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Förord 
       

Vi vill uttrycka en stor tacksamhet till samtliga respondenter som medverkat i vår studie, 
vilka med sitt bidrag, gjort denna studie möjlig. Vidare vill vi även uttrycka stor tacksamhet 
till vår tålmodiga handledare Guadalupe Francia vid Uppsala Universitet som givit oss 
mycket goda råd, vägledning samt bidragit med goda tankar och idéer. Uppsatsens samtliga 
delar har sammanställts av båda författarna tillsammans. Då mycket tid under studiens 
utformande spenderades åt diskussion kring empiri kontra resultat har vi en förhoppning om 
att detta bidragit till att studien erhållit en ökad validitet och reliabilitet. 

 
 Pia Fundeborg Hellquist & Frida Nilsson 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka förekomsten av olika typer av motivation till studier hos 
studenter vid Uppsala universitet, vilket mynnade ut i två frågeställningar som är följande: 
Vad motiverar studenter till sina studier och framkommer det någon skillnad i motivationen 
gällande yttre och inre faktorer? och Förekommer det en skillnad på motivationen beroende 
på bakgrundsfaktorerna kön och ålder? För att angripa detta problemområde använde vi oss 
av en kvantitativ metodansats i form av en enkätinsamling. Vi tillämpade ett 
bekvämlighetsurval genom att dela ut enkäten på offentliga utrymmen vid Uppsala 
universitet, vilket resulterade i 70 stycken enkätsvar. Vår teoretiska referensram grundar sig i 
Deci & Ryans samt Ahls definitioner kring inre och yttre motivation. Vidare utgår studien 
även ifrån tidigare forskning kring studiemotivation som handlar om hur studenter på olika 
sätt skapar och formar motivation till sina studier. Vi har även tillämpat tidigare forskning 
med fokus på motivation i relation till kön samt motivation i relation till ålder. 
På grund av att studien baseras på ett bekvämlighetsurval samt att respondenternas antal 
endast uppgår till 70 individer är generalisering ej möjligt. Studien redovisar endast 
tendenser, vilket kan väcka intresse för vidare forskning. Resultatet visade att det framförallt 
är den yttre motivationsfaktorn “Framtida karriärmöjligheter och yrkesliv” som starkast 
motiverar urvalsgruppen till sina studier, men även att den inre motivationen i form av 
“Intresset för ämnet” motiverar urvalsgruppen starkt. Avslutningsvis påvisas även en 
indikation över att ålder och kön påverkar hur studenten motiveras till sina studier. Detta då 
exempelvis yngre studenter visar tendenser till att motiveras av sina klasskamrater än de äldre 
samt att män i större utsträckning än kvinnor motiveras av gruppstudier.  
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Abstract 
The purpose of this study is aimed at investigating the prevalence of various study motivation 
types used by students at Uppsala University. This study culminated into two questions. 
Firstly, What is it that motivates students to study and does there appear to be any difference 
regarding intrinsic and extrinsic motivational factors? And secondly, Are there any 
differences in the creation of motivation due to the background factors gender and age? 
To approach the problem we used a quantitative research method, in the form of a survey. We 
distributed questionnaires in public areas at Uppsala university, which resulted in seventy 
responses. The theoretical framework used to interpret the collected data was Deci & Ryan's 
and Ahls definitions regarding intrinsic and extrinsic motivation. This research study also 
builds upon earlier studies on motivation, which address a number of theories explaining how 
students create and form motivation for their studies. 
Owing to the fact that the study and the questionaire were made from a convenience sampling 
which resulted in a selection with limited numbers, the study will therefore not make any 
generalizations, however it will highlight tendencies which may raise interest for further 
research.  
The results of the study show that the greatest motivational factor is an Extrinct Motivation 
factor in the form of "Future professional and career opportunities". Additionally the results 
also show that an intrinsic motivation factor in the form of  “Interest in the subject itself” also 
strongly motivate students. Furthermore, the study indicates that age and gender effect how 
students are motivated during their studies. The results also display that younger students for 
instance, are more motivated by their classmates, while from a gender point of wiew men are 
more motivated by group studies. 
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1. Inledning 
Motivation är ett begrepp som sent integrerades i det svenska språket och erbjuder en 
varierande innebörd. Inom de olika psykologiska skolorna kan ordet beskrivas utifrån fyra 
generella betydelser där den ena handlar om all den energi, drivkraft eller de motiv som finns 
i människor. En annan beskrivning syftar till de specifika krafter som sker i specifika 
situationer, till exempel arbetsmotivation. Ordet används även som en samlingsbeteckning för 
hur organisationer arbetar med olika medel för påverkan, dvs både positiva och negativa 
incitament. Slutligen beskrivs motivation också syfta till en individnivå där det menas att 
individen har ett motivationssystem kopplat till sin karaktär när det kommer till exempel till 
intressen, utbildning osv. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006) 
 
Då vi sökte artiklar och tidigare forskning upplevde vi, liksom ovanstående, att begreppet 
motivation är ett diskussionsområde som dyker upp utifrån många infallsvinklar. Inom 
organisationsteori diskuteras motivation utifrån arbets och ledarskapsforskning (ibid, 2006). 
I dagspress finner vi att motivation även diskuteras i förhållande till skolelever och prestation 
(Kärrman & Örstadius, 2014, 5 juni), träning, (Bratt, 2014, 27 augusti) samt i förhållande till 
en individs framgång generellt (Katz, 2010, 1 september). Detta ger en fingervisning i 
begreppets komplexitet. Vårt eget intresse väcktes en dag då vi båda upplevde stress över 
studiernas krav och åtaganden i privatlivet. Vi diskuterade motivationsproblem utifrån oss 
själva och hur detta fenomen inte enbart återfinns hos oss. Helen Ahl (2004) beskriver 
motivationsproblem som något som existerar hos olika grupper. Studier har visat att det idag 
finns en problemtik rörande vuxnas motivation till vidareutbildning och kompetensutveckling 
(ibid, 2004). Med detta i åtanke väcktes intresset för att närmare utforska vad som motiverar 
studenter i sina studier.  
 
Motivationsfrågor är komplexa och då det inte går att härleda det till något exakt fenomen 
som beskriver alla individers motivationsskapande (ibid, 2004) vill vi med detta 
examensarbete heller inte fokusera på vad som motiverar den enskilda individen. Vi vill 
istället undersöka vad det är som bidrar till studenters motivation överlag och hur 
motivationen skiljer sig hos studenterna. Med skillnad syftar vi till det som inom 
motivationsteori kommit att kallas för inre och yttre motivation. Detta är en uppdelning som 
kommit att bli vedertagen trots att skillnaden mellan de båda inte är självklar (ibid, 2004). 
Med den inre motivationsfaktorn syftas det ofta till individens behov av att själv välja och ta 
kontroll över sina val och hur detta påverkar välmåendet hos individen. Den yttre 
motivationsfaktorn beskrivs istället ofta handla om att tillfredsställa fysiologiska behov, 
såsom hunger och törst samt en yttre påverkan av någon/något på individen, till exempel att 
arbeta för sin lön. (ibid, 2004) Inom forskning som bedrivits vad gäller studenter och 
motivation har vi funnit artiklar som behandlar yttre och inre motivation framförallt kopplat 
till studenters vilja att färdigställa sina studier, det vill säga, vilka interna och externa 
influenser som påverkar på studenternas motivation. Vi har även funnit artiklar om aktiviteter 
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som positivt bidrar till att skapa studiemotivation, men då detta inte har varit vårt 
intresseområrde så har vi heller inte tagit dessa i beaktande vid studiens genomförande.  
 
Motivationsteorier har tillsammans med teorier om lärande fått ett stort genomslag inom det 
pedagogiska forskningsområdet och användes tidigare nästintill synonymt. Upprinnelsen till 
inre och yttre motivation finns bland annat i Herzbergs tvåfaktorteori, men idag kopplas till 
exempel den inre motivationen till forskarna Deci & Ryan (Ahl, 2004). Vi gör med denna 
studie anspråk på att få en inblick i vad som motiverar studenter i sina studier. Utifrån den 
pedagogiska traditionen inom högre utbildning samt motivation anser vi det vara av vikt att 
studera motivationsbegreppet. Detta då det bland annat handlar om hur en individ vill göra 
något för den glädje det skänker och hur detta bidrar till motivation för lärande (ibid, 2004).  

1.1 Problemformulering 

Vi har för avsikt att undersöka hur förekomsten av inre och yttre motivation motivation yttrar 
sig hos studenter. Studien avser att undersöka hur studenter motiveras i sina studier vilket är 
av pedagogiskt intresse för att synliggöra vad som utlöser studiemotivation samt hur den 
skiljer sig i olika situationer. Vi vill undersöka och identifiera olika inre och yttre 
motivationsfaktorer hos studenter vid Uppsala universitet. Vi vill också undersöka om det går 
att utläsa några skillnader mellan motivationen till studier och de olika bakgrundsfaktorerna 
kön och ålder. Vi har valt att avgränsa oss till studenter vid Uppsala universitet då det finns 
ett brett urval av studieprogram och då universitetet sägs locka motiverade studenter från hela 
Sverige (Uppsala universitet, 2015). Förutom bredden på individer är Uppsala universitet 
också Sveriges första lärosäte och rankas som ett av världens 100 främsta (ibid, 2015). 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka förekomsten av inre och yttre motivation till studier hos 
studenter vid Uppsala universitet. 

1.3 Frågeställningar 

Våra frågeställningar utmynnar utifrån ovanstående syfte till följande: 
 Vad motiverar studenter till sina studier och framkommer det någon skillnad i 

motivationen gällande yttre och inre motivationsfaktorer? 
 Förekommer det en skillnad på motivationen beroende på bakgrundsfaktorerna kön 

och ålder? 

1.4 Pedagogisk relevans 

För pedagogik som vetenskap har teorier om motivation och lärande, enligt Ahl (2004), 
spelat en stor roll. Pedagogik berör påverkan och förändringsprocesser som bland annat 
handlar om utbildning och lärande. Att studera motivation i relation till studenters studier har 
vi därför ansett vara av vikt för att få en djupare förståelse för området.Vi gör med denna 
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studie anspråk på att få en inblick i vad som motiverar studenter till studier. Vi anser därför 
studien är av pedagogisk relevans då motivation är en viktig byggsten för att studenter ska 
uppnå olika uppsatta mål och krav som ställs inom studierna. Dessa mål, menar vi, bidrar i 
sin tur till en förändring och ett utvecklat lärande. 

2. Begreppsapparat 
Nedan följer en begreppsordlista. Denna är till för att förhindra eventuella missförstånd under 
läsningen av studien.  

2.1 Bakgrundsfaktorer 

Med bakgrundsfaktorer syftar vi till kön och ålder. Vi vill undersöka om det finns skillnader 
mellan dessa variabler och deras inverkan på studenternas motivation. 

2.2 Student 

Med student syftar vi till en individ som påbörjat en kurs eller ett program 
vid Uppsala universitet.  

2.3 Motivationsfaktor 

Enligt Ahl (2004) är en motivationsfaktor själva utbytet, belöningen och målet en individ får 
av något. I vår tillämpning syftar vi till motivationsfaktorer som något som bidrar till att 
studenten tar sig igenom sina studier och att det är en inre eller yttre motivationsfaktor. Dessa 
kan handla om ansvarskännande, påverkan eller kontroll från yttre håll, fritidsintressen, 
familj, målinriktning, straff/belöning, trygghet, frihet, socialt nätverk eller stress. 

3. Bakgrund  
I denna del har vi för avsikt att presentera en bakgrund till begreppet motivation. Vi lyfter 
även bakgrunden till rådande motivationsteorier samt belyser de teorier vi framförallt stött på 
i den litteratur och forskning som vi hittat.  

3.1 Motivationens bakgrund  

Intresset för studenters motivation har uppmärksammats genom tiderna. Så tidigt som på 
1600talet antyds det i Didactica Magna en observation kring vikten av motivation hos 
studenterna. Comenius, som författat Didactica Magna, skriver inte uttryckligen om 
motivation som begrepp men beskriver däremot fenomenet som något som bör uppmuntras 
och uppmärksammas för att didaktiken ska kunna planeras och genomföras på ett utförligt 
sätt. Detta kan exemplifieras i citatet taget från Didactica Magna, nedan: 
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”(…)Skolan skall i sanningen bli en lek, en tilldragande förlustelseort. Och om i följd av metodens osviklighet 
att varje lärjunge kan bli en lärare av högre eller lägre rang, så kommer skickliga skolmän alltid att finnas till 

hands och studierna skall alltid blomstra.” (Comenius, 1989, s 53) 

Senare uppmärksammade även Rousseau vikten av att motivera studenter till att locka fram 
intresset kring lärandet. Rousseau syftade till barns studiegång och ansåg att uppfostran 
skulle ske i skolan, där de skulle bli givna tillräckligt stort utrymme för att skapa nyfikenhet, 
för att på egen hand utforska sin omgivning. Denna nyfikenhet skulle bidra med upplevelser 
som följaktligen gav konsekvenser, vilka i sin tur skulle forma lärandet. Nyfikenheten skulle 
därav förknippa studier och lärande med glädje, vilket Rousseau, citerad i Lindgren, Säljö & 
Liberg, (2014), ansåg skulle skapa motivation till utveckling av olika slag. 

Inom de psykologiska skolorna har begreppet motivation fått olika betydelse, men 
sammanfattningsvis skulle det kunna sägas handla om “orsaker till olika beteenden” (Bakka, 
Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Då människan har många olika intressen och engagemang 
skulle en generell motivationsteori antas kunna förklara dessa inom ett specifikt system. Det 
har tidigare byggts teorier utifrån instinktsbegreppet med problemet att det slutade i för 
många instinkter. Andra psykologiska inriktningar utgick ifrån mänskliga behov, men även 
denna metod fick problem med svårigheterna att skilja mellan kroppsliga och psykiska 
behov. (ibid, 2006)  Det har, som kanske framgår, formulerats många teorier om människor 
och motivation och försök har även gjorts att integrera flera. Ahl (2004) menar att det är 
vanskligt att försöka förklara flera teorier genom att integrera dem då risken finns att 
underminera författarnas olika teoribidrag. Många utgår dessutom ifrån olika människo och 
kunskapssyner. I ett försök att överblicka de klassiska motivationsteorierna har Ahl (2004) 
istället radat upp de olika teorierna i en tabell:  
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(Ahl, 2004, s. 50) 

I vår teoretiska referensram återkommer vi till hur begreppet motivation beskrivs utifrån de 
teorier som vi till största delen stött på i den litteratur och forskning som vi läst. Dessa rör 
motivation utifrån behaviouristiska, kognitiva, behovsstyrda samt arbetskaraktäristiska 
teorier.  

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi inledningsvis en genomgång för hur tillvägagångssättet för 
vår sökning av tidigare forskning har gått till. Därefter fortsätter vi med tidigare forskning 
inom området för universitetsstuderandes studiemotivation samt för bakgrundsfaktorerna kön 
och ålder. Avslutningsvis sammanfattar vi avsnitten för den tidigare forskningen. När det 
kommer till forskning om studiemotivation hos högskole och universitetsstudenter avsåg vi 
att tillämpa forskning som beskriver studenters upplevelse av inre och yttre motivation då 
detta är vårt huvudsakliga fokus i denna studie. Genom att även undersöka 
bakgrundsfaktorerna kön och ålder ämnade vi att tillämpa forskning som även berörde inre 
och yttre motivation kopplat till bakgrundsfaktorerna. Detta för att lättare få en förståelse för 
hur motivationen skiljer sig i tidigare studier i förhållande till kön och ålder.   
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4.1 Sökprocess 

I vår sökning använde vi oss av databaserna ASSIA (Applied Social Sciences Index and 
Abstracts), EBSCO (Education Research Complete), ERIC (Educational Resources 
Information Center) och SwePub. De sökord vi använde var: “students + intrinsic + extrinsic 
+ motivation”, “intrinsic + extrinsic + motivation+ gender” och “intrinsic + extrinsic + 
motivation+ age”. I den svenska söktjänsten var sökorden istället: “studenter + motivation”, 
“motivation+kön/genus” samt “motivation+ålder”. Vi fick en del träffar som rör konflikten 
mellan studier och fritid, studiemotivation och skillnader mellan kön, religion och etnicitet. 
Vi fann studier så gamla som från 1983 (se tex Elbel & Horton, 1983) men valde dock att 
avgränsa oss till området som på ett eller annat sätt berör universitetsstudenters inre och yttre 
motivation, dess relation till kön och ålder samt med kravet att forskningen ligger nära i tid. 

4.2 Studiemotivation hos högskole/universitetsstudenter 

Horyna & Bonds Raacke (2012) undersöker i sin studie relationen mellan variablerna 
“gymnasiets storlek”, “motivation” och “högskolenärvaro” för att avgöra om storleken på 
gymnasieskolan influerade studentens motivation att söka sig vidare till studier på 
högskole/universitetsnivå. Intresset för att undersöka med denna infallsvinkel bottnar i 
diskussionen om hur större skolor påverkar arbetsmiljön för studenterna och på så sätt leder 
till avhopp från studierna. Författarna menar att tidigare studier pekar på att mindre lärosäten 
rapporterar en högre närvaro, högre prestation hos studenterna och färre avhopp än större 
lärosäten. Det diskuteras dessutom om dessa faktorer bidrar till att elever söker sig vidare till 
högskole/universitetsstudier och att det är den inre motivationen som bidrar till att studenten 
färdigställer studierna. En annan faktor som författarna hänvisar till handlar om tidigare 
studier som visar att elever som kommer från gymnasium med ett stort antal elever till större 
delen styrs av extern motivation och vice versa (ibid, 2012). Resultatet av studien visade att 
de studenter som läste vid skolor med mindre klasser styrdes av en högre grad av inre 
motivation än de studenter vid de större skolorna som istället dominerades av extern 
motivation. Detta förklaras bland annat med att studenterna vid mindre lärosäten fått en 
positiv och mer undervisningsvänlig erfarenhet av sin skola. (ibid, 2012)  

 
I en annan studie författad av Mcinerney & Darmanegara Liem (2008) undersöks 
sistaårsstudenters studiemotivation. Bland annat fann författarna att betyg och examen var 
ett mål som tilltalade studenterna. Ett exempel som bekräftade detta var att om en kurs inte 
var betygsgrundande rapporterade studenterna att de med största sannolikhet skulle utebli 
från lektionerna. Forskarna fann också att studenterna styrdes av inre och yttre 
motivationsfaktorer. Inom dessa räknades till exempel studentens karaktär (samhällsklass och 
förväntningar) och tro på sig själv (förmåga till kontroll och lärande) som inre 
motivationsfaktorer medan de externa faktorerna kopplades till bland annat studier (kurser 
och examinationer) och sociala faktorer (familj, vänner osv). Inom ramen för de inre 
motivationsfaktorerna ges exempel på studenter från lägre social klass som ser studierna som 
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ett sätt att ta sig vidare i livet. Andra inre faktorer påverkades positivt/negativt av studentens 
tilltro på sin förmåga till att lära sig, planera sina studier samt kursledarnas förmåga att lära 
ut. Exempel på yttre faktorer som ansågs påverka studenten var till exempel attribut som 
tillskrevs de akademiska kurserna. Här handlade det om klassernas storlek liksom storleken 
på studiegrupperna, examinationernas och skoluppgifternas utformning. Det kunde handla 
om svårighetsgraderna, intresset för uppgiften eller om det var en hem eller salstentamen. 
Även sociala faktorer spelade in på studenternas yttre motivation, vilket visade sig i rollen 
som kursledarna spelade i sitt bidrag till studentens motivation. Vänner och 
familjemedlemmar spelade också roll för den externa motivationen vilket exemplifierades 
med positiv/negativ inverkan beroende på hur pass stort engagemanget var för studentens 
insatser i skolan. Slutligen beskriver författarna hur högskole och universitetsmiljön inverkar 
på den externa motivationen. Här syftas till hur pass behjälplig skolan är med till exempel 
praktik och volontärmöjligheter, men också till arbetsmiljön.  
 
I likhet med Horyna & Bonds Raacke (2012) diskuteras relevansen av skolans respektive 
klassens storlek, men däremot skiljer synen på vad som beskrivs som inre respektive yttre 
motivation. Då Mcinerney & Darmanegara Liem (2008) ser klassens storlek som en extern 
motivationsfaktor, beskriver Horyna & Bonds Raacke (2012) gymnasieskolans storlek och 
antalet studenter som något avgörande för vilken typ av motivation som styr studenten till 
vidare studier. Liksom Ahl (2010) beskriver, tycks gränsdragningen mellan de båda 
motivationsfaktorerna vara svår att avgöra även inom forskarsamhället.  
 
I en svensk studie författad av Alm, Jungert & Thornberg (2014) undersöks nyantagna 
lärarstudenters motiv till studieval, akademisk tillit, studiemotivation samt akademiskt 
engagemang och satte dessa variabler i relation till studentens kön och lärarkategori. Syftet 
var att undersöka sambandet mellan de olika variablerna i relation till skolavhopp. Forskarna 
ville avgränsa sig till lärarstudenter på grund av att det idag är en utbildning som inte anses 
vara attraktiv. Resultatet visade att de främsta skälen till studentens studieval bottnade i en 
autonom vilja som kopplas till den inre motivationen. Studien visade också att de studenter 
som styrdes av yttre faktorer hade en större benägenhet till avhopp från utbildningen. (ibid, 
2014) Detta går i linje med en av slutsatserna som Horyna & Bonds Raacke (2012) drar 
utifrån sina resultat, det vill säga att den inre motivationen också leder till att studenten 
färdigställer studierna medan den yttre motivation i större utsträckning leder till avhopp. 

4.3 Inre och yttre motivation i relation till kön 

I en amerikansk studie författad av Ferssizidis, Adams, Kashdan, Plummer, Mishra, & 
Ciarrochi (2010) undersöktes hur socialt engagemang påverkar kvinnor och män i olika åldrar 
och hur detta bidrar till deras välmående utifrån inre och yttre motivation. Resultatet visade 
att den inre motivationen i större utsträckning var relaterad till individens livstillfredsställelse 
och positiva känslor. Däremot yttre motivation var kopplat till lägre grad av engagemang och 
i större utsträckning negativa känslor. När det kommer till skillnad i kön visade studien att 
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kvinnor i högre grad styrdes av inre motivation än männen när det kom till sitt sociala 
engagemang. Däremot kunde ingen skillnad i graden av livstillfredsställelse uppmätas vilket 
föranledde forskarna till att ifrågasätta betydelsen av kvinnornas sociala engagemang (ibid, 
2010). Eskildsen, Kristensen & Westlund (2004) genomförde en nordisk studie där de 
undersökte skillnader i arbetstillfredsställelse utifrån bland annat kön. Resultatet visade dels 
att det inte fanns någon signifikant skillnad i känslan av arbetstillfredsställelse mellan könen. 
Resultatet visade också att kvinnorna i högre grad påverkades av inre motivation, dock inte 
heller detta var signifikant. Vad gäller känslan av arbetstillfredsställelse visar dessa resultat 
raka motsatsen till vad tidigare studier visat. Eskildsen et al., (2004) menar att resultatet kan 
bero på att den nordiska arbetsmarknaden skiljer sig från den arbetsmarknad som jämförts i 
tidigare studier. De syftar till att den nordiska arbetsmarknaden är mer homogen och att det är 
detta som leder till att det inte synliggörs någon skillnad mellan könens upplevelse av 
arbetstillfredsställelse. De menar med andra ord att en heterogen arbetsmarknad leder till 
större skillnader mellan könen när det handlar om upplevelsen av arbetstillfredsställelse (ibid, 
2004).  
 
Dessa studier berör inte uttryckligen studenter, men eftersom vi även valt att titta på 
bakgrundsfaktorn kön i relation till studenters motivation, kan dessa studier ge oss en 
fingervisning i om det kunnat påvisats några skillnader mellan könen. Detta bidrar i sin tur till 
vår egen förförståelse av de resultat vi får i vår studie. 

4.4 Inre och yttre motivation i relation till ålder 

Ålder och motivation är ofta uppmärksammat i samband med arbete, dock finns det inte 
mycket studier som berör högskole/universitetsstudenters motivation i samband med ålder. 
Den forskning vi hittat rörande ålder och motivation handlar istället mycket om individers 
arbetsmotivation. Howard & Frinks (1996) utförde en studie där resultatet visade att ålder 
inte skulle ha någon inverkan på arbetsmotivationen, utan att det istället kan vara diverse 
bakomliggande faktorer som påverkar motivationen, vilka sin tur kan tänkas tillkomma med 
åldern (Howard & Frink, 1996). Ackerman och Kanfer (2004) menar däremot det motsatta, 
då deras studie visar att yngre personer påverkas av konkurrens från andra, men att känslan 
och behovet av konkurrensen minskar desto äldre en individ blir. Vi kopplar detta till att 
konkurrensen i sin tur blir en inre motivationsfaktor som skapas från yttre 
motivationsfaktorer som exempelvis klasskamrater. I den studie som vi tidigare berört av 
Eskildsen, Kristensen, & Westlund (2004)  påvisades det dessutom att äldre individer 
tenderar att erhålla högre arbetsmotivation än vad yngre individer gör (ibid, 2004). Dessa 
bakomliggande faktorer förklarar Deci & Ryan (2000) vidare som självbestämmande och 
icke självbestämmande motivation, där de menar att exempelvis den yttre motivationsfaktorn 
ekonomi har en starkare påverkan på äldre individer (Deci & Ryan, 2000). Deci & Ryan 
(2000) menar att om äldre har en stärkt arbetsmotivation kan detta förklaras med att de ofta 
besitter en annan syn på ekonomi än vad de yngre gör. Detta eftersom äldre i större 
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utsträckning motiveras av ekonomiska aspekter utifrån ett mer erfaret livsperspektiv. (Deci & 
Ryan, 2000)  

4.5 Summering av tidigare forskning 

Utifrån den ovan presenterade forskningen kan en slutsats dras: Studenters motivation har 
varit ett föremål för forskning under en lång tid. Däremot varierar forskningsfokus när det 
kommer till motivation och hur det skrivs om motivation generellt, men även i relation till 
den inre och yttre motivationen. Ett problem som synliggörs av forskningen, är att 
gränsdragningen mellan inre och yttre motivationsfaktorer inte är självklar, vilket vi även tar 
upp i vår inledning när vi redogör för Ahls (2010) forskning. Vi tänkte dock förhålla oss till 
variabler som vi genomgående har sett användas som exempel för inre och yttre 
motivationsfaktorer. Dessa rör till exempel vänners påverkan (yttre) samt glädjen studenten 
upplever i att lära sig något (inre). Med hjälp av ovan nämnda forskning har vi fått en klarare 
bild över av vad som ofta återkommer i internationella studier om studenternas upplevelser 
av studiemotivation och ser den därför som en stor inspiration för vår studie.  
 
När det kommer till kön och ålder pekar båda studierna mot att kvinnor i högre grad styrs av 
inre motivation, medan män å andra sidan styrs av yttre motivation. Dock är resultatet i 
studien av Eskildsen, Kristensen & Westlund (2004) inte signifikant. Inom arbetslivet råder 
det delade meningar om åldern bestämmer vilken motivation som påverkar. Det som Deci & 
Ryan (2000) syftar till vad gäller motivation i relation till ålder kopplas till att en större 
erfarenhet leder till en annan syn på ekonomi vilket bidrar till stärkt yttre motivation hos 
äldre.  
 
Med denna studie har vi valt att tillämpa en undersökning avgränsat till studenter vid Uppsala 
universitet. Vi gör inte anspråk på att generalisera till populationen studenter, utan betraktar 
detta mer som en pilotstudie. Förhoppningsvis kan den bidra till att öppna upp för att 
genomföra en mer omfattande och slumpmässig studie på studenters motivation. 

5. Teoretisk referensram 
I vår studie vill vi utveckla en förståelse för studenternas motivation vid Uppsala universitet. 
Teorins funktion är till hjälp för att begripliggöra och sätta vår empiri i ett sammanhang. 
Teori beskrivs av Thomassen (2006, s. 3233) som en “abstrakt förenkling av verkligheten” 
med syftet “[...] att öka förståelsen av ett fenomen”. Vi kommer inledningsvis att presentera 
motivation utifrån den behaviouristiska, kognitivistiska, behovsstyrda samt 
arbetskaraktäristiska teorin för att sedan koncentrera oss på vår huvudsakliga teori om inre 
och yttre motivation. Studien har utgått ifrån teorin om inre och yttre motivation då vi anser 
den vara relevant för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Teorin hjälper oss att på 
ett begripligt sätt förklara vad som driver studenterna i sin motivation till studierna. Då 
individer enligt teorin styrs av inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 1985) anser vi det 
vara intressant att djupare undersöka vilken av dessa typer av motivation som styr 
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studenterna i studierna. Teorin har även spelat en avgörande roll vid konstruktionen av 
enkäterna. Därmed är teorin vårt redskap till att besvara syfte och frågeställning.  

5.1 Motivation utifrån behaviouristiska teorier 

Behaviourism utgår från vetenskap och studerar yttre iakttagbara skeeden. (Liberg, Lindgren 
& Säljö, 2014) Behaviourister fokuserar på människors beteende och lärande och hur 
individens beteende kan påverkas och förändras av betingning. B.F Skinner är en av de 
främsta förespråkarna för behaviourismen och radikal betingning. Skinners forskning utgår 
ifrån att allt beteende har sitt ursprung i olika betingningar. Dessa betingningar delade han in 
i den Klassiska och den Operanta. Begreppen kom senare att kopplas ihop med Pavlos 
Hundar, vilket var en studie om hur man via manipulation, fick hundar att reagera som 
önskat. Pavlov ville med detta experiment visa på att inlärning skapas individuellt och att 
varje individ fungerar olika och måste därför hitta egna sätt att uppmuntras till inlärning. 
Detta kan i sin tur tillämpas på motivationen. Enligt behaviourismen är kunskap endast 
faktabitar som finns till hjälp för att kunna förstå hur man ska hantera människogrupper. 
(ibid, 2014) 

5.2 Motivation utifrån kognitiva teorier 

Kognitivism har en biologisk utgångspunkt och handlar om olika mentala processer. Piaget 
ansåg att när individen blir medveten om något, sker en mental bearbetning, vilket handlar 
om att skapa en kognitiv struktur som kallas perception. (Liberg, Lindgren & Säljö, 2014) De 
kognitiva teorierna handlar om att formandet av motivation kommer från individens egna 
förväntningar kring mål och belöning. Vroom (1995) kopplar samman individens motivation 
med organisationens mål. Detta kom att kallas för förväntningsteorin, vilket är en kognitiv 
teori rörande motivation i arbetslivet. Teorin syftar på att motivation i människor och deras 
arbete skapas och utformas när de känner att de kan uppfylla omgivningens ställda 
förväntningar. (Vroom, 1995) Den förväntan som kommer från omgivningen blir moroten till 
ens handlande vilket i sin tur ger konsekvenser. Om individen gör bra ifrån sig blir 
konsekvensen belöning och hur mycket denna belöning betyder för individen avgör 
motivationen. Förväntningsteorin ser belöning som både yttre och inre faktorer och kan vara 
allt från lön till känslan av uppskattning. (ibid, 1995) 

5.3 Motivation utifrån behovsstyrda teorier 

År 1954 utvecklade Abraham Maslow den kognitiva teorin genom att påstå att människan har 
behov som måste uppfyllas för att man ska kunna skapa och känna motivation. (Maslow, 
1987). Maslow klassificerade de olika behoven, vilket senare kom att kallas för 
behovshierarkin. Behovshiearkin är uppdelad i fem olika grundbehov, vilka är följande: 

1. Fysiologiska behov, vilket är behov som behöver vara uppfyllda för att en människa 
ska kunna leva. Dessa innefattar mat, vatten och sömn vilket även är behov som alltid 
måste vara uppfyllda för att en individ ska kunna sträva mot något annat.  
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2. Behov av trygghet och säkerhet, är nästa steg i behovshiearkin. När de fysiologiska 
behoven är uppfyllda strävar människan efter säkerhet och stabilitet i livet, genom att 
till exempel undvika ekonomiska bekymmer. 

3. Behov av kärlek och social anknytning är det tredje steget, vilket handlar om kärlek 
från andra, gemenskap och grupptillhörighet. Det handlar bland annat om att skapa 
värdefulla relationer med andra människor samt att få respekt och acceptans. Först i 
detta stadium påbörjas eftersträvan av inre faktorer. (Ahl, 2004)  

4. Behov av självuppskattning. I detta stadium menar Maslow (1987) att individen har 
skapat ett behov av att få uppskattning, men också feedback av olika slag. Vi tolkar 
det som att det är här som studiemotivationen kan tänkas stå i centrum. När behoven i 
före detta stadium är uppfyllda, kan individen börja uppleva missnöje och tristess över 
exempelvis studierna. Detta kan i sin tur resultera i bristande studiemotivation. Det är 
här individen bör hitta faktorer som sporrar och motiverar denne till resultat, vilket i 
sin tur kan leda till det sista steget som är självförverkligande. 

5. Självförverkligande, är det slutgiltiga steget som Maslow (1987) menar att individen 
strävar efter. Detta steg handlar om en strävan efter att utvecklas som individ genom 
att uppnå den person som man vet att man har kapacitet till att bli. (ibid, 1987) 

5.4 Motivation utifrån arbetskaraktäristiska modellen 

Den arbetskaraktäristiska modellen beskriver motivation till arbete utifrån olika faktorer som 
anses vara till grund för skapandet av motivation samt vad som hindrar det (Hertzberg, 
Mausner & Snyderman, 1993). Modellen organiserar faktorerna i förhållande till varandra, 
vilket gör det möjligt att få fram arbetets eventuella motivationspotential. Genom modellen 
kan man på ett mer reellt sätt se vad det är som gör att motivationen brister hos anställda och 
hur organisationen kan utveckla förebyggande åtgärder så att motivationen hos de anställda 
inte sviktar. En vanlig arbetskaraktäristisk modell är Herzbergs tvåfaktorteori. Teorin 
grundades av Frederick Herzberg och berör samspelet mellan tillfredställelse och motivation. 
Hertzbergs tvåfaktorteori utgår från ett separerande mellan så kallade hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Med motivationfaktorer menar Herzberg att en individ måste känna 
tillfredställelse till sitt arbete, att arbetet är intressant, att individens prestation erkänns, samt 
att individen har möjlighet att utvecklas karriärsmässigt. Uppfylls dessa krav så leder detta i 
sin tur till trivsel och motivation. Hygienfaktorer har i sin tur att göra med organisationens 
politik, ledningens roll i organisationen, förhållanden som existerar bland de anställda i 
organisationen, kompetens samt med den ekonomiska ersättningen. Dessa faktorer ligger inte 
inom arbetsuppgifternas ramar. Förhållandet mellan den anställde och det eventuella 
missnöje som existerar rörande hygienfaktorerna på organisationen påverkar, enligt 
Herzberg, motivationen hos den enskilda arbetstagaren. (ibid, 1993). Denna modell är 
anpassad till arbetslivet, men vi anser den även vara användbar i relationen student  
universitet, där vi menar att studenten skulle kunna betraktas som arbetstagare och 
universitetet som arbetsgivare. 
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5.5 Summering av motivationsteorier 

Motivation kan gestaltas på många olika sätt. Den behaviouristiska teorin fokuserar på 
människors beteenden och menar att eftersom människor har individuella preferenser så 
krävs det en individuell uppmuntran till inlärning. Samtidigt är det möjligt för en individ  att 
manipulera en annans individs respons vilket kan leda till ökad motivation hos den 
manipulerade. Den kognitivistiska teorin, å andra sidan, menar att motivation bygger på 
människors förväntningar om belöningar och mål. Inom kognitivismen finns den så kallade 
förväntningsteorin som bottnar i att belöningen värdesätts av individen och på så sätt styr 
detta styrkan i motivationen. De behovsstyrda teorierna fokuserar på mänskliga behov som 
måste uppfyllas för att motivation ska kunna väckas hos individen. När de basala behoven är 
uppfyllda kan människans inre motivationsfaktorer triggas igång. Motivation utifrån 
arbetskaraktäristiska teorier diskuterar motivation i relation till individen i arbetslivet. Dessa 
handlar om vad inom arbetslivet som motiverar individen och hur bristande motivation ska 
förebyggas. Nedan kommer en genomgång över teorin för inre och yttre motivation, som är 
vår huvudsakliga teori i denna studie. 

5.6 Inre och yttre motivation 

Denna del redogör för inre och yttre motivation, vilket är teorin som vi baserat vår studie på. 
Två av de främsta forskarna inom detta område är Deci & Ryan (Ahl, 2004). Deci & Ryan 
(2000) har under årtionden ingående studerat skillnaden mellan de olika 
motivationsfaktorerna. Inre motivation är enligt dem en konstruktion, som visar på 
människans drifter och behov av att vilja lära och hävda sig. Den yttre motivationen förklarar 
de som något som varierar avsevärt hos olika individer. Här spelar yttrandet i sig roll, då det 
är externa ting som påverkar individen, vilket i sin tur speglar individens inre självreglering. 
Allt grundar sig i förhållandet mellan det yttre och de inre, då mänskliga inre behov som 
självständighet, strävan efter bekräftelse och kompetens påverkar vad för yttre faktorer som 
påverkar den enskilda individen. Gemensamt för den inre och yttre motivationen är att en 
utförd handling alltid leder till en förväntan hos individen, rörande belöning. (Deci & Ryan, 
2000). Ahl (2004) liksom Deci & Ryan (2000) menar att interaktionen mellan dessa två inte 
uppmärksammas tillräckligt. De menar att det finns en samverkan som ofta glöms bort. Då de 
yttre drivkrafterna hos en individ transformeras skapar detta i sin tur handling och agerande 
hos individen som påverkar den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). Ahl (2004) menar 
vidare att den inre motivationen är ett essentiellt väsen som är relaterat till målinriktning, 
fokusskapande och uthållighet. Detta så kallade essentiella väsen skapar en slags startenergi 
som sedan kopplas till en handling (ibid, 2004).  
 
Den inre motivationen beskrivs handla om hur en individ agerar och motiveras utifrån sin 
egen entusiasm och fascination (Deci & Ryan, 2000). Ahl (2004) skriver att inre motivation 
kopplat till individens arbete bland annat stärks när den upplever möjlighet till 
självbestämmande. Deci & Ryan (2000) menar att även den inre motivationen ter sig på olika 

18 



sätt hos människor. De menar dels att det existerar en viss typ av inre motivation som är i 
behov av förstärkning genom externa belöningar (ibid, 2000). I vår studie skulle detta kunna 
handla om hur den yttre motivationen påverkar den inre genom strävandet efter att uppnå ett 
bra betyg, då den inre motivationen i form av intresset för studierna, kan svikta. Andra typer 
av inre motivation handlar enligt Deci & Ryan (1985) om att individen har medfödda 
psykologiska och fysiska behov vilka i sin tur skapar ett behov av att alltid vara tillfredsställd. 
Detta menar Ahl (2004) skulle kunna liknas med Maslows behovshierarki som vi beskrivit 
tidigare.   

Vidare skriver Deci & Ryan (1985) att den yttre motivationen är något som finns utanför 
individen, vilket fortlever så länge någon slags förväntan finns över att kunna att nå ett mål 
eller belöning av något slag. Vi skulle kunna exemplifiera detta med en student som studerar 
för att få en hög lön i framtiden. Deci & Ryan (2000) menar att det är omgivningen och 
andras förväntningar som påverkar den yttre motivationen vilket i sin tur kan äventyra den 
inre motivationen. De syftar till samspelet som finns mellan de båda. Den yttre motivationen 
kopplas till de förväntningar och hot som ställs på individen och dessa kan leda till att den 
inre motivationen påverkas. Deci & Ryan (2000) menar att så gott som alla förväntade 
belöningar som individen styrs av, försvagar den inre motivationen. De menar att belöningar, 
hot eller deadlines minskar en individs motivation eftersom dessa faktorer upplevs som stress 
och tvång. Får individen valfrihet och möjlighet till självbestämmande, menar både Deci & 
Ryan (2000) och Ahl (2004), att det leder till ökad inre motivation där självbestämmandet 
leder till en känsla av självständighet. 

Avslutningsvis visar Deci & Ryans (2000) forskning att det är viktigt för individer att uppnå 
en känsla av kompetens. Behovet av belöning och bekräftelse är grunden till att den yttre 
motivationen stärks. Deci & Ryan (2000) menar att individen har ett ”verkligt jag” som styrs 
av detta och att det är dessa handlingar, som leder till bekräftelse, som i slutändan skapar den 
inre motivationen. På detta sätt påvisas samspelet mellan de båda. Deci & Ryan (2000) men 
också Ahl (2004) menar att det är individens kontroll över sina handlingar som leder till att 
den externa motivationen inte försvagar den inre motivationen. Avslutningsvis skriver Ahl 
(2004) att det måste finnas ett kontinuerligt samspel mellan den inre och yttre motivationen 
för att bra resultat ska kunna uppnås. 

5.7 Kritik som riktats mot inre och yttre motivation 

Litteraturen beskriver att det finns inre och yttre motivation som skapar och utformar 
människors agerande och beteende. Det råder dock en skillnad mellan olika forskare och 
teorier rörande den yttre och inre motivationens existens. Både Ahl (2004) och Deci & Ryan 
(2000) menar att motivation delvis är något som är rationellt och styrt av en människas 
förnuft. Det finns alltid en tanke bakom motivationen som är rationell och innehar någon 
slags funktion till individens handlingar. Deci & Ryan (2000) påpekar det genom att beskriva 
motivation som en viljerit vilket har till avsikt och en strävan till lärande, som dessutom är 
bundet till individens inre psykologiska och fysiska behov av lärande. Däremot påstår 
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exempelvis Glasser (1996) till skillnad från Ahl (2004) och Deci & Ryan (2000) att 
motivation inte har någon yttre påverkan utan konstrueras endast utav inre behov som finns 
inskrivna i vår genetiska struktur. Glasser (1996) menar att motivation kommer från 
människans beteende och vår kontinuerliga strävan efter att tillfredsställa ett eller flera av de 
basbehov som vår genetiska struktur skapat. Därför finns det ingen påverkan av yttre 
faktorer, utan det är endast inre väsen som kan skapa och påverka motivation (ibid, 1996). 

5.8 Summering av teorin om inre och yttre motivation 

De främsta teoretikerna inom inre och yttre motivation är Deci & Ryan som under flera år 
bedrivit studier kring dess inverkan på individer. En viktig slutsats som dras är att inre och 
yttre motivation inte är fristående från varandra utan ständigt befinner sig i ett samspel. Den 
yttre motivationen är av stor betydelse för den inre motivationen, samtidigt som den inre 
skapar behov och ger utslag på hur den yttre motivationen ter sig. Detta är slutsatser som 
även Helene Ahl (2004) lyfter. Individen har en inre strävan efter självständighet, bekräftelse 
och kompetens som influerar vad varje enskild individ påverkas av när det kommer till yttre 
faktorer. En gemensam nämnare mellan inre och yttre motivation är att de alltid resulterar i 
en förväntan om belöning hos individen. 
 
En kritik som riktas mot forskningen kring inre och yttre motivation handlar om att 
motivation alltid styrs av inre basala behov och att den yttre motivationen inte existerar. Med 
andra ord är det endast inre behov som finns i vår genetiska struktur som påverkar vad 
individen motiveras av. 
 
Då vår studie behandlar inre och yttre motivation har vi valt att inte ta den befintliga kritiken 
i beaktande. Vi är dock medvetna om dess existens och ser gladeligen framemot framtida 
studier som undersöker den inre motivationens betydelse för studenternas studier. 

6. Metod 
Nedan följer ett avsnitt som behandlar studiens metod och tillvägagångssätt. Studien har 
tillämpats utifrån ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att vi genom vald teori belyser 
tendenser och/eller fenomen som vår data redovisar (Bryman, 2008). Undersökningen syftar 
till att undersöka förekomst av inre och yttre motivation samt hur den skiljer sig utifrån kön 
och ålder hos studenterna vid Uppsala universitet. Utifrån vårt syfte har vi valt att samla in 
vår data med hjälp av enkäter vilket utgår ifrån en kvantitativ ansats. Med hjälp av statistiska 
diagram och tabeller hoppas vi kunna få en förståelse för hur studenternas motivation till sina 
studier skiljer sig och belysa tendenser till dessa skillnader.  

6.1 Metodansats 

Alan Bryman (2008) skriver att valet att utgå från en deduktiv ansats påverkar de teoretiska 
utgångspunkterna samt tillvägagångssättet i en studie. Då vi har utgått från en deduktiv ansats 
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vill vi utforska ett fenomen utifrån redan befintliga teorier (Thomanssen, 2007). Med hjälp av 
teorin om inre och yttre motivation vill vi utforska vad och hur något bidrar till 
studiemotivation hos studenter samt hur motivationen skiljer sig beroende av 
bakgrundsfaktorerna kön och ålder. Då vi inte är intresserade av hur motivationen ter sig för 
den enskilda individen anser vi att en kvalitativ ansats därav inte är av intresse. Kvantitativa 
insamlingsmetoder samlar, å andra sidan, data som vi kan behandla med statistiska 
beräkningar. (Trots, 2007) Sanningen om hur ett fenomen ter sig knyts till beräkningens 
trovärdighet. (Ejlertsson, 2005) Vi anser att den kvantitativa ansatsen lämpar sig bäst då vårt 
studiefokus handlar om att synliggöra den generella upplevelsen av studenternas 
studiemotivation. Vidare synliggör kvantitativa metoder om olika samband existerar eller ej 
(Trots, 2007), vilket kommer väl tillhanda för att besvara vår frågeställning. Detta ger oss, 
som både Trots (2007) och Ejlertsson (2005) skriver, en möjlighet att nå ut till ett större antal 
individer för att jämföra olika perspektiv. Studien genomfördes i form av en 
enkätundersökning där 70 studenter som studerar vid Uppsala universitet tillfrågades. 

6.2 Bekvämlighetsurval 

Vi valde att samla in vår data utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi frågade de 
personer som fanns tillgängliga för oss och var villiga att delta i studien (Trots, 2007). Vi 
tillämpade detta genom att fråga studenter som befann sig på offentliga utrymmen vid olika 
institutioner på Uppsala universitet. Detta bidrog till att vi på ett snabbt och effektivt sätt 
kunde skapa förhoppningen om att fånga en någorlunda spridning i vårt urval rörande kön 
och utbildningsområde. 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid kvantiativ forskning är att försöka hävda generalisering 
utifrån det urval som forskaren gör. Bryman (2008) menar att det i så fall är viktigt att ha ett 
representativt urval för att kunna hävda att resultatet inte endast gäller för den specifika 
gruppen som forskaren undersökt. Att tolka resultaten som något representativt för en 
population är mycket lockande, men bör undvikas. (ibid, 2008). Då vårt urval endast 
begränsas till 70 individer är det svårt att hävda representativitet för populationen Uppsala 
universitets studenter. Vi vill dock understryka att vi med denna studie ej gör anspråk på 
generalisering utan endast vill få en förståelse för hur motivationen kan skilja sig mellan 
studenterna i vårt urval. Att vi valde denna urvalsmetod istället för ett mer slumpmässigt, 
berodde dessvärre, på tidsbrist. 

6.3 Datainsamligens tillvägagångssätt 

Då vi utgått från ett bekvämlighetsurval samlade vi in vår data, som redan beskrivet, inom 
olika institutioner vid Uppsala universitet. Vi gav de tillfrågade studenterna utrymme för att 
besvara enkäten i ca 510 minuter utan vår närvaro. Vi ville i största möjliga mån undvika att 
de tillfrågade studenterna skulle känna sig utpekade eller oroade över att vi skulle se deras 
svar. För att ytterligare motverka eventuell oro delade vi ut enkäten med ett tillhörande kuvert 
för att på så sätt bidra till konfidentialitet. Syftet med kuvertet var även att öka reliabiliteten i 
svaren, då vi hoppades att de tillfrågade studenterna skulle våga svara mer sanningsenligt. 
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(Ahrne & Svensson, 2011). Bekvämlighetsurvalet gav oss även möjlighet att själva styra över 
vilka vi frågade (Trots, 2007). Då studien även inkluderar bakgrundsfaktorerna kön och ålder 
försökte vi därför genomföra en jämn fördelning av respondenter när det kommer till faktorer 
som vi med blotta ögat kunde urskilja. Tanken var att öka spridningen i vårt urval för att på 
så sätt nå en bättre representation för populationen (Bryman 2008).  

6.4 Fördelar och nackdelar med enkäter 

Det finns både styrkor och en del brister vid användandet av enkäter. En nackdel, som bör 
belysas och som vi hade i åtanke, är att vid enkäter som metod erhåller inte forskaren en lika 
djup inblick i fenomen som studeras. Enkäter tenderar att ringa in och peka ut fenomen, men 
kan dessvärre inte i någon större utsträckning förklara varför individer känner som de gör, då 
det är svårare att skapa möjlighet och utrymme till följdfrågor, något en kvalitativ metod 
förklarar bättre. (Ahrne & Svensson, 2011) Vidare menar Ahrne & Svensson (2011) och 
Bryman (2008) att forskaren bör vara medveten om att enkäter kan bidra med ett internt 
bortfall om respondenten exempelvis inte förstår en fråga. Ytterligare en aspekt som vi bör ha 
i åtanke är enkättröttheten. Ejlertsson (2005) menar att folk generellt har börjat ledsna på 
enkäter. Om enkäten är för utdragen, upprepande eller komplicerad, avstår individer gärna 
från att delta (Ejlertsson, 2005). Eljertsson (2005) menar däremot att en stor fördel med 
enkäter som metod trots de nämnda nackdelarna är att det är en väldigt kostnadseffektiv 
metod som ger forskaren möjlighet att snabbt och effektivt ringa in ett stort urval. Vidare får 
forskaren dessutom automatiskt en hög standardisering på frågorna. (Eljertsson, 2005) 
Standardisering handlar om att frågorna ställs på ett likadant sätt till samtliga av de 
tillfrågade, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten i studien. (Bryman, 2008) Dock bör det 
nämnas att trots att frågan ställs så samma sätt behöver det inte betyda att respondenterna 
uppfattar frågan på samma sätt, men med enkät som datainsamlingsmetod utesluter man 
däremot intervjuareffekten. (Ejlertsson 2005) Intervjuareffekten handlar om den påverkan 
intervjuaren har på den som intervjuas då intervjuaren både medvetet och omedvetet kan 
påverka respondentens svarssätt genom på vilket sätt frågorna framförs. (Ejlertsson 2005) 
Med ovan nämnda styrkor och svagheter i åtanke ämnade vi att utforma en enkät där vi kunde 
använda oss av enkätens styrkor samt försöka motverka svagheterna. Detta gjorde vi genom 
att utforma en kort enkät som i största möjliga mån undvek enformiga och komplicerade 
frågor. Vi avsåg också att motverka det interna bortfallet genom att finnas i närheten för att 
besvara eventuella frågor som kunde dyka upp hos respondenterna. 

6.5 Enkätens utformning  

Det finns enligt Ejlertsson (2005) och Trots (2007) en del riktlinjer som bör tas i beaktande 
vid utformandet av enkäter. Trots (2007) framhåller att enkäter handlar om att försöka belysa 
attityder, kunskap och beteenden genom insamling av data, för att på så sätt kunna säga något 
om en viss population. Vi anser därför att denna metod är den mest lämpliga för oss. För att 
försäkra oss om att enkätens utformning inte frångår studiens syfte och frågeställningar 
studerades den utvalda teorin om inre och yttre motivation noga. Vi såg även till att våra 
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enkätfrågor berörde de olika motivationsfaktorerna. Utöver detta ansåg vi det vara viktigt att 
fånga in frågor gällande de bakgrundsfaktorer vi ville mäta, det vill säga, kön och ålder.  
 
Totalt utformades 21 frågor till enkäten. De inledande frågorna behandlade våra 
bakgrundsfaktorer och därefter följde olika påståenden där respondenten fick välja ett av fyra 
svarsalternativ. De olika svarsalternativen var: Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer 
inte, Vet inte. För att stärka reliabiliteten i enkäten ställdes liknande frågor återkommande i 
enkäten. Vi hade för avsikt att med frågorna identifiera inre och yttre faktorer hos 
respondenterna. Med hjälp av upprepade frågor i form av liknande formuleringar var vår 
avsikt att jämföra respondenternas svar, för att se om de överensstämde. Detta gjordes i syfte 
att utesluta eventuella slumpmässiga fel (Bryman, 2008; Trots, 2007). För att vidare 
motverka slumpmässiga fel valde vi även att utforma frågorna med ett enkelt språk, för att på 
så sätt undvika eventuella missförstånd. (Eljertsson, 2005) Vi valde också att formulera oss 
på ett sätt så att respondenterna fick tänka en månad tillbaka i tiden rörande deras uppfattning 
av frågan. Detta gjorde vi för att lättare kunna begränsa tid och rum för deras attityd. 
Ejlertsson (2005) skriver att det är viktigt att precisera en tidsram så att respondenten kan ta 
en mer korrekt ställning till frågan.  
 
Den sista frågan i enkäten bestod av olika påståenden som respondenten själv fick ta ställning 
till i form av att rangordna utifrån vad som stämde in bäst och sämst på dennes upplevelse. 
Påståendena inkluderade de inre och yttre motivationsfaktorerna men här var vår avsikt att 
respondenterna själva skulle avgöra vilka av de olika påståendena som de ansåg vara mest 
motiverande. Vidare valde vi med avsikt genom hela enkäten att begränsa oss till så få 
svarsalternativ som möjligt, då Ejlertsson (2005) menar att forskaren på så sätt uppmanar 
respondenten till ett ställningstagande. Vi ansåg att ett ställningstagande var av intresse då vi 
hoppades på att att få fram mer tydliga tendenser på hur attityderna i urvalet skiljde sig. En 
viktig aspekt som vi tog hänsyn till, var att göra vårt yttersta för att motverka ett internt 
bortfall. Detta försökte vi motverka genom att utforma våra frågor så tydligt och 
okomplicerade som möjligt. Ejlertsson, (2005) skriver att forskaren vid enkätformuleringar, 
bör undvika långa frågor då det kan trötta ut respondenten samt att det lättare bidrar till en 
missuppfattning av frågan.  
 
Som nämnts ovan, är en av nackdelarna i enkätundersökningar att missförstånd hos 
respondenten kan uppstå rörande exempelvis formuleringen på frågorna (Eljertsson 2005) 
och (Bryman 2008). För att undvika missförstånd utförde vi en så kallad pilotstudie. 
Pilotstudiens syfte är att en undersökning genomförs med tänkbara respondenter innan den 
egentliga undersökningen genomförs (Eljertsson, 2005). Detta kan upplysa forskaren om 
otydligheter i frågorna som på så sätt kan motverkas genom omformuleringar, förtydliganden 
eller exkludering. (Bryman, 2008) Enligt Bryman (2008) och Ejlertsson (2005) bör forskaren 
inte tillfråga samma respondenter vid pilotstudien som i huvudstudien då respondenterna kan 
påverkas av att redan presenterats för frågorna. För att motverka denna risk tillfrågade vi 
därför 15 studenter som studerar Pedagogik B vid Gävle Högskola. Om forskaren närvarar 
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vid pilotstudien, så anser Eljertsson (2005) att ett urval på 1020 respondenter är tillräckligt 
(Eljertsson, 2005). Personerna valdes även denna gång utifrån ett bekvämlighetsurval då 
samtliga respondenter studerar tillsammans med en bekant till en av författarna till denna 
studie. 

6.5.1 Redovisning av enkätfrågornas betydelse 

För att redogöra hur vi utformat enkäten vill vi redovisa en förklaring av våra frågor och vad 
våra påståenden avser att mäta. Vi vill även redovisa vilka enkätfrågor som avser belysa den 
inre och yttre motivationen. Nedan visar vi på olika faktorer som vi anser framhäver detta. 
Faktorerna har utformats och baserats med hjälp av vår teoretiska forskning. 
 

6.5.1.1 Enkätfrågor och vad de berör 

Fråga 13   Bakgrundsfaktor 

Fråga 512   Inre motivationsfråga  

Fråga 20c=21c, 20b=21b och 18=21d  Mäter reliabiliteten 

Fråga 1319    Yttre motivation 

Fråga 4, 20 & 21   Berör både yttre och inre motivation 
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6.5.1.2 Exempel på frågor som berör inre och yttre motivation 

Inre faktor: 
 
 

Studierna motiverar mig när de upplevs som 
en utmaning  

Inre faktor:  
 

Studierna motiverar mig då jag upplever att 
en framtida examen ger mig en högre status 
bland andra 

Inre faktor: 
 
 

Studierna motiverar mig när jag upplever 
dem vara intressanta 

Yttre faktor:  
 
 

Studierna motiverar mig då jag inte vill 
riskera att förlora mitt studiemedel 

Yttre faktor:  
 
 

Studierna motiverar mig att få bra betyg 

Yttre faktor:  
 
 

Studierna motiverar mig då jag i framtiden 
vill ha en hög lön 

6.5.2 Utformning av följebrev 

Vid en enkätstudie bör ett så kallat följebrev bifogas. Detta har som funktion att informera 
respondenten om vem enkäten riktar sig till, vilket motiv undersökningen har, vem som utför 
undersökningen, varför respondenten är utvald samt hur respondenten ska besvara enkäten. 
Följebrevet måste vidare informera om att deltagandet är frivilligt och i vilken grad 
deltagaren är anonym. Det bör även finnas instruktioner över när enkäten ska lämnas in samt 
kontaktuppgifter till de som är ansvariga för undersökningen. (Ejlertsson, 2005) 
Avslutningsvis bör följebrevet enligt både Trots (2007) och Ejlertsson (2005) avslutas med 
ett tack och information rörande var och när resultatet kommer att publiceras. Vi valde att 
tillgodogöra oss dessa riktlinjer (Se bilaga 1). 

6.6 Bortfall 

Det existerar bortfall både utifrån interna och externa aspekter i enkätstudier (Ejlertsson, 
2005). Externt bortfall uppstår då forskaren till exempel inte får in hela enkätsvar medan 
internt bortfall är obesvarade eller felaktigt besvarade frågor inuti enkäten (ibid, 2005). Då vi 
i vår studie utgick ifrån ett bekvämlighetsurval var vår avsikt att motverka det externa 
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bortfallet genom att studenterna tillfrågades på plats. Bryman (2008) menar att det externa 
bortfallet framförallt är aktuellt vid postenkäter och att dela ut enkäter till personer som är 
närvarande leder till ett betydligt mindre problem med det externa bortfallet. Det interna 
bortfallet är dock svårare att styra över då detta kan handla om missförstånd eller att 
respondenten till exempel fyller i flera svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Vi avsåg att 
motverka det interna bortfallet genom att, som nämns ovan, finnas nära tillhands för att 
besvara eventuella frågor samt att vi i enkätens instruktion informerade om att respondenten 
endast skulle ange ett svarsalternativ. Ett annat sätt att motverka det interna bortfallet var vårt 
utförande av pilotstudien. Om det mot förmodan ändå uppstod ett internt bortfall var vår 
ambition, som Ejlertsson (2005) benämner, att diskutera kring varför detta har uppstått.  

6.7 Distribuering och insamling av enkäterna 

Enkäterna delades ut på olika institutioner vid Uppsala universitet där vi framförallt frågade 
studenter som satt och studerade. Vår ambition var att fråga ett brett urval av studenter utifrån 
uppfattad könstillhörighet och utbildningsinriktning. Bredden i utbildningsinriktning 
hoppades vi ringa in genom att besöka olika institutioner. Att även ta ålder i beaktande ansåg 
vi vara svårare och valde således att i den mån som var möjligt tillfråga individer som vi 
antog skulle kunna vara äldre än 25. Till enkäterna erbjöds studenterna ett medföljande 
kuvert samt penna vid behov. Vi informerade att studien var till en Cuppsats och vad den 
handlade om. Vi informerade även om att deltagandet var frivilligt. Därefter ställde vi oss på 
behörigt avstånd och inväntande studenternas signal eller när vi själva såg att de började 
placera enkäterna i kuverten för att sedan samla in dem. Vi delade ut totalt 70 enkäter och 
fick in alla.  

6.8 Bearbetning och analys av material 

När enkäterna skulle analyseras använde vi programmet PSPP till vår hjälp. Svarsalternativen 
döptes till siffror där variabeln ”vet inte” motsvarade 0 i programmet för att sedan följas av 
”instämmer inte”=1, ”instämmer delvis”= 2 och slutligen ”instämmer helt”= 3. Variabeln 
“kön” markerades som en nominalskalevariabel där ”man” representerades av siffra 1, 
”kvinna”=2 samt ”annat”=3.  
 
Vi presenterar resultatet utifrån vårt syfte och frågeställningar vilket inledningsvis ger oss 
svaret på hur studenterna generellt upplever motivation till sina studier och om det är den inre 
eller yttre motivationen som är mest framträdande. Därefter valde vi att lyfta fyra exempel 
som fick de starkaste respektive ett exempel på de svagare resultaten. De starkaste var: 
“Intresse för studier” (inre motivation) och “Framtida yrkesliv och karriärmöjligheter” (yttre 
motivation), nära anhöriga (yttre motivation) samt klasskamraternas påverkan (yttre 
motivation). “Lärarnas påverkan” bedömdes vara bland de variabler med svagast påverkan på 
motivationen och representerar en yttre motivation. Vidare valde vi att belysa skillnader i 
motivationsfaktorer baserat på kön respektive ålder och tillämpade ett så kallat Ttest. De 
variabler som användes var “kön” och “grupparbete” som visar på en yttre motivationsfaktor. 
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För att belysa den inre motivationen testade vi istället variablerna “kön” med “ökad status”. 
Bakgrundsfaktorn ålder testades med “ålder” och “klasskamraternas inverkan på motivation” 
som den yttre motivationsfaktorn ” respektive “ålder” och “intresse för studierna” som mäter 
en inre motivationsfaktor.  
 
Då vi även är ute efter att mäta studiens reliabilitet valde vi att testa fråga 18 och 21d mot 
varandra, vilka motsvarar samma fråga. På fråga 18 fick studenten värdera betygets roll i sin 
motivation med svaren “instämmer helt  instämmer inte alls” och på fråga 21 fick studenten 
rangordna exakt samma fråga med talen 16 där “1” motsvarar vad som stämmer “minst in” 
på studenten respektive “6” som motsvarar vad som stämmer “mest in” på studenten.  
Vi bedömde att fråga 9 i enkäten: “Jag blir motiverad att studera när studierna känns 
utmanande” var otydlig och valde därför att utesluta den ur empirin. Ejlertsson (2005) menar 
att om internt bortfall uppstår bör man fördjupa sig i orsaken till detta. Anledningen till 
bortfallet anser vi vara formuleringen av “studierna känns utmanande”. Vi menar att 
begreppet dels kan uppfattas syfta till utmanande på ett “krävande sätt” eller på ett 
“motiverande sätt”.  

6.9 Validitet och reliabilitet 

Skillnaden mellan validitet och reliabilitet kan ibland vara svår att avgöra. Bjereld, Demker 
och Hinnfors (2009) menar att skillnaden är att validiteten avslöjar giltigheten på studien, 
berör teoretiska aspekter och den operationella tillämpningen. Reliabiliteten visar å andra 
sidan på förhållandet i empirin, det vill säga, vad som frågas och vad som besvaras (Bjereld, 
Demker och Hinnfors 2009). Vidare menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att validitet 
enklast förklaras som ett mätinstrument som visar i vilken utsträckning vi undersöker det som 
vi vill undersöka. Det vill säga om det existerar en överensstämmelse mellan vad vi anser att 
mäta och vad vi faktiskt mäter (Ejlertsson 2005). För att applicera detta på vår undersökning 
så handlar validiteten om hur pass bra våra enkätfrågor mäter det som vi i vårt syfte och våra 
frågeställningar beskrivit oss vilja undersöka och mäta.  
 
Ejlertsson (2005) skriver att en studies reliabilitet handlar om enkätens utformning är stabil 
och inte innehåller slumpmässiga fel. För att reliabiliteten ska vara stark så bör den vid 
upprepande undersökningar leda till liknande resultat även om den utförs med ett annat urval 
utifrån samma population. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009) Sammanfattningsvis menar 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att om validitet berör vad som mäts så bestäms 
reliabliteten utifrån hur något mäts. Är en undersökning inte rätt genomförd, så spelar det 
ingen roll hur valid den är, för resultatet skulle ändå bli missvisande. (ibid, 2009). Med detta i 
åtanke så utförde vi därför en pilotstudie för att undersöka om det fanns eventuella oklarheter 
som skulle kunna äventyra studiens validitet och reliabilitet. Detta tillvägagångssätt anser vi 
stärkte studiens trovärdighet. 
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6.9.1 Test av enkätfrågornas reliabilitet 

För att undersöka enkätfrågornas reliabilitet ville vi mäta olika påståenden i enkäten med 
varandra. Detta i syfte för att se om respondenterna svarat liknande på frågor som berörde 
samma område. För att utforska detta utförde vi en bivariat korrelationsanalys med två av 
våra intervallskalefrågor: 

1. (Fråga 18) Jag motiveras att studera för att få bra betyg  
2. (Fråga 21d) Jag studerar för att få bra betyg 

Nollhypotes: Det råder ingen tillförlitlighet i enkätfrågorna. 

Alternativhypotes: Det råder tillförlitlighet i enkätfrågorna. 

6.9.1.1 Redovisning av studiens reliabilitet 

Tabell 5.0, nedan, visar korrelationen mellan frågorna som mäter reliabiliteten. 

Enkätfrågor  Jag motiveras att studera för att 
få bra betyg. (Fråga 18) 

Jag studerar för att få bra betyg. 
(Fråga 21d) 

Jag motiveras att studera 
för att få bra betyg  
(Fråga 18) 

Person’s R                           1,00 
 
 
 
Antal                                    70 st 

Person’s R                           0,90 
 
Sig2 värde                          0,00   
 
Antal                                   70 st 

Jag studerar för att få 
bra betyg. 
(Fråga 21d) 

Person’s R                           0,90 
 
Sig2 värde                          0,00 
 
Antal                                    70 st 

Person’s R                           1,00 
 
 
 
Antal                                   70 st 

 

I Tabell 5.0, visar korrelationen mellan (Fråga 18) Jag motiveras att studera för att få bra 
betyg  och (Fråga 21d) Jag studerar för att få bra betyg. Med hjälp av Pearson ́s r  mätte vi 
sambandet i variansen hos variablerna. Det vi kan tolka utifrån resultatet från Pearson ́s r är 
att det råder ett starkt samband mellan dessa två variabler då vi fått ett värde på 0,90. 
Resultatet på 0.90 ger oss en indikation på att studiens reliabilitet är stark gällande våra 
enkätfrågor. Utöver detta kan vi även se att signifikansen (sig2 värdet)  är 0, vilket ger en 
signifikansnivå på 100%  Studien utgår från en signifikansnivå på 95% vilket innebär att vi 
kan anta alternativhypotesen. Vår bivariata korrelationsanalys visar att det finns en hög 
tillförlitlighet genom att våra enkätfrågor visar upp en samstämmighet i de jämförda frågorna. 

28 



6.10 Forskarens roll 

Genom att vi som forskare befann oss på plats vid insamling av vår data, minskade risken för 
internt bortfall samt uteslöts även risken för externt bortfall (Trots, 2007). Ett problem som 
rör specifikt enkäter handlar om det som kallas för “systematisk skevhet i reaktionerna”. 
Detta beskrivs som dels ett mätproblem där respondenten vill uppnå social önskvärdhet samt 
så kallade “ja och nejsägare”. Den senare handlar om att respondenten konsekvent svarar 
jakande eller nekande oavsett innehåll (Webb m.fl. 1966, refererad i Bryman, 2008). Den 
tidigare faktorn avsåg vi att motverka genom att dels lämna respondenten ifred vid 
genomförandet, men även genom att sträva efter konfidentialitet genom att bifoga ett 
återförslutningsbart kuvert tillsammans med enkäten. Vi hoppades även förhindra “ja och 
nejsägarna” på samma sätt. Eljertsson (2005) beskriver hur forskaren genom enkäter 
eliminerar den så kallade intervjuareffekten som är vanlig vid intervjuer. Denna handlar om 
att respondenten påverkas i sina svar beroende på hur forskaren ställer/formulerar sina frågor.  
 
En annan positiv effekt av enkäter handlar om att det anses lättare att ställa känsliga frågor, 
då respondenten inte behöver besvara dessa muntligen inför forskaren. (ibid, 2005) I och med 
att vi valde att lämna respondenterna när enkäten besvarades så fanns där förhoppningsvis 
ingen påverkan från vår sida till hur respondenten besvarade enkäten. Den faktor som skulle 
kunnat påverka kopplar vi till eventuell stress då vi uttryckligen skrev i följebrevet att 
respondenterna fick ett tidsspann om 510 minuter att besvara enkäten för att sedan lämna in 
den till oss. Vi avsåg att motverka detta genom att inte upplevas som påträngande vid 
insamlandet av enkäterna. 

6.11 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har ett antal forskningsetiska principer som vi som forskare har tagit 
del av vid genomförandet av denna studie. När forskning bedrivs är det viktigt att ta hänsyn 
till att forskningen håller en hög kvalitet samt inriktas på väsentliga frågor. Detta benämns 
som forskningskravet. Individer innefattas också av de forskningsetiska principerna inom vad 
som kommit att kallas för individskyddskravet. Detta krav har konkretiserats utifrån fyra 
olika huvudkrav: 
 
1. Informationskravet, handlar om att forskaren måste informera de berörda deltagarna om 
forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att den medverkande när som helst får 
avsluta sitt deltagande (ibid, 2002). Detta var ett problem för oss då vi anonymiserade 
enkäterna och på så sätt inte kunde spåra vilken enkät som tillhörde vilken deltagare. Om en 
deltagare i efterhand ville avbryta sitt deltagande var detta därmed inte möjligt. För att 
informera om denna problematik skrev vi i vårt bifogade följebrev att deltagandet i studien 
var frivilligt, men att efter inlämnad enkät kunde deltagaren dessvärre inte avbryta sitt 
deltagande på grund av svårigheten att spåra enkäten (Se bilaga 1). 
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2. Samtyckeskravet handlar om att de berörda deltagarna själva har rätt att bestämma om de 
vill delta i forskningen eller inte. Om forskningen berör minderåriga bör samtycke i vissa fall 
även inhämtas av vårdnadshavare. Vid informationsinsamling via enkäter behöver samtycke 
ej inhämtas på förhand förutsatt att informationen delges bifogat med enkäten (ibid, 2002). 
Detta krav uppfyllde vi därmed genom det bifogade följebrevet. 
 
3. Konfidentialitetskravet avser att alla uppgifter som rör deltagarna i en studie ska behandlas 
med en stor konfidentialitet. Enstaka individer ska inte kunna identifieras av utomstående. 
Deltagarnas uppgifter måste förvaras så att obehöriga ej kan få tillgång till dem (ibid, 2002). 
För att tillgodose detta krav valde vi att dela ut ett kuvert tillsammans med enkäten i syfte att 
inte avslöja deltagarens identitet och på så sätt inte delge deltagarnas svar förrän bearbetning 
av alla insamlade enkäter gjorts. Detta resulterade i att identifikation inte var möjligt.  
 
4. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast ska användas till avsett 
ändamål (ibid, 2002). Vi tillämpade detta krav genom att endast använda informationen från 
enkäterna till studiens förfogande.  

7. Resultat och analys 
I denna del redovisar vi resultatet från enkäten samt genomför en analys. Studiens syfte är att 
undersöka förekomsten av inre och yttre motivation till studier hos studenter vid Uppsala 
universitet och vi beslutade därför att redovisa och belysa de frågor i enkäten som vi ansåg 
vara mest relevanta i sammanhanget. Då vår redovisning av resultatet till stora delar kommer 
att utgå från medelvärdet av respondenternas svar samt att jämföra dessa med olika 
bakgrundsfaktorer valde vi att koda fråga 4  19 på följande vis: Instämmer helt = 3, 
Instämmer delvis = 2, = Instämmer inte = 1 och Vet inte = 0. Fråga 20 valde vi att lyfta fram 
genom ett stapeldiagram, vilket vi redovisar senare i analysen. Avslutningsvis redovisar vi en 
sammanfattande analys av resultaten där vi även kopplar på studiens teori och tidigare 
forskning. Detta gör vi genom att diskutera kopplingar samt att förklara vad vårt resultat kan 
tyda på vad gäller tendenser i studenternas motivation. 

7.1 Signifikans och kausalitet 

Som vi tidigare nämnt är denna studie inte generaliserbar då vi utgått från ett 
bekvämlighetsurval samt att urvalet, utifrån storlek, ej är representativt för vår population. 
Detta innebär enligt Trots (2007) att vi i praktiken inte har någon möjlighet att uttala oss om 
resultatet är statistiskt signifikant vilket i sin tur innebär att studien inte kan generaliseras till 
populationen. Vi kommer därför endast redovisa om eventuella samband är signifikanta eller 
ej inom vår urvalsgrupp. Statistisk signifikans kan förklaras som matematiska beräkningar i 
relation till medelvärde och standardavvikelse (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). När 
det hävdas att ett samband är signifikant syftar det till att ett samband/fenomen inte är 
slumpartat och att samma resultat skulle uppstå vid ett annat urval inom samma population. 
(ibid, 2010) Vi kommer att göra hypotesprövningar av signifikanta samband inom 

30 



urvalsgruppen. Vi kommer att redovisa signifikansvärden i vår resultatdel exempelvis i form 
av ttester då vi vill utforska och bekräfta om det existerar eventuella statistiska samband i 
förhållande till vårt urval. Vår studie utgår ifrån en signifikansnivå på 95%. Det är inom 
denna säkerhetsram som samhällsvetenskapliga studier oftast förhåller sig till för att komma 
fram till valida resultat. (Bryman, 2009) Med en signifikansnivå på 95 % måste sambandet ha 
en säkerhet på 95% (eller högre), vilket betyder att datans resultat med 95% säkerhet måste 
tyda på att resultatet inte är slumpartat. (Bryman 2009) I vårt fall betyder detta att det med 
minst 95% säkerhet existerar ett samband mellan urvalet och den aktuella enkätfrågan. För 
tydlighetens skull kan vi vända på det genom att skriva att vi i denna studie tillåter en 
sannolikhet på max 5% att sambandet är slumpmässigt. Detta värde är vad som senare 
kommer att redovisas i tabellerna som ett sig2 värde som alltså måste vara under 0,05 för att 
våra samband ska anses vara signifikanta. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) 
 
När starka sambandsresultat uppstår kan det i kvantitativa studier vara aktuellt att utforska 
om det råder så kallad kausalitet mellan variablerna. För att kunna avgöra kausalitet bör man 
bland annat uppmärksamma orsak och verkan. Orsak och verkan berör tid och rum vilket 
innebär en medvetenhet om att ett starkt samband existerar. För att kunna hävda att det råder 
en kausalitet måste det dessutom finnas en medvetenhet om vilken variabel som påverkar en 
annan samt att det inte existerar andra faktorer som kan ha en påverkan på variablerna och 
sambandets utfall. Då denna studie inte har möjlighet till generalisering  kommer vi inte 
uttrycka oss om det råder någon kausalitet. (Rowntree, 1981) Rowntree (1981) menar 
dessutom att forskare i allmänhet bör vara vaksamma med att uttala sig om kausalitet då 
starka samband mellan variabler ofta existerar utan kausalitet. Däremot så kan kausalitet 
aldrig existera utan starka samband. Det som gör kausalitet svårt att identifiera är att det ofta 
kan finnas andra ibland svårupptäckta bakomliggande variabler som påverkar sambandets 
utfall. Forskare bör enligt Rowntree (1981) istället uttala sig om starka korrelationer mellan 
variabler. Detta är vad vi har som avsikt att göra i vår studie genom vår urvalsgrupp. 

7.2 Studiens respondenter och bakgrundsfaktorer 

Tabell 1.0, nedan, redovisar studiens respondenter. 

Antal   Procent 

70  100 

 

I tabell 1.0, kan vi urskilja studiens urval, vilket uppgår till 70 individer. Vi har inte något 
externt bortfall vilket innebär att dessa 70 studenter representerar 100% av studiens 
urvalsgrupp. 
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Tabell 1.1, nedan, redogör urvalets kön och ålderfördelning: 

Kön  1530 år  31år+  Totalt: 

Man  17 st 
24,29% 

12 st 
17,14% 

29 st 
41,43% 

Kvinna  27 st 
38,57% 

14 st 
20% 

41 st 
58,57% 

Totalt:  44 st 
62,86% 

26 st 
37,14% 

70 st 
100% 

 

Tabell 1.1, är en korstabell där det redogörs för respondenternas kön och ålder. Vi kan avläsa 
att det totala deltagandet är 70 studenter, där 41 är kvinnor och 29 är män. Om vi omvandlar 
detta till procenttal kan vi se att kvinnorna motsvarar 58,57 % av urvalet medan männen 
representerar 41,43%. Vidare kan vi även avläsa respondenternas ålder, där totalt 62,86%, är 
upp till 30 år. Av dessa är 24,29% av urvalet män upp till 30 och 38,57% kvinnor upp till 30 
år gamla. Vidare kan vi se att 37,12% av urvalet är 31 år eller äldre där 17,14% representerar 
män och 20% kvinnor. Vid insamlingen av enkäterna försökte vi uppnå en jämn köns och 
åldersfördelning för att få ett så jämnt urval som möjligt. Vid insamlingstillfällena var det 
dock främst kvinnor och “yngre” studenter närvarande i de offentliga utrymmen där vi befann 
oss. Detta resulterade i en viss snedfördelning mellan både kön och ålder på studenterna. Vi 
är medvetna om att detta kan komma att påverka resultatet.  

Tabell 1.2, nedan, redogör hur studiemotivationen generellt ser ut i vårt urval: 

Motivation till studier:  Antal  Procent 

Instämmer inte  4  5,71 

Instämmer delvis  43  61,43 

Instämmer helt  23  32,86 

Totalt:  70  100% 

 

I tabell 1.2, kan vi se att det endast är 4 studenter, vilket motsvarvar 5,71% av studiens 
urvalsgrupp, som inte anser sig vara motiverade till studierna och att majoriteten anser sig 
vara motiverade.  
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7.3 Studenters motivation  en översikt 

 

 

Diagram 1.0, ovan, visar vad som generellt anses vara motiverande för studenterna i relation 
till studierna. Det vi kan utläsa av diagrammet är att studenterna betraktar sitt framtida 
yrkesliv och karriärsmöjligheter som den största orsaken till bidragande studiemotivation. 
Intresse av ämnet kommer på andra plats och nära anhöriga som tredjeplats i vad som bidrar 
till studenternas motivation. Bland de variabler som bidrar minst till studiemotivationen anses 
lärarna och vänner utanför skolan vara.  

7.3.1 Analys av studenters motivation 

Variabeln “framtida yrkesliv och karriärmöjligheter” räknas som en yttre motivationsfaktor. 
Om vi ska tillämpa det som Deci & Ryan (2000) menar om yttre motivation så är det externa 
ting som påverkar individens inre självreglering vilket grundar sig i bland annat de mänskliga 
behoven om självständighet och strävan efter bekräftelse och kompetens som är inre 
motivationsfaktorer. Detta är ett samspel mellan de inre och yttre motivationsfaktorerna. Det 
är i sin tur dessa inre behov som påverkar vad för slags yttre faktorer som kommer att 
påverka individen. Vad som påverkar individens yttre motivation är därför individuellt. Om 
det är yrkeslivet och karriär som är den största motivationsfaktorn, skulle det kunna tänkas 
bottna i individens inre strävan efter självständighet. Då Deci & Ryan (2000) menar att 
individernas utförda handlingar alltid resulterar i en förväntan av belöning så kan 
studenternas belöning i detta fall sägas ha en koppling till ekonomiska vinster som ett resultat 
av yrkesliv och karriär, som i sin tur leder till ekonomiskt oberoende. Även Ahl (2004) 
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poängterar individens behov av självbestämmande som en inre motivationsfaktor och hur 
denna är relaterad till målinriktat fokusskapande. Det är den yttre motivationen som driver 
fram en handling i strävandet efter att uppnå den inre motivationen. Den yttre motivationen 
menar vi är det målinriktade fokusskapandet som vi kopplar till hur studenten strävar efter 
ekonomiskt oberoende genom framtida yrkesliv och karriär. Detta relateras sedan till hur 
individen når den inre motivationsfaktorn, individens självbestämmande.       

Den nästföljande styrande motivationsfaktorn till att studera är den som handlar om intresse 
för ämnet. Denna variabel tillhör däremot en inre motivationsfaktor. Deci & Ryan (2000) 
menar att den inre motivationen är något som också styrs av entusiasm och fascination vilket 
detta resultat tyder på. Liksom Ahl (2004) skriver att inre motivation drivs av ett behov av 
självbestämmande och Deci & Ryan (2000) skriver om självständighet menar vi att detta 
resultat tyder på samma ändamål, dock utifrån andra förutsättningar. Vi menar att individen i 
detta fall valt sitt utbildningsområde på basis av ett intresse. Då det är något som studenten 
själv valt att studera triggas den inre motivationen. I vår tidigare forskning beskriver vi Alm, 
Jungert & Thornbergs (2014) forskning om lärarstudenter. En del av deras forskning 
handlade om att ett betydande skäl till studentens studieval grundas i en självständig vilja, 
vilket de också kopplar till den inre motivationen. Det går med detta påstående att dra en 
direkt koppling till vårt urval. En annan slutsats som de drar av sin studie handlar om att den 
inre motivationen även leder till att studenten färdigställer sina studier, till skillnad från den 
student som styrs av yttre motivation (ibid, 2014). Detta är förstås inget vi kan uttala oss om, 
men utifrån vår tidigare forskning kan vi anta att om studenten styrs av ett intresse, så är 
risken till avhopp betydligt mindre. 

En av de variabler som hade minst påverkan på studenternas motivation var lärarna. Lärarnas 
påverkan räknas som en yttre motivationsfaktor. Mcinerney & Darmanegara Liems (2008) 
forskning beskriver hur de sociala faktorerna i form av kursledarnas roll påverkar 
studenternas yttre motivation. De skriver vidare att inre faktorer som påverkades antingen 
positivt eller negativt bland annat var kursledarnas förmåga att lära ut. Då kursledarna/lärarna 
räknas som en yttre motivationsfaktor ser vi dem, liksom Deci & Ryan (2000) beskriver, som 
en del av den yttre omgivningens påverkan som äventyrar studentens inre motivation. Detta 
menar vi skulle kunna vara anledningen till att studenten inte ser lärarna som en faktor som 
har någon större inverkan på motivationen. 

I likhet med lärarna är variabeln ”nära anhöriga” nummer tre i vad som påverkar studentens 
motivation. Även denna variabel räknas som en yttre motivationsfaktor, men här blev 
resultatet å andra sidan höga poäng. Detta kopplar vi till det som Deci & Ryan (2000) skriver 
om de förväntningar på belöning som individer har. Till skillnad från en lärare så 
uppmärksammar en nära anhörig kanske studentens studier på ett helt annat sätt. Förväntan 
till belöning skulle kunna översättas till studentens förväntan till att få beröm från sin nära 
anhöriga. Mcinerney & Darmanegara Liem (2008) tar också upp hur vänner och 
familjemedlemmar spelar roll för den externa motivationen. Då vi inte specificerat vad som 
räknas som nära anhörig så kan vi inte uttala oss exakt vem eller vilka som studenten syftar 
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till. Men i Mcinerney & Darmanegara Liems (2008) studie menar de att familjemedlemmar 
och vänner spelar roll för motivationen genom sitt engagemang för studentens insatser i 
skolan. Detta är också en slutsats vi drar av betydelsen som nära anhöriga spelar för 
studentens motivation. 

Klasskamrater kom på fjärde plats i rangordningen av vad som bidrar till studenternas 
motivation. Även denna variabel räknas som en yttre faktor och skulle kunna kopplas till 
samma argument som den för nära anhöriga. Studenten kanske förväntar sig beröm i form av 
“tentafester” eller andra studentevenemang. En annan tolkning skulle kunna vara den som 
handlar om den inre motivationens strävan efter bekräftelse och behovet av att vilja lära och 
hävda sig (Deci & Ryan, 2000) som då yttrar sig genom hur de yttre faktorerna påverkar 
studenten. Här syftar vi till att de yttre faktorerna gestaltas genom en strävan att uppnå det 
inre behovet av bekräftelse i form av konkurrens om bra betyg. 

7.4 Bakgrundfaktorer i relation till inre och yttre motivation 

En av studiens frågeställningar handlar om att undersöka bakgrundsfaktorer i relation till inre 
och yttre motivationsfaktorer. De bakgrundsfaktorer som vi valde att fokusera på är kön 
respektive ålderns påverkan på studiemotivationen. I detta avsnitt redovisar vi resultatet. 

7.4.1 Kön och studiemotivation: grupparbeten 

Till denna del har vi valt att redovisa resultaten i en bivariat analys i form av 
nominalskalevariabeln kön samt en intervallskalevariabel som redovisar uppfattningen av 
motivation vid grupparbeten. Intervallskalevariabeln mäter i detta fall en yttre 
motivationsfaktor, för att undersöka om det finns någon skillnad på detta mellan könen.  
 
Nollhypotes: Det finns ingen signifikant skillnad i inställning till hur respektive kön upplever 
grupparbete. 

Alternativhypotes: Det finns en signifikant skillnad mellan könen och inställning till 
grupparbeten. 

7.4.1.1 Redovisning av resultatet 

Tabell 1.0, nedan, visar urvalsstatistiken rörande kön och inställningen till grupparbete. 

Kön  Antal  Medelvärde  Standard 
avvikelse 

Medelvärdets 
osäkerhet 

Man  29  2,66  0,55  0,10 

Kvinna  41  1,59  0,59  0,09 
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Tabell 1.0, visar under kolumnen Medelvärde att det råder en klar skillnad i medelvärdena 
mellan könen, vilket indikerar på att män i större utsträckning än kvinnor motiveras av att 
studera i grupp. Då vi i denna studie har valt en signifikansnivå på 95% har vi en 
standardavvikelse på 0,55 för män och 0,59 för kvinnor. Då standardavvikelsen är någorlunda 
lika mellan kvinnor och män och är relativt liten så indikerar även detta på att resultatet är 
signifikant. Vi kan även se att det råder en osäkerhet på medelvärdena med 0.1 för männen 
och 0,09 för kvinnorna. Det som till största delen påverkar resultatets signifikans är just 
storleken på vårt urval, därför kan resultatet tänkas ha sett annorlunda ut om vår urvalsgrupp 
hade kunnat varit större. Hade vi haft möjligheten att utföra studien på 1000 studenter istället 
för 70, skulle spridningen förmodligen blivit aningen större. Detta hade i sin tur skapat en 
mindre osäkerhet kring medelvärdet, vilket även skulle ha stärkt studiens reliabilitet. Detta är 
dock något som vi endast kan spekulera om. 

Tabell 1.1, nedan, visar signifikansen av den bivariata analysen. 

Motivation vid 
Gruppstudier 

Fvärde  Tvärde  Sig2 värde 

  1,33  7,66  0,00 

 

Tabell 1.1, redovisar olika tester på signifikansen. Fvärdet är ett mått på hur långt ifrån 
varandra de olika gruppernas medelvärden är i relation till varandra samt hur dessa värden är 
spridda inom grupperna. Om Fvärdet är signifikant förkastas nollhypotesen, det vill säga att 
det råder en skillnad inom vår urvalsgrupp och populationen mellan kön och styrkan på 
motivation när man studerar i grupp. I detta fall kan vi se att vårt Fvärde är 1,33, vilket är 
kvoten av varianserna på könens utfall i kvadrat. Fvärdet är relevant att använda sig av när 
man jämför olika urvalsgrupper i en eller olika populationer. Då vi inte gör detta i vår studie 
har vi valt att fokusera på medelvärde, tvärde och signifikans, vilket vi redovisar nedan samt 
i följande tabeller.  

Tvärdet visar urvalsgruppernas medelvärdesdifferenser, vilket i detta fall är 7,66. Ju större 
numerärt tvärde, desto mer signifikant är skillnaden. Då resultatets  sig2 värde visar att det 
finns en osäkerhet på 0%, indikerar detta att sambandet med 100% chans inte är 
slumpmässigt på en 95%ig nivå. Då vi inte vill hävda att det finns något som har en absolut 
säkerhet, rundar vi därför ner detta till att det råder en 99,9% säkerhet att resultatet är 
signifikant. Då denna rapport utgår ifrån en signifikansnivå på 95% antar vi därmed 
alternativhypotesen och påstår att det råder en skillnad i motivationen mellan könen vid 
gruppstudier. Vi vill dock poängtera att reliabiliteten på studien anses som låg. Att 
generalisera till populationen studenter vid Uppsala universitet är inte möjlig. Hade urvalet 
varit mer representativt är chansen stor att resultatet fått ett annorlunda utfall. 
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7.4.2 Kön och studiemotivation: ökad status  

Till denna del har vi valt att redovisa resultaten i en bivariat analys i form av 
nominalskalevariabeln kön samt en intervallskalevariabel som redovisar uppfattningen av 
studiemotivation i relation till att uppnå en högre status med hjälp av studierna. 
Intervallskalevariabeln mäter i detta fall en inre motivationsfaktor, för att undersöka om det 
finns någon skillnad på detta mellan könen.  
 
Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen och inställningen till att skaffa sin 
utbildning för att uppnå en högre status 

Alternativhypotes: Det finns en signifikant skillnad mellan könens inställning till 
utbildningen för att uppnå en högre status 

7.4.2.1 Redovisning av resultatet 

Tabell 2.0, nedan, visar skillnaden som finns mellan könen vad gäller inställning till 
utbildning i relation till status 

Motivation från ökad 
status av studier 

Kön  Antal  Medelvärde 
 

Standard 
avvikelse 

Medelvärdets 
osäkerhet 

  Man  29  1,86  0,58  0,11 

  Kvinna  41  2,15  0,88  0,14 

 

I Tabell 2.0, kan vi se att medelvärdet indikerar på att kvinnor upplever mer motivation av att 
studierna leder till ökad status. Eftersom kvinnorna har en större standardavvikelse än 
männen betyder det att attityderna rörande motivation i förhållande till status är mer spridd 
hos kvinnorna än hos männen. Med den stora variansen i beaktande och osäkerheten i 
medelvärdena går det dock inte att dra några säkra slutsatser ur denna skillnad i 
medelvärdena vilket också framgår av det låga tvärderna som redovisas i tabell 2.1 nedan. 

Tabell 2.1, nedan, visar resultatets signifikans 

Motivation från ökad 
status av studier 

Tvärde  Sig2 värde 

  1,52  0,134 

 

Tabell 2.1, visar på resultatets låga tvärde, som är 1,52. Vidare går det att avläsa resultatets 
sig2 värde vilket visar att det råder en osäkerhet på 13,4%. Detta betyder att sambandet med 
86.6% säkerhet är signifikant. Sig2 värdet indikerar på att det råder en skillnad mellan 
könen, vilket vi i Tabell 2.0, ovan, även kan avläsa då medelvärdet visade att kvinnor i större 
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utsträckning motiveras av status än männen. Då vi i denna studie har utgått från en 
sigifikansnivå på 95% är detta samband dock inte starkt nog för att kunna anta vår 
alternativhypotes. Därav antas nollhypotesen med innebörden att det inte finns någon skillnad 
mellan könen och inställningen till att skaffa sin utbildning för att uppnå en högre status. 

7.4.3 Ålder och studiemotivation: klasskamrater 

Till denna del har vi valt att redovisa resultaten i en bivariat analys med variabeln ålder som 
vi dikotomiserat till en nominalskalevariabel (två kategorier 1530 år och 31+) samt en 
intervallskalevariabel som redovisar Uppfattningen av studiemotivation i relation till 
klasskamraternas betydelse. Intervallskalevariabeln mäter i detta fall en yttre 
motivationsfaktor för att undersöka om det finns någon skillnad på denna baserat på ålder.   
 
Nollhypotes: Det finns ingen signifikant skillnad vad gäller inställning till klasskamraternas 
betydelse för motivationen i relation till ålder 

Alternativhypotes: Det finns en signifikant skillnad i inställningen till klasskamraternas 
betydelse för motivationen baserat på ålder 

7.4.3.1 Redovisning av resultatet 

Tabell 3.0, nedan, visar på skillnaden i ålder vad gäller inställning till klasskamraternas 
betydelse för motivationen 

Motivation från 
klasskamrater 

Ålder  Antal  Medelvärde  Standard 
avvikelse 

Medelvärdets 
osäkerhet 

  1530  44  2,30  0,55  0,08 

  31+   26  1,35  0,49  0,10 

 

Tabell 3.0, visar att det råder en skillnad i medelvärdet gällande motivation från 
klasskamrater beroende av respondenternas ålder, där de yngre svarar att de i större 
utsträckning motiveras av klasskamrater. Vi kan även se att standardavvikelsen samt 
osäkerheten i de båda ålderskategorierna är relativt liten jämfört med skillnaden i 
medelvärdet. 

Tabell 3.1, nedan, visar resultatets signifikans 

Motivation från 
klasskamrater 

Tvärde  Sig2 värde 

  7,25  0,00 
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Tabell 3.1, visar ett tvärde på 7,25. Ju större numeriskt tvärde, desto mer signifikant är 
resultatet. Detta ger oss en indikation på att det råder en skillnad mellan åldersgrupperna och 
synen hur mycket klasskamrater bidrar till ökad motivation. Vidare tyder resultatets Sig2 
värde detsamma, då det visar på att osäkerheten är 0%. Det betyder med andra ord att 
sambandet med 100% sannolikhet inte är slumpmässigt. Vi vill, som tidigare nämnts, inte 
hävda att det finns något som en absolut säkerhet och rundar därför ner resultatet till att det 
med 99,9% säkerhet råder en signifikant skillnad mellan grupperna. Med hjälp av resultatet 
från bivariata analysen antar vi därmed alternativhypotesen och menar att det finns en 
signifikant skillnad i inställningen till klasskamraternas bidrag till motivationen baserat på 
hur gammal studenten är. Den yngre åldersgruppen anser att de i större utsträckning 
motiveras av sina klasskamrater än vad de äldre gör. 

7.4.4 Ålder och studiemotivation: intresse för studierna 

Till denna del har vi valt att redovisa resultaten i en bivariat analys med variabeln ålder som 
vi dikotomiserat till en nominalskalevariabel (två kategorier 1530 år och 31+) samt en 
intervallskalevariabel som redovisar Uppfattningen av studiemotivation i relation till 
intresset för studierna. Intervallskalevariabeln mäter i detta fall en inre motivationsfaktor, för 
att undersöka om det finns någon skillnad på denna baserat på ålder.  
 
Nollhypotes: Det finns ingen signifikant skillnad mellan åldrarna och att intresset för ämnet 
väcker motivation 

Alternativhypotes: Det finns en signifikant skillnad mellan åldrarna och att intresset för ämnet 
väcker motivationen 

7.4.4.1 Redovisning av resultatet 

Tabell 4.0, nedan, visar på skillnaden i motivation baserat på ålder 

Motivation från 
andra klasskamrater 

Ålder  Antal  Medelvärde  Standard 
avvikelse 

Medelvärdets 
osäkerhet 

  1530  44  2,34  0,61  0,09 

  31+  26  2,23  0,59  0,12 

 

Tabell 4.0, visar att det inte råder någon större skillnad i medelvärdena mellan 
åldersgrupperna. Med andra ord leder det ökade intresset för ämnet, oavsett ålder, till 
motivation. Detta framgår också av att spridningen och osäkerheten i medelvärdena är större 
än vad skillnaden i den uppmätta attityden är. 
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Tabell 4.1, nedan, visar på resultatets signifikans 

Motivation från andra 
klasskamrater 

Tvärde  Sig.2 värde 

  0,74  0,461 

 

Tabell 4.1, visar att sambandet har ett relativt lågt tvärde vilket indikerar att det inte råder 
någon större meningsskiljaktighet i de olika åldersgrupperna. Detta kan även stärkas genom 
att avläsa resultatets sig2 värde som visar att det råder en osäkerhet i resultatet med 46,1%. 
Med andra ord innebär resultatet att det endast är 53,9% chans att sambandet inte är 
slumpmässigt. Resultatet innebär att det är nollhypotesen som gäller, det råder inte någon 
signifikant skillnad mellan att ålder och intresset för ämnet stärker motivationen. 

7.5 Analys av resultat utifrån bakgrundsfaktorer kopplat till inre och yttre 

motivation 

Utifrån ovan beskrivna resultat har vi gjort en jämförelse mellan inre och yttre motivation 
baserat på våra utvalda bakgrundsfaktorer kön och ålder. Detta utelämnar förstås en hel del 
andra bakgrundsfaktorer som innebär att vi långt ifrån kan dra några kausala samband. Även 
empirins urval är för begränsad för att dra några generaliserande slutsatser. Däremot gör vi en 
ansats till att antyda tendenser med våra resultat.  

När det kommer till de första resultaten, valde vi att testa om det råder någon skillnad mellan 
könen i relation till den motivation som väcks av grupparbete samt om det finns någon 
skillnad i strävandet efter högre status. Dessa test undersöker inre och yttre 
motivationsfaktorer med bakgrundsfaktorn kön. Vi kunde se att män i högre utsträckning 
motiveras av grupparbeten, som är en yttre motivationsfaktor. Utifrån tidigare forskning 
påvisas det ofta att kvinnor och män styrs olika vad gäller inre och yttre motivation, där 
kvinnor i högre utsträckning sägs styras av inre motivation och män av yttre (Ferssizidis et 
al,. 2010; Eskildsen et al,. 2004)). Vårt resultat tyder på detsamma då vi fick en signifikant 
skillnad kopplat till ökad motivation i relation till den yttre motivationsfaktorn grupparbete, 
där männen motiverades mer än kvinnor. I studien genomförd av Eskildsen et al. (2004) visar 
dock resultatet att det inte finns en signifikant skillnad mellan könens inre och yttre 
motivation. Författarna diskuterar huruvida deras resultatet skiljer sig från tidigare studier, då 
denna undersökt en nordisk population (ibid, 2004). Detta är värt att ta i beaktande vad gäller 
våra resultat, då vi dels har ett urval som ej kan anses vara representativt, men även för att 
även denna studie genomförts i Norden. Studien är med andra ord intressant att 
vidareutveckla med de nordiska resultaten i beaktande.  

När det kommer till resultatet könsskillnader i motivation i relation till status kunde vi inte 
finna någon skillnad. Kvinnor motiverades mer av att studierna leder till hög status, men 
resultatet är inte signifikant vilket gör det svårt att uttala sig kring. Motivationsfaktorn hög 
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status tillhör den inre motivationen och hade kunnat kopplas till att kvinnor känner ett större 
behov av hög status för att på så sätt nå den självständighet som Deci & Ryan (2000) och Ahl 
(2004) skriver om och att det därför motiverar dem i studierna. Samtidigt går det även att 
diskutera om kvinnor i högre utsträckning väljer sitt utbildningsområde baserat på intresse, i 
likhet med lärarstudenterna i Alm, Jungert & Thornbergs (2014) studie. Detta, menar vi, kan 
sporra den inre motivationen till framtida karriär där status är relevant inom ett yrkesområde 
de brinner för. Viktigt att poängtera i dessa tester där bakgrundfaktorn kön testas är att 
kvinnor är överrepresenterade i populationen vilket betyder att resultatet kan se annorlunda ut 
om spridningen mellan könen varit mer jämn.  

Till resultaten med ålder som vald bakgrundsfaktor valde vi att testa ålder i relation till den 
inre motivationen som väcks av intresse för ämnet samt om den yttre motivationen från 
klasskamrater spelar roll beroende på ålder. Vad gäller vårt resultat ålder och intresse kan vi 
se att det inte råder någon attitydsskillnad mellan åldrarna utan att motivation från intresset 
för studierna ser någorlunda lika ut. Deci och Ryan (2000) menar att den inre motivationen 
handlar om hur en individ agerar och motiveras utifrån sin egen entusiasm och fascination, 
vilket vi kopplar till intresset för studierna. De menar att det finns en samverkan mellan yttre 
och inre faktorer som ofta glöms bort, där yttre faktorer påverkar och i sin tur ökar de inre 
motivationfaktorerna. (ibid, 2000) Vidare påstår Deci och Ryan att anledningen till att de 
yttre motivationsfaktorerna glöms bort är att de inte upplevs som lika motiverande som de 
inre. Trots detta är det ofta de yttre faktorerna som påverkar graden av den slutgiltiga 
motivationen även om det är den inre som emotionellt driver individen framåt. (ibid, 2000) 
Resultatet hade dock inte någon signifikant skillnad.  

 
Däremot fanns det en signifikant skillnad på klasskamraternas påverkan på motivationen i de 
olika åldersgrupperna. Resultatet för den yngre gruppen visade att klasskamraternas betydelse 
på motivationen var högre än för de äldre. Detta skulle kunna kopplas till Ackerman och 
Kanfers (2004) forskning som menar att yngre individer i större utsträckning sporras av 
konkurrens från andra. Denna konkurrens kan bottna i den inre motivationen som handlar om 
bekräftelse för sin kompetens, något vi även tagit upp i tidigare analys. Deci & Ryan (2000) 
menar att det är en ständig strävan efter bekräftelse och behov vilket erhålls av yttre 
motivationsfaktorer och som vi kopplar till konkurrens från klasskamrater i form av bra 
betyg.  

8. Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra resultat i relation till de frågeställningar vi har. Vi 
kommer även att föra en diskussion om vilka tendenser resultatet pekar mot, vilket 
forskningsbidrag studien bidrar till samt begränsningar med studien. Avslutningsvis lyfter vi 
förslag till vidare forskning. 
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8.1 Vad motiverar studenter till studierna och framkommer det någon 
skillnad i motivation vad gäller inre och yttre motivation? 

Den första av våra frågeställningar handlar om vad som motiverar studenterna till sina studier 
samt hur det skiljer sig när det kommer till inre och yttre motivationsfaktorer. 

Det vi kunde avläsa ur enkäterna är att den yttre motivationsfaktorn “framtida karriär och 
yrkesliv” var starkast bidragande till studenternas motivation. Vi diskuterar att detta skulle 
kunna bero på den självständighet som Deci & Ryan (2000) beskriver som ett inre behov och 
hur detta behov yttrar sig i att drivas av den yttre motivationsfaktorn karriär och arbetsliv. 
Även Ahl (2004) beskriver hur individen styrs av ett fokusskapande som i sin tur driver 
individens handlingar i syfte att uppnå sina inre behov. Vi menar att detta fokusskapande hos 
studenten handlar om att uppnå ett ekonomiskt oberoende, som är en yttre motivationsfaktor, 
i syfte att nå sina inre behov som bottnar i självständighet/självbestämmande. 

 
Näst högst i studenternas rangordning hamnade den inre motivationsfaktorn intresse för 
studierna. Även detta resultat kopplar vi till studentens behov av att självständigt ta beslut 
utifrån vad som intresserar studenten och att detta är av betydelse för studentens inre 
motivation. Utifrån den redovisade forskningen av Alm, Jungert & Thornberg (2014) kan vi 
dra samma slutsatser. De analyserar i sin studie lärarstudenternas utbildningsval baserat på att 
lärarutbildningen idag inte anses vara attraktiv. Resultatet visar att lärarstudenternas val 
bottnar i en autonom vilja som är kopplad till den inre motivationen. 
 
Som nummer tre i rangordningen av vad studenterna anser motivera dem hamnar variabeln 
nära anhöriga. Detta är en yttre motivationsfaktor. Här diskuterar vi denna faktor som ett 
resultat av de förväntningar på belöningar som individer har (Deci & Ryan, 2000). Vi kopplar 
även resultatet till det som Mcinerney & Darmanegara Liem (2008) tar upp i sin forskning 
som beskriver hur familjemedlemmar och vänner spelar roll för studentens motivation. De 
menar att studentens motivation ökar i samband med att vänner och familj visar engagemang 
för studentens studier. Därmed drar vi vår slutsats att studenten motiveras av nära anhöriga på 
grund av en förväntan på belöning som yttrar sig i beröm och bekräftelse från nära anhöriga.  
 
När det kommer till klasskamraternas betydelse diskuterar vi huruvida resultatet kan 
implicera detsamma som för variabeln nära anhöriga, det vill säga en förväntan av att få 
beröm. Vi diskuterar också om klasskamraternas betydelse är stor på grund av den 
konkurrens som de väcker hos studenterna. Klasskamraterna kanske medvetet eller 
omedvetet sporrar våra respondenter till yttre motivation i form av bra betyg. Detta menar vi 
går att koppla till Deci & Ryans (2000) forskning som beskriver att den yttre motivationen 
bottnar i den inre motivationens strävan efter bekräftelse och behov av att hävda sig. 
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Vi valde även att lyfta lärarnas betydelse för studentens motivation. Variabeln går under en 
yttre motivationsfaktor som hamnade lågt i studenternas rangordning. Vi kopplade resultatet 
till Mcinerney & Darmanegara Liems (2008) studie som handlar om hur kursledarnas 
förmåga att lära ut påverkar studenternas yttre motivation. Samtidigt menar vi att lärarna 
ingår i det som Deci & Ryan (2000) beskriver som den yttre omgivningens påverkan på 
individens inre motivation.  

8.2 Förekommer det en skillnad på motivationen beroende på 
bakgrundsfaktorerna kön och ålder? 

Den andra av våra frågeställningar handlar om det förekommer skillnad i den yttre och inre 
motivationen beroende av kön och ålder. Sammanfattningsvis visar dessa resultat att män i 
högre grad styrs av yttre motivation när det kommer till grupparbeten i relation till sina 
studier, ett resultat som visade sig vara signifikant. Vad gäller detta resultat pekar det åt vad 
tidigare studier också visat, att män i högre utsträckning styrs av yttre motivationsfaktorer. 
Däremot lyfter vi också en studie genomförd i Norden som hävdar att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan den inre och yttre motivationen hos män och kvinnor. Vi skriver 
vidare att detta är något som skulle vara av intresse att vidareutveckla då även denna studie 
genomförts inom Norden.  
 
När det kom till den inre motivationsfaktorn hög status visade kvinnor ett högre resultat än 
män, detta var dock inte signifikant. Vår diskussion kopplar detta till ett behov av 
självständighet som uppnås genom en högre status. Vi lyfter även att resultatet tyder på att 
valet av studieinriktning baseras på ett faktiskt intresse och hur detta kan ha betydelse för hur 
studenten ser på motivationen utifrån tanken av att uppnå högre status. 
 
När det kommer till resultatet om ålder i relation till inre och yttre motivation fick vi ett 
signifikant resultat på den yttre motivationsfaktorn som rör ålder i förhållande till 
klasskamrater. Resultatet visar att äldre studenter inte motiveras av klasskamrater på samma 
sätt som de yngre, vilket vi menar kan kopplas till den tidigare forskningen som handlar om 
yngres påverkan av konkurrens från andra. De yngre studenterna, menar vi, sporras av 
konkurrensen från klasskamraterna vilket leder till att motivationen ökar.  
 
När det kommer till resultaten ålder och motivation i relation till intresse för ämnet fann vi 
ingen skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Studenterna motiveras i lika hög grad av sitt 
intresse för studierna oavsett ålder. Viktigt att poängtera vad gäller vår population är att vi 
hade en övervägande andel kvinnor som respondenter, vilket vi naturligtvis menar, kan ha en 
påverkan på utfallet i resultaten. 
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9. Diskussion 
Motivationsteorier har länge varit ett forskningsuppslag i relation till individer i olika 
sammanhang. Vårt intresse väcktes då vi båda upplevde oss omotiverade till våra studier på 
grund av faktorer som rörde stress och privatliv. Att studera motivation hos studenter vid 
Uppsala universitet var ett effektivt sätt att ta reda på hur utbrett vår enskilda upplevelse var 
och hur den särskiljde sig från det vi upplevde. Vi ville undersöka vad som motiverar 
studenter till studierna och om det existerade någon skillnad mellan inre och yttre motivation. 
Som vi inledningsvis skriver, så finns det motivationsproblem hos olika grupper i samhället. 
Tidigare studier visar till exempel att det finns en problematik till att motivera vuxna till 
vidareutbildning (Ahl, 2004). Då gruppen studenter redan befinner sig i en utbildningsprocess 
så är det förhoppningsvis av betydelse att de färdigställer sina studier. Det är här vi menar att 
motivationen spelar en viktig roll. Att känna motivation i relation till studier anser vi vara av 
stor vikt för att klara den press som universitetsstudierna ibland kräver av studenten. Detta då 
det för många är avgörande för betyg, studiemedel, examen och för den framtida 
professionen.  
 
Studiens resultat visar på att studenter i högsta grad styrs av den yttre motivationen kopplad 
till framtida karriär och yrkesliv vilket vi kopplar till studenternas strävan efter 
självständighet som i sin tur är en inre motivationsfaktor. Den yttre motivationen i det här 
fallet bidrar med andra ord till att uppnå en inre livstillfredsställelse. Vi kan även se att 
intresse för studierna är en starkt drivande motivationsfaktor för studenterna vilket vi också 
kopplar till den inre motivationens strävan av att tillgodose det mänskliga behovet 
självbestämmande. Sammanfattningsvis menar vi att studenternas motivation i grund och 
botten handlar om att tillfredsställa den inre motivationen, dock med hjälp av yttre 
motivationsfaktorer. Liksom vår tidigare forskning påvisar är det viktigt att inte bortse från 
hur dessa två motivationsformer samverkar hos individer.  

9.1 Studiens forskningsbidrag och begränsningar 

Inom pedagogik som vetenskap har teorier om motivation och lärande spelat en stor roll (Ahl, 
2004). Att studera motivation i relation till studenternas studier har därför varit av vikt för att 
få en förståelse för området. Dels lyfter vi motivationens betydelse, men också vikten den 
spelar för lärandet. Studien bidrar vidare till att inse hur den yttre motivationen inte kan 
friställas från den inre motivationen, något som både Ahl (2004) och Deci & Ryan (2000) 
understryker.  
 
Då vi kopplar studien till forskningen av Mcinerney & Darmanegara Liem (2008) om 
studiemotivation hos studenter fick vi olika resultat beroende på vilken motivationsfaktor 
som mättes. Betyg och examen sägs enligt deras studie bidra till hög motivation hos 
sistaårsstudenter, men betygets betydelse var inget vi kunde tolka i våra resultat. Däremot var 
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framtida yrkesliv och karriär av högsta intresse för studenterna som i sin tur är ett resultat av 
avklarad examen.  
 
När det kommer till skillnader i bakgrundsfaktorerna kön och ålder inser vi i efterhand att ett 
bredare underlag hade krävts för att kunna uttala oss mer ingående om resultaten. Till 
avsnittet om kön anser vi att det hade varit på sin plats att tillämpa genusteoretisk forskning 
som ett komplement. Även urvalet erbjöd sina begränsningar på grund av att vi hade för få 
respondenter, respondenterna var till största delen yngre samt att deltagandet bestod av flest 
kvinnor. Detta ser vi dock som en implikation för vidare studier inom det pedagogiska fältet 
motivation och högre studier med ett ålders och könsinriktat fokus. 
 
Vi hade som mål att testa studiens reliabilitet, vilket vi också gjorde med goda resultat. 
Däremot innebär inte detta att validiteten för den delen är hög. Vad vi ofta återkommit till 
under studiens gång är att vi ej gör anspråk på att generalisera utifrån våra resultat utan att vi 
vill visa på tendenser som synliggörs i studenternas egna bedömningar. Därmed anser vi det 
även vara av stort intresse att vidareutveckla forskningen kring studenters generella 
upplevelse av inre och yttre motivation. 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi dessvärre inte hade någon möjlighet att utföra studien med en större urvalsgrupp skulle 
det tänkas vara intressant att utföra en liknande studie utifrån ett större och slumpmässigt 
urval. Detta för att mäta och utforska hur attityden rörande studenters motivation till studier 
ser ut i hela populationen studenter och inte bara på Uppsala universitet. Detta skulle även 
möjliggöra en jämförelse mellan olika stora studiefästen, vilket Horyna & Bonds Raackes 
(2012) forskning beskriver har en påverkan på studenters motivation. Att genomföra studien 
på en större urvalsgrupp skulle vidare även testa och förhoppningsvis säkerställa denna 
studie och urvalsgrupps reliabilitet.  
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11. Bilaga 1, följebrev 
Följebrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar vår sista termin vid Uppsala universitet PAprogram. Vi 
håller för närvarande på med vår Cuppsats rörande studenters motivation till sina studier. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken typ av motivation som påverkar studenters 
studier. Vi vill med hjälp av enkäter få svar på ett antal frågor kopplade till motivation. 
Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval som vi tillämpar genom att tillfråga studenter som 
vistas på Uppsala universitet. Då du passar in på ovan givna kriterier ber vi Dig att besvara 
den bifogade enkäten. Vi har bifogat ett kuvert som vi ber Dig att försegla efter att du lagt i 
din besvarade enkät. Genom de förseglade kuverten kommer enskilda personer inte att kunna 
identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst, innan inlämnandet av 
enkäten avbrytas, utan att en förklaring behöver delges. Efter inlämnad enkät är det dock inte 
möjligt att avsluta sitt deltagande. Detta eftersom då vi genom förslutandet av enkäten 
garanterar alla deltagares anonymitet och kan på så sätt inte spåra upp den enkilda enkäten. 
Vi garanterar även att Dina svar endast kommer att användas i statistiska sammanställningar. 
Den bifogade enkäten tar ca fem minuter att bevara och vi kommer att återkomma till Dig 
efter ett tidsband på 10 minuter för att samla in enkäten och/eller för att besvara eventuella 
frågor. Är det någon fråga du inte kan eller vill besvara – svara ej på frågan och fortsätt med 
nästa.  Resultatet ligger till grund för vår studie och varje besvarad enkät betyder mycket för 
oss och för studiens kvalitet. Vi hoppas därför att Du vill besvara denna enkät och så 
sanningenligt som möjligt. Studien kommer att publiceras på DIVAportalen efter 
examination, där du kan ta del av resultatet.  

 
Vi är väldigt tacksamma för Ditt deltagande, som hjälper oss att göra vår studie möjlig! 
 
Med vänlig hälsning: 
 
Pia Fundeborg Hellquist Frida Nilsson
___________________________________ ___________________________ 
Pia.Fundeborg_Hellquist.7044@student.uu.se Frida.Nilsson.9694@student.uu.se 
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12. Bilaga 2, följebrev pilotundersökning 
Hej! 
 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin vid Uppsala universitet PAprogram. Vi 
håller för närvarande på med vår Cuppsats rörande studenters motivation till sina studier. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken typ av motivation som kan påverkar studenters 
studier. Vi vill med hjälp av enkäter få svar på ett antal frågor kopplade till motivation. Detta 
är vår pilotstudie, som vi ämnar att undersöka enkätens validitet och reliabilitet. Urvalet för 
både pilotstudie och huvudundersökning är framtaget utifrån är ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Detta tillämpar vi i vår pilotstudie genom att ha tillfrågat Dig, då du 
känner Joakim Persson, som är en bekant till en av författarna till denna studie. Då du passar 
in på ovan givna kriterier, ber vi Dig att besvara den bifogade enkäten. Deltagandet i studien 
är frivilligt och kan när som helst, innan inlämnandet av enkäten avbrytas, utan att en 
förklaring behöver delges. Efter inlämnad enkät är det dock inte möjligt att avsluta sitt 
deltagande. Eftersom vi inte utför någon kodning på enkäterna, garanterar vi alla deltagares 
anonymitet men resulterar dock i att vi inte kan spåra upp den enskilda enkäten. Vi garanterar 
att Dina svar endast kommer att användas i statistiska sammanställningar. Den bifogade 
enkäten tar ca fem minuter att bevara, vid eventuella frågor hesitera inte att fråga. Är det 
någon fråga du inte kan eller vill besvara – svara ej på frågan och fortsätt med nästa. Vi 
uppskattar om du vill dela med dig av eventuell feedback rörande enkäten med oss. Vi 
hoppas att Du vill besvara frågorna så ärligt som möjligt då dina svar är viktiga för oss. Läs 
igenom frågeformuläret noga och markera endast ett svar, vilket du anser stämmer bäst in på 
dig.  

 
Vi är väldigt tacksamma för Ditt deltagande, som hjälper oss att göra vår studie möjlig! 
 
Med vänlig hälsning: 
 
 
Pia Fundeborg Hellquist Frida Nilsson
___________________________________ ___________________________ 
pia.fundeborg_hellquist.7044@student.uu.se  frida.nilsson.9694@student.uu.se 
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13. Bilaga 3 enkäten 
Enkätfrågor 
 
Vänligen ange ett svarsalternativ, om inget annat anges. 
 
Nedan följer lite övergripande information om Dig som besvarar enkäten. Vänligen 
kryssa i ett svarsalternativ. 
 
Fråga 1. Ange ditt kön. 
□ Kvinna  □ Man  □ Annat 
 
Fråga 2. Ange din ålder i ett av åldersintervallen, välj den kategori som innehåller den ålder du 
fyller år, 2015 
□ 1520 
□ 2125 
□ 2630 
□ 3135 
□ 3640 
□ 4145 
□ Över 45 
 
Fråga 3. Ange din civila status: 
□ Ogift/singel 
□ Gift/sammanboende 
□ Har partner som jag inte bor tillsammans med (Särbo) 
□ Annat 
 
Fråga 4. Anser du dig själv som motiverad till dina studier? 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Nedan följer fråga 5  8 som handlar om din inställning till dina studier. Vänligen 
kryssa i endast ett svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på Dig. 
 
Fråga 5. Anser du, att du under den senaste månaden, känt dig studietrött? 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 6. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt dig frustrerad över studierna? 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 7. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt dig uttråkad av studierna? 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
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Fråga 8. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt att studierna är för svåra? 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 9 20 är påståenden angående vad som bidrar till ökad studiemotivation. Kryssa i 
det svarsalternativ som stämmer bäst in på Dig, rörande det aktuella påståeendet. Var 
vänlig välj endast ett svarsalternativ. 
 
Fråga 9. Jag blir motiverad att studera när studierna känns utmanande. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 10. Jag blir motiverad att studera när jag förstår vad det är jag studerar. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 11. Jag blir motiverad att studera när jag får studera ensam, på mina egna villkor. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 12. Jag blir motiverad att studera när jag kommit igång med arbetet. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 13. Jag blir motiverad att studera när jag befinner på offentliga utrymmen, så som i 
korridoren eller cafeterian, där andra studenter också studerar.  
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 14. Jag blir motiverad att studera när jag befinner på offentliga tysta utrymmen, så som 
tysta lärosalar, där andra studenter också studerar.  
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 15.  Jag blir motiverad att studera när jag får studera i grupp. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 16. Jag blir motiverad att studera när jag ska påbörja en ny uppgift. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 17. Jag motiveras att studera för att inte riskera att förlora mitt studiemedel. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 18.  Jag motiveras att studera för att få bra betyg. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
 
Fråga 19. Jag motiveras att studera för att inte få underkänt. 
□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte 
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Fråga 20. Vad är det som motiverar dig att studera? Ringa in den siffra som passar bäst in på 
Dig där 1 står för inte alls motiverad och 4 står för mycket motiverad. 
 

Gör mig:       Inte alls motiverad             Mycket motiverad 
 

Framtida yrkesliv och karriärmöjligheter  1 2  3  4 
Intresse av ämnet  1 2  3  4 
Jag får högre status bland andra 1 2  3  4 
Jag får bekräftelse av andra 1 2  3 4 
Lärarna  1 2  3  4 
Klasskamrater  1 2  3  4 
Vänner utanför skolan  1 2  3  4 
Nära anhöriga (etc. partner/familj) 1 2  3  4 
 
 
Fråga 21. Rangordna följande påståenden med siffror mellan 16, där 1 är det påståendet som 
stämmer in minst på Dig och 6 för det påstående som stämmer in bäst på Dig. 
 
Jag studerar för att få en bra lön i framtiden ______   
Jag studerar för det är intressant ______  
Jag studerar för utbildning ger mig högre status hos andra ______  
Jag studerar för att få bra betyg  ______  
Jag studerar för att få en bättre framtid ______  
Jag studerar för att lärandets skull ______

 
 

 
Tack för din medverkan! ☺ 
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