkar personalen samt 

förståelse för medarbetare i både högre och lägre befattningar. De ovannämnda 

kompetenserna är kunskaper som till viss grad går att förvärva genom att studera. Men för att 

få ett praktiskt perspektivet tillsammans med konkreta och erfarenhetsbaserade kunskaper, 
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upplever många av studiens respondenter att det inte räcker att simulera sådana 

arbetssituationer bakom skolbänken. Genom att arbeta deltid med rekrytering, 

kompetensutveckling, lönesättningar, personalvård och ansvara för anställningsintervjuer, 

medarbetarsamtal samt uppsägningar får studenterna ett praktiskt perspektiv på utbildningen.  
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2. Forskningsöversikt 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom det studerade området presenteras och 

redogöras. Syftet med tidigare forskningen är att bidra med kunskap om faktorer som 

motiverar studenter till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Tidigare forskning ger 

oss kunskaper om studieområdet och vad som tidigare studerats (Bryman, 2008). I detta 

kapitel kommer forskning om för- och nackdelar med att kombinera studier med deltidsarbete 

att presenteras.  

 

Vi har valt att ta upp både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta då den kvantitativa 

studien om deltidsarbetande studenter ger en indikation på “hur många’’, “hur mycket”, eller 

“i vilken utsträckning” respondenterna i studien upplevde fördelar med deltidsarbete. De 

kvantitativa studierna avser att undersöka fördelar med deltidsarbete under studietiden. 

Genom siffror och statistik bidrar den kvantitativa forskningen med förståelse för vilka 

fördelar studenterna värderat högt och vilka fördelar som studenterna värderade som mindre 

viktiga (Bjereld et al., 2009). Detta bidrog med förståelse för vilka positiva effekter som 

personalvetarstudenter i Uppsala eventuellt skulle värdera som mer eller mindre avgörande 

för valet att söka deltidsarbete. Den kvalitativa forskningen bidrar till studien genom att den 

värderar och förklarar faktorerna. Kvalitativ forskning behandlar subjektiva åsikter på ett mer 

ingående sätt till skillnad från den kvantitativa forskningen som endast gör konstateranden. 

Kvalitativ forsknings behandlar exempelvis varför en student känner stress. Värdera och 

förklara är en central funktion i kvalitativ metod då det ger kunskap om vilka egenskaper eller 

kvaliteter en företeelse har (Bjereld et al., 2009).  

 

Slutligen går vi igenom tidigare forskning om inre och yttre motivation vilket ger förståelse 

för begreppen och visar hur de går att applicera och använda i forskning. Vi vill genom 

forskningsöversikten sätta tidigare konstateranden i relation till diskussionen i syfte att ge vårt 

material mer betydelse.  

 

2.1 Sökprocess 

Genom Uppsala universitets biblioteks hemsida och dess sökfunktion har vi sökt upp tidigare 

forskning om de fenomen vi ville undersöka. För att hitta relevant tidigare forskning med 

användbart innehåll för uppsatsen tänkte vi noggrant igenom nyckelord som kunde ge goda 

sökresultat. Vi har använt oss av databaserna ERIC (Education Resource Information Center) 
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via EBSCO, ProQuest och SwePub då dessa plattformar innehåller vetenskapliga uppsatser 

som har granskats. Vid sökningarna använde vi oss av "advanced search" där vi kunde filtrera 

sökningarna till peer reviewed. De sökord vi använde oss av var: "students working part-

time", "working and studying", “motivation’’, ”intrinsic motivation’’och “extrinsic 

motivation’’. På ERIC, via EBSCO, gav dessa sökord oss träffar där en rad uppsatser ansågs 

vara relevanta för vårt arbete. “Student Part-Time Employment: Characteristics and 

Consequences” av David Robotham (2012) var en studie som var väldigt användbar för vårt 

arbete. I denna studie undersöker han fördelarna och konsekvenserna av att arbeta deltid och 

studera heltid på ett universitet i England. På så vis fick vi en så kallad snöbollseffekt på vår 

sökning och det gav oss ytterligare referenser till annan relevant forskning inom ämnet. 

Sedermera användes sökorden ovan även på ERIC via ProQuest och SwePub där flera 

forskningar hittades. Osterloh och Frey (2000) och Singh (2016) forskade om inre och yttre 

motivation och dess betydelse; deras arbeten har vi undersökt, sammanfattat och refererat till 

genomgående i avsnittet.  

 

2.2 Deltidsarbetande studenter   

Det vi först och främst var intresserade av att undersöka var om detta fenomen förekom i 

andra länder. Detta ledde oss in på internationell forskning inom ämnet vilket gav oss en 

större bredd i vår förförståelse för ämnet. Genom att söka på sökorden "students working part-

time", “motivation” och "working and studying" upptäckte vi studier som visar att fenomenet 

inte bara är unikt i Sverige utan att deltidsarbete i kombination med studier även förekommer 

i andra europeiska länder. Winkler (2009) redogör att i Tyskland är deltidsarbete bland 

universitetsstudenter ett väletablerat fenomen. Winkler (2009) förklarar att en nackdel med 

undersökningen är att den enbart är gjord på tyska studenter och fokuserar på högre utbildning 

och företag i Tyskland. Resultatet går således inte att generalisera eller applicera på andra 

länder. Om en däremot gräver djupare och ser till andra vetenskapliga arbeten på ämnet kan 

en konstatera att fenomenet förekommer i andra europeiska länder med.  

2.2.1 Fördelar med deltidsarbete  

Robotham (2012) presenterar i sin studie en rad fördelar med deltidsarbete under studietiden. 

En tydlig fördel är att studenter som arbetar deltid förbereds inför den kommande 

arbetsmarknaden mycket väl genom att utveckla kunskaper såsom bättre 

tidshanteringsförmåga, förbättrad anställningsbarhet och förbättrade sociala färdigheter. 

Robotham (2012) hänvisar till Tam och Morrison (2005) som visar på fler fördelar med 
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deltidsarbete i deras studie på universitetsstudenter i Kina. De har gjort en kvantitativ studie 

och variablerna de valde att undersöka har gett oss god förståelse för potentiella fördelar med 

ett deltidsarbete och hur det kan vara utvecklande och givande för studenterna. I Tam och 

Morrisons (2005) studie skulle universitetsstudenter skatta mellan 0–10 på ett par givna 

fördelar med att ha ett deltidsjobb där 5 eller mer indikerade hög fördel. I variabeln 

"förbättrad ekonomisk situation" var det bara 9,8% som skattade mellan 9–10 och 64,5% 

skattade 6–8. Den ekonomiska fördelen med att söka ett deltidsarbete menar Robotham 

(2012) är en viktig faktor till arbete. I många länder utanför Sverige är det inte lika vanligt 

med ett så generöst studielån vilket innebär att ett deltidsarbete är avgörande för att man ens 

ska kunna studera. I England så är ekonomin tuff och skulder är nästintill oundvikligt när man 

vill studera på universitet (Robotham, 2012). 

 

Tam och Morrisons (2005) studie visar även att i variabeln "få arbetslivserfarenhet" svarade 

78.9% av respondenterna mellan 6–10, varpå 40,8% skattade mellan 8–10 och enbart 20% 

skattade mellan 3–5. I variabeln att det skulle bidra till “ökad anställningsbarhet’’ skattade 

67,1% mellan 6–10, varpå 30,7% skattade 8–10 och bara 7,9% skattade mellan 1-3. I sista 

variabeln "skapa självsäkerhet på arbetsmarknaden" skattade 40.8% av studenterna mellan 8–

10 och 35.5% skattade mellan 6–7. Utöver ekonomiska fördelar med att ha ett deltidsarbete så 

visar forskning att arbetslivserfarenhet och förståelse för arbetsmarknaden har betydelse för 

när en söker deltidsarbete. Curtis och Shani (2002) lyfter även ett par icke-ekonomiska 

fördelar med deltidsarbete. De presenterar i sin undersökning att deltidsarbete får studenter att 

utveckla en viss arbetsförmåga, skapar större förståelse för affärsverksamheter samt ökar 

självförtroende. Enligt Helyer och Lees (2014) studie upplever många nyexaminerade 

studenter att det är svårt att få arbete inom det yrket de valt att utbilda sig inom. Berglund och 

Fejes (2009) påpekar att vi nu lever i ett mer föränderligt samhälle där vi människor måste 

vara mer flexibla efter marknaden samt arbeta mer självständigt för att vara anställningsbara 

och kunna konkurrera om jobben på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden. Att ha 

praktiskt arbetslivserfarenhet blir mer av ett krav för att vara anställningsbar.  

Tam och Morrisons (2005) studie visar på att majoriteten av studenterna i populationen ansåg 

att det var fördelaktigt med ett deltidsarbete; speciellt variablerna ökad anställningsbarhet 

efter examen och att det ger god arbetslivserfarenhet. Vad vi får ut av denna kvantitativa 

undersökning är huvudsakligen förståelse för vilka fördelar som kan komma att vara viktiga 
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för studenter samt vilka som kanske inte anses vara lika avgörande i valet att söka 

deltidsarbete.  

2.2.2 Nackdelar med deltidsarbete  

Robothams (2012) studie rapporterar även nackdelar med deltidsarbete såsom minskad 

läsning, frånvaro i högre utsträckning och trötthet. Moreau och Leatherwood (2006) bedrev en 

kvalitativ studie på universitetsstudenter i England för att undersöka hur studenterna 

balanserade heltidsstudier och deltidsarbete. Vad forskarna upptäckte var att studenterna 

upplevde arbetet som flexibelt till en början men att vissa genom att få mer ansvar blev 

tvungna att rycka in och stötta sina arbetsgivare när det krisade på arbetsplatsen. Detta ledde 

till att de tappade kontroll över arbetstiderna trots att deltidsarbetet skulle gå att kombinera 

med studierna. Vissa studenter upplevde att de allt för ofta behövde prioritera sitt 

deltidsarbete före sina studier. Studenterna upplevde även att de inte alltid hade möjlighet att 

gå ner i timmar, avboka eller hitta en ersättare under hektiska studieperioder. Moreau och 

Leatherwoods (2006) data visade också på att studenterna upplevde att de inte alltid blev 

garanterade de timmar som lovats, exempelvis om det var lugnare på arbetsplatsen eller om 

arbetsgivaren ställde in pass för att man inte ställt upp för andra arbetskamrater när det krisat. 

En del studenter upplevde att detta var ett sätt att bli bestraffad från arbetsgivarens sida och ett 

sätt att se till att få sina deltidsarbetare att ta mer pass än de ursprungligen skrivit under på. 

Detta undergräver hela funktionen samt “flexibilitet" med att ha ett arbete på deltid. Data från 

undersökningen indikerade att sistaårsstudenter i högre utsträckning, upplevde svårigheter i 

kombination med ett deltidsarbete.  

Studien visade på att studenterna utvecklade strategier för att kunna hantera studierna och 

deltidsarbetet. Den första och mest användbara strategin för att kunna hantera studier och 

arbete var att dra ner och begränsa sig till ett visst antal sociala aktiviteter. Data visade att 

studenterna kände frustration och ångest över detta. Sista nackdelen studien presenterade var 

att många studenter som arbetade deltid, successivt behövde ta mer ansvar, i en större roll 

exempelvis, vilket också innebar att de behövde ta på sig mer timmar än den ursprungliga 

ambitionen. Begränsad frihet, sociala aktiviteter och mer tid på arbete, menar Moreau och 

Leatherwood (2006) bidrog till sämre akademiska resultat och akademisk tillfredsställelse. 

Dessa nackdelar med deltidsarbete kan ge oss perspektiv på potentiella nackdelar med att 

arbeta deltid parallellt med studierna. Den kvantitativa studien har bidragit med att hjälpa oss 

förstå potentiella fördelar såsom anställningsbarhet, arbetslivserfarenhet, social självsäkerhet 
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på arbetsmarknaden. Moreau och Leatherwoods (2006) studie visar tydligt baksidan med att 

arbeta deltid vilket ger oss mer förståelse för vår studie. 

2.3 Motivation till att arbeta  
Det finns en del studier som är genomförda på inre och yttre motivation och dess påverkan i 

arbetslivet. Vi har i nedanstående avsnitt delat upp inre och yttre motivation för att separera 

faktorerna och visa på vad tidigare forskning har tagit upp inom dessa områden. Robothams 

(2012) studier visar att studenter väljer att arbeta deltid av flera olika skäl men de främsta 

faktorerna är den ekonomiska aspekten och utvecklingsmöjligheterna som i sin tur påverkar 

anställningsbarheten. Osterloh och Frey (2000) samt Basett-Lloyd och Jones (2005) forskning 

visade däremot att det var de inre motivationsfaktorerna som mest påverkade individerna. 

2.3.1 Studier om inre motivation  

Är en person inre motiverad utför de en handling på grund av eget intresse, nöjet att utvecklas 

och lära sig nya saker. Det finns en rad undersökningar beträffande hur inre motivation ökar 

motivationen hos anställda. Det framgår i en undersökning av Vallerand (2012) att ju mer 

positiv feedback en människa får för en handling, desto mer kompetent och viktig känner sig 

personen; detta leder således till större inre motivation. Dysvik och Kuvaas (2011) förklarar i 

sin undersökning att medarbetare, som har en hög grad av inre motivation och känner glädje, 

vilja, mening och får ut någonting av att arbeta och därigenom kan ha större chanser att nå 

sina mål jämfört med personer som känner lägre grad av inre motivation. Dysvik och Kuvaas 

(2011) menar att medarbetare som inte är lika inre motiverade saknar driv att engagera sig i 

sitt arbete och finner ingen mening eller lycka med det. 

Den yttre motivationen spelar också roll avseende yrkesvalet, men Bradatanu (2011) påvisar i 

sin undersökning att yttre motivation spelar mindre roll efter en viss tid i arbetet och ersätts 

successivt av inneboende, inre, drivkrafter. Liksom Bradatanu (2011) har andra forskare 

kommit fram till liknande resultat. Osterloh och Frey (2000) studerade inre och yttre 

motivation och konstaterar att de yttre faktorerna är enklare att se och hantera medan det är 

mer komplext med inre motivationsfaktorer. Forskarna förklarar inre motivation som en 

tillfredsställelse som fås vid utförandet av en handling som inte ger belöning eller straff. I 

studien förklarar Osterloh och Frey (2000) att det är svårt för arbetsgivare att göra 

medarbetarna motiverade av inre skäl, främst för att det måste komma inifrån personerna 

själva. Författarna beskriver att om en motiveras av inre faktorer så är det starkare än om en 

får en konkret belöning, således motiveras av yttre faktorer. De fortsätter att förklara 
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svårigheten att skilja på om en motiveras av inre eller yttre skäl. Osterloh och Frey (2000) tar 

upp problem på hur inre motivationsfaktorer inte anses vara fördelaktigt för arbetsplatser att 

använda sig av eftersom det inte är någon garanti för att det kommer fungera och för att det är 

lättare och mer effektivt att motivera anställda om de får konkreta belöningar. Forskarna 

fortsätter förklara att kreativitet påverkar ens inre motivation, speciellt om en har ett kreativt 

yrke, då är inre motivation en fördel och förutsättning eftersom man gör något som man har 

passion för. Studien visar även att både inre och yttre faktorer är viktiga och att man inte ska 

satsa på någon specifik utan utgå från varje enskild situation. 

Basett-Jones och Lloyds (2005) har gjort en enkätstudie där de med drygt ett par tusen 

deltagare undersökte tvåfaktorteorin om motivation. Resultatet visade att de flesta ansåg att 

den inre tillfredsställelsen var det som motiverade dem snarare än yttre belöningar. Även 

Singh (2016) genomförde en forskningsstudie om inre och yttre motivation där resultatet 

visade att majoriteten av respondenterna menade att den inre motivationen var mer betydande. 

2.3.2 Studier om yttre motivation  

En person som är yttre motiverad motiveras av incitament som belöningar som kommer med 

att utföra en uppgift. Yttre belöningar kan vara de konkreta fördelar som en chef exempelvis 

ger sina anställda såsom lön, bonusar och förmåner (Singh, 2016).  

Bilouk (2015) visar i sin studie att yttre motivation kan bidra till utveckling hos individer. 

Studien undersöker språkinlärning bland en grupp studenter samt vilka motivationsfaktorer 

som bidrog till att öka inlärningen av det nya språket. Bilouk (2015) bedrev undersökningen 

genom att ha två grupper. Dessa två grupper skulle lära sig ett nytt språk. Skillnaden på 

grupperna var att den en fick en belöning om de uppnådde sina mål och den andra 

studentgruppen fick inte en belöning. Bilouk (2015) upptäckte att den grupp som hade 

belönats för att nå sina mål, arbetade mycket mer flitigt och effektivt i jämförelse med 

gruppen som inte belönades av att nå sina mål med att lära sig språket. Studien visar att 

belöningar kan påverka inlärningsprocessen till det bättre i vissa fall.  

Cooper och Jayatilaka (2006) påvisar i sin undersökning att yttre motivation, genom att vara 

starkt kopplat till belöningar och måluppfyllelse, hämmar kreativitet. Att människor kan 

arbeta tillsammans och vara kreativa blir allt viktigare för organisationer. Yttre motivation 

minskar kreativitet på så vis att personer blir snävt fokuserade på uppgiften och beroende av 

hur de lärt sig lösa en särskild uppgift istället för att tänka kreativt. Författarna menar att till 
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skillnad från yttre motivation så engagerar sig en person på ett mer kreativt sätt om de faktiskt 

har intresse för uppgiften. När vi tycker en uppgift är rolig så letar vi efter nya lösningar och 

är mer uppmärksam på hur vi utför uppgiften och fokuserar inte bara på att lösa den (Cooper 

& Jayatiliaka, 2006). 

Forskningen visar att yttre motivationsfaktorer som pengar kan vara avgörande för ens 

motivation om det kan göra en signifikant skillnad för en individs liv (Singh 2016). 

Undersökningen visar att pengar inte är lika väsentligt när människors grundläggande behov 

är uppfyllda (Singh, 2016). Uppnår en individ inte tillräcklig lön eller tillräckligt med 

studiestöd, så de behöver leva undermåligt, har yttre motivationsfaktorer större inverkan på 

ens motivation. Det är därför bra att ta reda på vad som motiverar en person på insidan, 

istället för att dra slutsatsen att belöningar såsom ökad lön alltid bidrar till ökad motivation 

och produktivitet hos personer (Singh, 2016). En handling som premieras genom belöning 

resulterar i tillfredsställelse som kommer i och med att en handling avklaras. När en person 

motiveras av tillfredsställelsen från en belöning skiftas fokus från att göra någonting bra till 

att fokusera på det absolut nödvändiga för att uppnå belöning. Tillfredsställelsen av att få en 

belöning avtar med tid och Singh (2016) påvisar att inre motivationsfaktorer som att få 

utvecklas, få vara del av en arbetskultur präglad av respekt, tillit och engagemang spelar 

större roll för arbetsmotivationen på sikt.  

2.4 Sammanfattning tidigare forskning   
Forskning visar att de vanligaste anledningarna till att arbeta deltid utöver studierna är lön, 

arbetslivserfarenhet, förbättrad social förmåga, få ökad anställningsbarhet och självsäkerhet 

på arbetsmarknaden. I kontrast till dessa tydliga fördelarna upplever vissa studenter att 

deltidsarbetet påverkar universitetet negativt och att betygen gradvis blir sämre. Forskningen 

visar att inre motivation ökar motivationen hos anställda och efter viss tid blir yttre 

motivationsfaktorer mindre viktigt. Detta förutsätter dock att individens grundläggande behov 

tillfredsställs. Forskning pekar på att belöningar kan få individer att nå sina mål på ett mer 

effektivt och målinriktat sätt. Forskning om deltidsarbetande studenter och motivation har gett 

oss insyn i fördelar och nackdelar med att arbeta deltid och vilka motivationsfaktorer som kan 

komma att spela en roll i valet att kombinera studier och arbete.  

Vår studie bidrar med kunskap om de faktorer som motiverar personalvetarstudenter till att 

kombinera heltidsstudier med deltidsarbete samt kunskap om hur inre och yttre 

motivationsfaktorer kan påverka studenter på personalvetarprogrammet att vilja söka annan 
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kunskap än den som lärs ut på utbildningen. Vidare vill vi genom studien påvisa studenternas 

uppfattning om vikten av praktisk kunskap samt deras praktiska utbildningsbehov. Under 

bearbetningen av resultat- och analysavsnittet förstod vi att studien kom att behandla lärande 

och lärteorier mer än vad vi ursprungligen förväntade oss. Således upplever vi att en 

begränsning med studien kan vara att vi inte sökt efter tidigare forskning om lärandeteorier. 

Detta hade kunnat bidra med kunskap och ytterligare perspektiv till vår diskussionsdel där vi 

behandlar relationen mellan teori, praktiskt kunskap och hur dessa i kombination kan gynna 

lärande. 

  



 19 

3. Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt redogör vi för studiens teoretiska ramverk där målet är att skapa förståelse 

och fungera som ett stöd samt förklaring till studiens resultat. I studien används en av 

samtidens mest framträdande forskare inom motivation, Edward Deci (1971;1975) och hans 

self-determination theory. Studiens teoretiska perspektiv utgår även från en av pedagogikens 

mest betydelsefulla forskare, John Dewey (1999; 2004) och framför allt hans idéer om 

samspelet mellan teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Utifrån Deweys (1999) teori 

används begreppet praktisk kunskap, vilket fungerar som utgångspunkten i analysen av vårt 

material.  

3.1 Praktisk kunskap  

Trots att begreppet learning by doing förekommer ganska sällan i Deweys (1999) texter så 

används begreppet idag för att förstå och göra Deweys (1999) pragmatiska syn och idéer 

användbara. Begreppet förekommer på många platser idag såsom på arbetsplatser, i 

didaktiktisk teori och praktisk undervisning. I korta drag så kan John Dewey (1999) räknas 

som pragmatismens främste företrädare. Han ägnade stora delar av sitt akademiska arbete åt 

att utreda de praktiska följderna av olika idéer och fenomen. I Deweys (1999) texter ser vi att 

mycket av hans tankar ursprungligen är applicerade på barn och implementerade på skolor 

och skolelever. Vi vill däremot hävda att hans idéer även går att applicera på 

universitetsstudenter. Dewey (1999) ställde sig mycket kritisk till dåtidens undervisning och 

hur de förhöll sig till sina elever. Dewey (1999) menade att läroväsendet ska anpassa sin 

verksamhet och sitt sätt att lära ut efter elevers vardag, istället för att enbart lära ut kunskap 

som de anser är allmännyttigt i framtiden. Dewey (1999) menade att kunskapen som eleverna 

lär sig ska tillämpas i framtiden. När kunskapen blir handfast och erfarenhetsbaserad kommer 

den tas upp bättre av eleverna.  

 

Dewey (1999) utvecklade en slags filosofisk experimentalism som innebar att när en 

undersöker sociala fenomen ska en inte enbart försöka formulera problemet, utan även pröva 

tänkbara lösningar i praktiken. Kärnan i praktisk kunskap är att betrakta pedagogiska frågor 

och situationer utifrån det organiska samspelet mellan teoretisk utbildning och personlig 

erfarenhet (Dewey, 2004). Vi lär oss genom att interagera med vår omvärld och dess sociala 

regler och på så sätt utvecklas vi i samspel med omvärlden. Dewey (2004) menade att lära 

genom att erfara återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där elever 

så väl som andra pedagogiska aktörer måste ges möjlighet att pröva och experimentera. 
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Dewey (1999) förespråkar ett genuint intresse och att man bör vara engagerad för att kunna 

utföra ett målinriktat arbete. Beträffande de aktiva erfarenheterna går erfarenheten ut på att 

pröva på och försöka. Erfarenheter bildas genom att aktivt erfara och passivt erfara. Detta då 

aktivt erfara inte alltid upplevs tillräckligt för att forma en upplevelse eller ny erfarenhet. 

Genom att passivt iaktta händelser där vi själva inte är aktivt inblandad, konstrueras nya 

erfarenheter och upplevelser. Sambandet mellan dessa två erfarenhetsfaser anger hur givande 

eller värdefull en erfarenhet är (Dewey, 1999).  

 

En kritisk aspekt av praktisk kunskap är att reflektera över sin nya erfarenhet. Vissa kritiker 

av Dewey (2004) anser att reflektion är en avgörande faktor för inlärning och att Dewey 

(2004) inte understryker detta tillräckligt. Läser man Deweys (2004) texter kan detta 

missförstås då han huvudsakligen trycker på vikten av erfarenhet, men han förklarar även i 

sina vetenskapliga böcker att reflektion är en viktig del av inlärning. Dewey (2004) ansåg att 

teori och praktik inte är varandras motsats utan varandras förutsättningar (Dewey, 2004).  

 

3.2 Self-Determination Theory  

Decis (1971;1975) teori om inre och yttre motivation kallas self-determination theory. Teorin 

handlar om människors inneboende tendenser, psykologiska behov och motivation bakom val 

människor gör. Teorin fokuserar på i vilken grad individers beteende är självmotiverad och 

självbestämt. Deci (1971;1975) delade upp teorin i två distinkta typer av motivation.  

 

3.2.1 Inre motivation 

Inre motivation handlar om att utföra en handling för att vi tycker det är kul och för att 

utvecklas (Ryan & Deci, 2000). En handling som utförs för att något är roligt, intressant och 

utmanande definieras rent kunskapsmässigt som inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Är 

man inre motiverad utför man en uppgift för att testa sin egen kapacitet och för att utvecklas 

och lära sig nya saker (Ryan & Deci, 2000). Inre motivationen bygger på den naturliga 

mänskliga funktionen att assimilera kunskaper, utveckla kompetenser samt utforska kognitivt 

utvecklande aktiviteter som vi finner intressanta och njutbara. Ryan och Deci (2000) 

understryker att teorin om inre motivation inte nödvändigtvis försöker förklara varför en 

person är inre motiverad. Deci (1971) är medveten om att andra faktorer kan komma att 

påverka den inre motivationen. Ambitionen med begreppet är inte att förklara orsakerna till 

inre motivation utan snarare de förhållanden som framkallar och upprätthåller inre motivation 
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(Ryan & Deci, 2000). Det finns exempelvis en rad olika förklaringar till varför ett barn gör sin 

hemläxa väl och utförligt. Det kan eventuellt bero på att barnet vill undvika en utskällning 

från ens föräldrar. I detta fall har vi en extern faktor som motiverar barnets handlande och 

utförandet kan således inte karaktäriseras som inre motivation. Om barnet däremot skulle göra 

sin hemläxa väl och utförligt för att han vet att det kommer hjälpa honom få sitt drömjobb i 

framtiden är det mer av en inre vilja. Trots att det kommer från en mer inre vilja så motiveras 

i grund och botten barnet av en framtida belöning; detta kan härledas till yttre motivation. 

Däremot skulle det kunna räknas som inre motivation om barnet väljer att göra sin läxa 

grundligt för ämnet är roligt och att den får ut glädje av att upptäcka ny kunskap och 

utvecklas.  

 

3.2.2 Yttre motivation 

Yttre motivation kan kortfattat summeras som ett utförande som är kopplat till ett resultat 

såsom en belöning. En yttre motiverad person motiveras av yttre belöningar som kommer 

med att klara av en uppgift så som lön, beröm eller erkännanden av andra människor (Deci, 

1971;1975). När en person är yttre motiverad handlar den på ett mer lukrativ sätt och har som 

ambition att få ut någonting av sitt handlande. Detta behöver inte nödvändigtvis vara 

någonting negativt men motivationen kommer inte från en inneboende känsla eller vilja att 

göra någonting för att det är kul, intressant eller spännande. Det ligger i en yttre motiverad 

persons intresse att få ut kortsiktig eller långsiktig vinning av sin handling. Samhället och 

universitetet kan ge upphov till yttre motivation, exempelvis genom att få dig att fokusera på 

höga betyg för att komma in på universitet istället för att fokusera på att lära dig så mycket 

som möjligt. Om ett barn som gör sin läxa för att den älskar matematik och får ut glädje av att 

upptäcka ny kunskap motiveras barnet av inre faktorer. Barnet drivs då inte av en lukrativ 

intention att belönas med bra betyg eller att göra sina föräldrar stolta; i detta fall drivs barnet 

enbart av sin egen vetgirighet och glädje. Ryan och Deci (2000) menar på att motivation som 

är helt autentisk och icke-påverkad kan i regel härledas till inre motivation. Men om barnet 

gör sin hemläxa väl för att få bra betyg, göra sina föräldrar stolta eller för att få ett bra jobb i 

framtiden är barnet yttre motiverad (Ryan & Deci, 2000).  

 

3.3 Operationalisering av teori 

I studien om vad som motiverar personalvetarstudenter till att kombinera heltidsstudier med 

deltidsarbete används Deweys (2004) praktiska kunskap som lärandeteori. För Dewey (1999) 
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är erfarenheter och att lära sig genom att förstå omvärlden viktigt för att nå kunskap. Det är 

intressant för oss att se om och hur relationen mellan teori och praktik påverkar studenters 

motivation att arbeta deltid. Vi har operationaliserat Deweys (1999) teori om praktisk 

kunskap utifrån vår empiri och kommit fram till följande underteman: teori till praktik på 

universitetet, teori till praktik i arbete och samspel med kollegor.  

 

Ryan och Deci (2000) menar att autonomi, känsla av kompetens och kunna relatera samt 

känna gemenskap är avgörande för att känna motivation. Dessa faktorer är grundläggande och 

viktiga för att kunna internalisera faktorer och krav som fostrar motivation. Med andra ord, 

arbetsuppgifter där du blir kontrollerad, inte får möjligheter att utmana dig själv samt 

upplever en brist på samhörighet människor emellan, kan komma att leda till brist på initiativ 

och göra dig omotiverad. Vi har med utgångspunkt i inre motivation kommit fram till följande 

underteman: utveckling och nyfikenhet, meningsfullhet, kompetens och autonomi. Vi har med 

utgångspunkt i yttre motivation kommit fram till följande underteman: lön, 

arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet, betyg från universitetet och beröm från arbetet. 

Dessa operationaliseringar ligger till grund för resultat och analysavsnittet. 

 

 
I ovanstående tabell presenteras hur operationaliseringen av praktisk kunskap samt inre och 

yttre motivation gjorts utifrån studiens bestämda syfte. Ryan och Deci (2000) förklarar att 

utveckling och nyfikenhet är viktiga komponenter för att känna inre motivation. För att känna 

att någonting är spännande behövs en grad av meningsfullhet samt få frihet att bestämma över 

sina egna antaganden för att känna inre motivation. Ryan och Deci (2000) förklarar att yttre 

motivation handlar om vinning och få någonting ut av en handling. Lön, arbetslivserfarenhet, 

anställningsbarhet på marknaden, betyg från universitetet och beröm på arbetet anses alla vara 
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yttre faktorer och hur de kopplas till att söka deltidsarbete kommer analyseras i resultatdelen. 

Dewey (1999;2004) betonar fördelarna med att kombinera teori och praktisk kunskap. Dewey 

(1999) diskuterar även hur samspelet med omvärlden är en viktig komponent till lärande, 

vilket vi operationaliserat till undertemat samspel med kollegor. Dessa operationaliseringar 

gör teorin mer applicerbar och ger materialet i vår resultat- och analysavsnittet mer betydelse. 

Med utgångspunkt i detta och intervjumaterialet vill vi bidra med kunskap om varför 

personalvetare på Uppsala universitet väljer att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete.   

 

3.4 Sammanfattning teori 

Sammanfattningsvis kan en beskriva Deweys (1999;2004) teori om praktisk kunskap som en 

kombination av teori och praktiska erfarenheter för att utveckla och främja lärande. Decis 

(1971;1975) self-determination theory är en motivationsteori som fastställer en distinktion av 

motivation i form av begreppen inre och yttre motivation. Ryan och Deci (2000) förklarar att 

en inre motiverad person drivs av intresse, att den tycker någonting är kul och handlar för att 

den ser ett nöje med att få ut kunskap och utvecklas. En yttre motiverad person motiveras för 

att få ett visst utfall eller belöning för sin handling. Under studiens analysavsnitt förstod vi hur 

väl teorierna kompletterar varandra. Under bearbetningen av det insamlade materialet 

fungerade Deweys teori som en övergripande förklaringsmodell för hur kombinationen av 

teori och erfarenhet gynnar lärande. Många av respondenternas svar gällande inre och yttre 

motivationsfaktorer, kan återspeglas i Dewey teorin om praktisk kunskap. Detta bidrog med 

ytterligare förståelse för den inre och yttre motivationen till att söka deltidsarbete.  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer den kvalitativa metodens forskningsprocess beskrivas i detalj genom 

att förklara tillvägagångssättet för urvalsprocess, genomförande av intervju, pilotintervju, 

databearbetning, studiens kvalitet och etiska principer, därefter följer en avslutande 

metoddiskussion.  

 

4.1 Forskningsstrategi 

Studien syftar till att bidra med kunskap om de faktorer som motiverar personalvetarstudenter 

till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete där intresset ligger i informanternas egna 

upplevelser till anledningen. Vi valde en kvalitativ metod som lägger vikt vid individernas 

upplevelser och har ett tolkande synsätt av ett sammanhang eller fenomen samt har ett 

induktivt synsätt på teori och forskning. Valet av kvalitativ metod gör att vi får mer 

djupgående data av kvalité (Bryman, 2018). Då vi ville närma oss informanternas upplevelser 

och anledningar till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete lämpade sig intervjuer bra 

eftersom informanterna gavs utrymme att ställa frågor och intervjuaren hade möjlighet till att 

ställa följdfrågor på svar som låg i forskningens intresse (Bryman, 2018).  

 

4.1.1 Forskningsdesign 

I forskningsstrategin ligger syfte och frågeställningarna till grund för val av design. Valet 

baseras på studiens syfte att bidra med kunskap om vad som motiverar personalvetarstudenter 

till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Forskningsdesignen säkerhetsställer att 

forskningen går i linje med syftet och ökar därmed trovärdigheten.  

 

Med designen vill vi skapa tydliga riktlinjer för hur studien ska genomföras och i vilken 

ordning sakerna ska prioriteras. Forskningsdesignen ligger till grund för studien samt dess 

upplägg för vilka medel vi ska använda oss av och hur, vilket är en anledning till varför vi var 

noga med planerandet. Vi övervägde inte om vi inte skulle ha en forskningsdesign eftersom vi 

läst att undersökningen kunde bli svår att förstå och rörig om inte ens vi visste vad för data vi 

var i behov av och varför vi ställde de frågor som vi gjorde, vilket kan ha en betydelse för 

resultatet eftersom reliabiliteten i studien finns i forskningsdesignen (Bryman, 2018). Det 

finns olika designer man kan ta hjälp av i forskningsundersökningar och vi valde att tillämpa 

en fallstudiedesign (Bryman, 2018). Valet gjordes eftersom studien syftar till att bidra med 

kunskap om de faktorer som motiverar personalvetarstudenter till att kombinera heltidsstudier 
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med deltidsarbete. En fallstudie karaktäriseras av ett område som man vill ha djupgående 

kunskap om, precis som vi var ute efter. Då vi intervjuar individer och deras egna upplevelser 

samt anledningar till valet att studera och arbeta lämpade sig fallstudie som design då man är 

intresserade av sociala relationer i specifika kontexter (Alvehus, 2013). Intervju är det mest 

förekommande valet inom kvalitativa metoder och vid val av fallstudier vilket stärkte vårt val 

eftersom designen visat sig vara lämplig inom vår metod.  

 

4.1.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden beslutades efter val av strategi och design där vi fokuserade på hur 

datainsamlingen skulle göras och vilken teknik som skulle användas. Vi valde intervjuer som 

verktyg inom kvalitativa metoder för att det är en välanvänd metod som gav oss möjligheten 

att nå de svar vi sökte samt att ha en struktur på intervjufrågorna med en flexibilitet där vi 

kunde anpassa oss efter intervjuobjektet och därmed få svar på vad som motiverade dem till 

att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete (Bryman, 2018). Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket motiverades av att vi hade förutbestämda frågor och ville ha 

möjlighet att ställa följdfrågor på det som intervjuobjekten betonade i sina svar (Alvehus, 

2013). De semistrukturerade frågorna delades upp i teman efter frågeställningarna som 

operationaliseras för att nå svar på problemformuleringarna i relation till det teoretiska 

ramverket. Vi valde följande teman; praktisk kunskap samt inre och yttre motivation. Vi var 

båda två närvarande under samtliga intervjuer då vi i enlighet med Alvehus (2013) i högre 

grad har velat försäkra oss om att kunna lyssna aktivt och ställa relevanta följdfrågor, vilket vi 

hade möjlighet till i och med valet av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Vi gjorde 

valet av semistrukturerade intervjuer eftersom den strukturen karaktäriseras av flexibilitet och 

struktur. Det gjorde även att stämningen mellan intervjuaren och respondenterna blev mer 

avslappnad vilket Bryman (2018) menar kan leda till mer uttömmande svar om respondenten 

känner sig trygg. 

 

4.2 Urvalsprocess 

Val av informanter är en central del i en forskningsstudie (Ahrne & Svensson, 2011). Urval i 

kvalitativa fallstudier är vanligtvis målstyrda och denna studie är inget undantag eftersom 

undersökningen baseras på individer i en utvald kontext. Målstyrt urval är ett icke-

sannolikhetsbaserat urval vilken betyder att alla inte har samma möjlighet att komma med 

eftersom det inte är slumpmässigt utan respondenterna väljs ut strategiskt för att 
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överensstämma med undersökningens syfte (Bryman, 2018). Urvalet vi valde att komma i 

kontakt med var således heltidsstuderande personalvetare på Uppsala universitet som arbetar 

deltid med HR. För att besvara frågan vad som motiverar urvalsgruppen till att arbeta 

parallellt med studierna, valdes ett strategiskt målstyrt urval (Alvehus, 2013). Det aktivt valda 

urvalet gav oss möjlighet att välja ut specifika respondenter till studien. Icke-

sannolikhetsurvalet gjordes genom att maila ut vår studies information till 56 

programstudenter från olika terminer där vi frågade om de arbetade med HR-relaterade 

arbetsuppgifter och ville delta i studie. Mailadresserna till personalvetarna hämtades från 

studentportalen. Åtta studenter plockades sedan ut av de tolv som sagt att de skulle kunna 

delta och för att få en spridning valdes respondenterna ut strategiskt genom att ta personer 

från olika terminer, kön, ålder och anställningstid.  

 

De åtta respondenterna valdes ut genom Kvale och Brinkmanns (2014) riktlinjer om att 

kvalitet är bättre än kvantitet. Vi upplevde att respondenternas svar i viss mån påminde om 

varandra vilket bidrog till mättnad; därför hade fler respondenter blivit överflödigt. Det 

faktum att respondenterna visste vilka vi som höll i intervjuerna var, på grund av bekantskap 

inom programmet, upplever vi kan vara negativt för studien. Alvehus (2013) menar att 

respondenters tidigare kännedom om de som intervjuar kan påverka en studie på så vis att de 

svarar på frågorna utifrån hur de tror intervjuarna vill att de ska besvaras. Det kan även ses 

som en fördel då informanterna på så vis kan känna sig trygga, vågar dela med sig och vara 

mer uppriktiga. Detta kan således bidra till mer uttömmande svar.  

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i universitetets lokaler i den del där respondenterna 

studerar vilket gör det till en både neutral och bekväm plats. Vi anpassade oss efter 

respondenterna och genomförde intervjuerna när de hade tid och befann sig på universitetet 

för att de inte skulle behöva anpassa sig efter oss (Repstad, 2007). Båda intervjuarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer men erhöll olika roller. En av oss hade en passiv roll under 

intervjun och antecknade medan den andra förde intervjun. Genom att ha olika roller säkrade 

vi att så mycket material som möjligt kom till användning och att intervjuaren inte behövde 

fokusera på annat än att lyssna och ställa följdfrågor; detta gjorde intervjuaren engagerad och 

skapade en trygg miljö. Vi använde oss av enkel och direkt uppmuntran under intervjuns gång 

så att respondenterna kände att vi var aktiva och lyssnade (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Intervjuaren som antecknade ansvarade även för att spela in materialet på en app som heter 

röstmemon för att säkra att vi förstått information rätt och fick med all relevant data vilket 

hjälpte vid transkriberingen (Repstad, 2007). Inspelningen hjälpte också intervjuaren att 

fokusera på hur respondenten använde sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck, sådant som en 

inspelning inte uppfattar. Däremot kan ljudinspelning också göra stämningen konstlad men då 

vi var i en trygg och bekväm miljö upplevdes respondenternas svar som autentiska (Repstad, 

2007). Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna ta del av ett samtyckesformulär 

(Bilaga 1) där de bland annat fick information om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun 

(Bryman, 2018). Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter och när åtta intervjuer genomförts 

upplevde vi ett mönster i respondenternas svar och valde att inte tillfråga fler eftersom vi 

ansåg att vi fått svar på våra frågor (Ahrne & Svensson, 2011). Vi såg intervjuguiden, som vi 

konstruerade, som ett frågebatteri för att få ut så mycket av respondenterna som möjligt, alla 

frågor blev således inte med i studiens analys. 

 

4.3.1 Pilotintervju  

Tidigt i studien genomförde vi två pilotintervjuer för att säkerhetsställa att de frågor som vi 

operationaliserat från frågeställningarna var förståeliga samt gav svar på det vi sökte, vi ville 

således testa våra frågor och se hur vi som intervjuare skulle förhålla oss och samarbeta under 

intervjun (Ahrne & Svensson, 2011). Pilotintervjuerna genomfördes på två deltidsarbetande 

personalvetarstudenter som intervjuarna var bekanta med; dessa var inte med i den slutgiltiga 

undersökningen (Bryman, 2018). Bryman (2018) belyser även fördelarna med en pilotintervju 

och att det kan ha betydelse för hela studien.  

 

Pilotintervjuerna gav oss ett nytt perspektiv på frågorna vilket resulterade att vi tog bort, 

omformulerade och la till frågor för att få svar på det vi sökte. Vi märkte att en del frågor inte 

besvarade vårt syfte eller frågeställningar vilket vi fick lov att ändra. Det var viktigt för oss att 

frågorna var välformulerade och enkla, både att förstå och att besvara för att därigenom 

säkerställa validiteten. Exempelvis gjordes ändringar av ordföljd i frågorna eftersom 

pilotintervjuerna visade att en del frågor var svåra att uppfatta medan andra inte var tydliga 

nog för att nå svar på frågorna. Vi bad testrespondenterna att komma med kritiska synpunkter 

avseende intervjun, för att se vad vi kunde förbättra och hur vi skulle förhålla oss (Bryman, 

2018). Att testrespondenterna upplevde miljön som avslappnad och bekväm kan ha att göra 

med att vi har en relation till dem, även om vi var professionella under intervjuerna. Det 
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frågor som vi upplevde redan var välformulerade och begripliga gjorde vi inga ändringar på 

och de frågorna kom med i den slutgiltiga intervjuguiden. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

I följande del möter det empiriska materialet det teoretiska ramverket. Ahrne och Svensson 

(2016) förklarar att databearbetningen är förberedande inför analysavsnittet. Det finns tre steg 

för att möta problem och komma på lösningar för datainsamlingen i transkriberingen, följande 

är; sortera, reducera och argumentera (Ahrne & Svensson, 2016). 

 

Första steget är att sortera datainsamlingen vilket gjordes genom att koda och kategorisera det 

insamlade materialet för att närma oss studien genom att se skillnader och likheter i 

datainsamlingen. Materialet kodades genom att vi bröt ner arbetet till våra teman och 

kommenterade innehållet med nyckelord vilket underlättade för kategoriseringen där det 

teoretiska ramverket togs i beaktning (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi sorterade empirin 

genom att skapa en överblick över datainsamlingen och ordning över det empiriska 

materialet. Då vi hade en tydlig problemformulering sedan innan hade vi en svag bild om vad 

för svar som väntade, efter att ha samtalat med personalvetare, vilket gjorde det enklare för 

oss att ta ut det material som var mest relevant för studiens syfte (Alvehus, 2013). Vi 

behandlade materialet genom att bearbeta anteckningarna såväl som ljudinspelningarna för att 

säkerhetsställa att anteckningarna stämde överens med vad respondenterna sagt. När det gjorts 

började vi systematiskt att kategorisera datainsamlingen vilket gav oss en tydligare överblick 

över materialet och svaren som respondenterna lämnat. Som Alvehus (2013) nämner hade vi 

kategorierna öppna och ändrade dem under arbetets gång för att inte gå miste om viktig 

information för studiens syfte. Då vi var två forskare som bearbetade materialet kunde vi 

bolla tankar och idéer med varandra innan vi beslutade oss för de kategoriseringar som valdes 

(Alvehus, 2013). För att försäkra oss om att vi valt rätt kategorier för vår studie läste vi 

igenom det insamlade materialet ännu en gång samt lyssnade på inspelningarna för att 

säkerställa att vi uppfattat svaren korrekt.  

 

Kodningen och kategoriseringen ledde fram till följande huvud- och underteman: 

 
1. Praktisk kunskap: 

o teori till praktik på universitet 

o teori till praktik i arbetet 
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o samspel med kollegor 

2. Inre motivation: 

o utveckling och nyfikenhet 

o kompetens 

o meningsfullhet 

o autonomi  

3. Yttre motivation: 

o lön 

o arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet 

o betyg från universitet 

o beröm från arbetet 

 

Andra steget i transkriberingen är reducering där fokus ligger på att samla den mest relevanta 

data för att presentera i analysen (Alvehus, 2013). Detta gjorde vi då det hade varit 

överflödigt och omöjligt att presentera all data från studien. Därför plockades de delar ut från 

intervjuerna som gav en bra överblick över materialet samtidigt som vi fördjupade oss i en del 

svar där vi ansåg att hela svaret borde vara med för att visa helheten (Ahrne & Svensson, 

2016). Vi upplevde en viss mättnad, som tidigare nämnts, efter åtta intervjuer eftersom vi såg 

ett mönster bland respondenterna vilket gjorde reduceringen enklare då vi kunde utesluta 

liknande svar som inte var lika informationsrika. Materialet som togs med i analysen var det 

som ansågs vara representativ för majoriteten av urvalet. Vid reduceringen var vi selektiva 

och tog bort en del bakgrundsfrågor som vi ville ha med i intervjuguiden för att få en 

helhetsbild av respondenterna och för att se om svaren skilde sig åt beroende på faktorer som 

ålder och termin. 

 

I tredje steget analyserar vi resultatet som helhet i relation till self-determination theory och 

praktisk kunskap. Teorierna genomsyrar hela studien då frågeställningarna, tematiseringen 

och kodningen är utformade efter dessa. (Alvehus, 2013). Här redovisas inte enbart empirin 

utifrån teorierna utan även en självständig argumentation av resultatet (Ahrne & Svensson, 

2016).  

 

4.5 Studiens kvalitet 

En nackdel med kvalitativa studier är att generaliseringar inte går att göra menar Larsen 

(2007). Vi har säkerställt validiteten i studien genom att ta fram variabler som går ihop med 

teorin och syftet. Pilotintervjuerna stärkte validiteten då frågor omformulerades för att vara 
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tydligt ställda och mäta det vi avsåg att mäta, därav var vår intervjuguide skapad efter syftet 

(Larsen, 2007).  

 

För att säkra studiens kvalité använde vi oss av de alternativa grundkriterier som Bryman 

(2018) tar upp. Första kriteriet handlar om trovärdighet vilket vi har förhållit oss till genom att 

ha ett kritiskt tankesätt mot vår studie genom forskningen. Vi har försökt uppfylla det kriteriet 

genom att tydligt förklara hur vi gått tillväga i alla delmoment som urval och databearbetning 

samt kritik mot vår studie samt bifogat de bilagor som respondenterna fått ta del av. Genom 

att reflexivt rikta kritik mot vår studie och belysa dess svagheter i uppsatsens metoddiskussion 

stärks vår transparens (Ahrne & Svensson, 2016). Andra steget kallas överförbarhet, det har vi 

strävat efter att uppnå genom att ha med detaljerade citat från respondenterna så att de är 

överförbara och kan testas i andra kontexter. Då vi lovat respondenterna konfidentialitet 

utlämnar vi deras kontaktuppgifter vilket gör det svårt att testa överförbarheten. Tredje steget, 

pålitlighet, syftar till att forskaren ska ha ett granskande synsätt genomgående i studien vilket 

vi har haft genom att tydligt beskriva alla moment i forskningsprocessen. Fjärde och sista 

steget fokuserar på möjlighet att styrka och konfirmera att vi som forskare hållit oss objektiva 

genom studiens gång. Det har vi strävat efter genom att vara professionella genom 

intervjuerna, varit noggrann med transkriberingen och genomgående haft ett kritiskt 

förhållningssätt och därmed inte lagt in egna värderingar för att påverka forskningen. Det 

fjärde kriteriet är inget lätt att styrka men att det faktum att vi varit två forskare har hjälpt oss 

att utesluta personliga värderingar även om det inte är någon garanti. Provintervjuerna som 

gjordes innan kan hjälpa till att förstå att vi försökt vara objektiva genom att revidera frågor 

som var för ledande eller stängda vilket resulterade att de inte togs med i slutgiltiga studien 

(Bryman, 2018).   

 

Som tidigare nämnts är kvalitativa studier svåra att generalisera vilket, det vill säga ta studien 

från en kontext till en annan än studiemiljön, alternativt en större grupp. Det som gör denna 

studie svår att generalisera till andra kontexter är att den är gjord på personalvetarstudenter i 

Uppsala, som eventuellt har andra förutsättningar än andra program, städer eller studenter. 

Analysen grundar sig dessutom på intervjuer med åtta studenter vilket är en liten del sett till 

personalvetarstudenter i Uppsala. Ahrne och Svensson (2015) menar dock att om sex till åtta 

respondenter intervjuas minskar risken för att resultatet ska påverkas av överdrivna 

uppfattningar. Chansen för att kunna generalisera en studie ökar om man har respondenter 

med olika bakgrunder därav vårt val av respondenter med olika kön och terminer på 



 31 

programmet, även om detta inte är tillräckligt. Studien tar upp individers upplevelse av 

motivationsfaktorer vilket också gör det svårt att generalisera och överföra resultatet till andra 

kontexter (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) tagit fram som man bör ta hänsyn 

till i forskning. Denna studie är gjord i linje med de etiska principerna som består av; 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet, betyder att vi som utfört studien, har fått samtycke från respondenterna till 

deltagande i studien. Samtycke hämtas i studien eftersom vi som forskare vill ta del av 

information från respondenterna. Innan intervjuerna fick respondenterna en blankett som de 

skulle underteckna om de ville delta i studien. I blanketten informerades de om studiens syfte, 

hur den ska användas, vilka konsekvenser som kan uppstå och publiceras samt att de fick 

avbryta sin medverkan när som helst under studien (Ahrne & Svensson, 2015). 

Informationskravet innebär att vi som utför intervjuerna måste informera studiens deltagande 

om hur deras medverkan kommer vara, eventuella risker och syftet med studien samt att den 

inte kommer användas till annat än det som vi uppgett samt vart forskningsresultatet kommer 

presenteras. Deltagarna fick ta del av informationen en vecka innan intervjuerna ägde rum för 

att det skulle vara säkra på att de ville delta och vad det innebar. Konfidentialitetskravet som 

är det tredje kravet av de fyra etiska principerna innebär att samtliga deltagare i studien 

behandlas med största konfidentialitet och att deras personuppgifter förvaras tryggt. Vi valde 

att referera till våra respondenter som respondent A, B, C… och så vidare i studien för att de 

skulle hållas konfidentiellt. Intervjumaterialet och ljudfilerna hölls i en låst fil på en dator med 

lösenord för att inte obehöriga skulle ha tillträde till det. Vi gav deltagarna möjlighet att gå 

igenom sin intervju för att se om vi uppfattat vad de sagt; detta minskar risken för 

missförstånd och gör att resultatet blir representativt. Konfidentialitetskravet ses som ett 

positivt skydd mot deltagare i studier medan det också påverkar studiens generaliserbarhet då 

andra forskare inte kan upprepa en studie där deltagarna är okända (Kvale & Brinkmann, 

2014). Nyttjandekravet står för att de uppgifter som samlats in under forskningen inte 

kommer eller får användas i annat syfte än det som uppgetts. Vi har därför valt att inte samla 

in personuppgifter eftersom studien inte ska replikeras. För att följa de etiska principerna var 

vi övertydliga med alla detaljer kring principerna i vår information till deltagarna, se bilaga 1. 
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Vi informerade dem om att studien skulle komma att användas i ett examinationsarbete på 

Uppsala universitet och sedan publiceras på DiVA (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har erbjudit 

samtliga respondenter att ta del av resultatet och att vi även tagit hänsyn till GDPR som gäller 

inom EU som Vetenskapsrådet rekommenderar då det kan ses som ett skyddsnät för 

deltagarna (Dataskyddsförordningen). Vi följde de etiska principerna i syfte att förebygga 

problem (Kvale & Brinkmann, 2014). 

   

4.7 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer gav oss chansen till mer 

djupgående kunskap om undersökningsområdet samtidigt som vi under tiden hade ett kritiskt 

förhållningssätt. Valet av semistrukturerade intervjuer gav oss utrymme att ställa relevanta 

följdfrågor på svar som låg i studiens intresse, vilket fördjupade vår bild av respondentens 

uppfattning. Metoden gjorde att vi fick ta del av respondenternas egna upplevelser om vad det 

är som motiverar dem till att kombinera studier och arbete.  

 

Det målstyrda urvalet gav oss en bredare grupp av respondenterna för att se om det var 

skillnader i svaren bland ålder och anställningstid. Vi anpassade oss efter respondenterna och 

höll intervjuerna i en miljö som var bekant för respondenterna så att de skulle känna sig 

trygga och ge så autentiska svar som möjligt. Då några deltagare eventuellt känner till oss 

genom bekantskap på programmet har vi haft i åtanke att det har kunnat påverka deras svar 

och resultatet. Att studera sin egen utbildning har varit en utmaning genom att hålla sig 

objektiv och inte påverka respondenternas svar med ledande frågor. Genom att vi båda 

närvarat under intervjutillfällena och försökt att vara objektiva samt inte lägga in egna 

värderingar, likaså genom att låta respondenterna gå igenom svaren, har vi tagit hänsyn till 

yttre påverkansfaktorer (Repstad, 2007). Efter att ha reflekterat kring studiens bias eller 

partiskhet kom vi fram till att studien ändå skulle kunna bidra med intressanta resultat. En 

förutsättning för att kunna genomföra studien var att vi förhöll oss kritisk mot våra frågor, 

respondenternas svar och till varandra. Den största utmaningen vi mötte genom att studera vår 

egen utbildning var att inte beblanda våra egen åsikter med varandras då vi båda går samma 

utbildning som respondenterna. Detta skulle kunna utgör en risk för att vara vara subjektiva. 

Men genom att ständigt ha detta i åtanke och vara ärliga och transparanta om detta upplevde 

vi, trots utmaningarna, att vi fick en objektiv uppfattning. Det kan ses som en nackdel om 

intervjuaren har någon relation till respondenterna men även som en fördel om de litar på 
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intervjuarna och är mer öppna i sina svar vilket vi upplever att respondenterna var då vi själva 

inte delade med oss av våra uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Pilotintervjuerna som genomfördes var en enorm fördel för undersökningen då frågorna 

omformulerades, tog bort och lades till efter intervjuerna gjorts då vi la märke till att vissa 

frågor var ställda på ett svårt sätt eller var styrda samt stängda medan andra inte besvarade 

syftet eller gav någon bakgrundsinformation. Vi preciserade frågorna för att det skulle bli 

tydligt vad vi önskade svar på, vilket gjorde att respondenterna besvarade frågorna som vi var 

ute efter och inte andra saker.  

Transkriberingen gjordes enligt rekommendationer och för att vara så objektiv som möjligt 

tog vi citat direkt från respondenterna i resultatet för att inte studien skulle påverkas av egna 

tolkningar.  

 

Metoden har hjälp oss att uppfylla studiens syfte genom att ställa frågor anpassade till studien, 

testa frågorna och framförallt hur vi skulle förhålla oss under studien. Intervjuguiden, 

kodningarna och kategoriseringarna har hjälpt oss att få svar på våra forskningsfrågor. Vi 

skulle däremot kunnat ha valt respondenter som enbart var okända för oss men då vi ville ha 

en variation i urvalet blev det som det blev av de som tackat ja till deltagande. 
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5. Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras och analyseras med 

hjälp av det teoretiska ramverket; praktisk kunskap samt inre och yttre motivation. Dessa 

teoretiska begrepp kommer även fungera som huvudteman i analysen för att besvara studiens 

syfte och frågeställning. Med hjälp av Deweys (1999) idéer om praktisk kunskap kommer vi 

fokusera på frågor kring hur informanterna upplever att de får tillämpa teori till praktik på 

universitetet, hur de får tillämpa teori till praktik i deras arbete samt hur de upplever att 

samspelet med kollegor påverkade deras val att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. 

Med hjälp av inre motivation kommer vi att fokusera på utveckling och nyfikenhet, 

kompetens, meningsfullhet och autonomi påverkat respondenterna att kombinera 

heltidsstudier med deltidsarbete. Och slutligen yttre motivation där vi kommer fokusera på 

hur lön, arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet, betyg från universitet och beröm från 

arbetet motiverade respondenterna att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi kommer 

genomgående förklara vilka frågor vi ställt till samt presentera citat från informationerna. 

 

5.1 Presentation av informanter 

Åtta informanter deltog i studien som tidigare nämndes metodavsnittet. De bestod av 

heltidsstuderande personalvetare som arbetar deltid med ett HR-relaterat arbete vid sidan av 

studierna. I syfte att skydda respondenternas identitet har vi valt att nämna referera till dem 

som respondent A, B, C och så vidare; vi går inte ut med vilka företag de arbetar på samt 

vilket kön de identifierar sig som. 

 
Respondent A - 24 år, termin 6, arbetat deltid 5 terminer 
Respondent B - 24 år, termin 6, arbetat deltid 4 terminer 
Respondent C - 22 år, termin 3, arbetat deltid 2 terminer 
Respondent D - 23 år, termin 4, arbetat deltid 2 terminer 
Respondent E - 24 år, termin 4, arbetat deltid 3 terminer 
Respondent F - 27 år, termin 6, arbetat deltid 6 terminer 
Respondent G - 26 år, terminer 5, arbetat deltid 4 terminer 
Respondent H - 25 år, terminer 5, arbetat deltid 5 terminer  

 

5.2 Praktisk kunskap 

Det första huvudtemat i resultatet är praktisk kunskap. Dewey (2004) menade att kärnan i 

teorin grundar sig i samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet. Nedan presenteras 
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avsnittets tre underteman, teori till praktik på universitetet, teori till praktik i arbetslivet och 

samspel mellan kollegor. Vi vill genom dessa underteman få svar på hur respondenterna 

upplever att de får tillämpa den teoretiska kunskap de förvärvat från universitetet praktiskt 

och hur de upplever att de får tillämpa den teoretiska kunskap de förvärvat på arbetet i 

praktiken. Det ligger i vårt intresse att få reda på hur samspelet med informanternas kollegor 

påverkade deras val av att kombinera heltidsstudier med deltidsstudier. Under bearbetningen 

av materialet insåg vi att Deweys (1999) teoretiska resonemang om vikten av praktisk 

erfarenhet för lärande återspeglades i svaren som gavs på frågorna om inre och yttre 

motivation. Därför kommer Deweys (1999) teoretiska resonemang inte endast användas som 

utgångspunkt i avsnittet praktisk kunskap utan vi använder oss även av Deweys (1999) idéer i 

avsnitten inre motivation och yttre motivation. Deweys (1999) teoretiska resonemang om 

praktisk kunskap kommer på så sätt användas som lärandeteori i hela analysavsnittet. 

 

5.2.1 Teori till praktik på universitetet 

Att ta något från teoretisk kunskap och applicera det i praktiken har visat sig vara viktigt 

enligt Dewey (1999). Deweys (1999) forskning fokuserar på samspelet mellan tänkande och 

erfarenhet och trycker på att individen tar till sig lärande i samspel med omvärlden. Dewey 

(1999) menade att lärandet maximeras genom att få testa sig fram, erfara och praktisk utöva i 

kombination med reflektion. Med detta i utgångspunkt var det av intresse att undersöka hur 

respondenterna upplever att de får tillämpa den teoretiska kunskap som förvärvas i 

utbildningen mer praktiskt samt se om teori till praktik varit en faktor som motiverat 

personalvetare till att kombinera studier och arbete. Detta för att se om respondenterna 

upplevde att utbildningens teoretiska delar på något sätt kunde användas i praktiken. Att få 

erfara och praktisera den teori som förvärvats i utbildningen verkar vara någonting som 

samtliga respondenter upplever att de inte får göra i sin utbildning. När vi frågade 

respondenterna “Hur upplever du att du får tillämpa den teoretiska kunskap du förvärvar i din 

utbildning mer praktiskt?’’ var respondenternas svar relativt lika. 

 
Inte så särskilt. Eftersom den teori som under utbildningen förmedlas ofta belyser olika perspektiv kan 

det uppstå situationer då jag uppmärksammar att ”oj nu hände detta, det minns jag är något vi pratat om 

kan ske, eller snarare uppmärksammat hur organisationen arbetar med kompetensutveckling. Jag har 

hittills inte upplevt att jag fått tillämpa min teoretiska kunskap i skolan eller arbetet.  (Respondent A) 
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Respondent A var inte den enda som upplevde att användningen av den teoretiska kunskapen 

i praktiken saknades. Även Respondent B menar att den inte upplevt kunnat applicera så 

mycket från studierna än så länge. Denne respondent förklarar: “Jag har inte upplevt att jag 

applicerat så mycket från studierna än så länge faktiskt, även om jag säkert har det mer än jag 

tror i helhet. Men vi har ju bland annat lärt oss om arbetsrätt i studierna vilket jag delvis har 

fått publicerat i jobbet, men inte i skolan”. Respondent B menar att hen inte direkt kan komma 

på något men att det kan vara så att det omedvetet görs. Respondenten understryker att 

arbetsrätten varit givande men att hen fått mer praktisk användning av arbetsrätten i sitt arbete 

än på universitetet. Många respondenter upplever att de haft praktisk användning av de 

teoretiska färdigheter de fått från arbetsrättsstudierna.  

 

Majoriteten av respondenterna upplever att personalvetarprogrammet på Uppsala universitet 

fokuserar mycket på teori. Den teoretiska kunskapen som förvärvas i utbildningen används 

inte direkt praktiskt menar de. De nämner att de kan ha uppmärksammat något på deras 

arbetsplats eller att de i framtiden kommer ha få använda kunskapen mer praktiskt men att 

fallet inte är så idag, inte som utbildningen är utformad just nu. Att studenterna inte känner att 

det får användning av det dem lär sig i större utsträckning kan visa sig vara en 

motivationsfaktor till varför respondenterna väljer att kombinera studier och arbete. Dewey 

(1999) förespråkar att skolor ska anpassa sitt sätt att lära ut för att eleverna ska kunna få 

användning av kunskapen som ges i undervisningen samt att kunskapen förstås och består om 

studenterna får praktisera sin teoretiska kunskap. Samtliga respondenter upplever att 

möjligheten till att praktisera det man lärt sig är begränsad inom ramarna för utbildningen. 

Dewey (2004) poängterar vikten av reflektion och erfarenhet som en del av inlärning.  

 

5.2.2 Teori till praktik i arbete 

Erfarenheter och teori kombinerat har visat sig ha en positiv effekt på lärandet när man får 

utöva den teoretiska kunskapen mer praktiskt (Dewey, 1999). Det ligger i vårt intresse att se 

hur personalvetarstudenterna upplever relationen mellan praktik och teori för att se om någon 

av faktorerna påverkar motivationen till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. 

Frågan som ställdes var: “Hur upplever du att du får möjlighet att tillämpa teoretiska 

kunskaper du lärt dig på jobbet i dina arbetsuppgifter?” Alla respondenter upplevde att de får 

möjlighet att tillämpa den teoretiska kunskapen de fått från deras respektive deltidsarbeten, i 

arbetet. Jämfört med synen på hur kunskap som förvärvats på universitet upplevs med 
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kunskap som förvärvats på arbetet ser vi en påtaglig skillnad på uppfattningen av 

tillämpningen av kunskap. 

 
[...] Min arbetsplats är bra på det. Känns som jag lär mig mycket mer på arbetet än i skolan. Vi har en 

del formella utbildningar men mestadels är det informella eftersom yrket inte kräver mer än då. Det jag 

lär mig på arbetsplatsen få jag direkt användning för eftersom jag måste prova mig fram och visa att jag 

tagit till mig lärande. (Respondent H) 
 

Respondent H beskriver tydligt hur de olika formerna av lärande från teori till praktik används 

och görs på arbetsplatsen och hur det påverkar hen. Majoriteten av respondenterna upplever 

att de får direkt användning av de teoretiska kunskaper de förvärvar på arbetsplatsen. 

Respondent B förklarar “Det [tillämpa teori i arbete] får jag stort utrymme till, de 

[informantens arbetsplats] uppmuntrar det mycket på mitt jobb att läsa på om teorin bakom 

saker för att sedan tillämpa det i arbetsuppgifterna.’’ Att läsa på om teori och förvärva 

kunskap om arbetet upplever majoriteten av respondenterna vara någonting som uppmuntras. 

Respondenterna upplever att de ges möjlighet att tillämpa den teoretiska utbildningen i 

praktiken på arbetsplatsen vilket speglar Deweys (1999) syn på vad som bäst främjar lärande: 

samspelet mellan teori och praktik. Respondent E förklarar att hen upplever samspelet mellan 

att få lära och erfara som givande. Respondenten E: “[...] vi har internutbildningar där jag 

arbetar nu där man får öva på situationer och scenarion som man kan komma att möta medan 

studierna är mer generella, för mig passar det bättre att få prova det jag gör direkt. Tror 

verkligen jag lär mig bättre då.” Informanten upplever en tydlig koppling mellan behandling 

av teori till praktik vilket stärker lärandet enligt Deweys (1999) teori. Detta resulterar då i att 

kunskapen blir mer handfast (Dewey, 1999). Precis som respondenterna ovan lyft upplever 

många av informanterna att de lär sig mycket av att få pröva och använda verktygen i 

praktiken. Att experimentera och pröva sig fram är mycket givande för kunskapsinlärning 

menar Dewey (1999). Respondenternas svar reflekterar tydligt Deweys (1999) syn på 

kunskapsinlärning och att utveckling sker på ett effektivt sätt när det finns ett samspel mellan 

teoretisk kunskap och praktiskt erfarenhet.  

 

5.2.3 Samspel med kollegor 

Samspel med omvärlden är en viktig faktor för lärandet menar Dewey (1999). Samspelet lär 

människor sociala regler och skapar förståelse för olika sammanhang vilket gör att vi 

utvecklar kunskap. Dewey (1999) förklarar även att man själv inte behöver vara involverad i 



 38 

situationer för att ta del av lärande utan att man passivt kan iaktta händelser (Dewey, 1999). 

Vi frågade studenterna vilka aspekter av HR som man får lära sig i arbetslivet som studierna 

inte ger där samtliga nämnde förmågan att kommunicera och interagera med människor vilket 

kan vara en bidragande faktor till varför heltidsstudenter väljer att arbeta deltid. 

 
Studierna har varit inne och nosat på flera delar men det har inte alls varit djupgående vilket man får i 

arbetslivet. Det är inte så praktiskt, inte alls faktiskt, utbildningen alltså. På arbetsplatsen får man 

kommunicera, samarbeta och interagera med kollegor, övrig personal samt ledningen vilket är jättebra 

eftersom att vi jobbar och i framtiden kommer att jobba med människor. I min roll som rekryterare så 

måste jag fungera med andra människor vilket en lärobok inte visar utan det är något som man måste få 

prova att göra, vilket jag gör dagligen på jobbet. Bara av att se eller höra hur mina kollegor löser 

problem så lär jag mig, det händer liksom mer än i skolan. (Respondent H) 
 

Respondenten beskriver samspelet som en central del i yrkesrollen som personalvetare där 

man ska kunna kommunicera och interagera med människor vilket arbetet ger möjlighet till. 

Respondent G fortsätter i liknande spår som respondent H men är tydlig med att det hen lär 

sig på universitetet inte är något som respondenten fått användning av i praktiken utan nämner 

andra aspekter som arbetslivet tar upp och säger konkret att den praktiska delen saknas i 

utbildningen. Hen använder sig även av ett citat som indikerar på ett starkt samarbete och 

samspel mellan kollegorna. Respondent G: “Det mesta jag lär mig är på arbetet, jag upplever 

att det jag gör på arbetet får jag inte lära mig i skolan. Det är bland annat kontakter, 

rekrytering, kommunikation, hur man interagerar med andra osv, det är inte alls något som 

utbildningen tar med. Saknar den praktiska delen. Teamwork makes the dream work brukar 

jag och mina kollegor säga.’’  

 

Respondent B styrker det som tidigare respondenter sagt och poängterar att 

personalvetarutbildningen enbart är teoretisk och saknar praktik. Hen trycker även på att man 

i arbetet kan få direkt hjälp och återkoppling vilket främjar lärande och menar att studierna 

saknar praktisk utövning av kunskap. 

 
Det praktiska, hur det faktiskt fungerar. På arbetet lär jag mig av mina kollegor och genom att arbeta i 

team kan man direkt få hjälp, återkoppling och stöd vilket främjar lärande. Vi har ju ingen praktik 

inräknat i studierna så nästan allt vi lär oss är ju teoretiskt där. På jobbet får jag exempelvis lära mig hur 

det fungerar att ansvara över personal, om än på väldigt låg nivå, och hur man arbetar med olika 

personalfrågor som kan dyka upp som inte har berörts i studierna, exempelvis psykisk och fysisk 

arbetsmiljö. Integration och kommunikation är inget som jag upplevt i utbildningen. Alla vet ju att 



 39 

arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet eftersom man måste kunna fungera 

med andra och har gjort det man ska arbeta med! (Respondent B) 
 

Vad respondent B berör kan kopplas till Deweys (1999) syn på att passivt erfara, att man själv 

inte behöver utföra allt utan man kan lära sig genom att skåda sin omvärld och sedan spegla 

det i sina egna handlingar. Nya erfarenheter och upplevelser konstrueras genom att ta del av 

lärande passivt vilket respondenterna ovan visar på (Dewey, 1999). Avslutande säger 

respondenten att anställningsbarheten efter examen påverkas av om man valt att arbeta extra 

eller inte samt att det informella lärandet som samarbete är något som behövs vilket 

utbildningen inte omfattar. En följdfråga samtliga respondenter fick på denna fråga var hur de 

upplevde samarbetet i utbildningen. Samtliga respondenter menade att det råder samarbete i 

grupparbeten och inför examinationer men antydde att det inte resulterar i något större 

praktiskt lärande. Av respondenternas svar går det att utläsa att studenterna upplever brister i 

utbildningen och därför motiveras att söka kunskap utanför universitetet i form av 

deltidsarbete. Här påvisas vikten av omvärlden och samspelet mellan individer som stärker 

lärandet som Dewey (2004) pratar om. 

 

5.3 Inre motivation 

Studiens andra huvudtema för analysen är inre motivation. Enligt Ryan och Deci (2000) bör 

en person vara intresserad och tycka någonting är kul samt kunskapsmässigt givande för att 

vara inre motiverad. Den inre motivationen påverkas inte av yttre motivationsfaktorer som 

belöningar utan motiveras av någonting som en själv trivs att göra och har som mål att uppnå 

(Ryan & Deci, 2000). Nedan presenteras avsnittets underteman: utveckling och nyfikenhet, 

kompetens, meningsfullhet och autonomi. Vi vill genom dessa underteman utveckla kunskap 

om vad som påverkade valet till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete.  

 

5.3.1 Utveckling och nyfikenhet 

En viktig del av inre motivation är att en person ska känna att den vill utvecklas och bli bättre 

på det den gör. En individ som är inre motiverad vill utvecklas, testa sin egen kapacitet och få 

mer kunskap. Vi ställde frågan: “Till vilken grad påverkade din möjlighet att utvecklas som 

personalvetare ditt val av att söka deltidsarbete?” Respondenterna svarar genomgående att en 

av anledningarna till att de valt att kombinera studier och arbete är för att utvecklas och få 

mer praktisk kunskap inom HR. Respondenterna betonar genomgående hur utveckling och 

nyfikenhet varit drivande faktorer till varför de kombinerar heltidsstudier med deltidsarbete.  
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Det [att utvecklas] är den stora biten i det hela varför jag sökte deltidsarbete. Det är så enkelt som jag 

tror att flera svara, eftersom vi inte har praktik så vill jag få en bred erfarenhet från olika branscher och 

helst olika roller för att lära mig och utvecklas [...] Att söka deltidsarbete, för mig, handlar om att få 

perspektiv. Man vill se vilka rum man hamnar i. Exempelvis nu sitter jag i olika möten, med människor 

från olika länder. Det är spännande att se vad jobbet kommer ta mig. Innan har jag arbetat mer på golvet 

och nu sitter jag på huvudkontoret på ett väldigt stort företag. Just det där tillgången till de olika 

rummen är också en anledning varför jag sökt mig praktik. (Respondent D) 
 

Att få praktisk kunskap av att arbeta med HR driver respondent D, så väl som många andra 

respondenter, till att kombinera studier och arbete. Någonting som ovanstående respondent 

påverkades av, baserat på sitt svar, är vikten av att få perspektiv och erfarenhet från olika 

branscher. En annan respondent går in mer konkret på arbetsuppgifter som denne upplever är 

avgörande att kunna för att fungera väl i en HR-yrkesroll.  

 
Ja alltså, att vara en personalvetare innebär att hantera personal så det är ett självklart steg att börja 

arbeta i en roll som handlar mycket om kommunikation och samspel mellan personal och organisation 

och få sätta sig in i det perspektivet. Att söka sig till en arbetsplats gör mycket. Typ som rekrytering 

som handlar om att hantera människor, hålla intervjuer, hålla samtal, interagera med människor i olika 

kontexter, samtala om uppsägningar, arbeta med admin och släcka bränder om någonting står på tok. 

Allt det kommer ju vara en central del i HR-roller och därför är praktisk kunskap en viktig faktor till att 

börja arbeta. (Respondent H) 
 

Ovanstående respondent förklarar att kunskaperna den får på arbetet går hand i hand med vad 

respondenten behöver kunna i framtiden rent kunskapsmässigt. Respondent H understryker, 

precis som respondent D, hur viktigt det är att få perspektiv på utbildningen. Deci (Ryan & 

Deci, 2000) förklarar hur den inre motivationen bygger på människans inre drivkraft att 

utvecklas och assimilera kunskap. Respondent C förklarar hur viktigt det var med att få 

utvecklas som personalvetare: “Till stor grad skulle jag säga, jag känner inte att utbildningens 

innehåll hade gjort att jag kan titulera mig personalvetare om jag inte har arbetat med det.” 

Respondent C upplever att arbeta med HR rent praktiskt behövs i kombination med utbildning 

för att kunna titulera sig som personalvetare. Med hänsyn till respondenternas redogörelser 

framkommer det tydligt att utveckling och nyfikenhet varit faktorer som motiverade 

studenterna att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Resterande respondenter upplevde 

även att utvecklingen var en drivande faktor till varför de valt att arbeta under studietiden 

eftersom utbildningen är teoretisk. 
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5.3.2 Kompetens 

Att känna sig kompetent är en väsentlig faktor av inre motivation. Med kompetens menar vi 

en utvecklad förmåga att kunna prestera, vara bra och ha kunskap inom ett specifikt område. 

Ryan och Deci (2000) menar att upplevd kompetens inom ett specifikt område är ett 

fundamentalt behov för att känna inre motivation. Vi måste få använda våra kunskaper och 

styrkor och den upplevda kompetensen driver oss att presentera utifrån bästa förmåga (Ryan 

& Deci 2000). I respondenternas svar lyfts det fram att ha ett deltidsarbete inom HR ses som 

ett praktisk komplement till den teoretiska utbildningen. Någonting som blev tydligt för oss 

var respondenternas uppfattning av deras universitetsutbildning. Av deras svar går det att 

utläsa att de upplever att utbildningen inte är handfast, utan att fokus ligger på teorin. 

Respondenterna upplever att kombinera studierna med ett deltidsarbete är viktigt för 

möjligheten att utveckla praktisk kunskap eller kompetens. I stora drag upplevs den handfasta 

kunskapen som ges på arbetet bra då den leder till att individer utvecklar kompetenser. 

Respondenterna understryker att kompetenserna de får från arbetet är givande och kommer 

vara användbara i deras framtida yrkesliv. Nedanstående citat illustrerar hur viktigt de 

utvecklade kompetenserna är för informanterna. Respondent E beskriver vikten av att ha 

erfarenhet och få handfasta kompetenser som personalvetare för att göra ett gott arbete i 

framtiden: “Jag tänker att man som personalvetare bör, eller nästan måste, ha varit ute i 

arbetslivet så främst av den anledningen [få kompetenser]. Ju mer erfarenhet man har desto 

bättre personalvetare kommer man kunna vara i framtiden. Och jag tycker också det är bra att 

ha haft flera olika chefer själv för att kunna se hur en ledande roll ska bemöta en som 

anställd.”. Majoriteten av respondenterna upplever vikten av handfast kompetens genom att 

tillämpa kunskaper och färdigheter i framtiden. Respondent C illustrerar det i nedanstående 

citat: 

 
Jag känner inte att utbildningens innehåll hade gjort att jag kan titulera mig som personalvetare om jag 

inte har arbetat med det. Jag valde att läste PA då det handlade om människokontakt men också om att 

driva arbete och organisationer framåt. Det kändes intressant och helt rätt för mig. Från utbildningen 

känner jag absolut att man lär sig mycket av de verktyg man får lära sig i skolan men jag känner att jag 

behöver få konkret kompetens [...]  genom att få lära mig något praktiskt och att få tillämpa mina 

kunskaper och färdigheter i arbetet exempelvis. (Respondent C) 
 

Samtliga respondenter uttryckte strävan efter att känna sig kompetent som en 

motivationsfaktor till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Ryan och Deci (2000) 

samt tidigare forskning visar att känslan av att känna sig kompetent är en stor inre 
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motivationsfaktor. Den konkreta kompetensen som förvärvas i arbetet upplevs vara ett 

givande komplement till utbildningen då de kommer vara användbara i arbetslivet framöver. 

Flera respondenter förklarar att en personalvetare bör ha varit ute i yrkeslivet och skaffat sig 

kompetens om yrket. Respondent G förklarar: “Jag strävar efter att vara kompetent och påläst 

vilket jag blir genom att läsa, lära och utöva. Det är en stor motivationsfaktor att bygga på 

mitt kunnande. Hand i hand med cvt, utvecklas jag gör cvt också det vilket gör det till en stor 

motivation. Att man vet vad man pratar om när man söker andra jobb.”. Att i framtiden arbeta 

som personalvetare menar respondenterna är enklare genom att förvärvat handfasta 

kompetenser från arbetslivet. Det framgick även att kunna uppvisa dessa kompetenser på 

papper senare för att kunna konkurrera om jobbet på arbetsmarknaden efter examen var en 

viktig motivationsfaktor till att kombinera studierna med deltidsarbete.   

 

5.3.3 Meningsfullhet  

Att känna att det man gör känns meningsfullt är en viktig inre drivkraft till varför man vill 

göra någonting. För att ta ett exempel så måste kunskap som ges i en utbildning kännas 

meningsfull och att det bidrar med kunskap för vårt framtida yrkesliv. Det bästa sättet att 

motivera någon att utföra en handling som kräver hårt arbete är att det finns meningsfulla 

incitament som gör att personen vill fullfölja och avsluta de åtaganden och uppgifter de tagit 

sig ann. Upplever personen att det inte finns tillräckligt med meningsfulla incitament som 

motiverar den till att utföra det hårda arbetet finns det risk att de lägger tid och kraft på 

någonting som faktiskt gör det. Meningsfullheten i arbetslivet syns under erfarenhet och 

anställningsbarhet så vi var intresserade av att undersöka hur pass meningsfull kunskapen som 

gavs inom utbildningen kändes. Svaren vi fick varierade mycket, överlag kan man 

sammanfatta respondenternas skilda värderingar som att personalvetarutbildning i Uppsala 

utgör en stabil kunskapsgrund med god undervisning om organisation och HR. Hälften av 

respondenterna upplever dock att utbildningen har vissa brister, som avsaknaden av mer 

handfast praktisk kunskap, för stort fokus på äldre teoretiker, forskning och metod.  

 
Det beror på vilken kurs det handlar om. Jag värderar teoretisk kunskap väl när det är greppbart och går 

att omsätta i praktiken. Konkret information om hur organisationer fungerar eller hur man kan utveckla 

personal genom pedagogiska verktyg är sådana kunskaper som är värdefulla i arbetslivet. Dess mindre 

kunskap om gamla pedagoger som en gång sa ”si” eller ”så”. (Respondent A) 
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Respondent A menar att den kunskapen som är förståelig och kan användas i praktiken varit 

väldigt givande. Hälften av respondenter upplever att de teoretiska aspekterna av utbildningen 

fokuserar för mycket på äldre forskning och inte tillräckligt på konkret information och 

kompetens som behövs i HR-yrket. Respondent H beskriver att utbildningen fokuserar 

mycket på metod.  

 
En del varit bra och en del varit inte så bra. Jag tycker vi fått lära oss för mycket metod, vilket de 

kommer ändra nu. Jag hade gärna sett mer fokus på ekonomiska delar och andra humanitära HR bitar 

[...] Det som varit bra är att vi fått in tre stora a kurser [sociologi, pedagogik och psykologi] vilket är bra 

för dem som är osäkra på vad de vill läsa och ger dem möjlighet att nosa innan de väljer. (Respondent 

D) 
 

Fyra respondenter upplevde att kunskapen det fått hittills i utbildningen inte känns 

meningsfull. Flera respondenter nämnde att metod är något utbildningen fokuserat för mycket 

på vilket studenterna lyfte fram som en nackdel med utbildningen. Precis som respondent D 

har andra respondenter efterfrågat efter arbetsrätt och ekonomi. Inre motivation, är som 

tidigare nämnt, något som kommer inifrån och handlar om att man utgör en handling för egen 

vinning, för att man själv tycker det är intressant eller vill utvecklas. Där har meningsfullheten 

stor betydelse eftersom det är en drivkraft. Tycker man att det man läser på universitetet är 

meningsfullt blir man således mer motiverad menar Ryan och Deci (2000). 

 

5.3.4 Autonomi 

Autonomi kan definieras som en individs upplevelse att arbeta självständigt och fritt; friheten 

att schemalägga sitt arbete, få ta egna beslut och själv välja arbetssätt (Dysvik & Kuvaas, 

2011). Ryan och Deci (2000) förklarar att en viktig aspekt av inre motivation är att man måste 

känna viss självbestämmelse eller autonomi över sina arbetsuppgifter i kombination med att 

känna kompetens. Människor behöver känna att vi har rätt över vad vi beslutar oss för och få 

ansvara över våra handlingar. Vi behöver känna att vi har en kontroll över hur vårt arbete ska 

utföras samt är ansvariga för hur det ska fungera. Får vi viss frihet känner vi större 

tillfredsställelse och tycker att det vi gör är mer intressant. Vi behöver uppleva viss möjlighet 

att få testa oss fram för att lära oss någonting och därför är autonomin viktig. Här var vi 

intresserade av att jämföra den upplevde autonomin på universitetet och på jobbet och komma 

fram till hur mycket självbestämmelse spelar roll i att söka ett deltidsarbete under studietiden. 

Vi började först med att fråga hur studenterna upplevde möjligheten till att ta ansvar över sina 
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arbetsuppgifter från universitet. Majoriteten av respondenterna svarade att de upplever eget 

ansvar i stor utsträckning eftersom de menar att det är en själv som student som ansvarar över 

studierna och är den viktigaste faktorn till att klara dem.  

 
Det är det [eget ansvar] universitetsstudier handlar om enligt mig [...] Att planera och se till att 

uppgifter blir genomförda och gjorda i tid är helt upp till dig. Sen så ges man så klart mindre möjlighet 

att påverka programmets utformning så klart, med vilka kurser som ingår om man nu vill följa 

programmet helt. Så absolut det ges stor möjlighet att ta eget ansvar för sina studier. Ingen kommer 

någonsin be dig skicka in en uppgift eller ber dig gå på en tenta [skratt] [...]. (Respondent A) 
 

Respondent A upplever att ansvaret för studierna ligger på en själv. Samtliga respondenter 

instämmer med informanten ovan. Autonomi är en central del av inre motivation och får en 

individ frihet att ansvara över sina egna uppgifter utan att vara beroende av exempelvis en 

chef som bestämmer helt vad en ska göra ökar arbetsmotivationen (Ryan & Deci, 2000). 

Samtliga respondenter upplevde att universitetet nästintill enbart bestod av eget ansvar, att det 

är en själv som bestämmer upplägget av studierna och vad som ska läsas, vilket program en 

vill gå och om en väljer att slutföra, eller inte slutföra, sina uppgifter. Studierna består inte 

endast av självbestämmelse utan studenterna måste följa utbildningsplanen för att ta examen 

även om upplägget inför examinationerna är fria.  

 

Respondenterna fick även frågan: Hur upplever du att du ges möjlighet att ta ansvar för dina 

arbetsuppgifter på jobbet? Detta i syfte att undersöka hur de upplevde autonomin på 

universitetet såväl som på arbetet.  

 
Det upplever jag absolut. Jag och min dedikerade rekryteringschef har byggt en struktur och ett bra 

samarbete där jag vet vad hon förväntar sig av mig och vad jag ansvarar för. Hon litar på att jag utför 

mina uppgifter på ett bra sätt. Men samtidigt känner jag en skyldighet att jag under dem två dagar jag är 

på arbetsplatsen bidra med så mycket stöd och kunskap som möjlig såklart. (Respondent A) 
 

 

Respondent A och ytterligare fem respondenter upplevde att de fick ta eget ansvar för sina 

arbetsuppgifter vilket motiverade dem (Ryan & Deci, 2000).  

 
Väldigt stort, kanske för stort ibland [kravet att ta ansvar] för dem har väldigt mycket att göra vilket 

leder till att de bara skickar över någonting till mig och sen får jag liksom bara  [...] ja men lös det här 

och jag tycker det är skönt att ha det så också att det inte, det finns inga mallar på exakt hur man ska 
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göra, sen får jag lösa det lite och sen så självklart får jag fråga en del också men det ser snarare ut så att 

jag får en uppgift som jag får arbeta mig fram med och ställa frågor när jag ställs inför dem. Det är inte 

så att jag får en lång genomgång: nu ska du göra såhär så här såhär, utan jag får överlämning och sen får 

jag planera utifrån det, så det känns ju bra. Det är viktigt för mig att jag inte bara får en massa orders 

utan jag vill förstå och testa mig fram. (Respondent G) 
 

Två respondenter uttryckte dock oro och stress över att hinna med alla arbetsuppgifter på sin 

deltid och svarade att ansvaret på arbetet ibland kunde bli för stort. Respondent G motiveras 

också av att ha fria tyglar och ett fritt arbete med mycket ansvar men menar att det kan blir för 

ansvarsfullt då och då eftersom det inte alltid finns tydliga riktlinjer.  

 

Baserat på svaren från respondenterna kan det konstateras att samtliga studenter upplever att 

de får möjlighet att ta eget ansvar och styra över sin egen tid både på universitetet och på sin 

arbetsplats. Vi var intresserade av att undersöka om autonomi var en viktig faktor till varför 

studenter valt att kombinera studier och arbete. Utgår en från svaren så upplever de flesta 

respondenterna att de fria tyglarna som ges på deras arbetsplats är positivt i utvecklingsyfte. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att autonomi verkar ges i hög grad både på universitet så väl 

som på arbetsplatsen. Det framgår inte om autonomin är avgörande för att söka ett 

deltidsarbete men många respondenter verkar uppskatta ansvaret som kommer med att arbeta 

deltid inom HR medan några respondenter kände att ansvaret på arbetet kunde bli för stort. 

 

5.4 Yttre motivation  

Studiens tredje huvudtema för analysen är yttre motivation med utgångspunkten self-

determination theory (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation kan summeras som ett utförande 

kopplat till resultat, en handling som motiveras av att få belöning (Ryan & Deci, 2000). När 

en individ är yttre motiverad gör den någonting för att den ser en långsiktig eller kortsiktig 

vinning med det. Belöningen kan exempelvis vara i form av lön, beröm eller bättre 

karriärmöjligheter i framtiden. När vi operationaliserade yttre motivation delade vi upp det i 

fyra stycken underteman utifrån vår empiri. Dessa är lön, arbetslivserfarenhet och 

anställningsbarhet, betyg från universitetet och beröm från arbetet.  

 

5.4.1 Lön 

Lön är en av de mest självklara yttre faktorerna till varför individer arbetar då alla är i behov 

av pengar för att leva. En inkomst är viktigt för att kunna köpa mat, skolböcker, betala hyra 
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och så vidare. Samtliga respondenter i denna studie arbetar extra; vi var intresserade av att se i 

vilken utsträckning lön spelar roll i valet av att arbeta deltid som student. En respondent 

berättade att det var lön som gjorde att hen sökte ett extraarbete för att kunna spara pengar 

och leva ett gott liv. Respondent A förklarar: “Ja men jag skulle säga att det var framförallt 

lön som gjorde att jag först sökte extraarbete. Jag bor i en lägenhet med dyr hyra och vill ha 

möjlighet att kunna spara pengar och leva ett gott liv.” Respondent A avviker dock från 

majoriteten av respondenterna i urvalet genom att hävda att lön var den huvudsakliga faktorn 

till varför denna valde att arbeta deltid. Resterande informanter menade att lön var en 

bidragande faktor men inte den främsta. Samtliga respondenter berättade att de arbetade i 

Stockholm vilket kräver att de behöver pendla från Uppsala till Stockholm och spendera ett 

flertal timmar i månaden på pendeltåget.  

 
Det var givetvis en bidragande del till att jag valde att söka deltidsjobb. När det gick att kombinera 

skolan med jobb så kändes det motiverande att få in lite extra pengar utöver CSN. Jag hade ju inte gjort 

samma arbete gratis liksom, så det motiverade mig såklart. Men om det bara hade handlat om pengarna 

så hade jag arbetat kvar på mitt förra jobb i en butik i Uppsala. Jag hade bättre lön där och jag hade 

sluppit köpa pendlarkort för att ta mig jobbet. Så det var inte det som motiverade mig mest men det var 

en bidragande del. (Respondent B) 
 

Respondent B förklarar att om hen enbart arbetat för pengarna hade respondent B med fördel 

arbetat kvar på sitt tidigare arbete som inte var HR-relaterat i Uppsala.   

 
Minimalt skulle jag nog säga. När jag sökte till [“anonymt företag”], trodde jag de skulle vara en 

praktik. Men det blev ingen praktik, utan det blev jobb för att det fanns så mycket att göra för mig när 

jag kom dit. Så lönen har ju varit 0 [betydelsefull] då da. Dock känner jag att lönen motiverar mig till 

att arbeta mer timmar nu när jag väl har börjat jobba, speciellt eftersom jag betalar pendlarkort till 

Stockholm. (Respondent G) 
 

Respondent G att förklarar att lönen inte alls var en bidragande faktor till varför hen valde att 

kombinera heltidsstudier med deltidsarbete men menar att det på senare tid blivit en faktor 

som motiverar hen till att arbeta mer. Ryan och Deci (2000) menar att yttre motivation 

handlar om ett lukrativt sätt att få utfall för sin handling precis som en del respondenter ovan 

beskrivit. 

 
Det är absolut inte övervägande men en bidragande orsak. Jag brukar ha [...] När man får en timlön som 

inte är superbra så brukar jag tänka att det här är som en praktik som inte är betald, som ett internship 
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som man även får viss ersättning för [...] Och den ersättningen är ganska härlig att få. Jämför man med 

andra länder förekommer inte deltidsjobb på samma sätt och det är en lyx att få 130 kronor i timmen för 

att göra någonting som många i andra länder behöver göra gratis för erfarenheten. Men sen så är det 

klart så att [...] Jag hade kanske jobbat en dag i veckan om jag inte fått lön istället, så... viss motivation 

[för lön] finns det, absolut. (Respondent D) 
 

Respondent D ser positivt på att få lön men anser att erfarenheten är det viktigaste och menar 

att det är en förmån vi har i Sverige att kunna arbeta deltid och få erfarenhet samt ersättning i 

jämförelse med andra länder. Majoriteten av våra respondenter upplever att lön är ett viktigt 

incitament för att arbeta men inte det som motiverade dem till att söka ett deltidsarbete. 

Respondenterna lyfter även baksidan med att arbeta i huvudstaden som samtliga gör där 

pengarna och tid går bort på transport.  

 

5.4.2 Arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet 

Arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet anses vara bland de viktigaste 

motivationsfaktorerna till att kombinera studier och arbete. Våra respondenter berättar och 

förklarar att arbetslivserfarenheter som erhålls från arbetslivet hjälper dem att få bättre 

chanser till arbeten i framtiden och är därmed en stor yttre motivationsfaktor (Ryan & Deci, 

2000). Arbetslivserfarenheter en får från ett deltidsarbete anses också vara ett bra komplement 

till studierna då det ger perspektiv och gör det lättare att applicera utbildningen i någonting 

konkret (Dewey, 1999;2004). Anställningsbarheten individerna får genom att kunna uppvisa 

att en arbetat med HR parallellt med studierna upplever studenterna skapar en trygghet. 

Respondenterna upplever att den ökade anställningsbarheten som kommer med att ha arbetat 

med HR kommer kunna öka chanserna att få de jobben du vill ha efter examen. 

Respondenterna upplevde även att erfarenheterna som ges på arbetsplatserna kommer hjälpa 

dem att komma in i bekanta arbetssituationer snabbt. Att känna att man har ett starkt cv 

upplever studenterna som viktigt då det kan leda till bättre jobb i framtiden. 

 
Ja 100 % skulle jag nog säga [att få arbetslivserfarenhet]. All fokus låg där skulle jag säga, få 

erfarenheter och bygga upp cvt. Det är det som motiverar mig, bygga på cvt och för att få erfarenhet 

och lära mig. Sen även det att man vill koppla studierna med det man jobbar med, men det är en relativt 

liten del. Det är mestadels för cvt jag gör det. (Respondent G) 
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Respondent G menar att strävan efter arbetslivserfarenheter var det som gjorde att hen valde 

att söka ett HR-relaterat arbete under studietiden. Samtliga respondenter var överens om att 

arbetslivserfarenhet och anställningsbarheten efter examen var en stor motivationsfaktor. 

 
Arbetslivserfarenheter motiverade mig mycket för att jag ville se hur arbetet fungerade i praktiken och 

om det var något för mig i framtiden. Erfarenhet är jätteviktig, speciellt i en utbildning som inte är 

praktisk. Jag hade ju hört att rekrytering är ett bra första steg att ta och jag vill ha någonting extra som 

komplement till skolan. Sen visste även jag att det var viktigt att få en relevant erfarenhet att skriva på 

cvt till efter studierna. Det [anställningsbarheten] var på så sätt också viktig. Många av mina vänner och 

andra studenter omkring hade börjat jobba deltid och jag kände att jag också behövde göra någonting 

för att öka mina chanser att få ett jobb efter examen. (Respondent B) 
 

Respondent B är av samma åsikt som respondent G om att arbetslivserfarenhet och 

anställningsbarheten var en central och viktig del till varför man valde att arbeta under 

studietiden. Av respondent B och sex andra studenter framgår det en avsaknad av praktisk 

kunskap i utbildningen. Informant B belyser även att hen upplevde press från omgivningen då 

flera vänner arbetade vid sidan av studierna och ville därmed öka sin anställningsbarhet på 

marknaden. Strävan efter att få erfarenhet är en stor tydlig motivation som vi ser 

genomgående i respondenternas svar (Ryan & Deci, 2000). 

 

5.4.4 Betyg från universitetet 

Betyg från universitetet är en yttre motivationsfaktor som kan motivera en till att prestera. För 

att se hur respondenterna ser till betyg från universitetet med beröm från arbetsgivaren har vi 

ställt båda frågorna för att se vad som driver dessa studenter till att lägga ner mer tid och 

engagemang. Respondenterna fick frågan “Hur mycket upplever du att incitamentet VG från 

universitetet, påverkar din motivation att vilja lägga ner mycket tid och engagemang?’’. 

Majoriteten av respondenterna menar att de vill göra sitt bästa på universitetet och lära sig så 

mycket som möjligt men att ett betyg inte alltid är representativt för hur mycket en lärt sig. 

Flera av studenterna förklarade även att höga betyg var viktigt de första terminerna men att 

ambitionen efter önskan om höga betyg avtar i takt med att man förstår att höga betyg inte är 

av vikt för arbetsgivaren. Respondent D och F:s utförliga svar illustrerar denna uppfattning. 

 
Jag motiveras endast av det jag känner att jag ha nytta av, det som är pragmatiskt. Första terminen 

satsade jag högt och fick VG men sedan insåg jag att den extra ansträngningen inte är värd något på 

arbetsmarknaden vilket gjorde att jag prioriterade andra åtaganden och gjorde det jag behövde för att få 
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godkänt. Jag sökte sedan arbete och det gav och ger mig så mycket mer känner jag. Allting handlar om 

kunskapsinhämtning och det är viktigt och jag sporras av det och förberedelsen inför ens framtid och 

sysselsättningen för att man får bolla dem mot varandra. Jag har struntat i att satsa på högre betyg. Men 

det är just på PA, hade jag läst till jurist hade jag lagt mer energi men när det inte finns något direkt som 

säger att högre betyg ger ett bättre jobb eller säger att man lärt sig mer. Hade varit en garanti att man 

fick mer kunskap, kanske jag hade det men finns inget som säger det nu. Då fokuserar jag hellre på 

arbetet. (Respondent D) 
 

Respondent D beskriver hur betygen har varit väsentliga under första terminen men att det 

sedan blev annat som prioriterats och att arbetet blivit betydelsefullt för hen. Respondent F 

fortsätter i samma spår om att betygen tappat betydelse och menar att hen hellre prioriterar 

arbete: “Första terminen var jag inställd på att lära mig allt och få högsta betyg men sedan fick 

jag höra att betyg inte spelade roll för min utbildning och har heller inte tyckt det varit så 

intressanta kurser att jag velat lägga ner mer tid på det mer än första terminen. Nu arbetar jag 

hellre! ’’ Samtliga respondenter i urvalet har poängterat att betygen inte har betydelse för 

arbetsgivare inom HR-branschen vilket påverkat studenternas motivation. 

 
Svår fråga... Jag gör alltid mitt bästa i studieuppgifter och strävar efter att nå högsta betyg i alla lägen, 

men detta handlar mer om min vilja att förstå materialet och inte enbart lära mig kunskapen för att 

sedan glömma den. Givetvis tar det mer tid och engagemang, men samtidigt känner jag mig mer nöjd 

med en uppgift som jag kunnat dra egna resonemang och analyser från genom att anstränga mig och 

läsa in mig på material ordentligt. Men betygen är inget arbetsgivare kollar på så...(Respondent A) 
 

Respondent A svar avviker från resten av urvalet. Informanten förklarar att hen alltid gör sitt 

yttersta för att prestera på universitetet och strävar efter att få högre betyg för egen vinning 

men att fokus ligger på att förstå och behärska materialet men återgår till samma spår om 

betygens betydelse. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att betygen till en början är viktigt 

för samtliga respondenter men att detta avtar med tiden.  

 

5.4.5 Beröm från arbetet 

Ryan och Deci (2000) förklarar att yttre motivation handlar om att människor utför en uppgift 

på grund av en belöning eller ett incitament som kommer med att klara en uppgift. Beröm 

från arbetet är en belöning för att ha utfört ett gott arbete i tjänsten. Likt ovanstående 

underteman, handlar beröm från arbetet om ett erkännande av ens arbetsinsats. Vi ställde 

frågan “Hur upplever du att incitamentet att din arbetsgivare och företaget du arbetar på är 

nöjda med dina arbetsinsatser, påverkar din motivation att vilja lägga ner mycket tid och 
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engagemang?’’ Majoriteten av respondenterna förklarade att de drivs i mycket hög 

utsträckning av att deras arbetsgivare är nöjda med deras arbetsinsats. Respondent A 

förklarar: “Väldigt mycket. Jag är en person som drivs av positiv återkoppling och att man 

lyfts för de prestationer man åstadkommer. Det bidrar i sin tur att jag gärna lägger ner tid och 

engagemang för att göra lika bra ifrån mig i framtiden. Jag tror goda referenser väger tyngre 

än betyg.” Respondent A uttrycker att beröm är något som driver personen i fråga framåt och 

gör att hen blir mer motiverad på arbetsplatsen. Vidare upplever informanten att bra 

referenser är mer betydelsefullt än betyg.  

 
Det påverkar mig mycket. Jag lägger ner rätt mycket tid och engagemang för att min arbetsgivare och 

kollegor ska vara nöjda med min insats tror jag, då jag själv personligen också får vinning av det. Jag 

motiveras mycket av att få bekräftelse på att det arbete jag gör är bra, det driver mig till att fortsätta och 

göra ännu bättre ifrån mig nästa gång. Det är också viktigt för att i framtiden ha bra referenser om jag 

vill söka mig vidare, det har jag verkligen förstått är en viktig sak på mitt nuvarande arbete, så det 

motiverar ju också. (Respondent B) 
 

Respondent B förklarar att bekräftelse från arbetet driver hen att fortsätta lägga ner tid och 

engagemang. Att få sina personliga prestationer åstadkommanden erkända av sina chefer på 

sina arbetsplatser upplevde respondenterna vara en viktig faktor för motivationen och att vilja 

göra bra ifrån sig. Respondenterna upplevde även bekräftelsen ha stor betydelse för dem i 

framtiden. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys  
Sammanfattningsvis gällande praktisk erfarenhet visar vårt resultat att respondenterna 

upplevde att de inte får tillämpa den teoretiska kunskap de förvärvat i utbildningen i 

praktiken. Respondenterna menar att utbildningen är teoretisk och att vissa teoretiska kurser 

varit givande; dock upplever de att utbildningen inte fokuserar tillräckligt mycket på 

arbetslivet och att praktisk kunskap varit begränsat i utbildningen. Kursen respondenterna 

upplevde att de fick mest praktisk användning av var arbetsrätt. Respondenterna upplevde 

däremot att de teoretiska kunskaper som förvärvats från deras arbetsplats varit praktiskt 

användbara och applicerbara i arbetslivet. I enighet med Deweys (1999;2004) syn på lärande 

menade respondenterna att möjligheten till att få praktiskt erfara och prova sig fram gynnar 

deras lärande. Beträffande samspel med kollegor, menar respondenterna att interaktionen och 

kommunikationen med deras kollegor i form av hjälp, återkoppling och stöd, gav god 
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förståelse för arbetet och kunskapen på arbetsplatsen. Relationen mellan teori och praktisk 

kunskap har visat sig ha en stor betydelse för deltagarna.  

 

Beträffande inre motivation kan vi baserat på våra respondenters svar hävda att utveckling 

och nyfikenhet varit den mest avgörande faktorn för att kombinera heltidsstudier med 

deltidsarbete. Vidare menar respondenterna att möjlighet till att utveckla handfasta 

kompetenser kopplat till yrkeslivet och att kunna uppvisa dessa kompetenser på cvt varit 

drivande faktorer för att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Respondenterna 

upplevde även att vissa delar av deras universitetsutbildning kändes mindre relevant för deras 

framtida yrkesliv; exempel som ges är utbildningens fokus på äldre teoretiker och mängden 

metod som undervisas i de beteendevetenskapliga kurserna. Rörande undertemat autonomi, 

menade majoriteten av respondenterna att de ges möjlighet att få ta ansvar samt arbeta 

självständigt med sina universitetsstudier. Resultatet visar att de i hög utsträckning ges 

möjlighet att ta ansvar och arbeta självständigt på deltidsarbetet. Skillnad på möjligheten att 

arbeta självständigt och att få ta ansvar på arbetet jämfört med på universitetet var således inte 

påtaglig. Skillnaden var att några informanter stundtals upplevde att de fick för mycket ansvar 

på deltidsarbetet. 

 

Yttre motivationsfaktorer såsom lön upplevde majoriteten av respondenterna inte vara en 

avgörande faktor för valet av att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete; däremot avvek 

en respondent som menade att det var en viktig faktor för att söka deltidsarbete. Samtliga 

respondenter antydde att arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet var mycket avgörande 

faktorer för valet att kombinera studier med arbete. Majoriteten av våra informanter betonar 

avsaknaden av praktisk kunskap och förklarar att de är någonting de saknar i sin 

universitetsutbildning. Detta gör att arbetslivserfarenheter och anställningsbarheten blir en 

väsentlig faktor för våra respondenter. Samtliga respondenter i studien upplevde att betyg från 

universitetet inte motiverade dem att arbeta mer effektivt eller lägga mer tid på studierna. 

Detta då respondenterna menar att de är av uppfattningen att arbetsgivare inom HR-branschen 

inte efterfrågar goda betyg och att det därmed inte har betydelse. Däremot värdesätter 

respondenterna beröm från arbetet och upplever det vara ett viktigt incitament till att 

motiveras och lägga ner tid på deltidsarbetet. Hur respondenterna värdesätter variablerna 

beröm från arbetsplatsen och betyg från universitetet kommer diskuteras vidare i följande 

avsnitt. 	
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera studiens resultat kopplat till tidigare forskning och teori, 

studiens begränsningar, vårt bidrag och bidrag till framtida forskning.  

 

6.1 Praktisk kunskap: behov av praktiska inslag 

Utifrån respondenters svar kring praktisk kunskap, upplever respondenterna att det finns en 

avsaknad av praktiska element i universitetsutbildningen. Sett till praktisk kunskap, upplever 

respondenterna att de får större möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper på 

arbetsplatsen än på universitetet. Respondenterna beskriver hur den praktiska kunskapen är 

den mest framträdande orsaken till varför de kombinerar heltidsstudier med deltidsarbete. 

Resultatet pekar å andra sidan också på att deltidsarbete upplevs vara ett krav för att få arbete 

efter examen. Detta antyder en av informanterna vara en bidragande faktor till utomstående 

press till att söka ett deltidsarbete under studietiden. En respondent förklarade att “alla vet ju 

att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” samtidigt som en 

annan respondent upplevde stress och press över att arbeta deltid för att konkurrera på 

arbetsmarknaden. Vi valde att använda det ovanstående citatet som uppsatsens rubrik, då vi 

fått en bild av att studiens respondenter ser det som en sanning. Respondenterna upplever ett 

att vara anställningsbar i form av att ha erhålla sig arbetslivserfarenhet är viktigt för att 

matcha de krav som ställs på arbetsmarknaden. Den utpräglade viljan, tron och ambitionen att 

ha arbetslivserfarenhet pekar på att studenterna i denna studie är i behov av ett moment där de 

får applicera sina teoretiska kunskaper och få arbetslivserfarenhet som är meriterande på cvt. 

Sett till svaren upplever respondenterna att de inte ges möjlighet till att applicera den 

teoretiska kunskapen de får från universitetsutbildningar i praktiken. Med hänsyn till 

studenternas behov kan vi således se två mönster varför praktisk kunskap efterfrågas; dels för 

att kombinationen av teori och praktik hade gynnat lärande och för att det är användbart för 

studenterna i framtiden. Med grund i detta hade möjligtvis ett mer praktiskt moment så som 

arbetspraktik kanske kunnat tillgodose detta behov. Då majoriteten av respondenterna 

upplever att de lär sig av att praktisera den kunskap som ges på jobbet, hade en obligatorisk 

praktikplats kanske kunnat fungerat som bra komplement till utbildningen. Som 

respondenterna beskriver ger arbetslivserfarenhet handfast och användbar kunskap för 

framtiden och dessutom stärker det även studenternas cvn. Detta hade möjligtvis kunnat leda 

till att färre studenter hade känt sig tvingade till att söka ett deltidsarbete samt lagt mer fokus 

på studierna. Resultatet av vår studie pekar på att våra respondenter efterfrågar ett praktiskt 
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moment så de kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Resultaten visar att 

majoriteten av våra respondenter söker deltidsarbete för att kunna tillgodose detta praktiska 

behov. Ett alternativ för personalvetarprogrammet i Uppsala är att således se över möjligheten 

att kunna erbjuda praktik, även om kan ses som ansträngande och kostsamt. 

 

6.2 Inre motivation: inneboende drivkraft eller yttre påverkan till att arbeta deltid?  

Utveckling och nyfikenhet var de mest framträdande inre motivationsfaktorerna enligt 

respondenterna. Det framkommer av respondenternas svar att majoriteten av studenterna 

valde att söka kunskap utanför universitetet på grund av att de ser det som utvecklande och 

ger perspektiv på utbildningen. En respondent förklarade att denne inom rekrytering på deltid 

får ansvara för olika uppgifter såsom hålla intervjuer, ringa samtal, interagera med människor 

i olika kontexter, ansvara för uppsägningar och arbeta administrativt. Dessa uppgifter 

upplever respondenten vara centrala uppgifter inom HR och upplevde därför vara viktiga att 

kunna. Vad som är intressant att diskutera i relation till detta är om respondenternas strävan 

efter att utvecklas verkligen kan härledas till inre motivation. Många respondenter upplever 

att undertemat “utvecklas och nyfikenhet” kan likställas med att få “arbetslivserfarenhet och 

anställningsbarhet”. Ser vi till vårt resultat är utveckling och nyfikenhet samt 

arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet de mest avgörande för valet att söka deltidsarbete. 

Många av respondenternas svar från avsnittet om “utveckling och nyfikenhet” handlade även 

om att få arbetslivserfarenheter och ett starkt cv. På så sätt blir det svårt att avgöra om det är 

“utveckling och nyfikenhet” eller “arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” som är mest 

avgörande för informanterna. Som tidigare nämnts så menar Ryan och Deci (2000) att inre 

motivation ska handla om intresse och glädje att lära sig och inte om handling kopplat till 

resultat. En kan mot detta ställa sig frågan om autentisk inre motivation, med andra ord helt 

fri från yttre påverkan, som Ryan och Deci (2000) beskriver det, verkligen förekommer. Kan 

exempelvis arbetsuppgifter som att söka deltidsarbete eller skriva en uppsats vara helt fri från 

avsikt att uppnå ett resultat i slutändan? Det är således svårt att avgöra om det är 

“utvecklingen och nyfikenhet” eller “arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” som är mest 

avgörande för valet att söka deltidsarbete. Men vi kan däremot uttala oss om att “utveckling 

och nyfikenhet” var de viktigaste inre motivationsfaktorerna för att söka deltidsarbete. 

 

Detta går att koppla till Osterloh och Frey (2000) som menar att yttre faktorer är enklare att se 

och hantera medan inre motivationsfaktorer är mer komplexa. De förklarar att inre 
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motivationsfaktorer är starkare än belöningar men att det ibland kan vara svårt att skilja på om 

en motiveras av inre eller yttre skäl (Osterloh & Frey, 2000). En kan genom att tolka vårt 

material konstatera att “arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” är avgörande faktorer för 

att söka deltidsarbete. Vi kan däremot se i våra respondenters svar att motivationen till att 

studera och arbeta med HR i grund och botten är inre motiverat. Detta då våra respondenter 

förklarar att de valde att läsa till personalvetare av intresse för ämnena och för att HR verkade 

kul. En respondent illustrerar detta väl genom att säga: "Jag valde att läste PA då det handlade 

om människokontakt men också om att driva arbete och organisationer framåt. Det kändes 

intressant och helt rätt för mig". Vi vill påstå att de yttre motivationsfaktorerna 

“arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” på så vis kan ses som ett verktyg för att på sikt 

kunna uppnå den inre motiverade ambition att arbeta med HR i framtiden. Med detta sagt 

upplever vi att inre och yttre motivation inte är varandras motpoler utan starkt 

sammankopplad och i vissa fall varandras förutsättningar.  

 

6.3 Yttre motivation: belöning måste vara givande på sikt 

Anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet var de yttre motivationsfaktorer som majoriteten 

av informanterna upplevde vara drivande för valet att arbeta deltid. De två faktorerna kan 

tydligt kopplas till Deweys (1999;2004) teori om att praktisk erfarenhet i kombination med 

teoretisk kunskap. Strävan efter arbetslivserfarenhet grundar sig i avsaknaden av praktisk 

kunskap då respondenterna upplever att det är en något som saknas i utbildningen. En av de 

främsta motivationsfaktorerna har visat sig vara erfarenhet då studenterna får praktiskt 

kunskap om sitt yrke; teorin om praktisk kunskap och motivation blir tillsammans 

verksamma. Strävan efter att få praktisk kunskap genom arbetslivserfarenhet och kunna 

uppvisa att en förvärvat denna praktiska kunskap parallellt med heltidsstudierna är en viktig 

motivationsfaktor för respondenterna. Men att få belöningar eller uppmuntrande räcker inte 

för studenterna utan belöningarna måste också gynna dem på längre sikt. Betyg från 

universitetet har visat sig vara ett allt mindre viktigt incitament för informanterna ju längre in 

i programmet de studerar. Detta på grund av uppfattningen av att goda betyg inte har en 

betydelse för arbetsgivarna på marknaden efter examen; däremot har belöning i form av 

beröm och uppmuntran från chefer på arbetet en allt viktigare funktion för studenterna. 

Informanterna i urvalet hävdar att beröm och utmärkelser från arbetsplatsen motiverar dem att 

lägga ner mer tid och engagemang på arbetet. Här ser vi att respondenterna upplever att betyg 

inte leder till samma ambitionsnivå som bekräftelse från arbetet. Hos personalvetarstudenter 

leder beröm från arbetsgivare till en större känsla av kompetens än betyg. Trots att betyg 
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fungerar som en incitament för att studera hårt, ger beröm från arbetsgivare mer långsiktig 

vinning på grund av att betyg inte är lika viktigt för arbetsgivare enligt respondenterna. Detta 

säger oss att den yttre motivationen inte enbart bygger på att uppnå ett visst resultat, utan att 

belöningen som kommer efter utfört handlande även måste vara givande på sikt.   

 

Detta leder oss in på lön som är en typ av belöning, men en belöning som respondenterna inte 

ser som långsiktigt givande, utan mer som en bonus och en drivkraft att arbeta fler timmar. 

Från vår studie har det framkommit att majoriteten av informanterna inte upplever att lön 

motiverade dem till att söka deltidsarbete i speciellt hög utsträckning, förutom en informant 

som ansåg att lön var den huvudsakliga anledningen till att hen sökte jobb. Sett till tidigare 

forskning menar Singh (2016) att pengar inte är lika viktigt när människors grundläggande 

behov är uppfyllda. Singhs (2016) forskning på motivation och grundläggande behov kan 

fungera som en förklaring. Vi kan inte med direkt koppling till vår empiri konstatera att alla 

våra informanter tar ut CSN-stöd för att finansiera sina studier på Uppsala universitet. Trots 

att vi inte kan anta detta baserat på vår empiri, kan vi anta att alla informanternas 

grundläggande behov såsom tak över huvudet, mat och studiebidrag till material uppfylls. 

Genom att alla studenters grundläggande behov tillfredsställs så blir lönen som tillkommer 

med arbetet inte lika väsentligt för majoriteten av populationen i förhållande till andra 

motivationsfaktorer som exempelvis utveckling och nyfikenhet samt anställningsbarhet och 

arbetslivserfarenhet. 

  

6.4 Studiens begränsning 
Studien kan begränsas av att resultat inte går att generalisera med tanke på det lilla urvalet och 

kontexten. Studien går heller inte att replikera på grund av konfidentialitetskravet vilket 

riskerar påverka studiens överförbarhet och därmed tillförlitligheten; detta diskuteras i 

metodavsnittet. Studiens deltagare är i någorlunda liknande ålder och befinner sig på samma 

platser i livet vilket kan påverka deras upplevelser och de faktorer som motiverar dem till att 

kombinera studier och arbete. Vi upplevde en så kallad mättnad efter att ha intervjuat åtta 

personalvetare, som vi upplevde skulle ge en representativ bild, men i förhållande till antalet 

studenter som går på personalvetarprogrammet i Uppsala betraktas urvalet som litet. I studien 

undersöker vi enbart vad som motiverar personalvetarstudenter till att arbeta deltid med HR-

relaterade arbetsuppgifter och inte andra personalvetsrstudenter som eventuellt arbetar med 

annat som inte rör utbildningen och dessa studenter kanske motiveras av helt andra faktorer. 
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Då vi gör en kvalitativ studie baserar vi data på respondenternas respektive subjektiva åsikter. 

Detta resulterar i en begränsning då det är svårt att jämföra individers subjektiva åsikter och 

resultat med varandra. Vi har heller inte varit alltför kritiska mot tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket vilket vi är medvetna om och att det påverkar studien. Avslutningsvis har 

vi medvetet valt att inte använda oss av all tidigare forskning i diskussionen. Detta då en del 

forskning användes för att förklara och bidra med kunskap om ämnet så som Tam och 

Morrison (2005) medan annan tidigare forskning så som Osterloh och Frey (2000)  användes i 

syfte att utveckla och styrka våra resonemang i diskussionsdelen.  

 

6.5 Studiens bidrag 

Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om vad som motiverar 

personalvetarstudenter på Uppsala universitet till att kombinera heltidsstudier med 

deltidsarbete. Inom det pedagogiska fältet har vår studie bidragit med kunskap om hur inre 

och yttre motivationsfaktorer kan påverka studenters vilja att söka annan kunskap än den som 

lärs ut på universitetet. Studien har även bidragit med kunskap om hur viktig kombinationen 

av teori och erfarenhet är för personalvetarstudenter på Uppsala universitet. Avslutningsvis 

har även studien gett kunskap om hur viktigt det är för personalvetarstudenter på Uppsala 

universitet med kunskap som de värderar vara meningsfull och givande för det framtida 

arbetslivet. Vår förhoppning är att denna studie kan vara användbar för forskare och andra 

studenter som vill få kunskap om motivation med perspektiv mot arbetande studenter. Vidare 

hoppas vi studien kan bidra med insiktsfull kunskap om studenters utbildningsbehov. 

 

6.6 Bidrag till framtida forskning  

Det vore intressant att undersöka hur personalvetare som arbetar deltid inom ett yrke som inte 

är kopplat till HR motiveras till att arbeta. Då respondenterna i denna studie upplevt en 

praktisk kunskapslucka i utbildningen vore det spännande att jämföra Uppsala universitets 

personalvetarutbildning med personalvetarprogram i andra städer. På så sätt skulle en kunna 

se hur programupplägget skiljer sig åt mellan olika universitet och högskolor samt hur det 

påverkar utbildningen; med fördel skulle jämförelse göras med ett universitet som erbjuder 

praktik som exempelvis Linköpings universitet.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse med andra humanitära program som 

socionom-, psykologi- och lärarutbildningar där praktik erbjuds för att se om det faktiskt finns 
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en skillnad i avsaknaden av praktisk kunskap som respondenterna upplever. I framtida 

forskning vore det intressant att undersöka hur det går för personalvetarstudenter som inte 

slutför sin examen utan hoppar av utbildningen för att en redan har ett arbete inom HR. Detta 

kan vara av intresse för att se hur arbetsgivare faktiskt värderar den teoretiska och praktiska 

kunskap som sina medarbetare har. Tar företagen ansvar för studenter som hoppar av eller 

pausar utbildningen för att arbeta då erfarenhet premieras? En annan intressant aspekt att 

undersöka är hur motivation till att studera påverkar studenterna medan de arbetar. Detta vore 

intressant då respondenternas sysselsättning uppgår till 150 % med heltidsstudier och 

deltidsarbete vilket borde påverka dem, om inte deras sociala liv. 
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Bilaga 1. Samtyckesformulär 
 
Uppsala Universitet 
Forskare: Samira Kraft och Vidar Bjurström 
 
Till deltagare 
 
Medgivande för deltagande i studien  alla vet ju att arbetsgivare inte anställer 
personalvetare utan arbetslivserfarenhet     
  
Projekt 
Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar personalvetarstudenter till att arbeta 
deltid under studietiden.  
 
Metod 
Undersökningen består av intervjufrågor om studiens syfte som sedan kommer att 
transkriberas och analyseras. Intervjun kommer att spelas in via en app på mobiltelefonen och 
anteckningar kommer att göras av forskaren under tiden. Känner sig deltagaren inte okej med 
detta kommer anteckningarna och ljudfilerna att raderas. Fokus ligger på helheten i studien 
och inte de enskildas resultat. 
 
Resultat, etik och sekretess 
Resultatet av forskningen kommer att sammanställas och presenteras i en kandidatuppsats, på 
seminarier och laddas upp i uppsatsbasen DIVA. Inga namn, personuppgifter eller något som 
gör att deltagarna kommer kunna identifieras kommer att visas i studien då vi har valt att inte 
ta personuppgifter och refererar till respondenterna som respondent A, B, C och så vidare. 
Allt material kommer att hanteras med konfidentialitet enligt de etiska principerna och 
tystnadsplikten som finns i lagstiftningen (Personuppgiftslagen 1998:204). Vi förbehåller oss 
rätten att vi inte kan garantera någons identitet trots det åtgärder som vidtagits vilket gör 
deltagande till en risk. 
 
Medgivande 
Genom att skriva under samtyckesformuläret godkänner och intygar att du att du läst och är 
införstådd i informationen som lämnats i formuläret och att intervjun spelas in samt används i 
undersökningen.      
 
Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst under studien avbryta sin 
medverkan. 
 
□ Jag vill medverka i studien.  
□ Jag vill inte medverka i studien.    
      
Datum            ______________________________________________ 
Underskrift    ______________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Bakgrund 

• Hur gammal är du? 
• Vilket kön identifierar du dig som? 
• Vilken termin studerar du? 
• Vad arbetar du med? 
• Hur länge har du arbetat med HR? 
• Hur många timmar i månaden arbetar du i snitt? 
• Hur fördelar du din tid mellan heltidsstudier och deltidsarbete?  

 
Praktisk kunskap 

• Vilka aspekter av HR lär du dig på universitetet som du inte får ut i arbetslivet? 
• Vilka aspekter av HR får du lära dig i arbetslivet som inte studierna ger?  
• Hur upplever du att du får tillämpa den teoretiska kunskaper du förvärvar i din utbildning 

mer praktiskt?  
• Hur upplever du att du får möjlighet att tillämpa den teoretiska kunskap du lärt dig på 

jobbet i dina arbetsuppgifter? 
• Hur tror du att du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper som ges på arbete i en 

framtida HR-roll?  
 
Inre motivation 

• Varför började du plugga till personalvetare?  
• Till vilken grad påverkade din möjlighet att utvecklas som personalvetare ditt val av att 

arbeta deltid?  
• På vilket sätt känner du att dina kurser motiverar dig till att vilja bli bättre inom ditt 

studieområde? 
• På vilket sätt känner du att ditt arbete motiverar dig till att vilja bli bättre på dina 

arbetsuppgifter? 
• Hur värderar du kunskapen som ges i din utbildning?  
• Hur upplever du att du ges möjlighet att ta eget ansvar över din arbetsuppgifter på jobbet?  
• Hur upplever du att du ges möjlighet att ta eget ansvar över dina studier?  

 
Yttre motivation 

• Hur upplever du att ersättning i form av lön motiverade dig att söka deltidsarbete? 
• Hur upplever du att arbetslivserfarenhet motiverade dig till att söka deltidsarbete? 
• Hur upplever du att din anställningsbarhet på marknaden efter examen påverkar din 

motivation till att arbeta deltid? 
• På vilket sätt motiverar ditt val av företag val av arbetsplats? 
• Hur mycket upplever du att incitamentet VG från universitetet, påverkar din motivation 

att vilja lägga ner mycket tid och engagemang?  
• Hur upplever du att incitamentet att din arbetsgivare och företaget du arbetar på är nöjda 

med dina arbetsinsatser, påverkar din motivation att vilja att lägga ner mycket tid och 
engagemang?  

 
Sammanfattning 

• Har du något du vill tillägga? 
• Har du några frågor? 
• Har vi förstått dig rätt att…? 

 
Tack för din tid och medverkan! 
	


