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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie har varit att utveckla kunskap om studenters motivation 

avseende val till högre utbildning. Den tidigare forskning som presenteras har dels genomförts 

ur ett utbildningssociologiskt perspektiv där man visat hur traditioner hänger samman med 

individens val att utbilda sig, och dels utifrån motivationsteoretiska perspektiv som redogör 

för individuella motivationsfaktorer rörande utbildning. Föreliggande studie har syftat till att 

studera fenomenet ur det sistnämnda perspektivet. Med hjälp av en kvalitativ metod har 

intervjuer genomförts med sju studenter. Resultatet visade att studenterna hade motiverats att 

söka högre utbildning dels med anledning av att förvärva kunskap, dels för att i förlängningen 

få ett fast jobb med fast inkomst samt för att känna uppskattning från andra människor. 

Resultatet har analyserats med hjälp av Maslows behovsteori som inkluderar fem typer av 

mänskliga behov som människan motiveras av att tillfredsställa (Maslow, 1987). De 

mänskliga behov som synliggjordes i studenternas angivna motivationsfaktorer var behovet 

av trygghet, behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek, behovet av uppskattning, det 

kognitiva behovet samt självförverkligande. Vi har funnit två motivationsfaktorer som de 

mest tongivande. Den ena är att i förlängningen uppnå en trygg vardag efter avslutade studier. 

Den andra handlar om att förvärva kunskap om det valda ämnet. 

Nyckelord: motivation, högre utbildning, universitetsstudier, motivationsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the present study was to develop knowledge about students’ motivation regarding 

the choice to attend university. A presentation of previous research is given, including 

motives to attend university from a sociological perspective focusing on general traditions 

regarding higher education. Previous research also focuses on individual aspects through 

motivational perspectives regarding education. This study aimed to study the phenomenon 

from the latter perspective. Using a qualitative method interviews with seven students was 

completed. The results showed that the students had been motivated to attend higher 

education partly because of the desire to acquire knowledge and partly to ultimately get a 

permanent job with a steady income and to be appreciated by other people. The results have 

been analyzed using Maslow’s theory of needs that includes five types of motivational needs 

(Maslow, 1987). The human needs that were reflected in the students motivational factors was 

the need for safety, the need for love and belongingness, the esteem needs, the cognitive need 

and self-actualization. We have found two motivational factors as the most influential. One is 

the motivation to attain a safe everyday life after graduation. The second concerns the 

motivation to acquire knowledge about the chosen topic.  

Key words: motivation, higher education, university studies, motivational factors 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

Under efterkrigstiden skedde en utbildningsexplosion: vissa högskolor omvandlades till 

universitet, antalet studenter fördubblades och framför allt innebar utbildningsexplosionen en 

demokratisering av den högre utbildningen. Demokratiseringen innebar att högre utbildning 

lockade allt fler grupper i samhället, detta eftersom människor fick möjlighet att finansiera 

sina studier med statliga stipendier och studielån. Att antalet studenter vid universiteten ökade 

under efterkrigstiden visade sig markant genom lärarbrist och minskade utrymmen vid 

universiteten (Frängsmyr, 2011).  

I början av 1990-talet hade en tredjedel av befolkningen högst förgymnasial utbildning medan 

en tiondel hade eftergymnasial utbildning. Idag är drygt en fjärdedel av befolkningen 

högutbildad, vilket visar att utbildningsnivån ökat under de senaste åren (SCB, 2014). Enligt 

Universitet och högskolors årsrapport är intresset för att studera vidare på universitet och 

högskolor större än någonsin och ökningen fortsätter att gå uppåt. Totalt sökte sig 413 000 

personer till program och kurser vid universitet och högskolor runtom i Sverige år 2013 vilket 

är 2 % mer än hösten 2012 (SCB, 2014). 134 000 personer av dessa var personer som aldrig 

sökt in till universitet eller högskola tidigare vilket även utgjorde den högsta noteringen 

någonsin i den kategorin. Den ökning som skett kan bero på det faktum att arbetsmarknaden 

försämrats genom färre jobb och att man därför söker sig till universitetet för att utöka sina 

kvalifikationer (SCB, 2014). Regeringen menar att var femte rekryteringsförsök på 

arbetsmarknaden misslyckas, och att det därför är av relevans att fler unga studerar för att få 

rätt kompetens för de jobb som finns (SvD, 2014). Mot bakgrund av vad statistiken visar samt 

den existerande visionen om att få in fler unga i utbildningssystemet menar vi att det är av 

relevans att intressera sig för vad som driver allt fler individer till att söka sig till universitetet. 

Vi är i föreliggande uppsats intresserade av att undersöka några individers personliga 

uppfattningar om hur de motiverats till att utbilda sig. Som vi ska se nedan handlar den 

nationella forskningen som tidigare gjorts inom detta kunskapsobjekt mestadels om 

utbildningssociologiska faktorer till varför människor väljer att utbilda sig, till exempel med 

fokus på studenters tillgångar. Utbildningssociologiska motiv så som social bakgrund och 

tillgångar kan utifrån ett objektivt synsätt förklara varför människor väljer att utbilda sig.  

Genom att studera fenomenet ur ett individuellt perspektiv kan dock subjektiva definitioner 

och innebörder av högre utbildning uppdagas och således bidra med ytterligare infallsvinklar 

(Rubin et al., 2014). Eftersom samhället strävar efter att inkludera studenter med varierande 

bakgrunder till universitetet så bör utbildningsforskning även studera individers erfarenheter 

och upplevelser som åtskiljer sig i allt större utsträckning (Rubin et al., 2014). Målgruppen för 

de ansökande utgörs inte längre enbart av den privilegierade samhällsklassen utan sträcker sig 

över de flesta samhällsgrupper. Universitetsvärlden har även förändrats i och med att antalet 

högskolor och universitet har fördubblats (Frängsmyr, 2011). Vi menar att dessa förändringar 

bidrar till att det behövs fler perspektiv till varför människor väljer att studera. Vi vill med 

detta arbete lyfta fram en infallsvinkel på hur några personer motiveras till att studera vidare - 

den individuella aspekten.  



2 
 

Vår personliga förförståelse för kunskapsobjektet som vi ämnar studera grundar sig i att vi 

båda studerar på universitetet trots olika bakgrunder. Detta har genererat funderingar kring 

den individuella aspekten i valet till att utbilda sig vilken vi menar behöver forskas mer om 

nationellt, var vi avser att bidra. Det individuella perspektivet rörande motivation och 

utbildning har lyfts fram i studier internationellt men har mestadels undersökt elever i 

grundskola och gymnasium. Med vår uppsats vill vi därför ur ett individperspektiv fokusera 

på vuxna studerande. 

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt område där olika discipliner kan ingå. Det finns en 

mångfald av olika definitioner av pedagogik som ämne och det är därför svårt att dra en tydlig 

gräns mellan ämnen då pedagogik kan överlappa till exempel psykologi och sociologi 

(Nilson, 2005). Så hur kan man förstå studenters motivationsfaktorer avseende val till högre 

utbildning utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala Universitet definierar pedagogik enligt följande: 

... olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala 

processers förutsättningar och genomförande ... ... Frågor som ställs berör exempelvis hur och 

varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och 

förändras inom och mellan generationer, grupper och individer (Uppsala Universitet, 2014). 

Pedagogik handlar alltså bland annat om påverkansprocesser på individer vilket vi menar är 

en del av det kunskapsobjekt vi ämnar studera. Påverkan- och påverkansprocesser handlar i 

detta fall om att ställa frågor kring vad som påverkar valet att utbilda sig samt hur individen 

kan tänkas vilja påverkas av utbildningen i fråga. Detta utgör således en del av ämnet 

pedagogik.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Mot bakgrund av att bland annat antalet sökande till universitetet år 2013 nådde den högsta 

noteringen någonsin samt att de sökande utgörs av allt fler samhällsgrupper menar vi att det är 

relevant att undersöka varför allt fler människor väljer att studera (SCB, 2014). Syftet med 

denna studie är därför att ur ett individperspektiv utveckla kunskap om studenters motivation 

avseende val till universitetsstudier. Syftet konkretiseras ytterligare genom följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka motiv anger studenter till att söka till universitetet? 

 Vilka mänskliga behov synliggörs i studenternas angivna motivationsfaktorer? 

 Förefaller någon motivationsfaktor vara mer tongivande än andra? 

1.2 Begreppsapparat 
 

Nedan preciseras begreppen motivation och högre utbildning och hur begreppen kommer att 

användas i föreliggande studie. 
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1.2.1 Motivation 

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet motivation enligt nedanstående: 

motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (NE, 2015).  

Vi utgår från Nationalencyklopedins ovanstående definition av begreppet motivation. Denna 

begreppsförklaring används för att beskriva individens drivkrafter till vad som får denne att 

röra sig mot ett bestämt mål. Specifikt för denna uppsats är att motivationen är knuten till 

behovstillfredsställelse så som trygghet, uppskattning, gemenskap, tillhörighet och kärlek 

samt självförverkligande vilka återfinns i Maslows behovshierarki (Maslow, 1987). 

1.2.2 Högre utbildning 

 

Högre utbildning innebär studier vid bland annat seminarier, akademier, universitet, 

högskolor samt yrkesutbildningar. Dessa sker i regel efter avklarad gymnasial utbildning 

(Wikipedia, 2014). När vi i denna uppsats skriver om högre utbildning i den tidigare 

forskningen inkluderar det både universitet och högskolor. I vårt avsedda syfte avser vi den 

utbildning som sker på eftergymnasial nivå i form av universitetsstudier. 
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Kapitel 2 – Tidigare forskning 
 

I följande kapitel börjar vi med att redogöra hur vår sökprocess gått till. Vidare redogör vi för 

den tidigare forskning vi funnit samt redovisar de studier som är av relevans för vårt eget 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av den forskning vi funnit 

och hur vår studie skiljer sig från dessa.   

2.1 Sökprocess 
 

Vad gäller forskning om motivation avseende val till universitetsstudier kan vår sökprocess 

betraktas utifrån tre steg. I ett första steg söktes svenska avhandlingar som står för en stor del 

av all forskning och bidrar till en förståelse för vilka områden som tidigare ansetts vara 

relevanta att forska om (Hallsén, 2013). De sökord som användes var motivation, högre 

utbildning, universitetsstudier och motivationsfaktorer. Avhandlingar utgör en mycket liten 

del av den forskning som finns att tillgå gällande högre utbildning (Geschwind & Forsberg, 

2015). Detta visade sig stämma i vårt eget sökande. Vi fann tre svenska avhandlingar som 

motsvarade våra sökkriterier. Två av dessa fann vi genom Uppsala universitetsbilioteks 

söktjänst och skildrar ett utbildningssociologiskt perspektiv till varför individer väljer att 

utbilda sig i relation till människors bakgrunder och kapital (Lidegran, 2009; Hilding, 2011). 

Den tredje avhandlingen fann vi genom SwePub och skildrar ett motivationsteoretiskt 

perspektiv avseende valet till högre utbildning (Jungert, 2009). Vi valde därefter att titta på 

nummer i tidsskriften Pedagogisk forskning i Sverige för att försöka hitta ytterligare forskning 

som bedrivits nationellt rörande motivation och utbildning. Här fann vi två studier av samma 

författare som studerat begreppet motivation, bland annat utifrån teorin om inre och yttre 

motivation (Giota, 2002; 2006).  

 

Vi valde därefter att söka efter artiklar i databaser så som Education Research Complete och 

ERIC (Education Resources Information Center) eftersom sökresultaten efter avhandlingar 

inte tillhandahöll tillräckligt med forskning att grunda vår egen studie på. I detta steg 

användes engelska nyckelord i sökprocessen då vi gärna ville komma åt internationella 

artiklar skrivna på engelska. De sökord som användes var adult students, motives, higher 

education, adolescent students, education, students, student motivation samt university. I det 

tidigare steget hade vi funnit studier ur ett utbildningssociologiskt perspektiv som ett sätt att 

förstå valet till högre utbildning. Vidare ville vi även finna sådana studier som kunde likställas 

till vårt eget syfte. Vi valde därför att söka efter sådan forskning som genomförts med hjälp av 

motivationsteoretiska perspektiv eftersom motivation är vad som studeras i föreliggande 

uppsats. Här återfanns flertalet studier rörande motivation och utbildning (Anderman, 2003; 

2011; Byrne & Flood, 2005; Daniels och Arapostathis, 2005; Ferrer-Caja & Weiss, 2000; 

Grant, 2011; Haglund, 2008; Karlsson, 2002; Kiefer m.fl., 2015). 
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I tillägg till ovanstående har vi tagit del av tidigare uppsatser på sökmotorn DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) inom vårt ämnesträd. Detta för att inspireras av referenser som andra 

studenter tidigare har använt sig av. Här fann vi litteratur som vi inspirerades till att använda i 

vår teoretiska utgångspunkt (Maslow, 1987; Ahl, 2004). Vidare fann en vetenskaplig artikel 

inom tidigare forskning vilken vi ansåg vara av relevans för vårt syfte (Bron et al., 2012). 

2.2 Ett utbildningssociologiskt perspektiv och dess påverkan i valet att 

påbörja högre utbildning 
 

Vi har funnit att valet att påbörja högre utbildning hittills har studerats ur främst två olika 

perspektiv - det utbildningssociologiska och det motivationsteoretiska. Nedan redovisar vi de 

två svenska avhandlingar som hittades för att skildra den utbildningssociologiska 

forskningsaspekt som bedrivits i Sverige vad gäller individers motiv till högre studier. 

2.2.1 Det kulturella kapitalets påverkan avseende val till högre utbildning 

 

Hilding (2011) har studerat studenters upplevelser av högskolan. Dessa har sedan ställs i 

relation till varandra för att analysera huruvida individuella upplevelser kan kopplas till en 

fråga om social bakgrund. Mer än två miljoner svenskar var på något sätt en del av 

utbildningssystemet under slutet på 1990-talet och den sociala bakgrunden bland de sökande 

varierade anmärkningsvärt (Hilding, 2011). Författaren har velat analysera några 

studentgruppers handlingar och dess bakomliggande orsaker med hjälp av teorier som 

förklarar individers olika tillgångar, så som kulturellt kapital. Kulturellt kapital handlar om 

handlingsmöjligheter. Beroende på vilket kapital studenterna har får dessa personer inträde till 

specifika miljöer. Kapitalet kan vara något som ärvs, ett exempel på detta är att komma från 

en akademikerfamilj och själv söka sig till utbildningssystemet (Hilding, 2011). Det kulturella 

kapitalet är omfattande och innehåller flertalet dimensioner, i detta fall handlar det om ett 

verktyg som hjälper till att förstå individers studieval. Genom en kvalitativ metod har 

intervjuer med studenter vid tre olika institutioner genomförts för att visa olika 

representationer av studenter (Hilding, 2011). 

 

Studenterna hade haft olika motiv till varför de valt att utbilda sig (Hilding, 2011). Bland 

studenter med högutbildade föräldrar var det ofta en självklarhet istället för ett val att påbörja 

högre studier då studenterna växt upp i en atmosfär där ett kulturellt kapital ägt rum och 

influerat dem i beslutet att studera. Dessa studenter kände att de kunde identifiera sig med 

studiemiljön. Bland studenter med lågutbildade föräldrar var däremot valet att studera vidare 

ett av många. Dessa studenter hade ingen relation till högre studier och deras framtidsutsikter 

var tämligen öppna och oförutsägbara, inget val var självklart och utbildning ansågs inte som 

den enda vägen till ett bra liv. Studenterna utan akademisk bakgrund hade även en tendens till 

att genomgå en inre förändring under sin studietid genom att värderingar liksom kunskaper 

förnyades och förändrades. I denna förändring, och “klassresa”, hörde det inte heller till 

ovanligheten att studenterna kände en allt större distans till den miljö de kommit ifrån 

(Hilding, 2011). 
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2.2.2 Utbildningskapitalets påverkan avseende val till högre utbildning 

 

Lidegran (2009) har haft som övergripande syfte att studera hur utbildningskapital alstras, 

fördelas och förmedlas. Om individen växer upp i en familj där utbildningssystemet används 

så kommer individen mest troligt använda sig av detta vilket är vad som reproducerar ett 

utbildningskapital (Lidegran, 2009). Den begränsade urvalsprocessen till högre studier i 

relation till bland annat studenternas bakgrund och utbildningens svårighetsgrad är andra 

faktorer i vad som är med och reproducerar ett utbildningskapital. Trots att eliten inom 

utbildningsväsendet kan välja bland flertalet utbildningar är det bara ett fåtal av dessa som 

lockar elitgruppen, varför utbildningskapitalet har en stor påverkan i valet till att utbilda sig 

(Lidegran, 2009). Att studera anses naturligt och som rätt väg att gå för studenter med 

akademikerbakgrund och släktens relation till utbildning är minst lika relevant som 

föräldrarnas. Lidegrans (2009) resultat visar att de studenter med akademikerbakgrund som 

deltagit i studien har föräldrar som låter dem sköta sitt skolarbete på egen hand utan att 

kontrollera deras studier men är samtidigt måna om hur studierna utvecklas. Trots att dessa 

studenter tilldelas en stor frihet finns det en indirekt påverkan från familjen (Lidegran, 2009). 

Hilding (2011) och Lidegran (2009) visar hur valet att utbilda sig påverkas av 

utbildningssociologiska aspekter så som utbildningskapital och kulturellt kapital. Under 

nästföljande rubrik presenteras fyra studier som till skillnad från det utbildningssociologiska 

perspektivet ser valet till att påbörja högre studier som styrt av individen själv och inte som 

beroende av bakgrund och kapital. I föreliggande uppsats studeras fenomenet ur ett sådant 

perspektiv. 

2.3 Motivation till att påbörja högre utbildning ur ett individuellt 

perspektiv  

Vi väljer att lyfta fram tre vetenskapliga artiklar (Bron m.fl., 2012, Byrne & Flood, 2005; 

Giota, 2006) samt en avhandling (Jungert, 2009) som studerat mänsklig motivation i 

utbildningssammanhang. Dessa har valts ut med anledning av att de liknar vår egen studie 

mest eftersom de lyfter fram individens personliga motivationsfaktorer samt fokuserar på 

utbildning som sker på eftergymnasial nivå. Nedan redovisar vi dessa. 

2.3.1 Individuella motiv bakom valet att utbilda sig 

Bron et al., (2012) har haft som syfte att studera studenter utan akademisk bakgrund på tre 

olika institutioner. Författarna har velat undersöka vilka individuella motiv som påverkat 

deras val. Resultatet visade att motiven till att påbörja sina studier hade sett olika ut. Motiven 

handlade dels om att få ett bra jobb och att samla kunskap samt för att fördriva tid tills det 

uppkom något annat i livet. Utifrån de angivna motiven identifierades åtta typer av 

studentidentiteter för att förklara hur egenskaper i studiemiljön påverkar studentens 

engagemang för utbildningen. Engagemanget är däremot kontextuellt beroende på var 

individerna befinner sig privat- och studiemässigt i livet. Med anledning av detta bör 

motivation och engagemang betraktas som ständigt föränderlig. Vidare visade resultatet att 
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det existerar flertalet diskurser om högre utbildning och att dessa diskurser bidrar till olika 

typer av studenter. Bland dessa finns en samhällelig diskurs om en “duktig student” eller om 

“studenten som genomfört en personlig utveckling” vilka är med och bidrar till individuell 

motivation (Bron et al., 2012). 

2.3.2 Inre och yttre motivationsfaktorer bakom valet att utbilda sig 

Giota (2006) har haft som syfte att definiera- och problematisera begreppet motivation genom 

att se till elevgruppers erfarenheter och upplevelser av skolmiljön som en bidragande del till 

personlig utveckling och lärande. Fokus har varit på ett individperspektiv med anledning av 

att det inte går att tala om en objektiv miljö då den enda sanna miljön är den vilken individen 

upplever (Giota, 2006). Med detta sagt är inte människan oberoende av samhället och 

tvärtom. Fenomenen existerar inte på skilda håll utan i interaktion med varandra. Motivation 

anses pådriva beteenden till både kortsiktiga- och långsiktiga mål (Giota, 2006). Elever som 

motiveras till att lära sig nya saker i skolan betraktas som inre motiverade medan elever som 

drivs av prestationsmål anses vara yttre motiverade. Detta grundar sig i teorin om inre och 

yttre motivation. När en individ har lärandemål krävs det att denne har mål uppsatta för sig 

själv så som att utöka sina kompetenser, utveckla nya färdigheter eller utmana sig själv. De 

inre motivationsfaktorerna handlar alltså om mål uppsatta för egen vinning och personlig 

utveckling. Prestationsmål handlar å andra sidan om att individen lär för att tillfredsställa 

lärares- eller föräldrars krav och förväntningar. Detta för att undvika att hamna i svårigheter. 

De yttre motivationsfaktorerna kan således betraktas som belöningar och bestraffningar av 

omgivningen som följd av individens prestationer och på vilken nivå denne presterar utifrån 

andras förväntningar (Giota, 2006). 

Byrne och Flood (2005) har genom en kvantitativ metod studerat studenters erfarenheter av 

att läsa på ett irländskt universitet och velat förstå deras motiv till valet att påbörja sin 

utbildning genom en enkätundersökning. Resultatet visade att studenternas motiv till att 

utbilda sig var en blandning mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Studenterna hade dels 

motiverats till att utbilda sig av med anledning av utökade karriärsmöjligheter, innehållande 

bra jobb med höga löner. Dessa utgör yttre motivationsfaktorer som står för yttre belöningar 

som konsekvenser för vad man gör. Studenterna hade även motiverats av intellektuell 

utveckling, så som att förvärva kunskap och viljan till att lära. Dessa motiv återfinns i de inre 

motivationsfaktorerna (Byrne & Flood, 2005). 

2.3.3 Motiverat respektive omotiverat beteende hos studenter 

Jungert (2009) har med sitt övergripande syfte velat undersöka studenters erfarenheter av att 

läsa ett masterprogram, hur de uppfattar sin studiemiljö med fokus på deras motivation samt 

vilka studiemetoder de använder sig av för att uppnå sina mål. Utifrån begreppet motivation 

har Jungert (2009) velat förstå skillnaden mellan motiverat respektive omotiverat beteende 

hos studenterna. Motiverat beteende beskrivs som engagerade handlingar som drivs av 

glädjen att få upptäcka, utmana och lära sig. Omotiverat beteende yttras då studenter inte 

känner sig motiverade till att uppnå lärande och inte heller värderar lärandet så pass mycket 
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att uppgifterna fullföljs. Vidare talar författaren om två typer av motivation där den ena växer 

fram ur studentens behov av att lära sig och den andra uppstår ur studenternas glädje till att 

lära sig. Detta kopplas till ett kognitivt perspektiv vilket handlar om att alla människor har en 

inre avsikt att samla ny information och kunskap men har samtidigt ett behov av att känna sig 

självständiga och kompetenta. Studenter känner sig självständiga i en lärandemiljö då de får 

sina tankar och känslor bekräftade i en sådan miljö (Jungert, 2009). 

2.3.4 Attityder till högre utbildning 

Konkurrensen bland sökande till svenska universitet och högskolor ökar vilket har gjort att 

intresset för människors tankar kring högre utbildning har ökat med det (Haglund, 2008). På 

Karlstads universitet har undersökningar tidigare genomförts med studenter som redan 

befinner sig inom högre utbildning men i Haglunds (2008) studie undersöks gymnasisters 

attityder till högre utbildning genom enkätundersökningar. Gymnasieeleverna hade 

ambitionen att studera efter gymnasiet på grund av en ökad möjlighet till att kunna jobba med 

det man önskar. Varför man inte övervägde att studera bottnade i att man var trött skolarbete 

och önskade istället att börja arbeta efter avslutad gymnasial utbildning (Haglund, 2008). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Vi har uppmärksammat att motivation avseende val till högre utbildning har studerats ur 

främst två perspektiv - ett utbildningssociologiskt samt ett motivationsteoretiskt. Ur ett 

utbildningssociologiskt perspektiv har människors motiv till att påbörja högre utbildning 

studerats utifrån individuella bakgrunders betydelse till att förklara varför både människor 

med- och utan akademikerbakgrund väljer att studera (Hilding, 2011; Lidegran, 2009). 

Tidigare forskning har visat att det finns en skillnad beroende på vilka bakgrunder människor 

präglas av samt hur individers utbildningstid uppfattas beroende på var man kommer ifrån. 

För människor med akademisk bakgrund upplevs studietiden som naturlig och för de utan 

akademisk bakgrund upplevs den ofta som en klassresa (Hilding, 2011). Det ter sig ofta 

självklart och naturligt för personer med akademikerbakgrunder att själva välja att utbilda sig. 

Valet är medvetet men reflekteras inte över i samma utsträckning som hos de personer utan 

akademisk bakgrund, där valet av sysselsättning skulle kunna ta flera vägar utan någon 

förbestämd riktning (Hilding, 2008). 

Vi menar att det nationellt sett saknas forskning utifrån en motivationsteoretisk aspekt där vår 

studie kan bidra till att utöka aspekterna i frågan om varför människor väljer att utbilda sig. I 

sökandet efter internationella artiklar fann vi flera studier om mänsklig motivation kopplat till 

utbildning som kunde användas som underlag för föreliggande studie. Tidigare forskning ur 

ett motivationsteoretiskt perspektiv har dels visat vilka individuella motiv som finns bakom 

valet att utbilda sig hos personer utan akademisk bakgrund. Motiven handlade för vissa 

studenter om att få ett bra jobb och förvärva kunskap, medan det för andra handlade om att ha 

en tillfällig sysselsättning i livet (Bron et al., 2012). Valet att påbörja högre utbildning har 

även visat att det grundar sig i en blandning av inre och yttre motivationsfaktorer hos 

individen. Inre motivationsfaktorer utgörs bland annat av individens strävan efter intellektuell 
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utveckling och yttre motivationsfaktorer av till exempel utökade karriärsmöjligheter (Byrne & 

Flood, 2006). 

Inre och yttre motivationsfaktorer förklarar den interaktion som finns mellan individ och 

omgivning. Ett motiverat beteende hos individen står i relation till yttre omständigheter. 

Forskning har visat att elever som drivs av lärandemål har en inre motivation medan elever 

som drivs av prestationsmål har en yttre motivation (Giota, 2006). Vidare har forskning 

studerat motiverat respektive omotiverat beteende som påverkan på människans lärande där 

man lyfter fram skillnaden mellan viljan till att lära och glädjen till att lära. Glädjen till att lära 

är vad som resulterar i engagemang till sina studier medan viljan till att lära ofta är ett behov 

som sällan fullföljs (Jungert, 2009). Attityder till högre utbildning har även studerats bland 

gymnasieelever där den dominerande faktorn till varför vissa elever övervägde att söka in 

berodde på en ökad möjlighet till att få det jobb man önskade (Haglund, 2008). 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi funnit rörande motivation och utbildning har 

fokuserat på motivation hos elever på högstadie- och gymnasial nivå. Vi menar att det behövs 

mer kunskap om vuxnas val att utbilda sig, och i det avseendet avser vi att bidra. Med denna 

studie vill vi även med hjälp av en motivationsteori tillföra ett individperspektiv till 

förståelsen av individers val till utbildning. Den tidigare forskning som är av störst relevans 

för vår egen studie är Bron et al. (2012) och Byrne och Flood (2005) eftersom de fokuserat på 

vuxna studerande och varför individen valt högre utbildning, samt Giota (2006) och Jungert 

(2009) med anledning av att de belyser sådana motivationsfaktorer som också är fokus för 

föreliggande studie. 
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Kapitel 3 – Teoretisk utgångspunkt 
 

Följande kapitel kommer att redogöra för den teoretiska utgångspunkt som används i denna 

studie. Vi kommer att använda Maslows behovsteori (Maslow, 1987) för att analysera hur 

studenternas motivation avseende val till universitetsstudier kan förstås utifrån några 

mänskliga grundläggande behov vilka individen motiveras av att tillfredsställa, i detta fall 

genom en akademisk utbildning. Maslows teori kan användas för att förstå varför människor 

gör sina val i livet (Ahl, 2004). Det är med hjälp av denna vi vill förstå varför några studenter 

valt att utbilda sig.  

3.1 Maslows behovsteori 
 

Vi menar att Maslows behovsteori kan användas för att analysera hur människan motiveras 

utifrån grundläggande behov, varför vi väljer att använda den i vår analys. Med hjälp av 

denna teori försöker vi förstå och analysera hur studenter motiveras till att välja högre 

utbildning. Maslows behovsteori återfinns i två utföranden, en modell med fem steg och en 

med sju steg. Vi har valt att utgå från Maslows tidiga bidrag inom området där behoven 

beskrivs utifrån sju steg eftersom femstegsmodellen har uteslutit det kognitiva- och estetiska 

behovet. Det kognitiva behovet är en aspekt som vi anser är av stor relevans för denna studie 

och med anledning av detta har vi utgått från sjustegsmodellen. Vi använder oss däremot inte 

av det estetiska behovet eftersom det inte är av relevans för studiens syfte.  

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog och upphovsman till den mest kända 

motivationsteorin gällande mänsklig motivation. Teorin innehåller sju steg innehållande 

behov som genom dess existens motiverar människan till att tillfredsställa dessa. Stegen är 

hierarkiska och har porträtterats som en pyramidliknande samt trappliknande modell för att 

illustrera hur det ena steget hänger samman med det andra (Maslow, 1987). Trots att behoven 

är rangordnade och påverkar varandra behöver inte samtliga behov vara helt uppfyllda för att 

uppmärksamheten ska kunna riktas till ett annat behov (Maslow, 1987). Omgivningen kan till 

exempel påverka hierarkin och ändra ordningen. Om människan saknar mat och tak över 

huvudet på grund av krig, vilket ingår i det fysiologiska behovet, så kommer detta att vara det 

primära behovet att tillfredsställa innan något annat är aktuellt. Behoven bör även betraktas 

som tillfälliga. Ett behov som är tillfredsställt kan tillfälligt försvinna men även återkomma 

vid inre- och yttre förändringar i människans liv (Maslow, 1987). Figur 1 illustrerar behoven i 

form av en pyramid. 
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Figur 1. Franken, R. E. (1994). Maslows behovshierarki ur Human motivation (s. 13).  

 

Av de sju stegen är det behovet av trygghet, behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek, 

behovet av uppskattning, kognitiva behovet samt självförverkligande som kommer att 

användas i vår analys. I figuren ovan har behovet av gemenskap inte angivits explicit men 

nämns av Maslow (1987) som en del i behovet av tillhörighet och kärlek och kommer 

återfinnas i vår studie. På vilket sätt behoven blir relevanta i analysen redovisas nedan. 

3.1.1 Behovet av trygghet 

 

Trygghetsbehovet handlar om individens psykiska och fysiska trygghetsbehov som syftar till 

att förklara individens behov av säkerhet i olika former, så som ekonomisk trygghet, stabilitet 

i vardagen, struktur och en god hälsa (Maslow, 1987; Ahl, 2004). Om en individ till exempel 

känner brist på behovet av trygghet motiveras individen till att studera för att sedan få en fast 

anställning. Detta kan i sin tur bidra till en trygg vardag i form av fast inkomst och dagliga 

rutiner. Det här behovet är av stor relevans för vår analys då syftet är att undersöka vad några 

studenter motiveras av i valet till att studera vidare. Trygghet kan vara en dominerande faktor 

till valet att studera vidare och inrymmer flertalet exempel, så som en fast anställning med fast 

inkomst. 

3.1.2 Behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek 

 

Behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek utgörs av att man som individ känner sig 

tillhörig och en del av något större samt att denne känner kärlek. När trygghetsbehovet är 

tillräckligt uppfyllt så växer behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek fram hos 

individen. Detta steg brukar även definieras som ett socialt behov genom strävan efter att ge- 

och få ömhet från sina medmänniskor samt att få tillhöra en grupp som både kan vara 
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arbetskollegor eller familj. Om detta behov inte är tillfredsställt känner sig individen ensam 

och med en längtan efter tillhörighet (Hein, 2012). Det här behovet synliggörs i valet att 

studera då utbildning kan bidra till en känsla av gemenskap och tillhörighet. Detta kan till 

exempel handla om att individen har familjemedlemmar som är akademiker och att man i 

interaktion med dessa personer känner en tillhörighet. Behovet av gemenskap, tillhörighet och 

kärlek kommer att användas i analysen för att förstå hur identifikation med människor i 

individens omgivning är relevant i sig men även för nästföljande steg - behovet av 

uppskattning. 

3.1.3 Behovet av uppskattning 

 

Detta behov utgörs av två aspekter. Den första aspekten handlar om det inre, där individen 

uppskattar sig själv och utgörs av att individen uppnår resultat, styrka, prestation, kompetens 

och frihet. Den andra aspekten innefattar det yttre där människan bland annat önskar status, 

uppmärksamhet, uppskattning från andra, beröm samt prestige för att känna sig värdefull. När 

detta är uppfyllt tenderar individen att känna gott självförtroende och duglighet. Om behoven 

inte är tillfredsställda kan man känna sig otillräcklig, mindre värd än andra samt känna 

hjälplöshet (Ahl, 2004). En balans mellan behoven är optimal för att uppnå behovet av 

självaktning. Om en människa till större del baserar sin självaktning på andras åsikter riskerar 

självaktningen att vackla (Maslow, 1987). När människor ingår i en gemenskap, till exempel 

den som utgörs av familjen, blir det även viktigt för denne att bekräftas för sina prestationer i 

form av uppskattning. Detta kan utifrån en yttre aspekt handla om en klapp på axeln från 

någon i omgivningen när man åstadkommit något bra och utifrån en inre aspekt syfta till att 

individen känner sig kompetent av att studera på universitetet. 

3.1.4 Det kognitiva behovet 

 

Detta behov handlar om behovet av att veta och förstå genom att se samband och innebörder i 

fenomen. Det viktigaste för individen i detta steg är att veta framför behovet att förstå 

(Maslow, 1987; Ahl, 2004). Människans nyfikenhet och behov av att veta är något som följer 

med ända från barnsben. Det kognitiva behovet kan kopplas till människans process av 

mognad. Nyfikenhet är starkt under småbarnsåren och utvecklas med åldern och med denna 

mognad finner människor nya kognitiva behov av att systematisera och organisera kunskap. 

Det kognitiva behovet kommer att användas i vår studie för att förstå hur och om studenter 

har valt högre utbildning med anledning av att det finns ett intresse av att samla kunskap om 

den specifika utbildningens ämnesinnehåll. 

3.1.5 Självförverkligande 

 

Det sista behovet, självförverkligande, skiljer sig från de tidigare nämnda behoven och 

grundar sig inte i bristtillstånd. Detta behov betraktas istället som ett växtbehov. Om de 

tidigare behoven inte är tillfredsställda kommer människan försöka få dem tillgodosedda. När 

dessa är tillfredsställda är det troligt att individen, trots allt, kommer känna otillfredsställelse 

tills dess att denne förverkligar sig själv (Hein, 2012). Människan ska vara sann mot sin natur 

och Maslow (1987) uttrycker följande: ”What humans can be, they must be” (Maslow, 1987, 
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s. 22). De människor som uppnått självförverkligande har med största sannolikhet uppfyllt de 

sex föregående behoven men ordningen i hierarkin är inte ristad i sten (Maslow, 1987). Till 

skillnad från de andra behoven ter sig självförverkligande annorlunda. Behovet försvinner 

nämligen inte när det blivit uppfyllt utan leder till en ytterligare strävan (Hein, 2012). Behovet 

av självförverkligande kan betraktas som ett växtbehov medan de övriga behoven kan ses som 

bristbehov. Detta eftersom självförverkligande är en process och handlar om att bli mer av det 

man redan är (Ahl, 2004). Att bristbehoven är uppfyllda utgör grunden för att växtbehovet, 

alltså självförverkligandet, ska aktualiseras. Självförverkligande uppnås fördelaktigen när de 

övriga behoven är tillfredsställda.  

Så hur kan individens behov av självförverkligande förstås utifrån valet att utbilda sig? Valet 

att utbilda sig kan ses som ett självförverkligande av flera när individen känner att den gör 

något som denne är ämnad att göra. Högre utbildning i sig kan till exempel vara individens 

sätt att uppnå självförverkligande som sedan därefter leder till en process mot ett annat 

självförverkligande, så som att få ett särskilt jobb. Det är få människor som verkligen uppnår 

självförverkligade. De flesta människor har endast en konstant strävan och försöker nå detta 

genom aktiviteter och uppgifter, så som till exempel universitetsstudier. Detta behov kommer 

att användas i vår analys för att förstå valet att studera vidare som en del av 

självförverkligande hos individen (Maslow, 1987). 
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Kapitel 4 – Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i föreliggande studie. Vi redogör för val av 

metod, utformning av intervjuguide, datainsamling, urval och avgränsningar, databearbetning- 

och analysmetod, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis för vi en 

metoddiskussion kring våra valda tillvägagångssätt. 

4.1 Val av metod 
 

I denna studie har en kvalitativ metod använts. Med en kvalitativ metod vill forskaren uppnå 

en detaljrik empiri (Bryman, 2011). Metoden syftar till att empirin ska utgöra en viss kvalitet 

och datainsamlingen ska karaktärisera relevanta egenskaper hos ett fenomen. Fokus ligger på 

empirins innehåll och forskaren strävar efter fördjupning, närhet och flexibilitet i sin 

datainsamling (Repstad, 2011). Det är med anledning av den kvalitativa metodens möjlighet 

till fördjupning och närhet som denna metod valdes eftersom vi har velat göra just detta; 

fördjupa oss i- och närma oss respondenternas upplevelser av motivation utifrån deras 

berättelser. 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

halvstrukturerad intervjuguide innebär att man utifrån en förbestämd struktur försöker omfatta 

relevanta teman för studiens syfte men vidhåller ändå en flexibilitet under intervjuns gång på 

så vis har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor alternativt genomföra ändringar i 

frågornas ordningsföljd om så behövs. Denna intervjumetod ger både respondenterna 

utrymme för detaljerade svar och kan användas för att styra samtalet till dess avsedda syfte 

om så behövs (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har dock haft fyra frågor i intervjuguiden som 

kan betraktas som strukturerade sådana eftersom dessa frågor har haft svarsalternativ som 

varit fastställda på förhand.  

4.1.1 Utformning av intervjuguide 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte formulerade vi 20 stycken frågor i intervjuguiden 
1
. Till sju 

av dessa konstruerades eventuella följdfrågor med anledning av att dessa huvudfrågor inte var 

lika öppna som de andra. Vi ville därför öppna upp fler ingångar till samtal kring dessa sju 

frågor om så behövdes. Dessa konstruerade följdfrågor har för oss som intervjuare varit ett 

stöd i sådana svar som vi velat veta mer om men har samtidigt inte hindrat oss från att komma 

på ytterligare följdfrågor under intervjuns förlopp som inte funnits med i den strukturerade 

intervjuguiden.  

Fyra frågor formulerades med utgångspunkt i Maslows behovsteori (Maslow, 1987). I dessa 

frågor fick respondenterna rangordna ett antal ord samt uttala sig om begreppen trygghet och 

uppskattning 
2
. I de två frågor där vi bad respondenterna rangordna orden trygghet, 

uppskattning och gemenskap samt lön, kunskap och kompetens har frågorna varit mindre 

                                                           
1
 Se bilaga 2 för intervjuguide. 

2
 Se bilaga 2 för intervjuguide. 



15 
 

öppna och begränsat möjligheten till att tala fritt. Detta eftersom vi gav dem begränsade 

svarsalternativ. Med anledning av att vi hade som frågeställning att undersöka om det fanns 

någon tongivande motivationsfaktor som i valet att utbilda sig såg vi det som relevant att be 

dem uttala sig om några av de innehållsliga faktorerna, samt förklara hur de tänkte kring 

begreppen. Vi har även syftat till att undersöka vilka mänskliga behov som kan synliggöras i 

respondenternas angivna motivationsfaktorer. Rangordningarna kunde därför fördelaktigen 

ställas i relation till övriga frågor. I övriga intervjufrågor formulerades däremot frågor 

oberoende av studiens teoretiska utgångspunkt. I dessa frågor har respondenterna haft 

möjlighet att helt tala fritt om hur de motiverats till att välja högre utbildning. 

4.1.2 Datainsamling 

 

Vår studie avser att studera motivation ur ett individperspektiv varför en halvstrukturerad 

intervjumetod valdes för att komma åt respondenternas individuella upplevelser av fenomenet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Trots detta var det av relevans att försöka styra intervjun i den 

riktningen att samtalet utgjordes av det bestämda syftet. Tre frågor i intervjuguiden kunde ge 

svar så som “ja” eller “nej” och har därmed varit mindre öppna, även till dessa konstruerades 

eventuella följdfrågor för att få ut ännu mer information av huvudfrågan. 

Under intervjuerna har vi använt oss av mobiltelefon för att ljudinspela materialet. Att bli 

ljudinspelad kan medföra att respondenten i fråga känner sig obekväm och tillgjord då denne 

kan få en känsla av att man måste prestera på ett visst sätt genom att ge svar som de tror att 

forskaren vill höra (Bryman, 2011). Eftersom respondenterna varit kända för oss sedan 

tidigare menar vi att detta har kunnat bidra till en mer bekväm stämning. Vi såg dessutom till 

att ha mobiltelefonen på ett sådant avstånd att ljudupptagningen har varit av god kvalitet men 

samtidigt inte ett verktyg som respondenterna behövt se rakt framför sig under intervjuns 

förlopp, detta för att avleda fokus från att de faktiskt blev inspelade. 

Vi valde att undvika ett språkbruk som kan upplevas främmande för respondenterna i syfte för 

att undvika missförstånd och få intervjuerna att te sig så naturliga som möjligt. Vidare valde 

vi att inte använda termer och begrepp som kräver en förförståelse, till exempel benämningar 

av teoretiska begrepp så som självförverkligande. Intervjun ska helst kännas som ett samtal 

där respondenten inte känner sig utfrågad (Trost, 2005). Med anledning av detta valde vi att 

vara en intervjuare. Detta valdes även med anledning av att vi strävade efter ett naturligt 

samtal med respondenten i fråga, vilket vi lättare kom åt genom att vara en intervjuare med 

respektive respondent. Det finns fördelar med att vara två intervjuare. Man har till exempel 

möjlighet att ha en som intervjuar medan den andre personen för anteckningar under intervjun 

vilket gör att intervjuarens uppmärksamhet enbart behöver riktas mot respondenten i fråga 

(Bryman, 2011). Med anledning av att vi ljudinspelat intervjuerna har vi inte sett några 

problem med att vara ensam intervjuare. Med ljudinspelning har vi kunnat fokusera på 

samtalet och respondenten i fråga. Således har möjligheten till anteckningar inte varit 

nödvändig. 

Enskilda intervjuer är en fördel om forskaren vill nå individuella aspekter av samtalen, till 

skillnad från exempelvis gruppintervjuer (Repstad, 2007). Vi har därför valt att genomföra 
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enskilda intervjuer med respondenterna. Respondenterna har alltså varit själva när vi 

intervjuat dem. Innan intervjuerna började informerade vi personerna om intervjuns upplägg 

och längd samt att de har rätt att avbryta intervjun när som helst. Vidare informerade vi om att 

de skulle bli avidentifierade i det slutliga resultatet. Intervjuaren bör inleda intervjun med 

allmänna frågor innan man går in på mer konkreta frågor för att komma in i ett lätt och 

vardagligt samtal innan frågor kring de djupgående ämnena börjar (Repstad, 2007). Vi 

började därför intervjun med att ställa några generella och inledande frågor så som när de 

började studera och hur lång deras utbildning är för att lätta på stämningen innan vi påbörjade 

de frågor som studien faktiskt handlade om. 

Valet av intervjuplats kan påverka intervjuernas resultat i den bemärkelsen att den antingen 

kan främja eller stävja ett samtal. Platsen kan till exempel bidra till hur intervjun flyter på 

genom respondentens känsla av bekvämlighet eller relation till den specifika lokalen och 

miljön (Trost, 2012). Vi valde att låta respondenterna själva bestämma var de ville att 

intervjun skulle äga rum. Detta för att återigen uppnå det naturliga samtalet, där valet av plats 

skulle komma att vara på respondentens egna villkor. Vi antog att valet skulle bli en plats där 

de kände sig trygga och där de personligen ville bli intervjuade. Samtliga respondenter valde 

att bli intervjuade i sin hemmamiljö.  

4.1.3 Urval och avgränsningar 

 

Vi har gjort två olika urval i denna studie. När ett urval sker bör forskaren fundera över vilka 

personer som är relevanta för studiens syfte (Repstad, 2007). Syftet med denna studie är att 

studera studenters motivation avseende valet att studera på universitetet. Således blev det 

relevant att de deltagande i studien skulle vara studenter vid något universitet. Vårt första 

urval har alltså delvis skett med hänsyn till studiens syfte och vi har således utgått från ett 

målinriktat urval, vilket innebär att valet av undersökningsenheter bygger på en strategisk 

uppfattning om vilka personer som bäst lever upp till studiens syfte (Bryman, 2011). Detta 

mynnande ut i sju stycken respondenter. Vi har inte haft som syfte att bidra med en 

representativ bild för alla universitetsstuderande i Sverige utan enbart velat skildra några 

individers uppfattningar kring vad som motiverat dem till att välja högre utbildning. 

Det andra urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna är 

kända för oss sedan tidigare (Repstad, 2007). Det finns både för- och nackdelar med denna 

typ av urval. En nackdel är att det finns en risk för distraktion när forskaren under intervjuerna 

ska leva upp till en forskarroll med anledning av att det redan finns någon form av relation, 

och kanske till och med en lojalitet som kan bidra till att respondenterna förhåller sig till 

intervjufrågorna utifrån vilka svar de tror att forskaren vill höra (Repstad, 2007). Vi menar att 

det varit en fördel att vi inte varit främmande för respondenterna med anledning av att det kan 

ha lett till att de vågat öppna upp sig mer i samtalet. Således har vi möjligtvis fått mer 

omfattande utsagor än vad vi hade fått i annat fall. Ett bekvämlighetsurval har som fördel att 

respondenterna vågar öppna sig mer för intervjuaren om denne redan är bekant för personen 

(Repstad, 2007). En annan fördel är att det blir lättare att undvika pinsamma eller obekväma 

situationer under intervjutillfället (Repstad, 2007). Denna fördel har varit betydelsefull i vår 

strävan efter att uppnå ett så naturligt och flytande samtal som möjligt. Utöver detta hade vi 
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inte kunnat förutspå hur lång tid det hade tagit att hitta eventuella respondenter som inte fanns 

i vår närhet och därför valdes ett bekvämlighetsurval med arbetets tidsram i åtanke. 

Vi har medvetet gjort några avgränsningar i denna studie. Vi har bland annat valt att enbart 

fokusera på hur några studenter motiverats till att studera på universitetet utan att ta hänsyn 

till vad de utbildar sig till som en eventuell betydelse för individuell motivation.  Vi har inte 

heller lagt vikt vid respondenternas kön eftersom det inte varit relevant för vårt syfte. Vi har 

även valt att enbart intervjua studenter vid ett universitet. Avslutningsvis har vi inte heller 

fokuserat på studenternas individuella socioekonomiska bakgrunder som påverkan på hur de 

motiverats till att söka till universitetet.  

4.2 Databearbetning och analysmetod 
 

När intervjuerna var genomförda transkriberade vi vår empiri vilket betyder att det 

ljudinspelade materialet skrivs ut ordagrant (Repstad, 2009). Det är en fördel att transkribera 

det inspelade materialet kort efter att intervjuerna avslutats för att forskaren fortfarande ska 

vara insatt i intervjuns förlopp och samtidigt ha möjlighet att bland annat skriva upp 

eventuella reflektioner (Repstad, 2007). Med anledning av detta transkriberade vi våra 

intervjuer så snart som möjligt efter att de hade genomförts. Vi transkriberade dem på datorn 

och allt inspelat material omvandlades till skriftlig form, även skratt och tystnader. Detta för 

att kunna se när det till exempel rådde en osäkerhet i svaren. Dokumenten med intervjuerna 

skrevs sedan ut på papper för att vi lättare skulle kunna gå igenom samtliga transkriberingar. 

Med anledning av att vi ville transkribera intervjuerna ganska snart efter intervjuerna hade 

genomförts ledde detta till att vi transkriberade de intervjuer som vi själva hade genomfört.  

 

Nästa steg i databearbetningen var att analysera och tolka empirin (Repstad, 2007).  Med 

anledning av att man som forskare ska förhålla sig så objektiv som möjligt till det empiriska 

underlaget ansåg vi att det var en fördel att vi i detta skede kunde ta del av de transkriberingar 

vi själva inte hade haft ansvar över (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta eftersom vi kunde 

bidra med fler perspektiv till materialet. Dessutom kunde vi i detta skede kontrollera att den 

andre inte hade glömt någon fråga under intervjun.  

 

Under analysprocessen satt vi tillsammans med materialet och utgick från en tematisk 

analysmetod (Braun & Clarke, 2008). Tematisk analys handlar om att organisera sin empiri 

för att slutligen kunna visa ett detaljerat resultat i övergripande teman i relation till det 

aktuella syftet. Resultatet av analysen kan sedan visa olika infallsvinklar men även visa på en 

gemensam kontext som besvarar studiens frågeställningar (Braun & Clarke, 2008). Detta är 

vad vi har gjort och presenterar i resultat- och analyskapitlet.  

 

Steget som följer efter transkriberingen av intervjuer i den tematiska analysmetoden är att 

koda empirin. Kodning handlar om att forskaren med hjälp av nyckelord i intervjusvaren kan 

identifiera relevanta teman för syftet och frågeställningarna. Nyckelorden kan vara både 

enstaka ord och längre meningar. Kodningsprocessen kan förklaras som det steg i 

analysprocessen där utsagorna bryts ner för att jämföras, begreppsliggöras och kategoriseras 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). Kodandet av empirin handlar om att hitta gemensamma nämnare 

i intervjusvaren som senare kan visa ett resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (Braun & Clarke, 2008). Det handlar alltså om att identifiera mönster med 

syftet och frågeställningarna som utgångspunkt och med den teoretiska utgångspunkten som 

tolkningsram. Det är således genom vår teoretiska utgångspunkt som vi gör våra tolkningar 

om fenomenet som studeras (Ahrne & Svensson, 2012). Eftersom vår intervjuguide formades 

med utgångspunkt i vårt syfte och teoretiska utgångspunkt har båda dessa haft en nära relation 

till empirin från insamling till analys. När vi kodade empirin utgick vi i första hand från vad 

vår empiri visade med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, detta för att låta 

empirin tala för sig själv men samtidigt förhålla den till den kontext som studerades. Efter att 

vi hade skapat koder som kunde besvara syfte och frågeställningar närmade vi oss koderna 

genom att bearbeta- och kategorisera dem i relevanta teman med Maslows behovsteori 

(Maslow, 1987) som utgångspunkt. Vi utgick alltså i första hand av en empiridriven kodning 

för att få fram alla tänkbara koder som kunde ställas i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Tabellen nedan visar några exempel på hur vi kodat utsagorna i särskilda 

kategorier 
3
. 

 

Tabell 1. Sju exempel på hur kodningen av utsagor har sett ut. 

 

Dataextrakt Koder 

”Då skulle jag säga ett säkert jobb och rätt mycket pengar…” (Sven) Ekonomi 
”Lite att jag älskar att plugga. Jag gillar kunskap och att veta mycket. ” (Billy)  Kunskap 
”Genom den kompetens jag har hoppas jag att arbetsmarknaden ser mig mer attraktiv…” (Kim) Kompetens  
”…nånting som är en morot till att vilja fortsätta nånting, vilja påbörja nånting tror jag …” (Sandra) Motivation 
”När jag klarar min tenta är min mamma glad och säger bra jobbat… det ger uppskattning.” (Alex) Uppskattning 
“När jag, ja, när jag har något bestämt… Att ha något att gå till…” (Pernilla) Rutiner  
 ” …meningen med livet förändras beroende på pågående mål”(Alex) Självförverkligande 

 

Olika kodningar kan även smälta samman och utgöra gemensamma kategorier (Braun & 

Clarke, 2006). När vi bearbetade våra koder tyckte vi att vissa av dem gick hand i hand och 

kunde illustrera ett gemensamt innehåll. Ett exempel på hur olika koder sammanflätades är 

när några respondenter talade om kunskap och intressen. De respondenter som sökte till 

universitetet för att samla kunskap hade ofta ett personligt intresse för sitt ämne. Dessa 

kodningar skapade således en gemensam innebörd. I detta steg uppmärksammade vi alltså 

sådana koder som utgjorde en gemensam kontext. Fast inkomst, lön och ekonomisk stabilitet 

är exempel på ytterligare kodningar som kunde visa ett gemensamt tema eftersom samtliga 

kategorier handlade om motivationen till att kunna få en stabil ekonomi. Vi uppmärksammade 

även sådana koder som var mest återkommande. I de intervjufrågor där respondenterna fick 

rangordna begrepp och motivera dessa kunde återkommande utsagor synliggöras 
4
.  

 

Tabell 2. Sju exempel på hur tematiseringen har sett ut. 

 

                                                           
3
 Se bilaga 3 för övriga koder och vilka teman som skapats med dessa. 

4
 Se bilaga 3 för koder och vilka teman som skapats med dessa. 
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Dataextrakt Koder Teman  
”Då skulle jag säga ett säkert jobb och rätt mycket pengar…” 

(Sven) 
Ekonomi Trygghet i 

vardagen 
”Lite att jag älskar att plugga. Jag gillar kunskap och att veta 

mycket. ” (Billy)  
Kunskap Kunskap och 

intressen 
”Genom den kompetens jag har hoppas jag att arbetsmarknaden 

ser mig mer attraktiv…” (Kim) 
Kompetens  Kunskap och 

intressen 
”…nånting som är en morot till att vilja fortsätta nånting, vilja 

påbörja nånting tror jag …” (Sandra) 
Motivation Kunskap och 

intressen 
”När jag klarar min tenta är min mamma glad och säger bra 

jobbat… det ger uppskattning.” (Alex) 
Uppskattning Att uppskattas för 

sina val 
“När jag, ja, när jag har något bestämt… Att ha något att gå 

till…” (Pernilla) 
Rutiner  Trygghet i 

vardagen 
 ” …meningen med livet förändras beroende på pågående 

mål”(Alex) 
Självförverkligande Självförverkligande 

 

Sådana koder som inte kom med i vår analys var koder som hörde till en annan kontext. När 

vi till exempel kodade valet att påbörja högre utbildning som relevant för att få ett jobb 

upptäckte vi att vissa intervjusvar stundtals utgjordes av tankar om den framtida arbetsplatsen. 

Ett exempel på detta är när en respondent fick rangordna begreppen trygghet, uppskattning 

och gemenskap då respondenten resonerade kring dessa begrepp både i relation utbildning 

samt den framtida arbetsplats som personen hoppades på. Den yrkesmässiga aspekten var 

något som inte kodades i analysprocessen med anledning av att det inte tillförde något till 

syftet och frågeställningarna vilka vi hade som utgångspunkt i kodningen. Vi kodade inte 

heller sådana intervjusvar som återfanns i de inledande frågorna, så som hur lång 

respondenternas utbildning är eller hur länge de hade studerat. Även detta var sådant som inte 

tillförde något i besvarandet av vårt syfte och dess frågeställningar. Dessa frågor hade enbart 

fungerat som en inledning på intervjusamtalet.  

 

När vi hade brutit ner koderna i kategorier var det dags att utkristallisera teman för vår 

resultatanalys. Detta handlar om att tematisera kodningen till få övergripande teman som kan 

utgöra ett täckande resultat till syftet och frågeställningarna (Braun & Clarke, 2006). 

Tematiseringen genomfördes med den teoretiska utgångspunkten som tolkningsram och med 

syftet och frågeställningarna som utgångspunkt. Vi kunde se hur vår teoretiska utgångspunkt 

reflekterades i de koder vi hade tagit fram utan att ha låtit kodningen styras av teorin fullt ut. 

Detta kan ha berott på att flera frågor i intervjuguiden var utformade med teorin som 

underlag.  

 

De teman som identifierades synliggörs i resultatkapitlet bland annat genom att vi namnger 

rubrikerna i kapitlet utifrån de övervägande teman som motiverat respondenterna att välja 

högre utbildning: Trygghet i vardagen, Tillhörigheten till en gemenskap, Att uppskattas för 

sina val, Kunskap och intressen samt Självförverkligande. Under dessa rubriker har vi valt att 

redogöra för intervjusvaren likt berättelser där vi exemplifierar dem med citat från 

respondenterna. När man utkristalliserar specifika teman för resultatet finns det risk för att 

vissa koder inte kan fungera som övergripande teman på grund av att de saknar tillräckligt 

med empiriskt underlag (Braun & Clarke, 2006). Eftersom våra intervjufrågor varit 
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konstruerade med utgångspunkt i syftet är detta inte ett hinder vi stött på under 

tematiseringen. Några respondenter kunde ge mindre detaljrika svar under intervjuerna men 

då var vi noga med att ställa följdfrågor för att utöka svaren. Att respondenterna var kända för 

oss sedan tidigare skulle kunna ha varit en bidragande faktor till detta, att vi hade lätt för att 

komma på ytterligare saker att fråga om som inte ingick i intervjuguiden. 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vi har i föreliggande uppsats tagit hänsyn till de forskningsetiska fyra huvudkraven vilka 

innefattar: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i tillägg till detta även förhållit oss till Kvale & Brinkmanns 

(2009) etiska krav: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat 

samtycke kan ses som en kombination av samtyckeskravet och informationskravet. Informerat 

samtycke innebär att de deltagande i studien blir informerade om studiens syfte, vad studien 

handlar om samt vilka konsekvenser som deltagandet medför (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Konsekvenserna kan bland annat handla om att det respondenterna sagt kommer att användas 

i ett examensarbete vilket kommer att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Innan mötet med respondenterna sände vi ut ett missivbrev till de påtänkta respondenterna för 

att få vetskap om de hade ett intresse av att delta i studien samt för att redovisa vårt avsedda 

syfte med studien 
5
. Vid intervjutillfället fick varje respondent ta del av och skriva under ett 

samtyckeskrav, där de bland annat gav sitt godkännande till att intervjun skulle ljudinspelas. 

Nyttjandekravet innebär att intervjumaterialet inte ska användas för annat än avsett syfte samt 

att respondenterna har rätt att ta del av det slutliga resultatet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

tagit hänsyn till detta genom att inte utnyttja vårt insamlade material för annat än föreliggande 

studie. Respondenterna har vid intervjutillfället även informerats om deras rättighet till att ta 

del av vårt färdiga arbete. När intervjuerna hade transkriberats färdigt raderades det 

ljudinspelade materialet. 

Konfidentialitetskravet handlar om att de deltagande i studien ska få vara och förbli 

konfidentiella genom att bli avidentifierade i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi 

tagit hänsyn till genom att fingera samtliga respondenters namn. Vi har även valt att inte 

skriva ut på vilket universitet respondenterna studerar på med anledning av att vi istället valt 

att ha med deras ålder och utbildning. Vi har medvetet valt att inte skriva ut all 

bakgrundsfakta med anledning av att inte riskera att röja deras konfidentialitet. 

Deltagandet i en studie ska medföra så få risker som möjligt, forskaren bör därför ta hänsyn 

till studiens konsekvenser. Respondenterna ska till exempel inte behöva riskera att avslöja för 

mycket om något som kan upplevas som känsligt för personen i fråga (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har med hänsyn till detta formulerat intervjufrågor som enligt vår personliga 

uppfattning varit så neutrala som möjligt och undvikit sådana frågor som skulle kunna 

upplevas för privata att svara på. 

                                                           
5
 Se bilaga 1 för intervjuguide. 
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4.4 Tillförlitlighet 
 

I kvantitativa studier talar man ofta om kvaliteten på en studie i termer av reliabilitet och 

validitet. Mer passande för kvalitativa studier är att diskutera dess tillförlitlighet, vilken utgörs 

av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011).  

 

Trovärdigheten handlar om att forskaren har bildat sig en rättvis uppfattning av det fenomen 

som studeras vilket benämns som respondentvalidering (Bryman, 2011). Vi har tagit hänsyn 

till studiens trovärdighet genom att läsa igenom varandras transkriberingar av intervjuer för 

att bidra med ett objektivt perspektiv på materialet samt se till att ingen intervjufråga glömts 

bort. På så sätt har vi sett till att säkerställa empirin och dess innehåll.  

 

Överförbarheten innebär att se huruvida studien kan appliceras i en annan kontext, till 

exempel vid ett annat universitet, och uppnå samma resultat. Det innebär även att skriva fram 

genomförandet av studien på ett detaljerat sätt. Vi har med hänsyn till detta kriterium varit 

noga med att beskriva proceduren under datainsamlingen, databearbetningen och 

analysmetoden samt noggrant redogjort för- och motiverat samtliga val som gjorts under 

studiens gång. Kvalitativa studier handlar om kvalitet före kvantitet, varför vi inte har strävat 

efter en generaliserbarhet i resultatet (Bryman, 2011). Vi har alltså, med grund i vår 

metodansats, inte eftersträvat att vårt resultat ska representera motivation avseende 

universitetsstudier för alla studenter i hela Sverige. Det är därför inte heller troligt att samma 

resultat skulle uppnås om studien genomfördes på en annan studentgrupp.   

 

Studiens pålitlighet utgörs av att materialet visar på en transparens (Bryman, 2011). Detta har 

vi tagit hänsyn till genom att noggrant redogöra för arbetets samtliga steg och även tydliggjort 

några av dessa med hjälp av exempel genom tabeller. När vi beskrivits proceduren under 

studiens gång har vi även lyft fram sådant vi upplevt som svårt samt förklarat hur vi förhållit 

oss till detta. Tabellerna har använts för att exemplifiera hur vi gått tillväga i vår analys. Detta 

för att bidra till en stor pålitlighet för vår studie. Först kan läsaren ta del av våra beskrivningar 

och illustrationer av hur vi gått tillväga i vår analys i metoddelen och därefter tydligt se hur 

detta hänger samman med hur vår resultat- och analysdel är uppbyggd. Detta är något vi 

menar gör vår studie och dess material pålitligt.  

 

Konfirmering innebär att forskaren förhåller sig objektiv till materialet (Bryman, 2011). Att 

ha en förförståelse för materialet kan gynna tolkningsarbetet men subjektiviteten får samtidigt 

inte styra. Som tidigare nämnt har vi redan från början varit fullt medvetna om våra 

förförståelser kring ämnet och detta har bidragit till att vi varit så objektiva vi kunnat. För oss 

har det varit av relevans att uppmärksamma våra egna förförståelser för att lättare kunna 

distansera oss från dem och därmed kunna sträva efter en god konfirmering (Bryman, 2011). 
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4.5 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras tillvägagångssätten i denna studie. Vi redogör även för vilka svårigheter vi 

haft under arbetets gång och hur vi löst dessa.  

 

4.5.1 Formulerandet av syfte och frågeställningar 

 

Vi formulerade syftet för föreliggande uppsats strax efter att vi bestämde oss för vad vi ville 

undersöka, vilket vi kom fram till efter att ha tagit del av tidigare forskning inom området 

motivation och utbildning. Det formulerades till en början ett preliminärt syfte, främst för att 

själva få ett grepp om vad vi faktiskt ville göra med arbetet. Vi stod inför en del svårigheter 

när det preliminära syftet till slut skulle komma att tydliggöras. Till en början rådde det en 

osäkerhet kring hur vi skulle välja att uttrycka oss. Vi ville veta varför några studenter valt att 

studera på universitetet men upplevde det svårt att särskilja på motiv och motivation samt 

bestämma oss för vilket av begreppen som skulle användas. Med hjälp av 

Nationalencyklopedins begreppsförklaring av motivation kunde vi se att motivation 

uppkommer av bakomliggande motiv, och kan således förstås som skilda begrepp som 

påverkar varandra (NE, 2014). Vi menar i föreliggande studie att motivation är en inre 

drivkraft som väcks hos individen när denne strävar mot specifika mål, dessa mål är i sin tur 

de motiv vilka motivation växer fram ur. Vårt syfte blev slutligen att ta reda på hur några 

studenter motiverats till att utbilda sig vid universitetet och de faktorer som synliggjordes i 

deras intervjusvar kunde förstås som de specifika motiv som bidragit till den inre drivkraften.  

4.5.2 Tidsplanering och arbetsfördelning 

 

Innan arbetet påbörjades genomfördes en tidsplan. Denna fungerade som ett preliminärt 

schema som täckte uppsatsens samtliga delar inom arbetets tidsram. Upplägget av tidsplanen 

var en ordning vi kunde förhålla oss till men även justera om så behövdes. Tidsplanen var till 

en stor fördel med anledning av att vi hela tiden var medvetna om hur vi tidsmässigt låg till 

samt vad som behövde göras den närmsta tiden. Under arbetets gång har arbetet fördelats 

jämnt mellan oss båda. Vi har suttit tillsammans med arbetet så mycket som möjligt och vid 

arbetstillfällena bestämt vem som har ansvar för vad under det specifika tillfället. När vi 

behövt arbeta med uppsatsen på skilda håll har vi varit medvetna om vad den andre tillfört i 

arbetet och haft kontinuerlig kontakt. 

4.5.3 Svårigheten med tidigare forskning  

 

Under arbetets gång stötte vi på en del svårigheter med kapitlet om tidigare forskning. I 

sökandet efter tidigare forskning upplevde vi det svårt att hitta studier som kunde likställas 

med vårt avsedda syfte. Många gånger upplevde vi det som svårt att veta hur vi skulle söka 

för att få fram bra sökresultat. När vi väl hittade studier rörande högre utbildning och 

motivation kände vi oss osäkra på huruvida de var relevanta för vår egen studie. Vi ansåg till 

exempel att studier som genomförts ur ett utbildningssociologiskt perspektiv inte rörde den 

aspekt vi var intresserade av. Samtidigt kändes det relevant att lyfta fram en sådan aspekt för 

att visa hur valet till högre utbildning har studerats tidigare.  
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När vi skrev fram kapitlet om tidigare forskning upplevde vi det svårt att veta hur många 

studier som skulle inkluderas för att visa en så täckande presentation av forskning som 

bedrivits inom ämnet som möjligt. Vi lät oss inspireras av tidigare studentuppsatser och fick 

slutligen ett grepp om hur kapitlet skulle se ut dispositionsmässigt. På detta sätt blev det även 

allt mer konkret vad som förväntades av kapitlet i sin helhet och därefter kunde vi successivt 

skriva fram den tidigare forskningen. Genom att vara tydliga i våra redogörelser kunde vi 

detaljerat beskriva vilka studier vi valde att lyfta fram samt av vilken anledning. Till följd av 

detta kunde vi själva se hur vissa tidigare studier blev relevanta för vårt avsedda syfte.  

4.5.4 Förförståelse och tolkning 

 

Forskarens förförståelse för det valda studieobjektet är å ena sidan något som öppnar upp för 

tolkning där forskaren är med och tolkar ett fenomen, men det är också något som kan 

påverka det objektiva synsättet (Bergström & Boréus, 2012). Det kan upplevas problematiskt 

att åsidosätta personliga värderingar och förhålla sig objektiv under en forskningsprocess 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med anledning av att vi valde ett ämne som vi kan relatera till, 

bland annat då vi själva är studenter och studerar på universitetet, kunde vi identifiera oss med 

intervjupersonerna. Vi såg det därför redan från början som en utmaning att förhålla oss 

opartiska till materialet under arbetets gång. För att upprätthålla objektiviteten i detta var det 

viktigt för oss att vara medvetna om vår egen förförståelse. Genom att vi uppmärksammade- 

och samtalade om den förförståelse som fanns kunde vi samtidigt sträva efter att förhålla oss 

objektiva till empirin. Om detta inte hade noterats under arbetets gång hade risken för 

subjektivitet i bedömningen möjligtvis varit större eftersom det inte hade tagits i beaktning på 

samma sätt. Den teoretiska utgångspunkten har även varit till hjälp i detta. Utifrån teorin har 

vi kunnat förhålla oss till en annan tolkningsram än vår egen.  

Att vi kunde analysera resultatet med Maslows behovsteori (Maslow, 1987) uteslöt inte det 

faktum att andra teoretiska ramverk hade kunnat appliceras i vissa utsagor. Ett exempel på 

detta är att när två av respondenterna på eget initiativ började tala om synen på utbildning 

inom familjen och hur detta bland annat hade påverkat dem till att söka in själva. I 

föreliggande studie var detta något vi kopplade till behovet av uppskattning och behovet av 

gemenskap vilket kan läsas mer om i vårt resultat- och analyskapitel. Detta är dock ett 

exempel på hur ett fenomen kan tolkas utifrån flertalet perspektiv, till exempel ett 

utbildningssociologiskt.  

4.5.5 Utformandet av intervjufrågor  

 

Vi utformade två intervjufrågor där respondenterna ombads att rangordna begreppen trygghet, 

uppskattning och gemenskap samt lön, kunskap och kompetens. Dessa två frågor var 

uteslutande utformade med utgångspunkt i vår teoriansats vilket också innebar att vi uteslöt 

andra svarsalternativ i dessa frågor. Övriga frågor som rörde deras motivation till högre 

utbildning var formulerade så att respondenterna fick möjlighet att tala fritt om deras 

motivationsfaktorer. De frågor med förbestämda svarsalternativ formulerades med anledning 

av att vi ville tydliggöra vilka motivationsfaktorer som väger tyngst för respondenterna i valet 

att utbilda sig. Vi menar att det har varit till hjälp att ha haft frågor med dessa utformningar 
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med anledning av att vi fått mer information från respondenterna kring deras 

motivationsfaktorer samt kunnat styrka vad som motiverat dem mest i valet till högre 

utbildning. 
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Kapitel 5 – Resultat och analys  
 

I följande kapitel redovisas studiens resultat som analyseras med hjälp av Maslows 

behovsteori (Maslow, 1987). De fem rubrikerna i kapitlet utgör de övergripande teman som 

utkristalliserades under databearbetningen- och analysprocessen vilka täcker studiens syfte 

och frågeställningar: Trygghet i vardagen, Tillhörigheten till en gemenskap, Att uppskattas för 

sina val, Kunskap och intressen samt Självförverkligande. 

 

Inledningsvis presenterar vi urvalet som ingår i vår studie, deras ålder och vad de studerar till. 

 

Tabell 2. Tabellen visar respondenternas fiktiva namn, ålder och vad de utbildar sig till. 

Respondenterna befinner sig mellan åldrarna 20-31 och två studerar till beteendevetare, en 

byggnadsingenjör, en sjuksköterska, en förskolelärare samt en som läser till konstvetare. 

 

Namn Ålder Utbildning 

Erik 21 Beteendevetare 

Sven 25 Byggnadsingenjör 

Kim 31 Konstvetare 

Pernilla 21 Dataingenjör 

Alex 24 Beteendevetare 

Sandra 29 Förskolelärare 

Billy 20 Sjuksköterska 

 

5.1 Trygghet i vardagen 
 

Bland samtliga respondenter anses trygghet vara en övervägande faktor i valet till att utbilda 

sig. Detta synliggörs främst i de intervjufrågor där respondenterna fått svara fritt kring vad 

som motiverat dem till att söka till universitetet. Detta tydliggörs ytterligare när de fick 

rangordna trygghet, uppskattning och gemenskap där sex av sju respondenter ansåg att 

trygghet är den främsta motivationsfaktorn till varför de valt högre utbildning 
6
. Flera av 

respondenterna talade om vikten av en stabil vardag både under studietiden men framför allt i 

det faktum att studierna genererar ett fast jobb att dagligen gå till, vilket innebär en fast 

inkomst. Lönen ger i sin tur trygghet genom möjligheten att försörja barn, ha tak över huvudet 

och mat på bordet.  

Trots att några respondenter haft arbetsinkomster tidigare i livet har de motiverats till att 

utbilda sig för att dels ha möjlighet att höja sin inkomst men även för att känna trygghet i sitt 

framtida arbetsliv, vilket flera av respondenterna anser att deras utbildning kan ge i form av 

fasta anställningar och dagliga rutiner. Sandra förklarar att en utbildning bidrar till ökad 

kompetens på arbetsmarknaden vilken hon inte hade haft utan universitetsutbildning. Sven 

berättar att han motiverats av den ökade trygghet som en utbildning kan ge relaterat till 

inkomst och menar att arbeten som inte kräver utbildning ofta innebär osäkra anställningar 

                                                           
6
 Se bilaga 3 för samtliga rangordningar. 
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och sämre arbetsvillkor samt lägre löner. När vi frågar Pernilla och Alex vad de tänker på när 

de hör ordet trygghet svarar de så här: 

Att man har ett fast jobb som man kan gå till dagligen å känna att man har 

någonting att göra (Pernilla) 

Det är väl en strukturerad vardag där jag har något, typ studier eller jobb att 

gå till (Alex)   

Pernillas och Alex svar kan tolkas som att det är viktigt med rutiner i vardagen och att en 

utbildning kan öka chansen för att nå detta. Behovet av trygghet hos människan handlar bland 

annat om struktur i vardagen (Maslow, 1987). Detta synliggörs när Pernilla och Alex lyfter 

fram vikten av att ha någonting att göra om dagarna, i detta fall i form av ett fast jobb eller 

skola med dess rutiner. Pernilla förklarar vidare att en utbildning på universitetet kan ge henne 

ett fast jobb och att detta är en drivkraft i valet att studera. Även Sven belyser vikten av ett 

jobb som en motivationsfaktor i valet att utbilda sig. På frågan om vad som påverkat hans 

motivation till att påbörja sin universitetsutbildning svarar han så här: 

Ja det är ju det att få nåt vettigt jobb, det är det att få ett jobb där man har 

normala arbetstider och en bra lön (Sven) 

Sven menar att möjligheten till att få ett jobb med normala arbetstider och en bra lön är en 

motivationsfaktor till varför han valt att utbilda sig på universitetet. Behovet av trygghet 

speglas här i när Sven talar om en “bra lön”. När individer strävar efter trygghet i vardagen 

inkluderar det även ekonomisk stabilitet (Maslow, 1987). Vikten av en god och balanserad 

ekonomi synliggörs i ovanstående svar av Sven och tas även i uttryck när Sandra får frågan 

om hur hon skulle rangordna lön, kunskap och kompetens:  

Lönen sätter ju ändå ribban för kanske lite vilken motivation du får (Sandra) 

När vi frågar Billy om hur en trygg vardag ser ut för honom svarar han att det är att kliva upp 

på morgonen och veta att han ska gå till universitetet. Erik berättar att universitetsvärlden 

bidrar till en bekväm vardag i form av självständighet samt mycket individuell planering av 

dagarna och att han därför hellre studerar än arbetar. Detta visar att valet till att påbörja högre 

utbildning kan innebära en tillfällig trygghet under de åren man väljer att studera och att detta 

utöver individuella framtidsutsikter kan betraktas som en tillfällig motivationsfaktor till valet 

att påbörja sin utbildning. Behovet av trygghet handlar om människans strävan efter bland 

annat rutiner och pengar (Maslow, 1987). Våra respondenter vittnar om att detta skulle kunna 

utgöras av både utbildningstiden i sig samt av det framtida jobb man hoppas på att få. Valet 

att utbilda sig ligger till stor del i en strävan efter en vardaglig trygghet och detta behov går att 

uppnå i de belöningar som kan växa fram ur en universitetsutbildning (Maslow, 1987). 

5.2 Tillhörigheten till en gemenskap 
 

Vi har i respondenternas utsagor funnit känslan av gemenskap som en relevant 

motivationsfaktor i valet att utbilda sig. Trots att svaren skiljer sig i den meningen att 

respondenterna kopplar gemenskap till olika fenomen är det en drivande motivationsfaktor för 

samtliga respondenter. Vi har utkristalliserat två dimensioner av gemenskap som 
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motivationsfaktorer utifrån respondenternas utsagor. Den ena typen av gemenskap kopplas till 

den som utgörs av studenters gemenskap och hur detta har påverkat valet att studera på 

universitetet. När Billy får frågan om han kan rangordna orden trygghet, uppskattning och 

gemenskap uttrycker han sig så här om begreppet gemenskap: 

 

Många har motiverat mig för att dom säger att det är en väldigt bra 

gemenskap bland studenterna vilket det också är. Det är en fantastisk 

gemenskap, den bästa jag har tagit del av. Så jag värderar gemenskap 

väldigt högt (Billy) 

Billy menar att han fick höra mycket om universitetsvärlden innan han själv bestämde sig för 

att söka in och blev motiverad av vad han fick höra angående vilken gemenskap som skapas 

bland universitetets studenter. Människans behov av gemenskap handlar bland annat om 

strävan efter att få tillhöra en specifik grupp (Maslow, 1987). För Billy har chansen till att få 

tillhöra grupper inom universitetet varit av värde och därför har han motiverats att söka in. 

Den andra typen av gemenskap handlar om att kunna identifiera sig med familjemedlemmar. 

Erik beskriver gemenskapens betydelse för hans val att utbilda sig: 

Att jag sökte till universitetet är ju undermedvetet att jag vill ingå i den 

gemenskapen som finns i familjen eftersom alla är utbildade (Erik) 

Erik förklarar att det finns en undermedveten strävan efter att tillhöra en gemenskap som han 

tycker att hans familj utgör med anledning av att alla har studerat på universitetet. I Eriks svar 

framställs en strävan efter en annan form av gemenskap som drivkraft i valet att utbilda sig. 

Denna utgörs av en familjär sådan. Behovet av gemenskap är av relevans för att individen 

även ska känna kärlek genom att bli omtyckt i en grupp. I Eriks fall kan man tolka det som att 

han motiverats av att indirekt välkomnas in i den gemenskap som utgörs av familjen. Detta 

kan även ställas i relation till behovet av uppskattning, att Erik utifrån sin strävan att tillhöra 

familjens gemenskap således strävar efter familjens uppskattning. 

Det finns en genomgående strävan efter att tillhöra en grupp och/eller kultur av människor 

som universitetsvärlden eller familjen utgör. Den gemenskap som studentlivet utgör skulle 

kunna ses som ett frivilligt val för att få möjlighet att träffa nya människor och uppleva 

studielivet ihop med dessa samt bygga sin egen gemenskap. Detta medan strävan efter att 

tillhöra en familjär gemenskap skulle kunna betraktas som att det finns ett behov av 

uppskattning som behöver tillfredsställas. 

5.3 Att uppskattas för sina val 
 

När respondenterna får rangordna trygghet, uppskattning och gemenskap utifrån vad som 

främst har motiverat dem till att utbilda sig synliggörs ett mönster i svaren där uppskattning 

rangordnas sist i ledet. Detta visar sig vara tämligen paradoxalt då andra förekommande svar 

tenderar att framställa känslan av uppskattning som en relevant motivationsfaktor i valet att 

påbörja högre studier. Utsagorna tenderar emellanåt att bli tvetydiga då vissa studenter å ena 

sidan uttrycker att man inte motiverats av vad omgivningen ska tycka om ens livsval och 
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prestationer, men å andra sidan uttrycker en strävan efter bekräftelse för det faktum att man 

valt att utbilda sig och för den kunskap vilken utbildningen genererar. När Sandra får frågan 

om vilken anledning hon anser vara den främsta till att söka till universitetet uttrycker hon 

följande: 

Ehm, det var nog kanske kommentaren från min mamma att jag behövde 

bli nånting, att det var viktigt att bli nånting och för att bli nånting så 

behövde man en utbildning (Sandra) 

Vidare förklarar Sandra att hon gärna hade startat eget företag från början om hon varit 

tillräckligt modig att strunta i vad andra tycker, samtidigt som hon i ett senare svar där hon får 

rangordna begreppen trygghet, uppskattning och gemenskap väljer att placera uppskattning 

sist. Detta motiverar hon genom att förklara att hon valt att utbilda sig för sin egen skull, som 

går emot vad hon tidigare menat när hon uttryckt att hon sökt till universitetet för sin mammas 

skull. På ett likvärdigt sätt förklarar Kim att hon valt att utbilda sig på grund av ett brinnande 

intresse för det specifika ämnet samtidigt som hon uttrycker att det finns en stark 

motivationsfaktor i att få chans att bevisa sin kapacitet för släkten. Kim har alltså motiverats 

av att mötas av en respekt och bekräftelse från sin släkt vilket visar på behovet av 

uppskattning i kombination med ett kognitivt behov (Maslow, 1987). 

När vi frågar Alex vad hon tror har motiverat henne till att utbilda sig svarar hon att hon bland 

annat motiverats av att hon ville bevisa för sina familjemedlemmar att hon var intelligent nog 

att fullfölja en eftergymnasial utbildning samt för att få bekräftelse som ett resultat av sina 

prestationer på universitetet.  

Valet att påbörja högre utbildning kan anses bottna i en föreställning om vilken bild 

omgivningen i det stora hela kan få av människor med akademisk utbildning. Medan Sandra 

har en bestämd föreställning om att hennes mamma är den främsta motivationsfaktorn bakom 

hennes val att utbilda sig har Pernilla en mer generell föreställning om vad acceptans och 

uppskattning kan växa fram ur, i detta fall en tillräckligt fin utbildning som enligt Pernilla ofta 

är något som visar att man gjort något bra i sitt liv.  

De olika svaren angående uppskattning kan tolkas som att det inte förekommer ett generellt 

och enkelt svar i studenternas prioriteringar avseende val till universitetsstudier. Kanske är det 

så att de gärna ser sig styras av egna intressen och mål men samtidigt påverkas parallellt av 

yttre faktorer så som strävan efter tillhörighet och gemenskap samt den uppskattning som 

tillkommer med detta, bortsett från vad de personligen motiveras av- och belönas med av 

högre utbildning. 

5.4 Kunskap och intressen 
 

När vi bad respondenterna rangordna begreppen lön, kunskap och kompetens fann vi att 

kompetens uppfattades som något vilket kunskap genererade till och eftersom 

universitetsutbildning ger kunskap ansågs det gynna kompetensen. När de fick tala fritt kring 

begreppet kompetens uttryckte sig Kim och Sandra enligt följande: 
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Jag kan nog känna att jag sätter kompetensen högst upp därför att du det är ju 

genom din kompetens som du faktiskt kan motivera din lön (Sandra) 

Genom den kompetens jag får genom att utbilda mig hoppas jag att 

arbetsmarknaden ser mig som mer attraktiv så att säga (Kim)  

Ovanstående svar tolkar vi som att kompetens är något eftersträvansvärt samt att de på en 

arbetsmarknad skulle bli uppskattade. Kompetensens betydelse ställer vi även i relation till 

den andra dimensionen av uppskattning som återfinns i behovsteorin, där individen motiveras 

av att känna uppskattning till sig själv (Maslow, 1987). Detta genom att bland annat få känna 

sig självsäker och kompetent (Maslow, 1987). 

I respondenternas utsagor om varför de valt att utbilda sig på universitetet synliggörs ett starkt 

kognitivt behov och en inre motivation till att förvärva ny kunskap. Bortsett från de redan 

nämnda motivationsfaktorerna så som trygghet i vardagen, tillhörigheten till en gemenskap 

och att bli uppskattad för sina val är strävan efter att nå särskilda kunskaper inom de specifikt 

valda ämnena en stor drivkraft till att man överhuvudtaget valt högre utbildning. När vi ber 

respondenterna att rangordna begreppen lön, kunskap och kompetens utefter vad som 

motiverat dem till högre utbildning rangordnar tre av respondenterna kunskap som nummer 

ett, två stycken rangordnar kunskap sist och en rangordnar kunskap som nummer två 
7
. 

När respondenterna får tala fritt om vad som motiverat dem till högre utbildning tydliggörs 

ändå ett kognitivt behov och en strävan efter kunskap hos samtliga respondenter. 

Respondenterna uttrycker att de valt respektive utbildning på grund av ett genuint intresse för 

innehållet. Då rangordningen inte är tillräckligt stark har vi valt att titta på de svar då 

respondenterna fått tala fritt. Där synliggörs ett mönster som visar att kunskap utgör en 

dominerande motivationsfaktor tillsammans med möjligheten till ett fast jobb och bra 

ekonomi. Kunskapssökandet visar hur människan har ett kognitivt behov som denne 

motiveras att tillfredsställa, att det finns ett behov av att veta och förstå vissa fenomen 

(Maslow, 1987). Billy uttrycker det som att: 

                    Jag vill ha så mycket kunskap jag kan få (Billy) 

Billy förklarar att kunskapen är viktig motivationsfaktor i valet att studera vidare efter 

gymnasial nivå. Likt Billy förklarar Kim att kunskap är en del av hennes motivationsfaktor 

och uttrycker att hon har ett genuint intresse för sitt ämne, vill samla kunskap och ser på ett 

framtida jobb inom området enbart som ett plus. Erik förklarar att valet av ämne har grundat 

sig i ett brinnande intresse och känslan av att kunna utnyttja den kunskap som inte alla har. 

Trots att Sven poängterar den framtida lönens betydelse för valet att utbilda sig på 

universitetet så förklarar han samtidigt i ett senare svar att han inte vill gå till ett arbete som 

han inte finner roligt. På grund av detta har Svens val av ämne delvis styrts av ett personligt 

intresse. 

Sandra och Sven väljer däremot att särskilja på kunskap vid universitetet och kunskap utanför 

universitetet. Båda respondenter menar att den kunskap som universitetet bidrar med går att 

finna på andra håll genom andra erfarenheter. De menar däremot att sådan kunskap inte 

                                                           
7
 Se bilaga 3 för resultatet av samtliga rangordningar. 
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genererar i ett framtida jobb eftersom den inte resulterar i en likvärdig kunskap eftersom den 

saknar examensintyg. På det här sättet menar Sandra och Sven att man med sin samlade 

kunskap utanför universitetet inte kan intyga sin kompetens och att de därför söker efter den 

kunskap universitetet tillhandahåller. Det är denna kunskap som de sedan hoppas på ska ge 

dem fasta jobb och bra löner vilket visar hur insamlandet av kunskap värderas som väsentligt 

gällande jobb och ekonomi. På så sätt blir kunskapssökandet en motivationsfaktor i varför de 

valt att utbilda sig. 

Motivationen till att uppnå kunskap anses alltså relevant både med anledning av personliga 

intressen samt dess påverkan på framtiden. Sandra förklarar till exempel att man med sin 

kompetens, vilken enligt henne växer ur kunskap, kan förhandla om sin lön eller få särskilda 

jobb som inte hade varit möjligt utan universitetsutbildning. Möjligheten till att förvärva 

universitetets kunskap anses vara av relevans utifrån två perspektiv i varför man valt att 

utbilda sig, dels med anledning av personliga intressen, dels i förlängningen även för att 

kunna utnyttja kunskapen i framtida livsmål och grundläggande behov, så som en hög lön. 

5.5 Självförverkligande 
 

Vi ser i några respondenters utsagor att ett självförverkligande synliggörs. Samtliga 

respondenter har valt att utbilda sig vid universitetet men har valt olika typer av inriktningar i 

val av ämnen. Detta kan tolkas som ett sätt att nå självförverkligande. När Billy får frågan om 

vad han anser att meningen med livet är svarar han så här: 

Meningen med livet för mig är att hjälpa andra människor så de får ett bra 

och värdigt liv. Att de ska få livskvalitet i sin vardag och om det är genom 

vänskap, hjälper dom i vården, pratar med dom, bor med dom eller vad det 

nu är... (Billy) 

Billy studerar till sjuksköterska vilket är något som gör ovanstående svar intressant då han 

väljer att göra tydliga paralleller mellan uppfattade personliga egenskaper och något som kan 

klassificeras som en del av en sjuksköterskas yrkesroll. Vi tolkar Billys svar som att han inte 

särskiljer på vem han är och varför han utbildar sig.  

Sandra, som studerar till förskollärare, beskriver sig själv som en livlig och påhittig person 

med en stark personlighet samt att hon anser sig vara tydlig i vad hon tycker och tänker. När 

Sandra får frågan om vad meningen med livet är så nämner hon bland annat att en dag bli 

förskolechef, en roll som kan likställas till vilka egenskaper hon menar att hon har. Det blir 

tydligt att Billy och Sandra söker sig till högre utbildning med anledning av att 

arbetsmarknaden kräver det samtidigt som det skapar ett självförverkligande genom valda 

ämnen där de får utrymme för sina personliga intressen och där personliga egenskaper kan 

synliggöras. Detta kan tolkas som att människor motiveras av att göra det dem anser sig vara 

bäst på och vara trogen sin natur (Maslow, 1987). 

Trots framtida utsikters relevans i form av gemenskap, trygghet och uppskattning så kan det 

finnas en i grunden inneboende och dominerande motivationsfaktor i form av att uppnå en typ 

av självförverkligande: 
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För mig finns det många meningar med livet. Det är inte lätt att sätta fingret 

på vad det… meningen med livet förändras beroende på pågående mål men 

om jag ska säga ett mer generellt mål så är det att upptäcka min omvärld, 

älskas och älska andra och känna en ekonomisk trygghet (Alex)  

Jag ser studierna som ett sätt att uppnå ett personligt mål (Alex)  

Ja men att man kanske försöker att förverkliga så mycket som möjligt 

av sånt som man tänker att man skulle vilja göra (Sandra) 

Alex och Sandras uppfattningar om vad meningen med livet är kan illustrera vad 

självförverkligande handlar om: ett växtbehov som sker i konstant förändring samt ett mål att 

verkligen få göra det man är menad att göra (Maslow, 1987). Detta kan tolkas som att deras 

val till högre utbildning antingen är ett steg i sökandet efter självförverkligande alternativt att 

studierna i sig är ett självförverkligande.  

Människor är ofta omedvetna om sina behov medan självförverkligande kräver en 

medvetenhet om dessa, vilket även förklarar varför mänsklig motivation yttrar sig på olika 

sätt från person till person (Maslow, 1987). Detta kan förklara varför respondenterna tenderar 

att ha olika drivkrafter samt värderar dem olika i valet att utbilda sig som en del av sitt 

självförverkligande. Vi tolkar den tvetydighet som några av respondenterna emellanåt visar på 

att de inte alla gånger själva vet vilka motivationsfaktorer som är de främsta i valet att utbilda 

sig. Detta då intervjusvaren angående valet till högre utbildning många gånger tenderar att 

skifta på både ett omedvetet- och ett medvetet plan. 

5.6 Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med föreliggande studie har varit att utveckla kunskap om hur några studenter 

motiverats till att söka till universitetet. Nedan följer en sammanfattning av våra resultat 

kopplade till varje enskild frågeställning.  

5.6.1 Vilka motiv anger studenter till att söka till universitetet? 

 

Vi har funnit att studenterna drivits av olika och flera motivationsfaktorer när de sökt till 

universitetet. De centrala motivationsfaktorerna som påverkat deras val är: viljan till att samla 

kunskap, att i förlängningen få ett jobb med fast inkomst samt viljan att bli uppskattad för att 

ha valt högre utbildning i sin omgivning. 

5.6.2 Vilka behov synliggörs i studenternas uttryckta motivationsfaktorer? 

 

I denna frågeställning har vi velat se vilka mänskliga och grundläggande behov som 

reflekteras i respondenternas uttrycka motivationsfaktorer enligt Maslows behovsteori (1987). 

De behov som vi menar synliggörs i deras motivationsfaktorer är: behovet av trygghet, 

behovet av uppskattning, behovet av gemenskap, kognitiva behov samt självförverkligande 

(Maslow, 1987). Det är framför allt behovet av trygghet och det kognitiva behovet som 

studenterna syftar till att uppfylla när de söker till universitetet. 
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Respondenterna uttrycker att de motiverats av att långsiktigt få ett fast jobb med fast inkomst. 

Enligt Maslows behovsteori kan man förstå denna motivationsfaktor som ett behov av 

trygghet som illustrerar människans strävan efter att uppnå en säker vardag, detta i form av 

ekonomisk stabilitet, vardagliga rutiner samt en god hälsa (Maslow, 1987). Vidare uttrycker 

respondenterna att de motiveras av att bli uppskattade för vad de gör vilket kan förstås utifrån 

behovet av uppskattning (Maslow, 1987). I behovet av uppskattning återfinns två dimensioner 

där den ena utgörs av att bli uppskattad från omgivningen och den andra om att känna 

uppskattning till sig själv (Maslow, 1987). Båda dimensioner synliggörs i vårt resultat då vi 

tolkar resultatet som att några respondenter även motiveras av att uppnå kompetenser genom 

att ha valt högre utbildning, kompetenser som senare kan göra dem attraktiva för 

omgivningen. Ett exempel på detta är att med sin samlade kunskap kunna styrka sin 

kompetens på arbetsmarknaden (Maslow, 1987).  

 

Det synliggörs även ett behov av gemenskap i respondenternas uttrycka motivationsfaktorer. 

Vi menar att detta behov kan sammanflätas med behovet av uppskattning, Maslow (1987) 

argumenterar också för att behovet av gemenskap ofta leder till en strävan efter uppskattning 

(Maslow, 1987). När individen väl tillhör en gemenskap vill denne bli bekräftad från 

personerna inom denna. Behovet av gemenskap synliggörs bland annat när två respondenter 

talar om strävan efter att ingå i den kultur som familjen utgörs av genom att studera på 

universitetet. Vidare önskar de att bli bekräftade för sina prestationer som i detta fall är att de 

studerar på universitetet. En annan respondent har motiverats av att få tillhöra den gemenskap 

som studenter på universitetet skapar.  

 

Det kognitiva behovet synliggörs några respondenters strävan efter att samla kunskap. 

Intervjusvaren tydliggör att det finns ett behov av att veta och förstå de fenomen man anser 

vara intressanta. Vidare illustreras processen av självförverkligande i respondenternas svar 

genom att några av respondenternas personliga egenskaper kan relateras till valet av 

utbildning. Således kan man förstå att några respondenter valt högre utbildning för att få göra 

vad de är menade att göra. Självförverkligande synliggörs även i intervjusvaren i sin helhet – 

vi har kunnat se att samtliga respondenter har haft ett syfte med att ha valt högre utbildning 

vilket kan tolkas som att valet att studera antingen är en typ av självförverkligande i sig, 

alternativt ett sökande efter självförverkligande för dessa individer.  

5.6.3 Förefaller någon motivationsfaktor vara mer tongivande än andra? 

 

Vi har funnit två motivationsfaktorer som mer tongivande än de andra. Respondenterna har 

främst motiverats av att uppnå trygghet och kunskap när de sökt till universitetet vilka 

återfinns inom behovet av trygghet och det kognitiva behovet. Man kan alltså förstå 

studenternas motivationsfaktorer utifrån dessa grundläggande behov som människan strävar 

efter att tillfredsställa, i detta fall genom att välja högre utbildning. 

 

Trygghet synliggörs både när respondenterna fått tala fritt om vad som motiverat dem till att 

söka högre utbildning samt i rangordningen där trygghet placerats först av flest studenter. 

Detta behov återfinns även som nummer två i rangordningen i behovspyramiden (Maslow, 
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1987). Våra resultat visar att trygghet är en ytterst viktig aspekt i valet att välja högre 

utbildning. Detta eftersom de intervjuade studenterna i huvudsak söker sig till universitetet för 

att i längden kunna få det jobb man vill ha som genererar en fast inkomst. Detta kan i grunden 

tänkas handla om att uppnå en ekonomisk stabilitet via ett jobb man trivs med och kan därför 

förstås utifrån behovet av trygghet (Maslow, 1987).  

 

Den andra tongivande motivationsfaktorn är strävan efter att förvärva kunskap om det ämne 

man är intresserad av. Att motiveras av att samla kunskap kan förstås utifrån det kognitiva 

behovet som innebär att människan har en medfödd nyfikenhet och ett behov av att veta och 

förstå fenomen, vilket kan förklara varför individen motiveras av möjligheten till att få 

kunskap (Maslow, 1987). För några respondenter hade möjligheten till att förvärva kunskap 

varit en styrande motivationsfaktor i valet att studera på universitetet. De respondenter som 

lyfte fram en annan motivationsfaktor som tongivande i deras val hävdade dock samtidigt att 

kunskap var av relevans, dels för att stimulera personliga intressen och dels för att i 

förlängningen kunna utnyttja den på en konkurrerande arbetsmarknad.  
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Kapitel 6 - Diskussion 
 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vidare ges en 

konklusion där våra fynd problematiseras i relation till en samhällelig kontext där det även 

ges förslag på framtida forskning inom området. 

6.1 Våra resultat i relation till tidigare forskning 
 

Vi ser stora likheter mellan våra fynd och de resultat som Bron et al. (2012) och Byrne och 

Flood (2005) fick i sina studier angående vilka bakomliggande motiv som driver studenter till 

att söka högre utbildning. Att respondenterna i denna studie valt högre utbildning med 

anledning av långsiktiga mål, så som karriärsmöjligheter, påminner om ovanstående studiers 

resultat. Bron et al. (2012) och Byrne och Flood (2005) har bland annat visat hur några 

studenter motiverats av långsiktiga mål, så som karriärsmöjligheter. Våra resultat visar 

liknande motivationsfaktorer när respondenterna har motiverats av att i förlängningen få ett 

fast jobb med fast inkomst. Motivationsfaktorerna i våra resultat kan ställas i relation till vad 

Byrne och Flood (2005) benämner som inre och yttre motivationsfaktorer. De yttre 

motivationsfaktorerna handlar om att motiveras av yttre belöningar som till exempel kan 

handla om att få en bra lön. De inre motivationsfaktorerna handlar om att utvecklas 

intellektuellt av högre utbildning. Vi ställer den inre motivationen i relation till det kognitiva 

behovet i vår egen studie som visat sig vara en central motivationsfaktor i vårt resultat. 

 

Våra resultat visar att intresset för valda ämnen bland respondenterna var av relevans för 

varför man sökt till universitetet. Giota (2006) talar om lärandemål som handlar om att 

individen har specifika mål uppsatta för sig själv så som att samla kunskap och utöka sina 

kompetenser. Detta kan ställas i relation till när respondenterna har en motivation som 

grundar sig i ett kunskapssökande. Några respondenter förklarade att de sökt till universitetet 

med anledning av att få bevisa sig själva för andra, leva upp till föräldrars förväntningar eller 

utbilda sig för att det skulle anses som en god prestation från omgivningen i övrigt. Detta 

påminner om vad Giota (2006) benämner som prestationsmål, där lärande sker för att 

tillfredsställa omgivningen. I detta fall kan respondenternas strävan efter uppskattning tolkas 

som att de motiveras utifrån sådana. 

 

Jungert (2009) förklarar att alla människor har en inre avsikt av att samla ny information och 

kunskap, samtidigt som de har ett behov av att känna sig kompetenta. Våra resultat kan ställas 

i relation till detta eftersom förvärvandet av kunskap visade sig vara en av två tongivande 

motivationsfaktorer hos respondenterna. Resultaten visade även hur några respondenter talade 

om kompetensens relevans, framför allt på arbetsmarknaden. Jungert (2009) talar även om två 

typer av motivation. Den ena motivationen handlar om studenters behov av att lära sig och 

den andre uppstår ur glädjen till lärande. Detta kan ställas i relation till föreliggande studies 

resultat, där de två tongivande motivationsfaktorerna handlar om ett trygghets- och 

kunskapssökande. Att söka högre utbildning kan alltså dels betraktas som att individen 

behöver samla kunskap på eftergymnasial nivå för att uppfylla vissa delar i livet, så som en 

tillräckligt bra lön. Den andra tongivande motivationsfaktorn i respondenternas val att studera 
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på universitetet kan ställas i relation till glädjen att lära sig med anledning av att några 

respondenter betonar det personliga intresset för den specifika kunskapen som relevant. 

  

6.2 Konklusion  
 

Vi har i föreliggande studie haft som syfte att ur ett individperspektiv utveckla kunskap om 

studenters motivationsfaktorer avseende valet till högre utbildning. Resultatet har visat att 

respondenterna har motiverats av möjligheten till kunskap, möjligheten till fast jobb med en 

fast inkomst samt strävan efter att bli uppskattad för att man valt att studera på universitetet. 

De grundläggande och mänskliga behov som synliggjorts i respondenternas angivna 

motivationsfaktorer är behovet av trygghet, behovet av gemenskap, tillhörighet och kärlek, 

behovet av uppskattning, det kognitiva behovet samt självförverkligande. De 

motivationsfaktorer som vi funnit vara de mest tongivande i respondenternas val till högre 

utbildning är möjligheten till att uppnå trygghet och kunskap.  

 

Vi menar att våra resultat skulle kunna tänkas bidra till en nyanserad syn på universitetet som 

utbildningspraktik för dess framtida studenter. Mot bakgrund av vår förförståelse för ämnet 

kan det möjligtvis finnas individer som inte söker sig till högre utbildning med anledning av 

att de inte ser sig själva passa in i universitetsvärldens koncept, som tidigare varit till för en 

privilegierad samhällsklass (Frängsmyr, 2011). Trots att detta inte stämmer överens med hur 

universitetsvärlden ser ut idag kan detta möjligtvis vara en bild många fortfarande har. Med 

anledning av att samhället idag strävar efter att locka människor till universitetet i samhället i 

övrigt menar vi att det individperspektiv vi valt att lyfta fram kan bidra till att människor kan 

identifiera sig med individuella motivationsfaktorer, oavsett kulturellt kapital eller 

utbildningskapital (Rubin et al., 2011). Trots detta menar vi att det är av relevans att se till 

individers sociala bakgrunder, något som även synliggjorts i vårt eget resultat trots att vi inte 

syftat till att studera fenomenet ur ett sådant perspektiv. Några respondenter lyfte självmant 

fram familjens betydelse för varför man sökt sig till högre utbildning vilket visar att 

fenomenet bör förstås utifrån utbildningssociologiska aspekter. 

 

Med anledning av att behovet av trygghet har visat sig vara en av två tongivande 

motivationsfaktorer ställer vi oss frågan om det är rimligt att individen behöver ha en 

universitetsutbildning för att kunna uppfylla behovet av trygghet. Hur uppnår de som inte 

väljer att studera känslan av trygghet, om högre utbildning är vad som genererar detta i form 

av fast jobb och fast inkomst? Om arbete och lön är två element till en trygg vardag, har då 

utbildning blivit den enda vägen till detta? Vi har till exempel sett att det finns en 

föreställning om att man utan universitetsutbildning riskerar att behöva nöja sig med sämre 

betalda jobb, sämre arbetsvillkor samt osäkra anställningar och att man därför motiveras av att 

söka sig till universitetet. Detta tolkar vi som att det är av stor relevans med eftergymnasial 

utbildning idag, inte enbart för att kunna arbeta med sådant som kräver särskild kunskap utan 

också enbart i syfte för att försäkra sig om att man har möjlighet till en fast anställning med 

fast inkomst – en trygg vardag. 
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Om strävan efter trygghet och kunskap är de två tongivande motivationsfaktorerna kan man 

ifrågasätta vad dessa drivkrafter hos den enskilde individen skulle kunna bidra till i en 

samhällelig kontext. Om individen väljer att söka till universitetet enbart med anledning av 

vilka jobb man i förlängningen har möjlighet att få skulle detta kunna leda till vissa 

samhällskonsekvenser. Finns det till exempel flertalet jobb inom en viss sektor och de 

sökande till universitetet skulle motiveras av att utbilda sig för att bli kvalificerad till detta 

yrke skulle detta kunna få konsekvenser om den specifika branschen försvann. Om samtliga 

jobb inom denna skulle försvinna, försvinner även individens fasta anställning och inkomst, 

alltså sådana faktorer som återfinns i behovet av trygghet (Maslow, 1987). I ett sådant 

scenario skulle det utopiskt sett kunna tänkas vara till fördel om samtliga universitetssökande 

motiverades av brinnande intressen. Om trygghetsbehovet försvann skulle möjligtvis detta 

kunna aktualiseras på nytt genom personliga engagemang.  

 

Att respondenterna strävar efter att förvärva kunskap kan tolkas som att det idag råder en 

konkurrens om jobben på arbetsmarknaden och att kraven på individen således har stärkts. 

Vidare kan detta leda till att det blir relevant att söka sig till högre utbildning för att samla 

kunskap på en mer avancerad nivå för att kvalificera sig för de jobb som finns. Vi ställer oss 

frågan om det i ett framtida scenario skulle kunna bli ett överflöd av studerande vid 

universiteten, och om detta skulle innebära att arbetsmarknaden ställer allt högre krav på 

individers utbildningsnivå. Med anledning av att våra resultat visar att utbildning är starkt 

relaterat till vardaglig trygghet så skulle människor möjligtvis söka sig till mer avancerade 

utbildningsnivåer för att fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske skulle detta 

kunna resultera i att allt färre personer kommer ut i arbetslivet eftersom de istället väljer att 

påbygga sina kompetenser i en studiemiljö.  

 

Man kan, mot bakgrund av att samhället strävar efter att inkludera människor till universitetet 

i samhället i stort, fråga sig hur detta i ett framtida scenario skulle påverka universiteten. Om 

det finns en vision där allt fler människor ska motiveras till att studera på universitetsnivå 

skulle det kunna finnas en risk att den genomsnittliga studenten blir sämre utbildad om det 

genuina intresset för utbildningen inte finns.  

6.2.1 Förslag till framtida forskning 

 

Vi ställer oss frågan om motivationen avseende valet till högre utbildning ter sig annorlunda 

beroende på utbildningsval. Valet av utbildningsprogram är en aspekt vi utelämnat i denna 

studie, men vi ställer oss frågan om detta skulle kunna vara en påverkan i vad individen 

motiveras av när de väljer högre utbildning. Våra resultat visar att intresset för den valda 

utbildningen spelar stor roll när individen söker sig till högre utbildning, detta med anledning 

av att det finns en motivationsfaktor i att vilja samla kunskap om det specifika ämnet, men ser 

de bakomliggande motiven olika ut beroende på om man studerar till konstvetare eller 

förskolelärare? Detta är en aspekt som vi menar vore intressant att forska vidare om. 

Fenomenet skulle även kunna studeras vidare genom att undersöka skillnader bland studenter 

som läser hela program i relation till studenter som läser fristående kurser. Skulle dessa val 
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kunna förklara långsiktiga- och kortsiktiga mål? Och hur skulle dessa mål se ut beroende på 

utbildningstid?  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
 

 
 

Hej! 

Vi är två blivande beteendevetare som heter CajsaStina Risberg och Nathalie Norlin och 

studerar just nu vår sista termin vid Uppsala universitet. Vi ska nu skriva vårt avslutande 

examensarbete i Pedagogik C och söker därför personer att intervjua för vår studie som är 

universitetsstuderande. Vårt syfte med vår studie är att ur ett individperspektiv utveckla 

kunskap om studenters motivation avseende val till universitetsstudier. 

 

Vi är intresserade av att få intervjua dig om intresse finns. Intervjun tar uppskattningsvis en 

halvtimme och sker på den plats du önskar. Vi kommer under vårt arbete självklart att 

behandla all information konfidentiellt vilket innebär att allt material enbart kommer att 

användas för avsett syfte samt att du som respondent kommer att vara avidentifierad i det 

slutliga resultatet. Vi önskar även att få ljudinspela intervjun med ditt medgivande. 

 

Om det uppkommer frågor angående vår undersökning är du välkommen att kontakta oss. Om 

du är intresserad av att delta i vår intervju så uppskattar vi om du svarar snarast. 

 

Tack på förhand! 

CajsaStina Risberg och Nathalie Norlin 

 

Kontaktinformation: 

nathaliexx@xxxx.com – 076-xxxxxxx 

cajsastinxxxx@xxxx.com – 073-xxxxxx 
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Instruktioner 

- Intervjun innehåller 20 frågor 

- Intervjun kommer att ljudinspelas men ingen annan än vi som forskare kommer ha tillgång 

till materialet och det kommer heller inte att användas för något annat än avsett syfte 

- Du har rätt att avbryta intervjun när som helst 

- Du kan välja att inte svara på en fråga 

- Du har rätt att ta del av det färdiga arbetet 

- Du kommer att bli avidentifierad i det slutliga resultatet 

Inledande frågor 

1. Är det något du undrar över innan vi börjar? 

2. När började du studera? 

3. Hur lång är din utbildning? 

4. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

5. Vad tror du motiverar dig till att fortsätta studera efter påbörjade studier? 

Motivation 

6. Vad är meningen med livet för dig? 

7. Vad fick dig att söka till universitetet? 

- Om fler alternativ finns, vilken var den främsta anledningen till varför du sökte till 

universitetet? 

8. Hade du hellre arbetat om du kunnat? 

- Om du redan arbetar vid sidan om studierna, hade du då hellre arbetat heltid om du kunnat? 

9. Vad tänker du på när du hör ordet motivation? 

10. Vad är det som påverkar din motivation till att studera efter gymnasiet? 

11. Vad tänker du på när du hör ordet trygghet? 
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12. Hur ser en trygg vardag ut för dig? 

13. Du får tre ord: trygghet, uppskattning och gemenskap - Hur skulle du rangordna dessa ord 

utifrån vad som motiverar dig till att välja högre utbildning? 

- Kan du motivera denna rangordning? 

14. Du får nu ytterligare tre ord: lön, kunskap och kompetens - Hur skulle du rangordna dessa 

ord utifrån vad som motiverar dig till att välja högre utbildning? 

15. Tycker du att det är roligt att läsa din utbildning? 

- Om ja, på vilket sätt är det roligt? 

- Om nej, på vilket sätt är det inte roligt? 

16. Läser du tillsammans med andra i en klass? 

- Om ja, brukar du samtala med dina klasskamrater om vad som har motiverat er till högre 

utbildning? 

- Om ja, vilka motivationsfaktorer är de största? 

17. Vad tänker du på när du hör ordet uppskattning? 

- Kan du ge några exempel på sådant som får dig att känna uppskattning? 

Avslutande frågor 

18. Vad har du för mål med dina studier? 

19. Jag har inga mer frågor - Är det något du vill tillägga? 

20. Om vi kommer på något vi missat, får vi då återkomma till dig per telefon? 
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8.3 Bilaga 3 
 

Tabellen visar resultatet av intervjufråga 13 när respondenterna fick rangordna begreppen 

trygghet, uppskattning och gemenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar resultatet av intervjufråga 14 då respondenterna fick rangordna begreppen lön, 

kunskap och kompetens. 

* Lön Kunskap Kompetens 

Pernilla 3 1 2 

Sven 1 3 2 

Alex 2 1 3 

Billy 3 2 1 

Erik 3 1 2 

Sandra 2 3 1 

 

Exempel på hur tematiseringen sett ut under databearbetning- och analysmetod. 

Övergripande teman 

 Kunskap och intressen  

Roligt, intresse, gillar, intresserar, hobby, fylla på kunskapsbanken, kul, rolig utbildning, inte 

nåt man tycker är tråkigt, jag vill ha så mycket kunskap jag kan få, att kunna mer än vad som 

behövs, jag gillar kunskap och att veta mycket, gillar och intresserar mig för studier, 

universitetslivet verkade roligt.   

 Trygghet i vardagen 

vet vad jag ska göra, gå i skolan, vad jag ska göra under dagen, ha en plan då kan jag känna 

mig trygg, struktur i vardagen, ekonomi, jobb, studier, kontinuitet, stabilt jobb, ekonomisk 

trygghet, att gå till dagligen, ha någonting att göra, rätt mycket pengar, ett säkert jobb, pengar, 

tak över huvudet.  

 

* Trygghet Uppskattning Gemenskap 

Pernilla 2 3 1 

Sven 1 2 3 

Alex 1 2 3 

Billy 1 3 2 

Erik 1 2 3 

Sandra 1 3 2 
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 Tillhörighet till en gemenskap  

Väldigt bra gemenskap mellan studenterna, fantastisk gemenskap, träffar människor å a får 

nya pluggpoolare, universitetsvärlden hade mycket att ge, gemenskapen som finns inom 

familjen,   

 Att uppskattas för sina val  

gjort ett bra jobb, om nån säger att man har gjort nåt bättre, bli bekräftad, uppskattad, 

uppskattas av dom omkring mig, det man gör ses, höra att man är bra, duktig, någon tycker det 

man gör är bra, klapp på axeln, får du blommor, att bli accepterad, ha en fin utbildning, få 

uppskattning av en annan människa, vänliga gester, få uppskattning när jag klarat en kurs.  

 Självförverkligande  

Att göra så mycket man kan, vara med nära och kära, känna glädje, glad, lycklig, få 

livskvalitet, vill bli bäst på allt, få ett roligt jobb, skaffa barn, meningen med livet förändras 

beroende på pågående mål, upptäcka min omvärld, bli älskad och älska de omkring mig.  

 


