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Förord 
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vår enkät vilket gjort vårt examensarbete möjligt. Tack! 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Christer Theandersson som varit ett stort 
stöd och bidragit med goda råd under arbetets gång.  
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Sammanfattning 
Att behålla sin anställningsbarhet genom hela livet blir allt viktigare i dagens 
föränderliga arbetsmarknad. De ökande krav som läggs på individen gällande 
anställningsbarhet kan vara en anledning till att antalet studenter på Sveriges 
högskolor stadigt ökar. Men frågan är hur viktigt anställbarhet är för studenters 
studiemotivation. Motivation delas i huvudsak in i två kategorier, inre och yttre 
motivation (Deci & Ryan, 2000). I en mer detaljerad indelning skiljer man på sex 
motivationsfaktorer; to know, toward accomplishment, to experience stimulation samt 
identified, introjected och external regulation (Vallerand m.fl, 1993). Syftet med 
denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som påverkar en individs val 
att börja studera på högskola. Vi har även undersökt om motivationen ser annorlunda 
ut beroende på respondenterna kön och ålder. Empirin samlades in via en 
webbenkät som var baserad på Academic Motivation Scale (Vallerand m.fl, 1992), 
där deltagarna fick skatta till vilken grad de ansåg att respektive påstående motiverat 
dem i valet att börja studera. Även om marginalerna var små så visade vårt resultat 
att yttre motivationsfaktorer hade störst påverkan på valet att studera. Identified var 
den motivationsvariabeln som fick högst värde vilket innebär att man gör någonting 
för att man har bestämt det, även fast det inte är kul. Att man istället ser handlingen 
som en nödvändighet eller för att man tror att man kan ha nytta av det i framtiden. Vi 
fann inga signifikanta skillnader mellan könen. Dock visade vår analys att de fanns 
signifikanta skillnader i motivationen, men dessa hängde samman med 
respondenternas ålder.  
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Abstract 
Maintaining one’s employability throughout their lives is becoming increasingly 
important in today's labor market, which is in constant change. The increasing 
demands placed on the individual regarding one´s employability can be a reason why 
the number of students at Swedish colleges is steadily increasing. But the question is 
how important is the factor employability for students' student motivation. Motivation 
can be divided into two categories, internal and external motivation (Deci & Ryan, 
2000). In a more detailed division, six motivational factors are distinguished; to know, 
toward accomplishment, to experience stimulation as well as identified, introjected 
and external regulation (Vallerand et al., 1992). The purpose of this study was to 
investigate which motivational factors affect an individual's choice to study at college. 
We have also investigated whether the motivation appears different depending on 
the respondents' gender and age. The empirical data was collected via a web survey 
that was based on Academic Motivation Scale (Vallerand et al., 1992), where the 
participants estimated in what extent they considered each claim to have motivated 
them in their choice to start studying. Even though the margin was small our result 
showed that external motivational factors had the greatest impact on the choice to 
study. Identified was the motivational variable ranked highest, which means to do 
something because one has decided to do it although it is not fun. That the activity is 
seen as necessary or because one believes that doing an activity will be useful in 
future. We found no significant differences between the sexes. However, our analysis 
showed that there were significant differences in motivation, but these were related to 
the respondents' age. 
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1 INLEDNING 
Nedan följer en inledande presentation av vår studie där vi redogör för studiens bakgrund och 
vad som lett fram till studiens syfte. Vi beskriver sedan vårt syfte samt vilka frågeställningar 
som ligger till grund för studien. Studiens avgränsningar framförs samt begreppsdefinitioner 
med syfte att undvika eventuella missförstånd under läsning av studien.   
 
1.1 Bakgrund 
Sveriges arbetsmarknad är i konstant förändring vilket leder till ständigt nya förutsättningar. 
Uppmärksamheten som riktas mot det livslånga lärandet är större än någonsin och 
diskussionerna om anställningsbarhet är högst aktuella. Att göra sig själv anställningsbar är en 
faktor som har blivit allt viktigare på dagens arbetsmarknad. Begreppet anställningsbarhet kan 
ur ett individperspektiv ses som ett sätt att beskriva en individs förmåga att både få, byta samt 
behålla ett arbete. Anställningsbarhet handlar alltså inte enbart om nyanställningar och hur 
man som arbetssökare säljer in sig själv som en god arbetstagare. Utan det gäller även för de 
individer som redan är etablerade på arbetsmarknaden att upprätthålla sin anställningsbarhet 
under hela sitt arbetsliv (Sparrhopp & Fejes, 2016:157).  
 
Arbetsmarknaden och individens anställningsbarhet påverkas även av en pågående 
globalisering och en teknologisk utveckling som ständigt ökar. I och med detta riskerar många 
erfarna människors kunskapsbas att bli otillräcklig. Arbeten som inte kräver någon akademisk 
utbildning eller formell kompetens, som enklare industriarbeten och andra liknande yrken, 
försvinner bort till låglöneländer eller ersätts av maskiner i allt raskare takt. Arbetsuppgiften 
kan då snabbt förändras till något som inte är lika enkelt att utföra utan någon form av 
utbildning. Det för med sig en ökad arbetslöshet bland de människor som inte har en 
högskoleutbildning att luta sig mot (Ahl, 2004).  
 
Utifrån anställningsbarhetsdiskursen kan ett sätt att förbättra sin anställningsbarhet, och inte 
riskera att hamna utanför arbetsmarknaden, vara via akademiska meriter. 
Anställningsbarhetsdiskursen kan därigenom påverka en individs motivation att studera 
genom en indirekt betoning på utbildningens roll vad gäller individens chanser på 
arbetsmarknaden. Framförallt kommer det till uttryck via de motivationsvariabler som i 
studien benämns identified och external, vilka kortfattat innebär att man utför en handling för 
att man ser det som en nödvändighet, eller för att man känner en yttre press. Kanske är det 
inte en slump att antalet studenter på Sveriges högskolor och universitet under de senaste åren 
expanderat samtidigt som diskussionen i samhället pågår kring anställningsbarhet.  
 
Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har 
sjunkit. Tittar man på den del av den svenska befolkningen som är mellan 25–64 år, så har 43 
procent läst vidare efter gymnasieskolan. Utav dessa individer är det 27 procent som har en 
utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet, vilket innebär att de klassas som högutbildade. 
År 2000 var andelen högutbildade 16 procent, jämfört med 27 procent idag (SCB, 2019). Det 
kostar mycket att studera, både i form av exempelvis lån från Centrala studiestödsnämnden 
som ska betalas tillbaka, samt utebliven eller drastiskt minskad arbetsinkomst under 
studietiden. De som då har valt att påbörja en högskoleutbildning, vad var det som motiverade 
dem? Är det möjligheten till ökad anställningsbarhet som motiverar till att studera på 
högskola? Utbildning kan dock även bidra till att ge individen en chans att växa och 
utvecklas, samtidigt som de får möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen (Ahl, 2004). 
Kan det då innebära att personlig utveckling är det som motiverar till att man väljer att studera 
på högskolenivå?  
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Med detta i åtanke väcktes intresset för att närmare utforska vad som motiverar studenter i sitt 
val att studera på högskola. Den uppfattning som vi fått under våra tre år på Högskolan i 
Borås är att motivet till att börja studera har skilt sig vida åt bland våra klasskamrater. Detta 
var ett faktum som intresserade oss och skapade frågan om hur motiven till att studera skulle 
se ut i ett större urval. Till vår hjälp har vi främst använt oss av Deci och Ryans (2000) teori 
om inre- och yttre motivationsfaktorer. Kortfattat kan man säga att ifall man gör någonting 
enbart för att man finner det intressant eller tillfredsställande, då drivs man av inre motivation. 
Medan den yttre motivationen handlar om att göra någonting för att uppnå ett separat mål. 
Inom distinktionen mellan inre- och yttre motivation är det framförallt avsikten som ligger 
bakom handlingen som är av stor betydelse.  
  
1.2 Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilken av inre- och yttre motivationsfaktorer som har 
motiverat studenterna till att studera på högskola. 
  
1.3 Frågeställningar 

• Är det inre- eller yttre motivationsfaktorer som främst ligger bakom valet att börja 
studera på högskola? 

• Förekommer det några skillnader i studenters motivation beroende på kön? 
• Förekommer det någon skillnad i studenters motivation beroende på ålder? 

 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till studenter på Högskolan i Borås. Vi har medvetet valt att 
endast undersöka studenter som är inskrivna på Borås högskola då vi specifikt var 
intresserade av denna målgrupp.  
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer en begreppsdefinition. Denna är till för att förhindra eventuella missförstånd 
under läsningen av studien.  
 
Motivation: I vår studie hänger motivation samman med hur en individ drivs till ett visst 
beteende och handlande. Motivation ses som en benämning på den eller de faktorer som 
skapar en handling, i vår studie faktorer som får studenter att påbörja högskolestudier. 
 
Anställningsbarhet: Begreppet anställningsbarhet syftar i vår studie till en individs möjlighet 
att få ett arbete, klara av att utföra arbetsuppgifterna och behålla arbetet, och på så sätt 
etablera sig på arbetsmarknaden.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I denna del presenteras de teorier som vår studie bygger på. Teoriernas syfte har varit att 
fungera som verktyg med vilka vi kan sätta vår insamlade data i ett sammanhang. Vi kommer 
inledningsvis att kort presentera Self-determination theory, för att sedan främst fokusera på 
vår huvudsakliga teori om inre och yttre motivation. Denna teori valdes då vi ansåg den vara 
av relevans för att besvara våra frågeställningar. En problematisering kring inre och yttre 
motivation beskrivs, som sedan följs av Academic motivation scale, som är den teori som 
spelat en avgörande roll vid konstruktionen av enkäterna. Avsnittet avslutas med en 
beskrivning av teorin kring anställningsbarhet. 
 
2.1 Self-determination theory (SDT) 
Self Determination Theory (SDT) är en erkänd motivationsteori som utvecklats av Edward L. 
Deci och Rickard M. Ryan, som båda är professorer vid University of Rochester. SDT 
innehåller teoretiska principer som har använts till att öka förståelsen för hur motivations-
processen fungerar inom brett skilda fält som idrottspsykologi, arbetsmotivation, relationer, 
föräldraskap och akademisk motivation. För att förstå hur motivation påverkar resultatet, så 
måste man i enlighet med teorin gå djupare än att enbart fokusera på ifall individens 
motivation är hög eller låg. Man måste titta på typen av motivation och vilken grad av 
självbestämmande som ligger bakom motivationen (Vallerand m.fl., 2008). SDT menar att det 
finns flera olika typer av motivation, med en huvudsaklig skillnad mellan inre och yttre 
motivation. Det som skiljer den inre och yttre motivation åt baseras på de avsikter eller 
målsättningar som ligger bakom handlingen. Kortfattat kan man säga att ifall man gör 
någonting enbart för att man finner det intressant eller tillfredsställande, då drivs man av inre 
motivation. Medan den yttre motivationen handlar om att göra någonting för att uppnå ett 
separat mål. Dessa begrepp förklaras mer ingående nedan. Teorin utgår ifrån människans 
psykologiska behov och grundar sig på ett antagande om att människor har ett naturligt behov 
av att uppleva kompetens, samhörighet och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). 
 
2.2 Inre motivationsfaktorer 
Inre motivation baseras på människors behov av att känna självbestämmande. En definition 
på inre motivation är följande:  
 

Intrinsic motivation, which refers to doing an activity simply for the enjoyment of 
the activity itself, rather than its instrumental value (Deci & Ryan, 2000:56).  

 
En individ som drivs av inre motivation måste känna valfrihet och att hon själv har kontroll 
över sina val. Inre motivation innefattar en hög grad av självbestämmande. Känslor som 
intresse, glädje och upprymdhet hänger samman med denna form av motivation (Ahl, 2004). 
En individ som handlar utifrån inre motivation utför handlingen eftersom själva aktiviteten 
upplevs som intressant eller tillfredsställande och handlingen utförs utan både kontroll, 
belöningar och påtryckningar utifrån (Deci & Ryan, 2000).  
 
Ett exempel på skillnader kan vara en student som är mycket motiverad att göra sina läxor på 
grund av intresse och nyfikenhet, till skillnad från en annan student som gör sina läxor för att 
få beröm eller bekräftelse från sin omgivning. Dessa två studenter kan vara lika mycket 
motiverade, men motivationens fokus skiljer sig åt. Den första studenten drivs av inre 
motivationsfaktorer medans den andra drivs av yttre motivationsfaktorer. Fenomenet med inre 
motivation upptäcktes först av White när han studerade djurs spontana beteende. Aktiviteter 
som var lärorika, lekfulla eller baserades på nyfikenhet hade ett högt deltagande även utan 
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både belöningar eller bestraffning. Dessa spontana beteenden utfördes således helt utan någon 
instrumentell anledning, utan enbart för att de skänkte glädje och tillfredsställelse åt utövaren. 
För människor är inre motivation inte den enda drivkraften, men den är viktig. Enligt teorin är 
människan från födseln en aktiv, frågvis, nyfiken och lekfull varelse med en vilja att lära och 
utforska. Detta beteende är inte på något sätt begränsat till barndomen, utan är en betydande 
del av människans natur, vilket påverkar både prestationer, uthållighet och välmående genom 
hela livet (Deci & Ryan, 2000).  
 
2.3 Yttre motivationsfaktorer 
När en individ handlar utifrån yttre motivationsfaktorer så har motivationen istället sin grund i 
något annat än själva aktiviteten.  
 

Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in 
order to attain some separable outcome (Deci & Ryan, 2000:60). 

  
Det innebär mål som inte kommer från individen själv utan mål som andra människor förser 
en med såsom belöningar och straff, tvång, sociala normer och så vidare. Enligt denna 
uppdelning innefattar yttre motivation även handlingar som syftar till att tillfredsställa 
fysiologiska behov, såsom hunger och törst (Ahl, 2004). Handlingen blir i dessa fall främst ett 
redskap som används för att uppnå ett separat mål. Yttre motivation kan innehålla viss grad av 
självbestämmande, fast inte i den grad som återfinns i inre motivation.  
 
Ett exempel kan vara skillnaden mellan en student som gör sina läxor på grund av rädsla för 
bestraffning och en annan student som gör sina läxor eftersom hen ser det som värdefullt för 
framtiden. Den första studenten drivs av extern kontroll eftersom målet är att undvika 
bestraffning. Då motivationen bakom handlingen är separerbart från målet, handlar det i detta 
fall om yttre motivation. På liknande sätt drivs även den andra studenten av yttre motivation, 
eftersom målet med handlingen åter kan separeras från själva handlingen. Detta trots att 
handlingen innefattar ett personligt engagemang och en viss grad av självbestämmande. Om 
syftet med att göra läxorna endast hade varit att uppnå tillfredsställelse för studenten, då hade 
det istället varit frågan om inre motivation.  
 
Även om inre motivation är en viktig typ av motivation, så drivs de flesta aktiviteter som 
individer utför av yttre motivation. Speciellt hos vuxna individer så begränsas möjligheterna 
till inre motivation av sociala krav och roller (Deci & Ryan, 2000). Sammanfattningsvis 
handlar yttre motivation om huruvida motivationen har sin grund i en separerbar konsekvens. 
Däremot kan yttre motivation båda ske utifrån självbestämmande såväl som låg grad av 
självbestämmande, vilket inte är fallet med inre motivation som alltid har sin grund i 
självbestämmande.  
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2.4 Problematisering av inre- och yttre motivationsfaktorer 
Uppdelningen mellan inre- och yttre faktorer är inte alltid helt självklar. Ett exempel är de 
sociala behoven. Om de är inre- eller yttre motivation är inte självklart och frågan aktualiserar 
att begreppet inte är så tydligt som det kan verka. Ett annat exempel på oklarheter rör det 
faktum att det kan finnas en mängd kombinationer av yttre och inre motivation. En 
kombination av faktorerna kan vara en individen som till en början gör något på grund av 
yttre motivation, man får betalt för det eller man är tvungen, men som sedan fortsätta bara för 
att det är roligt. Eller tvärtom. Uppdelningen mellan yttre och inre har emellertid fått 
ordentligt fäste bland motivationsteorier.  
 
Vad som är bäst är dock inte helt självklart. För mycket inre motivation kan leda till att folk 
gör vad de vill i stället för att arbeta mot exempelvis organisationens mål. För den enskilde 
individen är dock den inre motivationen bäst. Den leder till bättre hälsa, ökat lärande och 
ökad kreativitet. Ifall yttre belöningar, som högre lön eller bra betyg, tränger ut inre 
belöningar råder det dock delade meningar om. Tron på den motiverade medarbetaren eller 
eleven som enbart drivs av inre motivationsfaktorer och som inte behöver yttre belöningar för 
att prestera är enligt somliga forskare idealistisk och diskriminerande. Det går helt enkelt inte 
att dra några enkla och generella slutsatser om huruvida yttre belöningar är bra eller dåliga. 
Forskningsresultaten visar att det beror på en rad olika faktorer som situationen, belöningen i 
sig, återkopplingen, hur belöningen administreras och på vem som erbjuder och tar emot 
belöningen. Dessutom tillkommer individuella skillnader (Ahl, 2004).  
 
2.5 Academic motivation scale  
Mycket av den forskning som finns gällande SDT och utbildning handlar om inre 
motivationen. För att öka förståelsen för hur motivation fungerar i utbildningssammanhang 
ansåg flera erkända forskare att man måste gå djupare än att enbart fokusera på inre- och yttre 
motivation och utveckla en mer detaljerad form av analys. För att mäta detta utvecklades och 
validerades Academic motivation scale (AMS). Studiemotivation delas här in i tre 
huvudkategorier; inre motivation, yttre motivation samt bristande motivation. Den bristande 
motivationen kommer inte att behandlas i denna studie då vårt syfte har varit att undersöka 
vad som motiverar individer, och inte vad som inte motiverar. Till de inre- och yttre 
motivationsfaktorerna har det utvecklats tre underkategorier/motivationsvariabler.  
 
De tre motivationsvariablerna till inre motivation är;  
 
To know: att göra någonting för att man känner ett nöjet och en tillfredsställelse i att lära sig 
nya saker och få kunskap. “Jag uppskattar att få lära mig nya saker” är ett påstående från vår 
enkät som går att applicera på denna typ av motivation. 
Toward accomplishment: att göra någonting för nöjet och tillfredsställelsen det ger, samtidigt 
som man försöker uppnå någonting. Det kan handla om att överträffa sig själv, eller känna en 
inre tillfredsställelse i att ha klarat av en svår uppgift. “Jag gillar känslan av att överträffa mig 
själv jämfört med mina tidigare studier” är ett påstående från vår enkät som går att applicera 
på denna typ av motivation. 
To experience stimulation: att göra någonting för att uppleva en känsla av stimulans. Det kan 
exempelvis handla om nöjet i att läsa om ett intressanta ämnen eller något annat som ger 
individen en känsla av upprymdhet “Jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina 
idéer” är ett påstående från vår enkät som går att applicera på denna typ av motivation. 
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De tre motivationsvariablerna till yttre motivation är; 
 
Identified: Att göra någonting för att man har bestämt det, även fast det inte är kul. Att man 
istället ser handlingen som en nödvändighet eller för att man tror att man kan ha nytta av det i 
framtiden. “Det ger mig möjligheten att få den karriär som jag vill ha i framtiden “ är ett 
påstående från vår enkät som går att applicera på denna typ av motivation. 
Introjected: Att göra någonting för att man pressar sig själv till det. Man försöker att genom 
handlingen upprätthålla sitt egenvärde och bevisa att man klarar av någonting “Kunna bevisa 
för mig själv att jag klarar av högskolan “ är ett påstående från vår enkät som går att applicera 
på denna typ av motivation.  
External: Att göra någonting på grund av yttre press. Att undvika bestraffning eller få en 
belöning. “ Utan en högskoleexamen kommer jag inte kunna få ett välbetalt arbete i framtiden 
“ är ett påstående från vår enkät som går att applicera på denna typ av motivation (Vallerand 
m.fl., 1992).  
 
2.6 Anställningsbarhet  
En aspekt av anställningsbarhet är individens förmåga att få en anställning. Ett arbete bidrar 
med både en stabil inkomst idag och tryggar pensionen för framtiden. Att ha ett arbete är 
således en viktig del i människors liv och att alla individer har den kompetens som krävs för 
att ha en försörjning låter otvivelaktigt som något bra. Men samtidigt innebär det att någon 
inkluderas och någon exkluderas. Anställningsbarhetsdiskursen har inneburit en förskjutning 
vad gäller ansvaret för en individs anställningsbarhet. Från att ha varit ett kollektivt ansvar via 
olika samhällsinstitutioner, till att nu främst vara den enskilde individens ansvar. Ifall man 
inte anses anställningsbar av arbetsmarknaden har man främst sig själv att skylla (Fejes & 
Sparrhopp, 2016:14). Ett sätt att förbättra sin anställningsbarhet kan vara via akademiska 
meriter, något som också betonas inom anställningsbarhetsdiskursen. Med en examen från 
högskolan är chanserna generellt större till sysselsättning än om man jämför med individer 
med enbart gymnasial utbildning. Redan efter 6 till 18 månader har en högre andel individer 
med en högskoleexamen skaffat sig ett arbete än de utan (Sparrhoff & Fejes, 2016:39). 
Sammantaget kan detta i sin tur ligga till grund för individens motivation att investera i en 
högskoleutbildning. I dessa fall drivs individer av en yttre motivationsfaktor genom att 
grunden till motivationen (att öka sin anställningsbarhet) blir ett separerbart mål i förhållande 
till handlingen (att börja studera). Framförallt kommer det till uttryck via de 
motivationsvariabler som i studien benämns identified och external. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenterar vi en genomgång med tidigare forskning inom området 
studiemotivation samt inre och yttre motivation i förhållande till bakgrundsfaktorerna kön och 
ålder. Den tidigare forskning som vi valt att använd beskriver på olika sätt studenters 
upplevelse av inre och yttre motivation, samt bakgrundsfaktorn kön. Då vi inte fann relevant 
forskning som beskrev bakgrundsfaktorer ålder i förhållande till inre och yttre motivation, 
beskriver den forskningen istället hur inre och yttre motivation i kan påverka arbetsmotivation 
utifrån individens ålder.  
 
3.1 Vad motiverar studenter till att börja studera 
Skaalvik & Finbak (2001) genomförde en stor intervjustudie där studiemotivationen hos 
vuxenstuderande i Norge, Spanien och Storbritannien undersöktes. I studien mättes i vilken 
grad bl.a. påståenden som; intresse av att lära sig för kunskapens egen skull och intresse av 
att lära sig för att nå utbildningsmål var relaterade till deltagandet. I resultatet framkommer 
det att den yttre motivationen, att lära sig för att nå utbildningsmål, hade ett starkt samband 
med deltagande i alla tre länderna. För den inre motivation, intresse av att lära sig för 
kunskapens egen skull, var sambandet svagare. Undersökningen innehöll även frågor om 
motiv till att vidareutbilda sig. Det vanligaste svaret var hängde samman med individens 
anställning eller den anställning individen hoppades att utbildningen på sikt skulle leda till. 
Även detta kan vi koppla till yttre motivationsfaktorer, och även teorin om anställningsbarhet. 
Intresse för ämnet och möjlighet att utvecklas som människa hamnade dock också högt. I 
studien undersöktes även varför individer valde att inte delta i vuxenutbildning. Här handlade 
de vanligaste svaren, i fallande ordning, om brist på tid, brist på intresse, inget behov, 
hälsoskäl, omsorgsplikten eller brist på lämpligt utbildningstillfälle (Ahl, 2004). Studien visar 
sammanfattningsvis på att det råder ett starkare samband mellan yttre motivationsfaktorer och 
deltagande på vuxenutbildningen än med inre motivationsfaktorer. Detta oavsett ifall 
individen bodde i Norge, Spanien och Storbritannien (Skaalvik & Finbak, 2001). 
 
Corts och Stoner  (2011) genomförde en studie där de undersökte collegestudenter och deras 
motiv till att börja studera. Genom en enkätstudie kunde de urskilja fem huvudsakliga faktorer 
som de ansåg vara motivet bakom valet att börja studera. Den första och främsta faktorn de 
kom fram till var de sociala möjligheterna. Där var aspekter som möjligheten till en rolig tid, 
samt vikten av vänner och studiekamrater inkluderat. Intellektuell nyfikenhet var en annan 
faktor och handlade om möjligheterna till inspirerande och tankeväckande föreläsningar. Att 
lära sig nya saker och att utmana sig själv. Den tredje faktorn handlar om de karriärmässiga- 
och finansiella möjligheter som blev möjliga efter utbildningen. Studenterna såg utbildningen 
som en möjlig väg till drömjobbet, eller som en investering som ger avkastning med tiden. 
Självförverkligande var ytterligare en viktig faktor. Studenterna uppgav att de såg på college 
tiden som en tid att upptäcka sig själva och vilka personer de var, eller som ett sätt att 
förbättra sin sociala status och image. Även normer och förväntningar var en bidragande 
faktor. Somliga studenter uppgav att de hade börjat på college enbart för att de inte hade 
något annat val, eller för att detta var någonting som alla gör. Dessa fem faktorer jämfördes 
sedan med sju olika ämnesområden för att se ifall motiven skilde sig åt beroende på vilket 
utav områdena man studerade. De sju ämnesområdena var humaniora, samhällsvetenskap, 
hälsovetenskap, naturvetenskap, företagsekonomi, pedagogik samt förberedande utbildningar.  
 
Studien visade på tre signifikanta skillnader i motiv mellan grupperna. De som läste ekonomi 
gjorde det i större utsträckning på grund av de karriärmässiga- och finansiella möjligheter 
som utbildningen innebar än vad de som studerade sociala- och humanitära ämnen gjorde. 
Något som kan kopplas till de yttre motivationsfaktorerna. Sistnämnda studenter såg istället 
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att självförverkligande var viktigare än ekonomerna och de som läste förberedande program. 
Något som vi kan koppla till de inre motivationsfaktorerna. En annan inre motivationsfaktor 
som visade signifikanta skillnader var intellektuell nyfikenhet, som värderades högre hos de 
som läste humanitära ämnen samt natur- och socialvetenskap än hos ekonomistudenterna. 
Studien visade även att de studenter som hade rankat karriärmässiga- och finansiella 
möjligheter högt även såg betygen som viktiga, en yttre motivation. Medan de studenter som 
såg de intellektuella möjligheterna som mer betydelsefulla inte hade lika stort fokus på 
betygen, utan på vad de faktiskt lärde sig, en inre motivation (Corts & Stoner, 2011). 
Sammanfattningsvis visar studien att motivationen till att studera varierar mellan olika 
studieinriktningar, och det faktum att motiven till att studera ser olika ut hos olika individer 
bekräftas.  
 
3.2 Skillnader i motivation mellan män och kvinnor 
I en studie av Erten (2014) användes Academic Motivation Scale (AMS) av Vallerand et al. 
(1992) för att mäta inre- och yttre motivation hos universitetsstudenter i Ankara, Turkiet. 
Undersökningen omfattade 265 studenter som alla läste en 4-årig lärarutbildning. AMS är ett 
verktyg för att mäta just inre- och yttre motivation samt bristande motivation. Detta verktyg 
förklaras mer ingående under teoriavsnittet ovan. Ertens (2014) resultat visade att studenterna 
hade en högre yttre motivation än både inre och bristande motivation. Högst värde fick en 
underkategori till yttre motivation, identified. Identified handlar om att göra någonting för att 
man har bestämt det, även fast man inte ser det som kul (Vallerand et al., 1992). Identified 
följdes i resultatet av en underkategori till inre motivation, to know, vilket innebär att göra 
någonting för nöjet och tillfredsställelsen det ger, samtidigt som man lär sig. Därefter kom 
den minst självbestämmande motivationsvariabeln inom yttre motivation, external, vilken 
syftar till att göra någonting på grund av yttre press. De övriga dimensionerna av motivation 
var av mindre betydelse för respondenterna. Enligt definitionen var alltså studenterna i 
undersökningen högt yttre motiverade, men istället för att studera utifrån yttre påtryckningar, 
så handlade det främst om inre mål för framtiden. Men då handlingen är separerbar från målet 
så är det ändå en form av yttre motivation i enlighet med Vallerand et al. (1992) och deras 
definition av begreppen. När Ertens (2014) undersökte eventuella skillnader mellan könen 
fann man endast signifikanta skillnader vad gällde bristande motivation. Sammanfattningsvis 
visade studiens resultat att det två typer av yttre motivation (identified och external) samt en 
typ av inre motivation(to know) visade sig vara relativt mer dominanta än de andra typerna av 
motivation. Vad gäller den inre- och yttre motivationen föreligger inte några signifikanta 
skillnader mellan de män och kvinnor som deltagit i studien.   
 
Liknande resultat fann D´Lima, Winsler och Kitsantas (2014) i sin enkätstudie som 
undersökte målorientering, självförmåga samt inre- och yttre motivation i förhållande till kön 
och etnicitet. Deras studie bestod av två delstudier, där de undersök samma faktorer fast vid 
två olika tillfällen, en gång i början av terminen och en gång i slutet på terminen Urvalet 
bestod av 591 studenter vid första undersökningen och 232 deltog i den andra. Samtliga var 
collegestudenter som läste sitt första år. D´Lima, Winsler och Kitsantas (2014) menar att inre- 
och yttre motivation har en väsentlig roll i hur studenterna kommer att lyckas på college. I 
motsats till Ertens (2014) som kom fram till att det inte tycktes föreligga några signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor vad gäller den inre- och yttre motivationen som deltagit i 
studien, så menar D’Lima, Winsler och Kitsantas (2014) att de kvinnliga studenterna drevs 
mer utav yttre motivation än de manliga studenterna. I början av terminen fanns det dock inga 
skillnader mellan könen, men ju längre terminen pågick, desto mer sjönk männen yttre 
motivation. Även den inre motivationen minskade något mer för männen än för kvinnorna 
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under terminens gång. Dock visade studien inget stöd för att det förelåg några signifikanta 
skillnader mellan könen beträffande inre motivation (D´Lima, Winsler, & Kitsantas, 2014).  
 
3.3 Motivation och ålder 
I Inceoglu, Segers och Bartrams studie (2012) undersöktes om det fanns åldersrelaterade 
skillnader i arbetsmotivationen. Syftet med studien var är att undersöka om anställda i olika 
åldersgrupper motiverades av den yttre - eller inre motivationen. Deras studie bestod av två 
delstudier där den första bestod av 9388 individer och den andra av 2512. Studiens resultat 
visade att motivationen skiljde sig åt i olika åldersgrupper. När man var över 35 år drevs man 
i större utsträckning av högre grad av självbestämmande, alltså den inre motivationen. De 
yngre var i större utsträckning karriärorienterad jämfört med äldre. De yngre hade ett mål om 
att göra karriär och därmed var handlingen separerbar från målet, vilket innebär att man drevs 
av den yttre motivationen, även om viljan att göra karriär innefattar en viss grad av 
självbestämmande. Det rådde en jämn könsfördelning bland respondenterna, 43 % var 
kvinnor och 57% var män (Inceoglu, Segers, &Bartram, 2012).   
 

4 METOD  
I nedanstående avsnitt redogörs för den metod som använts under skapandet av studen. Vi 
redogör för vårt urval samt hur vi har skapat och använt det material som tillhört studien. 
Studien baseras på en befintlig engelskspråkig enkät vilken nådde våra respondenter via 
plattformen Pingpong. Vi redogör därefter för studiens reliabilitet samt validitet. Vi har valt 
att testa den interna validiteten (för att även stärka reliabiliteten) på vår svenska enkät, samt 
beskriva de tester som utförts på den engelskspråkiga versionen som vår enkät bygger på. 
Därefter beskrivs hur vi har gått tillväga med den data vi samlat in under studiens gång, samt 
en beskrivning av den förförståelse vi hade kring studiens ämnesområde på förhand. Slutligen 
redogörs för våra etiska överväganden och hur vi har gått till väga för att säkerställa att 
studien följer Vetenskapsrådets etiska regler kring samhällsforskning.   
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
I denna studie har vi valt att förhålla oss till det positivistiska synsättet. I denna tradition är 
man intresserad av det som kan kalkyleras och inte det som tolkas. Ett av de metodologiska 
krav som finns är att en undersökning som är gjord ska kunna utföras på exakt samma sätt av 
andra forskare. Det ställs därför stränga krav enligt (Andersson, 2014) att man redogör i detalj 
hur man gått tillväga i undersökningen (Andersson, 2014:170). Positivismen söker svar på 
frågan hur och inte varför till skillnad från det hermeneutiska perspektivet. Två centrala 
stöttepelare inom den positivistiska kunskapen är baserad på empiri och logik. Positivismen 
menar att verkligheten på dess objektiva nivå är värdefri och består av fakta (Andersson, 
2014:116).  
 
Inom positivismen är man nöjd med att objektivt kunna beskriva och analysera fenomen just 
som de är. Man kan dock vara påverkad av sin egen förförståelse och det kan vara svårt att 
förhålla sig neutralt till det man forskar om eftersom man alltid i viss grad påverkas av sin 
förförståelse. Vidare menar Andersson att ståndpunkten inom positivismen är den strikta 
åtskillnad mellan fakta och värderingar och att man måste skilja mellan sak och person. Med 
det menar man att forskaren som person inte ska ha något att göra med det som denne utför i 
sin forskarroll (Andersson, 2014:115,172).  
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4.2 Val av metod 
Syftet med vår studie var att studera vilka inre- samt yttre motivationsfaktorer som har 
motiverat studenterna till att studera på högskola. Vi valde att utgå ifrån en deduktiv ansats 
och med hjälp av tidigare forskning och teorier ville vi undersöka vilka faktorer som har 
motiverat studenter i Sverige att studera på högskola. Vi genomförde en komparativ studie 
genom att studera ifall motiven till att studera på högskola skiljer sig åt beroende på 
respondenternas ålder och kön. En person som nyss har tagit studenten tror vi kan vara 
motiverad av andra faktorer än en person som är något äldre.  
 
Vår hypotes var att yngre individer är mer “fria” och därav kan drivas av inre 
motivationsfaktorer i högre grad och välja att studera det som de finner intressant. Medan en 
något äldre individ som eventuellt har både en familj att försörja och andra ekonomiska 
förpliktelser, i högre grad drivs av yttre motivationsfaktorer och i större utsträckning behöver 
ta hänsyn till exempelvis faktorer som löneutveckling eller framtida tänkbara arbetsmarknad 
efter studierna. Då vi inte fann någon forskning som varken gav stöd åt eller förkastade vår 
hypotes så såg vi här ett behov av att undersöka ifall det förelåg någon skillnad mellan ålder 
och motivationsfaktorer i studiesammanhang. Den forskning vi hittade angående ålder och 
motivation rör arbetslivet. Vi såg det även som intressant att jämföra kvinnor och män för att 
se ifall motivationen skiljer sig åt där, något som tidigare forskning har pekat mot, men i 
andra kontexter än utbildningssammanhang.   
 
Studien är baserad på en kvantitativ metod med enkäter. Vi anser att våra forskningsfrågor 
kräver ett stort antal deltagare för att få fram tendenser och ge en mer generell bild av 
studenternas utbildningsmotivation. En fördel med enkätstudier är att den insamlade datan 
kan struktureras i siffror, vilket oftast är enklare att analysera jämfört med en kvalitativ 
empiri. En nackdel med enkätstudier är att man inte kan gå på djupet i ett svar då en enkät 
oftast är ganska strikt och saknar flexibilitet för respondenterna. I en kvalitativ metod där man 
intervjuar kan respondenterna utveckla sina svar (Bryman, 2015:171). När man använder en 
kvalitativ metod menar Bryman att forskare vill ha en nära relation till de personer som 
studeras för att man ska få förståelse för hur de uppfattar omvärlden. I en kvantitativ metod är 
det istället forskaren som strukturerar undersökningen. Vidare menar Bryman att de flesta 
forskare som använder sig utav enkätfrågor uppskattar att det finns en distans till 
respondenterna eftersom det annars kan innebära att man inte blir objektiv. När man använder 
sig av en kvantitativ metod når man ut till fler respondenter under en kortare tid än om man 
hade använt sig utav en kvalitativ metod som består av intervjuer (Bryman, 2015:371-372). 
Dock krävs det mycket förarbete i en kvantitativ metod i form av förberedelser, formulering 
av enkätfrågor samt hur enkäten ska se ut i sin helhet. 
 
Vi valde att dela upp våra enkätfrågor i två områden som behandlar den inre och yttre 
motivationen. Den första delen av enkät baserades på den befintliga enkäten Academic 
motivation scale och bestod av 24 påståenden där respondenterna fick skatta frågorna på en 
sjugradig skala. I den andra delen fick respondenterna välja max fem påståenden av ovan 
nämnda som överensstämde mest respektive minst in på vad som motiverade dem att söka till 
högskola. Detta för att spetsa till resultatet. Vi ville på detta sätt undersöka ifall utfallet och 
värderingen av påståendena skulle se likadant ut när man ställde frågan på ett annat sätt.  En 
fördel med webbenkäter är att det går att skicka ut till en riktad grupp och det har visat sig att 
man får snabbare respons via webben än om man hade skickat ut enkäter via post. Nackdelar 
med webbenkäter är att bortfallet brukar vara större än vid postenkäter. I vår målgrupp anser 
vi dock tillgängligheten till läroplattformen Pingpong som hög och vi såg därmed risken för 
bortfall som låg (Bryman, 2015: 609-610).  
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4.3 Urval 
Målgruppen för studien var högskolestudenter. Vi valde att skicka ut vår enkät till studerande 
på Borås högskola, vilket kan anses vara ett målstyrt urval eftersom vi på ett strategiskt sätt 
valt ut de respondenter som vi ansåg vara lämpliga för att besvara våra forskningsfrågor 
(Bryman, 2015:392). Enkäterna skickades ut till alla 13 350 studenter som vid tillfället för 
studien var inskrivna på Högskolan i Borås. 324 studenter besvarade enkäten under de fyra 
dagar som den fanns tillgänglig via ett utskick via lärplattformen Ping pong. Fördelningen 
mellan kvinnor och män var 79,3 % kvinnor respektive 19,8 % män, samt Annat alternativ 
som bestod av 0,9 %. Svarsfrekvensen visar att kvinnorna generellt har varit något mer 
benägna att besvara enkäten jämfört med männen. Men vi anser ändå att fördelning ger en 
relativt rättvisande bild av Högskolan i Borås studenter som består av 74 % kvinnor och 26 % 
män (Högskolan i Borås, 2019).  
 
4.4 Material 
Enkäten inleddes med ett följebrev som innehöll information om de etiska villkoren samt våra 
kontaktuppgifter vid eventuella frågor. I enkäten första fråga ombads respondenterna att ange 
sitt kön. I fråga 2 fick de ange sin ålder i en av följande sex ålderskategorier, 19-24, 25-30, 
31-36, 37-43, 44-50 samt 51 år och äldre.  
 
Därefter utformades enkäten (se bilaga 2) utifrån den redan beprövade och validerade enkäten 
Academic motivation scale (AMS) (Vallerand et alt, 1992). Mycket av den tidigare 
forskningen kring utbildning har enbart rört det som benämns inre motivation. Vallerand m.fl 
(1989) utvecklade därför en välbeprövad fransk enkät, Echelle de Motivation en Education 
(EME), som mäter både inre- och yttre motivation samt bristande motivation. Det finns 
omfattande data som stödjer dess reliabilitet och validitet. I början på 90-talet översattes EME 
till engelska och fick då namnet Academic Motivation Scale (AMS). Inledande data 
tillhandahöll stöd för både enkätens reliabilitet och faktoriella validitet. Men den samtidiga 
validiteten samt begreppsvaliditeten i AMS hade inte blivit bedömd, därav Valleranda et al. 
(1993) studie, vars syfte var att utreda just dessa aspekter av AMS. Resultatet från studien 
visade på tillräckligt hög validitet och AMS låg i linje med den franska versionen EME 
(Vallerand et al., 1993).  
 
AMS består av 28 påstående vars avseende är att gå djupare än att enbart mäta inre och yttre 
motivation. AMS består därför av sju underkategorier: to know, toward accomplishment, to 
experience stimulation (inre motivation) och identified, introjected, external (yttre 
motivation) samt bristande motivation. Vi valde dock att göra några justeringar i AMS för att 
anpassa den efter vår studie. AMS är skriven på engelska och vi har valt att översätta den till 
svenska för att det skulle bli enklare för våra respondenter. I samband med översättningen 
blev det nödvändigt att i flera fall göra bedömningar av vilken översättning som var korrekt. 
Vi valde även att exkludera alla påståenden i originalenkäten som rörde bristande motivation. 
Vi ansåg att dessa påståenden saknade relevans för studie då vårt syfte är att undersöka den 
inre- och yttre motivationen.  
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Till varje motivationsvariabel har vi uppmätt ett Cronbach alpha värde. Tanken med våra 
påståenden var att de skall fånga upp en viss bakomliggande aspekt av motivationen (t ex 
identified) och i så fall skall påståendena inom varje kategori korrelera med varandra, det vill 
säga att om man svarat högt på en av påståendena bör man även ha gjort det på de andra 
påståendena som tillhör samma motivationsvariabel. Denna korrelation är just det som 
Cronbach’s alpha testar.  
 
Under förutsättning att våra påståenden korrelerar tillräckligt starkt så kan vi skapa ett index 
av dessa frågor, vilket stärker studiens validitet liksom reliabilitet eftersom det då är mindre 
risk för slumpmässiga såväl som systematiska mätfel (Bryman, 2015: 162). En alpha 
koefficient kan variera mellan 1, en perfekt korrelation, och 0, ingen korrelation. Vad som 
räknas som en acceptabel nivå råder det delade meningar om men mellan 0,6–0,8 är en vanlig 
tumregel (Bryman, 2018).  
 
En individ som handlar utifrån inre motivation utför handlingen eftersom själva aktiviteten 
upplevs som intressant eller tillfredsställande och utan både kontroll, belöningar och 
påtryckningar utifrån. För att mäta den inre motivationen i enkäten användes 
motivationsvariablerna;  
 
To know, vilket innebär att göra någonting för att man känner en tillfredsställelse i att lära sig 
nya saker. “Jag uppskattar att få lära mig nya saker” och ” Jag gillar att uppleva nya saker ” är 
exempel på påståenden som representerar denna variabel vår i vår enkät. To know uppmätte 
ett Cronbach’s alpha värde på 0,89.  
 
Toward accomplishment, vilket innebär att man gör någonting för nöjes skull samtidigt som 
man försöker uppnå någonting. Det kan handla om att överträffa sig själv eller känna en inre 
tillfredsställelse i att ha klarat av en svår uppgift. “Jag gillar känslan av att överträffa mig 
själv jämfört med mina tidigare studier” och ” Att få känna känslan av tillfredsställelse när jag 
klarar av en riktigt svår uppgift” är exempel på påståenden från vår enkät som representerar 
denna typ av motivation. Toward accomplishment uppmätte ett Cronbach’s alpha värde på 
0,89.  
 
To experience stimulation vilket handlar om att göra någonting för att uppleva en känsla av 
stimulans. Det kan exempelvis handla om något som ger individen en känsla av upprymdhet 
“Jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina idéer” och ” Jag tycker om 
möjligheten att få läsa intressant litteratur” är exempel på påstående från vår enkät som 
representerar denna typ av motivation. To experience stimulation uppmätte ett Cronbach’s 
alpha värde på 0,80. 
 
Yttre motivation å andra sidan är när motivationen till en individs handlar istället sin grund i 
något annat än själva aktiviteten. För att mäta respondenternas yttre motivation använde vi 
motivationsvariablerna;  
 
Identified vilket innebär att man ser handlingen som en nödvändighet eller för att man tror att 
man kan ha nytta av det i framtiden. “Det ger mig möjligheten att få den karriär som jag vill 
ha i framtiden“ och ”Jag tror att mer utbildning gör mig till en mer kompetent arbetstagare” är 
exempel på påstående från vår enkät som fångar upp denna typ av motivation. Identified 
uppmätte ett Cronbach’s alpha värde på 0,67.  
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Introjected innebär man pressar sig själv. Man försöker genom handlingen upprätthålla sitt 
egenvärde och bevisa att man klarar av någonting “Kunna bevisa för mig själv att jag klarar 
av högskolan“ och ”Bevisa för mig själv att jag är en intelligent person” är exempel på 
påstående från enkäten som går att applicera på denna typ av motivation. Introjected uppmätte 
ett Cronbach’s alpha värde på 0,87.  
 
Den sista variabeln i vår enkät var external, vilken innebär att man utför en handling för att 
undvika bestraffning eller få en belöning. “Utan en högskoleexamen kommer jag inte kunna 
få ett välbetalt arbete i framtiden“ och  ”Jag vill ha ett bra liv i framtiden” är exempel på 
påstående från vår enkät som har till syfte att fånga upp denna typ av motivation. External 
uppmätte ett Cronbach’s alpha på 0,71. 
 
Slutligen ombads respondenterna att uppge vilka, max 5, av enkätens 28 påståenden som haft 
mest respektive minst inverkan på deras val att börja studera på högskola. 
 
4.5 Tillvägagångssätt 
Studien bestod av en webbenkät som konstruerades via hemsidan survio.com. Vi startade 
processen redan under mars 2019 med att skicka ett mejl till Pingpong med frågan ifall det 
överhuvudtaget var möjligt att genomföra ett utskick till samtliga inskrivna studenter på 
högskolan med deras hjälp. Vi fick till svar att det var möjligt, förutsatt att ett antal premisser 
var uppfyllda. När arbetet med studien sedan var igång så återkopplade vi till vår kontakt på 
Pingpong när de tidigare ställda premisserna kring enkäten var uppfyllda. Vi skickade då en 
länk till vår enkät till denne person som sedan gjorde ett utskick. Enkäten skickades då ut till 
alla inskrivna studenter på Högskolan i Borås via högskolans lärplattform Ping pong, totalt  
13 350 stycken studenter. Efter fyra dagar hade enkäten besvarats av 324 studenter och vi 
valde då att avsluta möjligheten att besvara enkäten och påbörjade bearbetningen av svaren.  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten handlar om studiens pålitlighet och tillförlitlighet. Om man ska kunna 
konstatera att en studie har en hög reliabilitet så behöver alltså resultatet bli likvärdigt vid ett 
annat forskningstillfälle. Om så inte är fallet kan det bero på att det gått för lång tid mellan 
mättillfällena och att respondenternas syn förändrats. Med en hög reliabilitet medföljer en hög 
frånvaro av slumpmässiga fel i svaren. Validitet innebär att studien faktiskt mäter det man 
avser att mäta och att det görs på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2015:161-163). För att 
kontrollera den interna konsistensen (som en form av reliabilitet) hos våra enkätfrågor 
genomfördes ett Cronbach’s alpha test på enkätens påståenden.  
 
Våra alpha värden överensstämmer i hög grad med de värden som uppmättes hos den 
engelska varianten AMS (Vallerand et al., 1993). Även i AMS hamnade motivationsvariabeln 
identified något lägre än de övriga. Men utifrån resultatet i Cronbachs alpha så skulle inte 
värdet stiga nämnvärt ifall något av påståendena tillhörande den variabeln plockades bort, så 
därför beslöt vi oss för att behålla alla. Enkäten Academic motivation scale (AMS) som vi 
använt för att mäta respondenternas inre och yttre motivation är framtagen av forskare och det 
finns omfattande data som stödjer dess reliabilitet och validitet.  
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4.7 Dataanalys 
All data från vår enkätundersökning matades in, bearbetades och analyserades med hjälp av 
SPSS. För att få så jämna urvalsgrupper som möjligt så valde vi att göra en grupp utav 
åldrarna 37-44, 45-50 samt 51 år och över. Detta då urvalet i dessa grupper var lägre jämfört 
med 19-24, 25-30 samt 31-36. På så vis fick vi fyra åldersgrupper som fördelar sig jämt över 
urvalet. 
 
För att beräkna medelvärdena och testa signifikansen hos inre- och yttre motivationsfaktorer 
samt motivationsvariablerna to know, toward accomplishment, to experience stimulation, 
identified, introjected, external beräknades det totala medelvärdet för de fyra påståenden i 
enkäten som tillhörde respektive variabel. Medelvärdesskillnaderna mellan de olika 
motivationsfaktorerna signifikanstestades därefter genom ett paired sample T-test. Nästa steg 
blev att undersöka ifall det förelåg några signifikant skillnader mellan våra respondenter 
utifrån deras kön respektive ålder. För att undersöka eventuella skillnader mellan könen 
genomförde vi ett independent samples T-test. För att undersöka ifall det förelåg några 
signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna genomförde vi ett Anova test, samt ett Tukey-
test för att undersöka mellan vilka grupper det förelåg signifikanta mellangruppskillnader i de 
fall ANOVA:n uppvisade signifikans.  
  
4.8 Förförståelse/värderingar 
Det är i princip omöjligt att gå in och forska inom ett område utan någon som helst 
förförståelse. Det finns flera fördelar med att ha en viss förståelse innan man påbörjar sin 
studie. Förförståelsen kan exempelvis bidra till att ge en bättre helhetsbild inom 
ämnesområdet. En nackdel kan vara att förförståelsen kan bli en låsning (Fangen & 
Sellerberg, 2011:43-44).  
 
Vi som har arbetat med denna studie har båda en viss förförståelse kring motivation till 
studier då vi båda är aktiva studenter på högskola. Den förförståelse vi hade innan studien 
bottnar främst i våra egna motiv till att börja studera på högskola. Möjligheten att kunna 
påverka vår anställningsbarhet har varit ett starkt motiv hos oss, vilket vi sammankopplar med 
yttre motivationsfaktorer i denna studie. Vi hade dock begränsad kunskap kring inre- och yttre 
motivation innan studien påbörjades. Den kunskap vi hade härledde främst från Maslows 
behovstrappa samt Herzbergs tvåfaktorteori. Ingen utav dessa teorier går dock in på den 
uppdelning av motivationsfaktorer som Deci och Ryan (2000) gör i sin forskning. Vi ansåg 
dock att det skulle kunna finnas en risk för att vår förförståelse skulle avspeglas i våra 
enkätfrågor. Detta var en utav anledningarna till att vi valde en vetenskapligt framtagen enkät.  
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4.9 Etiska överväganden 
Vid samhällsvetenskaplig forskning är man som forskare skyldig att ta hänsyn till ett flertal 
etiska aspekter. Dessa aspekter kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav;  
 

1. Informationskravet:  Informationskravet handlar om att respondenterna inom studien 
ska bli informerade om undersökningens syfte, vilka villkor som gäller för deras 
deltagande, att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst under 
studiens gång har möjlighet att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
krav uppfylldes i och med att all denna information som lämnades i vårt följebrevet 
(se bilaga 1). Då vår studie innefattade en enkätundersökningar uppkom det dock här 
en problematik. Deltagarna i denna studie valdes av etiska skäl att anonymiseras. Men 
detta medförde att enskilda enkätsvar omöjligt skulle kunna återkallas om 
respondenten i efterhand skulle vilja dra tillbaka sin medverkan. För att uppfylla 
informationskravet meddelades det i följebrevet att det endast var möjligt att avbryta 
sin medverkan innan enkäten skickades in.  
 

2. Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan och forskaren skall inhämta ett samtycke från 
medverkande respondenter. Då det i vår studie handlade om enkäter så krävs inget 
samtycke i förhand. Förutsatt att utförlig information finns i följebrevet så anses 
respondenten ha gett sitt samtycke genom sitt deltagande och inskickande av en ifylld 
enkät (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes i och med att det informerades i 
följebrevet (se bilaga 1) att deltagandet i enkätundersökningen var helt frivilligt och 
när som helst under enkätens gång fanns det möjlighet att avbryta utan att någon 
information sparades.  

 
3. Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som 

fås via en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Respondenternas personuppgifter ska behandlas på så sätt att ingen obehörig kan få 
tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes i och med att alla 
enkäter skickades in anonymt, vilket innebär att det skulle vara omöjligt både för 
forskaren själv samt för utomstående att i efterhand identifiera någon deltagare. 
 

4. Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter, och all den data som 
insamlas under studiens gång endast får användas i forskningssyfte till denna specifika 
undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes i och med att alla 
enkätsvar och den informationen de gav endast har använts till denna specifika studie. 
Efter examination kommer alla uppgifter från enkät insamlingen att raderas. 
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras de resultat som vår studie har visat efter att all data testats i programmet 
SPSS. Resultatdelen är uppdelad i fem delar. En som behandlar resultatet rörande 
motivationen till att börja studera på högskola. En del som rör motivationen till att börja 
studera på högskola utifrån respondenternas kön. Samt en del som rör motivationen till att 
börja studera på högskola utifrån respondenternas ålder. Därefter redovisas de fem påståenden 
som respondenterna under del två av enkäten uppgett haft mest respektive minst inverkan på 
deras motivation till att börja studera. Slutligen följer en sammanfattning där vi går igenom 
ifall vi fick svar på de frågeställningar som studien bygger på.  
 
5.1 Motivation till att börja studera på högskola 
Det sammanlagda medelvärdet för de inre respektive yttre motivationsfaktorerna testades i ett 
paired samples T-test. Medelvärdesskillnaderna ses i tabell 1. Vi fann signifikanta skillnader 
(p < 0,001) mellan de yttre motivationsfaktorernas (M = 63,31) och de inre 
motivationsfaktorernas (M = 60,71) medelvärde. Resultat indikerar att yttre motivation har 
haft något större betydelse för valet att börja studera på högskola för det aktuella urvalet än 
vad inre motivation haft.  
 
 
Tabell 1. 
Medelvärde för motivationsfaktorerna 

 
Motivationsfaktor Medelvärde  Std.Deviation 
Inre motivation  60,71  13,91 
Yttre motivation 63,31  12,36 

 
 
 
I nästa steg testades medelvärdet för de sex motivationsvariabler som ingått i enkäten. Högre 
medelvärde tyder på att en faktor har motiverat deltagarna mer, maxvärdet var 28. Tabellen 
visar att det som tycktes motivera respondenterna mest till att börja studera var den yttre 
motivationsvariabeln identified (M = 23,46), tätt följt av den inre motivationsvariabeln to 
know (M = 23,07). Medan den inre variabeln to experience stimulation (M = 17,91) tycks ha 
påverkat respondenternas motivation till att börja studera minst.  
 
 
Tabell 2. 
Medelvärdet för motivationsvariablerna 

 
 
Motivationsvariabel Medelvärde  Std.Deviation 
Identified (Y)  23,46  3,80 
To know (I)  23,07  4,36 
External (Y)  20,26  5,05 
Toward accomplishment (I) 19.72  6,29 
Introjected (Y)  19,59  6,49 
Stimulation (I)  17,91  5,08 

 
(Y) = yttre motivationsfaktor (I) = inre motivationsfaktor. 
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Dock överskrider alla motivationsvariablernas medelvärden mittenvärdet (M = 14) vilket 
indikerar att de alla har uppfattas som mer viktiga än oviktiga. Skillnaderna mellan 
variablerna är små och ingen av dessa skillnader i medelvärden visade någon signifikans i T-
testet. 
 
5.2 Motivation och kön 
För att se eventuella medelvärdesskillnader mellan kön och motivationsfaktorer så 
genomfördes ett independent samples T-test. De sammanlagda medelvärdesskillnaderna för 
de inre och yttre motivationsfaktorerna ses i tabell 3.  
 
  
Tabell 3. 
Inre och yttre motivationsfaktorers sammanlagda medelvärde hos män och kvinnor 

 
  Kön N Mean Std. Deviation  
Inre motivationsfaktorer Man 64 58,69    12,01                    
  Kvinna 257 61,14    14,38                     
Yttre motivationsfaktorer Man 64 60,86    11,70                  
  Kvinna 257 64,04    12,47                     

 
 
 
När vi jämfört medelvärdet mellan inre- och yttre motivationsfaktorer kan vi, som ses i tabell 
3, se att både män (M = 60,86) och kvinnor (M = 64,04) värderat yttre motivationsfaktorer i 
högre grad än inre. Återigen är skillnaderna dock små och ingen av dessa skillnader i 
medelvärden visade någon signifikans i T-testet. Det närmaste en signifikant skillnad T-testet 
visade var på yttre motivationsfaktor (p = 0,06). Specificerar man motivationsfaktorerna 
ytterligare och inkluderar de sex motivationsvariablerna ser medelvärdesskillnaderna för 
urvalet ut enligt följande;  
 
Tabell 4. 
Motivationsvariablernas medelvärde i förhållande till kön 

 
      
  Kön N Mean  Std. Deviation 
  
To know (I)  Man 64 22,36 3,60 
  Kvinna 257 23,23 4,54 
  
Toward accomplishment (I) Man 64 19,05 5,53 
  Kvinna 257 19,91 6,49 
  
To experience stimulation (I) Man 64 17,28 5,15  

Kvinna 257 18,00 5,47 
  

Identified (Y)  Man 64 23,00 3,77 
  Kvinna 257 23,59 3,82 
  
Introjected (Y)  Man 64 18,62 5,98 
  Kvinna 257 19,88 6,57 
  
External (Y)  Man 64 19,23 5,49 
  Kvinna 257 20,56 4,91 

 
(Y) = yttre motivationsfaktor (I) = inre motivationsfaktor 
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Som vi kan utläsa av resultatet i tabell 4 så har både männen (M = 23,00) och kvinnorna (M = 
23,59) i urvalet främst motiveras av den yttre motivationsvariabeln identified. Följt av den 
inre motivationsvariabeln to know både för män (M = 22,36) och kvinnor (M = 23,23). Båda 
könen har således gett en yttre motivationsfaktor högst värde i vår enkät. Det genomförda 
independent samples T-testet visade inga signifikanta skillnader mellan könen på någon av de 
sex motivationsvariablerna. Det närmaste en signifikant skillnad T-testet visade var på den 
yttre motivationsvariabeln external (p = 0,06). 
  
5.3 Motivation och ålder 
För att se eventuella medelvärdesskillander mellan våra fyra ålderskategorier och 
motivationsfaktorer så tittade vi även här på medelvärdesskillnader. De sammanlagda 
medelvärdesskillnaderna för den inre- respektive yttre motivationen i vårt urval ses nedan i 
tabell 5.  
 
 
Tabell 5.  
Inre och yttre motivationsfaktorers sammanlagda medelvärde efter ålder 

 
Ålder  Inre motivationsfaktor Yttre motivationsfaktor 
19-24 Mean 59,79  65,43 
 N 98  98 
 Std. Deviation 13,42  10,92 
25-30 Mean 58,70  62,16 
 N 93  93 
 Std. Deviation 14,61  13,08 
31-36 Mean 63,37  65,14 
 N 65  65 
 Std. Deviation 13,57  12,91 
37< Mean 62,25  60,07 
 N 68  68 
 Std. Deviation 13,69  12,15 

 
 
Som tabell 5 visar så skattade samtliga åldersgrupper i vårt urval yttre motivationsfaktorer 
högre än inre, med undantag för respondenterna som var över 37 år. Där hade istället de inre 
motivationsfaktorerna ett högre värde. Ett Homogeneity of variance test visade att det inte 
fanns några skillnader i inomgruppsvariansen och vi kunde därmed gå vidare med ett Anova 
test. Anova testet visade dock inte på några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 
avseende den inre motivationen. Däremot visade Anovan att det fanns signifikanta skillnader 
mellan vissa åldersgrupper och den yttre motivationen. För att se mellan vilka grupper som 
det förelåg signifikanta skillnader gick vi vidare och gjorde ett Tukey test. Tukey testet visade 
att det fanns signifikanta skillnader (p <0,05) mellan åldersgrupperna 19-24 (M = 65,43) och 
de över 37 år (M = 60,07), där de över 37 år gav yttre motivation ett lägre värde i förhållande 
till de mellan 19 och 24 år. 
 
När vi jämförde var och en av motivationsvariablerna, och som ses i tabell 6, så hade 
ålderskategorierna 19-24, 25-30 samt 31-36 högst medelvärde på den yttre 
motivationsvariabeln identified (M = 23,70, M = 23,13, M = 24,41) medan de respondenter 
som var över 37 år hade högst värde på inre motivationsvariabeln to know (M = 23,75).  
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Tabell 6.  
Motivationsvariablernas medelvärde i förhållande till ålder  

 
      
  Ålder N Mean  Std. Deviation  
To know (I)  19-24 98 22,43 4,39 
  25-30 93 22,73 4,55  

31-36 65 23,83 3,96 
 37 < 68 23,75 4,32 
  

Toward accomplishment (I) 19-24 98 20,09 5,91 
  25-30 93 19,10 6,58 
  31-36 65 20,51 6,62 
  37 < 68 19,30 6,10 
  
To experience stimulation (I) 19-24 98 17,30 5,20 
  25-30 93 16,87 5,64 
  31-36 65 19,03 4,10 
  37 < 68 19,20 5,52 
   
Identified (Y)  19-24 98 23,70 3,65 
  25-30 93 23,13 4,20 
  31-36 65 24,41 3,13  

37 < 68 22,67 3,85 
   

Introjected (Y)  19-24 98 20,72 6,12 
  25-30 93 18,87 6,87 
  31-36 65 20,17 6,64 
  37 < 68 18,37 6,11 
  
External (Y)  19-24 98 21,00 4,45 
  25-30 93 20,16 5,31 
  31-36 65 20,55 5,11 
  37 < 68 19,04 5,33  

 
(Y) = yttre motivationsfaktor (I) = inre motivationsfaktor. 
 
 
Vidare i vår analys genomfördes ytterligare ett Anova test. Homogeneity of variance visade 
åter att det inte fanns några skillnader i inomgruppsvariansen och vi kunde därmed gå vidare 
med vårt Anova test. Anovan visade att det inte fanns några signifikanta skillnader vad gäller 
ålder och motivationsvariablerna to know, towards accomplishment, introjectet samt external. 
Däremot visade Anovan att det fanns signifikanta skillnader mellan somliga åldersgrupper 
och motivationsvariablerna to experience stimulation och identified.  
 
För att se mellan vilka grupper som det förelåg signifikanta skillnader gick vi vidare och 
gjorde ett Tukey test. Tukey testet visade att det fanns signifikanta skillnader (p < 0,05) inom 
den inre motivationsvariabeln to experience stimulation mellan åldersgrupperna 25-30 (M = 
16,87) och de respondenter över 37 år (M = 19,20), där den sistnämnda gruppen värderat 
variabeln högre. Vidare analys visade även att det förelåg signifikanta skillnader (p < 0,038) 
mellan yttre motivationsvariabeln identified och åldersgrupperna 31-36 (M = 24,41) och över 
37 (M = 22,67), där de över 37 gav variabeln ett lägre värde.  
 
 



 26 

Dessa indikationer gällande skillnader i motivation utifrån ålder gjorde att vi ville gå vidare 
ytterligare med analysen. I detta skede valde vi att utifrån våra befintliga fyra åldersgrupper 
istället skapa två grupper. I grupp ett lade vi in de respondenter som var mellan 19-30 år, och i 
grupp två de respondenter som var 31 år och äldre. Vi genomförde nu ytterligare ett test, men 
istället för Anova valde vi nu ett independent t-test.  
 
Nu fick vi signifikanta skillnader (p < 0,05) även på inre variabeln to know, vilken de över 31 
år (M = 23,79) värderade något högre än de som var yngre (M = 22,57). Vi fick även 
signifikanta skillnader (p < 0,001) på den inre variabeln to experience stimulation vilken 
värderades högre utav de respondenter som var 31 år eller äldre (M = 19,12) än de som var 
yngre (M = 17,08). Efter denna ändring i åldersgrupperna fick vi även signifikanta skillnader 
(p < 0,05) vad gäller det sammanlagda medelvärdet för de inre motivationsfaktorerna, till 
skillnad från när vi hade fyra åldersgrupper.  
 
5.4 Respondenternas egen syn på vad som motiverat dem mest respektive minst 
Den andra delen av vår enkät innehöll samtliga av våra 24 påståenden där respondenterna 
ombads att välja ut max fem påståenden som motiverat dem mest till högskolestudier 
respektive max fem alternativ som påverkat dem minst. Resultatet som ses i figur 1 visar att 
yttre motivationsfaktorer är överrepresenterade i denna del angående vad som motiverade 
våra respondenter mest. En majoritet av respondenterna (62 %) uppger att “möjligheten att få 
arbeta med det jag vill i framtiden” har varit en av de faktorer som påverkat dem mest. Följt 
av “det ger mig möjligheten att få den karriär jag vill ha i framtiden” (54,9 %).  
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Både männen och kvinnorna i urvalet har skattat påståendena likvärdigt i denna del av 
enkäten och vi fann heller inga signifikanta skillnader. Påståendena “få möjlighet att arbeta 
med det jag vill i framtiden” följt av “det ger mig möjlighet att få den karriär som jag vill ha i 
framtiden” har blivit valda flest gånger, både utav männen och kvinnorna.  
 
När det kommer till respondenternas ålder så fann vi signifikanta skillnader (p < 0,05) där de 
som var mellan 19-24 valt påståendet “det ger mig möjlighet att få den karriär jag vill ha i 
framtiden” i högre utsträckning än de respondenter som var över 37 år. Likaså hade 
respondenterna mellan 19-24 år i högre utsträckning uppgett “jag vill ha “ett bra liv” som en 
av de fem mest motiverande påståendena till att börja studera på högskola, till skillnad från de 
respondenter över 37 år (p = 0,09).  
 
När det istället gäller vad som motiverat respondenterna minst till att börja studera på 
högskola ser vi i figur 2 att detta resultat, till skillnad från föregående, överrepresenteras av 
inre motivationsfaktorer. Det som respondenterna uppger vara de faktorer som motiverat dem 
minst till att börja studera på högskola var “jag gillar att kunna bli fängslad av vad en viss 
författare/forskare har skrivit, något som jag får möjlighet till på högskolan” (38 %). Det 
följdes av “jag tycker om möjligheten att få läsa intressant litteratur” (29,6 %). 

 
Både männen och kvinnorna i urvalet har skattat påståendena likvärdigt även i denna fråga. 
Påståendena “jag gillar att kunna bli fängslad av vad en viss författare/forskare har skrivit” 
följt av “jag tycker om möjligheten att få läsa intressant litteratur” har blivit valda flest 
gånger, både utav männen och kvinnorna, som den faktor som påverkat dem minst till att 
börja studera på högskola. I denna del fann vi en signifikant skillnad mellan könen. 
Påståendet “jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina idéer” har fler kvinnorna 
än män angett vara ett av de fem påståenden som motiverade dem minst (p < 0,001).  
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När det kommer till respondenternas ålder så fann vi signifikanta skillnader där de som var 
mellan 19-24 i större utsträckning valt påståendet jag tycker om möjligheten att få läsa 
intressant litteratur som ett själ som motiverat dem minst att börja studera på högskola 
jämfört respondenter som var mellan 31-36 år (p < 0,05) samt de som var över 37 år  
(p < 0,05). Likaså hade respondenterna mellan 19-24 och 25-30 år i signifikant större 
utsträckning valt “jag gillar att kunna bli fängslad av vad en viss författare/forskare skrivit” 
som en av de minst motiverande faktorerna till att börja studera på högskola jämfört med dem 
över 37 år (p < 0,05 p < 0,05). 
 
5.5 Sammanfattning av resultat 
Så för att sammanfatta resultatet och besvara våra frågeställningar; Är det inre- eller yttre 
motivationsfaktorer som främst ligger bakom valet att börja studera på högskola? En del av 
vårt resultat tyder på att de yttre motivationsfaktorerna är viktigast. Våra medelvärden visade 
att det främst var den yttre motivationen som låg bakom valet att börja studera på högskola. 
Detta var även något som vi fick signifikans på. Medelvärdet för var och en av 
motivationsvariablerna visar dock att samtliga av dessa uppfattas som mer viktiga än oviktiga 
och bland de viktigaste finns både yttre och inre faktorer såsom identified (yttre) och to know 
(inre). Detta var dock inget vi fick signifikans på. När respondenterna ombads välja ut de 
faktorer som de själva ansåg ha påverkat dem mest till att börja studera toppades listan av att 
“få möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden” följt av “det ger mig möjlighet att få den 
karriär som jag vill ha i framtiden”, båda påståenden tillhör yttre motivationsfaktorer.  
 
Förekommer det någon skillnad i motivationen beroende på studentens kön? Vi kunde inte 
fastställa några signifikanta skillnader mellan könen. De yttre motivationsfaktorerna “få 
möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden” följt av “det ger mig möjlighet att få den 
karriär som jag vill ha i framtiden” blev valda flest gånger, både utav männen och kvinnorna i 
urvalet, när de fick uppge de fem faktorer som motiverat dem mest i valet att börja studera på 
högskola. Våra medelvärden för var och en variablerna visar att både män och kvinnor gav 
den yttre motivationsvariabeln identified högst värde tätt följd av den inre 
motivationsvariabeln to know.  
 
Slutligen, förekommer det någon skillnad i motivationen beroende på studentens ålder? När 
det gäller ålder så fann vi signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 19-24 och de över 37 
år där det sammanlagda medelvärdet för de yttre motivationsvariablerna var högre för dem 
över 37 år. Det fanns även signifikanta skillnader mellan två motivationsvariabler när vi 
jämförde medelvärdena för var och en de inre och yttre motivationsfaktorerna. Tukey visade 
att to experience stimulans (inre) värderas högre av dem som är över 37 år, jämfört med dem 
mellan 25-30. Likaså värderas identified (yttre) lägre av respondenter över 37 år, än de mellan 
31-36 år. När respondenterna fick välja ut de påståenden som påverkat dem mest så fann vi att 
de mellan 19-24 år valt påståendet “det ger mig möjlighet att få den karriär jag vill ha i 
framtiden” i signifikant större utsträckning än de respondenter som var över 37 år. Likaså 
hade respondenterna mellan 19-24 år i större utsträckning uppgett “jag vill ha “ett bra liv” 
som en av de fem mest motiverande påståendena till att börja studera på högskola till skillnad 
från de respondenter över 37 år. 
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6 DISKUSSION     
Corts och Stoner (2011) menar att motivet för att börja studera på högskola kan skilja sig åt 
beroende på vilket ämnesområde man väljer att studera. Med inspiration i detta ville vi 
undersöka om motiven skiljer sig åt utifrån ålder och kön. Vi anser att vi har fått svar på våra 
frågeställningar. Överlag så tyder mycket av den tidigare forskning som gjorts på att individer 
i större utsträckning drivs av yttre motivationsfaktorer, både när det gäller studier och i 
arbetslivet. Skaalvik och Finbak (2001) hävdar i sin studie att det råder ett starkare samband 
mellan yttre motivationsfaktorer och valet att studera på vuxenutbildningen, än vad det gör 
med de inre motivationsfaktorerna. Även Ertens (2014) resultat visade att college studenter 
hade en högre yttre motivation än inre motivation. Även vår studie fick liknande resultat. Vi 
fann i vårt resultat signifikanta skillnader mellan den inre och den yttre motivationen, där de 
yttre motivationsfaktorerna i vissa avseenden har värderats högre av vårt urval. Studiens 
resultat visar således vissa tendenser till att respondenterna i urvalet främst motiverats av yttre 
faktorer. I den delen, där respondenterna själva ombads välja fem påståenden som motiverat 
dem mest respektive minst, fick vi en klar majoritet av påståenden som tillhör yttre 
motivationsfaktorer när det gäller vad som motiverat dem mest. Resultatet är dock inte lika 
entydigt när vi jämför de inre- och yttre faktorernas medelvärden grundade på vilken vikt de 
olika faktorerna uppfattas haft för respondenternas val att börja studera på högskolenivå. 
 
Högst medelvärde av motivationsvariablerna fick motivationsvariabeln identified (yttre) både 
i Ertens (2014) studie och i vår. Identified följdes i båda studierna av to know (inre) samt den 
minst självbestämmande motivationsvariabeln inom yttre motivation, external. Skillnaderna 
mellan inre och yttre motivation var dock små, och vi fann inga signifikanta skillnader mellan 
motivationsvariablerna, något som tyder på att det inte är så enkelt som att säga att yttre 
motivation är viktigare än inre motivation i valet att börja studera på högskola. Det tyder 
snarare på att det kan finnas en mängd kombinationer av både inre och yttre motivation. 
Resultatet skulle kunna tyda på att respondenterna har motiverats av just olika kombinationer 
av motivation, där både inre och yttre motivation har haft en viktig roll. Därav det mer jämna 
resultatet vid medelvärdesjämförelserna. Men när respondenterna tvingades prioritera mellan 
de yttre och inre motivationsfaktorerna, då valdes istället de yttre motivationsfaktorerna i 
högre grad av vårt urval. Kanske upplever respondenterna att den yttre motivationen 
motiverat i en högre grad än vad den faktiskt gjort. Men det som de till viss del skilda 
resultaten främst påvisar är dock hur ett resultat kan variera beroende på hur man ställer en 
fråga. Samma fråga, men ställd på två olika sätt, gav till viss del olika resultat.  
 
Resultatet tyder även på att respondenternas kön inte har lika stor betydelse som 
respondenternas ålder vad gäller eventuella skillnader i motivationen. Att motiven kan skilja 
sig åt beroende på individuella faktorer är något som både Corts och Stoner (2011) och 
D´Lima, Winsler, och Kitsantas (2014) kommit fram till i sina studier. Men både vår studie 
och Ertens (2014) studie visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kön 
beträffande inre- samt yttre motivation. Inte heller vi kunde uppmäta några signifikanta 
skillnader mellan könen vad gäller de sex motivationsvariablerna. Då Ertens studie 
genomfördes bland lärarstudenter på ett turkiskt college, och vår bland studenter på 
Högskolan i Borås, så anser vi det vara högst intressant att de uppvisar så likvärdiga resultat. 
Detta skulle kunna tyda på en tendens vad gäller just att motivet till att börja studera inte 
skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Till skillnad från både Ertans och vår studie så fann 
dock D´Lima, Winsler, & Kitsantas (2014) i sin studie att de kvinnliga studenterna i högre 
grad drevs av yttre motivation än de manliga studenterna i slutet av terminen. Dock fann inte 
heller denna studie signifikanta skillnader mellan könen vad gäller den yttre motivationen i 
början av terminen. Inte heller fann den några signifikanta skillnader beträffande den inre 
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motivationen mellan könen. Att de kvinnliga studenterna i högre grad skulle drivas av yttre 
motivation än de manliga studenterna i slutet av terminen var alltså inte något som vi fick 
någon signifikans på, men som dock överensstämmer med de tendenser som våra 
medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor visar. Men då vårt t-test inte visade någon 
signifikans beror denna skillnad i medelvärden mellan könen i vårt urval förmodligen på 
andra bakomliggande faktorer än variabeln kön.  
 
Den tidigare forskning vi fann gällande motiv att studera och ålder var ytterst begränsad. Den 
tidigare forskning vi hittade undersökte åldersrelaterade skillnader i arbetsmotivation. Här 
finns det dock likheter mellan vår studie och Inceogly, Segers och Bartrams (2012) studie. De 
respondenter i vår studie som var 19-24 år motiverades i högre grad av yttre motivation i 
förhållande till de respondenter som var över 37 år. Vi fick även signifikans på att de 
respondenter som var över 31 år istället skattade den inre motivation högre jämfört med yngre 
studenter. Det fanns även signifikanta skillnader mellan två specifika motivationsvariabler när 
vi gjorde medelvärdesjämförelser; to experience stimulation (inre) värderas högre av de som 
är över 37 år, jämfört med dem mellan 25-30. To experience stimulation handlar om att man 
motiveras att utföra en handling för att det skänker nöje eller ger en känsla av stimulans. Det 
kan exempelvis handla om nöjet i att läsa om ett intressanta ämnen. Ett exempel på påstående 
från vår enkät som fångar denna typ av motivation är “jag tycker om möjligheten att få läsa 
intressant litteratur”. Detta är den motivationsvariabel inom inre motivation som innehåller 
högst grad av självbestämmande. Vi kan alltså se tendenser till att de individerna i urvalet 
som är över 37 år är de som i högst grad valt att studera på högskola för att de finner det 
intressant. Likaså fick vi signifikans på att identified (yttre) värderas lägre av de respondenter 
över 37 år, än de mellan 31-36 år när vi gjorde medelvärdesjämförelser. Identified handlar om 
att individen gör någonting för att man har bestämt sig för det eller för att det upplevs som 
nödvändigt, även fast det inte är kul. Målet eller belöningen här kan ligga i framtiden. “Få 
möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden” är ett påstående i vår enkät som fångar upp 
denna typ av motivation, som alltså prioriteras lägre av respondenterna över 37 år än de 
mellan 31-36. Flera delar av vårt resultat tyder på att det skulle kunna vara så att förhållandet 
mellan inre- och yttre motivationen förändras runt 36 års ålder och det finns tendenser som 
tyder på att den inre motivationen därefter tar större och större plats i individers motivation.  
 
Avseende frågorna där respondenterna fått prioritera de fem viktigaste påståendena för att 
börja studera på högskola fann vi signifikanta skillnader som innebar att de mellan 19-24 valt 
påståendet “det ger mig möjlighet att få den karriär jag vill ha i framtiden” i högre 
utsträckning än de respondenter som var över 37 år. Likaså hade respondenterna mellan 19-24 
år i större utsträckning uppgett “jag vill ha “ett bra liv”” som en av de fem mest motiverande 
påståendena till att börja studera på högskola, skillnad från de respondenter som var över 37 
år. Även detta visar tendenser till att den yttre motivationen sjunker för studenter som är över 
36 år. Detta överensstämmer med Inceogly, Segers och Bartrams (2012) studie som i sitt 
resultat menar att det finns skillnader i vad som motiverar individer beroende på deras ålder. 
De menar att individer över 35 år i större utsträckning drivs av inre motivation. Medan de 
yngre ålderskategorierna istället i större utsträckning drivs av yttre motivation. Tillsammans 
med vår studie skulle detta kunna innebära att dessa tendenser både gäller inom högre 
utbildning och arbetsliv. Så vår tidigare hypotes, att yngre individer skulle vara mer “fria” och 
därav drivas av inre motivationsfaktorer i större grad, medan en något äldre individ som 
eventuellt har andra ekonomiska förpliktelser i större grad skulle drivas av yttre 
motivationsfaktorer, fick inget stöd.  
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En möjlig förklaring skulle kunna kopplas till teorin om anställningsbarhet. Som Skaalvik och 
Finbak (2001) beskriver i sin studie så väljer vuxenstudenter främst att studera i syfte att 
påverka sin anställning eller att skapa nya möjligheter till anställning. Som vi beskrev under 
teoriavsnittet så kan ett sätt att förbättra sin anställningsbarhet vara via akademiska meriter. 
Att anställningsbarhetsdiskursen kan påverka en individs motivation att studera genom en 
indirekt betoning på utbildningens roll vad gäller individens chanser på arbetsmarknaden är 
således inte uteslutet. Vi tolkar vårt resultat som att det finns vissa tendenser till att detta 
motiv eventuellt skulle kunna vara starkare hos de studenter som är yngre. Dels genom att de 
äldre respondenterna i lägre grad motiverades av yttre faktorer inom vilka båda variablerna 
identified och external ingår, vilka vi kopplat ihop med anställningsbarhet efter som de 
handlar om långsiktiga mål samt yttre krav. Men dels även för att de yngre respondenterna i 
högre grad valde påståendet “det ger mig möjlighet att få den karriär jag vill ha i framtiden” 
samt att “jag vill ha “ett bra liv” som en av de fem mest motiverande påståendena till att börja 
studera på högskola. Dessa två påståenden speglar motivationsvariablerna identified och 
external vilka vi båda, som nämns ovan, kopplat samman med diskursen om 
anställningsbarhet. En mer omfattande studie skulle kanske kunna bringa mer klarhet kring 
ifall det faktiskt är så att de studenter som är under 36 år känner ett större behov av att 
förbättra sin anställningsbarhet och därmed väljer att börja studera på högskola än de 
studenter som är över 37 år.  
 
Sammanfattningsvis vill vi argumentera till varför vi inledde den här studien. Utifrån våra 
förkunskaper har vi haft en insyn i ämnet för studien och därmed kunnat förstå studiens 
sammanhang och att det kan finnas olika motiv till att man väljer att studera på högskola, 
vilket är orsaken till att vårt intresse väcktes. Studiens resultat visar att det finns tendenser till 
att motivet till att börja studera på högskola främst skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. 
Men mellan könen tycks motiven bakom studier på högre nivå vara likartade. Vi anser att det 
är av relevans att ytterligare undersöka och försöka bringa kunskap om vad det är som har 
motiverat studenter till att välja högskolestudier. Motivet bakom valet att studera kan i 
framtiden påverka ett flertal aspekter på arbetsmarknaden. Väljer man främst att studera på 
högskola utifrån sin omgivningen eller framtida inkomster anser vi att det kan finnas en risk 
för minskad arbetstillfredsställelse i framtiden. Detta innebär att man inte arbetar med det man 
faktiskt har en fallenhet för eller det man anser vara intressant. I motsats till detta, ifall man 
främst väljer att studera för att man finner ett ämne intressant eller för att man vill utveckla 
sig själv. Då anser vi att det kan finnas en risk att det uppstår en obalans på arbetsmarknaden 
mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Att få ökad kunskap kring vad som motiverat 
till studier på högskola kan således främja en framtida balans på arbetsmarknaden. Genom att 
skapa kunskap kring vad som motiverar till högre studier kan man även få viss kunskap om 
hur man kan motivera individer som inte ännu valt att investera i studier, men som skulle 
behöva göra det för att upprätthålla sin anställningsbarhet i framtiden.  
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6.1 Metoddiskussion  
I utformandet av följebrev så var vi medvetet restriktiva med den information som 
respondenter fick rörande studiens syfte. Vi berättade endast att vi undersökte studenters 
motivation. Men vi informerade inte att vi undersökte eventuella skillnader i inre- och yttre 
motivationsfaktorer av den anledningen att vi inte ville påverka eller leda deras svar åt något 
håll. För att styrka både vår reliabilitet och validitet valde vi att använda oss av en 
validitetstestad enkät som vi tidigare nämnt. Vår enkät var från början skriven på engelska 
men som vi översatte på svenska. Hur vi tolkade de engelska påståenden i enkäten bygger på 
våra egna engelskkunskaper. Vid översättningen försökte vi att vara noggranna och använda 
ord som inte ändrade betydelsen av påståendet. Men om någon annan översatt enkäten är det 
inte säkert att frågorna hade utformats på exakt samma sätt. Ett sätt att stärka pålitligheten av 
översättningen hade kunnat vara att låta en tredje part med goda engelska kunskaper granska 
vår översättning. I början av vårt arbete påbörjades en egenskriven enkät som vi valde att inte 
använda då vi under arbetets gång insåg att det krävs mycket kunskap för att konstruera en 
enkät som mäter det man vill mäta.  
 
Vi ser att vårt arbete skulle kunna byggts på andra sätt. En möjlighet hade varit att använda 
andra motivationsteorier exempelvis Maslows behovstrappa som är ett bra verktyg till att 
förstå mänskliga behov. För att skapa en djupare förståelse kring fenomenet hade vi kunnat 
använda oss av kvalitativa intervjuer som ett komplement till enkäten. Det skulle kanske 
möjligen ytterligare bekräfta de antaganden som vi gjort utifrån våra medelvärdesresultat. 
Studiens resultat har påverkats av att det var ett relativt lågt urval i förhållande till antalet 
studenter som finns på Högskolan i Borås. Exempelvis var det endast 64 män som deltog i 
enkäten. Vi kan således inte utesluta att vi skulle ha funnit eventuella signifikanta skillnader 
mellan könen ifall vi haft ett högre deltagande bland de manliga studenterna. Vi tror dock att 
svarsfrekvens från män var låg beroende på att det till övervägande del är kvinnor som 
studerar på Borås högskola. På samma sätt blev urvalet i våra åldersgrupper lågt efter 
indelningen. Trots att vi hade 324 svarande, så innehöll varje åldersgrupp enbart mellan 65-98 
individer. Så för att få ett mer utförligt svar så hade ett högre antal respondenter varit att 
föredra för att kunna skapa ett mer generaliserbart resultat. Dock fick vi signifikans på ett 
antal skillnader i motivationen. Det innebär att även i ett större urval så skulle vi med hög 
sannolikhet se liknande tendenser, exempelvis gällande att de över 37 år förefaller värdera 
den yttre motivationen i lägre grad än yngre individer, samt att den yttre motivationsfaktorn 
värderas högre när det kommer till valet att börja studera på högskola.  
 
 
6.2 Vidare forskning 
Vårt resultat visar att de signifikanta skillnaderna inom motivationsfaktorerna som fanns 
hittades inom åldersgrupperna. Detta område hade vi inte lyckats hitta någon tidigare 
forskning inom. Den forskning vi fann rörde enbart skillnader i arbetsmotivation, inte 
studiemotivation. Vi har därmed upptäckt en lucka som skulle kunna utvecklas ytterligare 
med mer forskning. Då vårt resultat inte fann några signifikanta skillnader mellan könen hade 
vi tyckt det varit intressant med ytterligare studier kring ifall genusdiskursen i samhället har 
påverkat främst kvinnornas motivation till att mer likna männens. Vår upplevelse är att det är 
vanligare idag än förr att kvinnor vill göra karriär. En studie som mäter kvinnors motivation 
över tid, för att se ifall den har förändrats hade kunnat bringa klarhet i detta. Vi ser det därför 
som intressant att undersöka ifall det kan skulle kunna vara en av anledningarna till att varken 
vår studie eller mycket av tidigare forskning hittar signifikanta skillnader mellan könen. 
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8 Bilaga 1. Följebrev  
Vi är två studenter vid namn Rebecca Toresson och Mikaela Johansson som läser sista 
terminen på programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan 
i  Borås. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats som handlar om motivation och utbildning. Vi 
vill undersöka vad det var som motiverade just dig att börja studera på högskolan. 
 
Enkäten består av 5 frågor som berör din studiemotivation och uppskattas endast ta ett par 
minuter att fylla i. Denna studie är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta din 
medverkan om så önskas fram tills att enkäten är inlämnad. Avbryter du din medverkan under 
enkätens gång kommer alla dina svar att raderas. Efter att enkäten är inskickad är det dock 
omöjligt att dra tillbaka deltagandet. Detta eftersom alla svar anonymiseras. Genom att lämna 
in din enkät ger du samtycke till att dina svar får användas till denna specifika undersökning.  
 
Svaren vi får in kommer enbart användas i vårt forskningssyfte. Resultatet ligger till grund för 
vår studie och varje besvarad enkät betyder mycket för oss och för studiens kvalité. Vi hoppas 
därför på att du vill och kan besvara våra frågor så sanningsenligt som möjligt. Vi skulle vara 
väldigt tacksamma om Du vill medverka till att göra vår studie möjlig! Är något oklart eller 
otydligt kan ni kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänlig hälsning: 
Rebecca Toresson (s160973@student.hb.se) 
Mikaela Johansson (s161750@student.hb.se) 
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9 Bilaga 2. Enkätfrågor 
  

1.         Vänligen ange ditt kön. 
  

o   Man 
o   Kvinna 
o   Annat alternativ 

  
2.         Vänligen ange din ålder 

  
o   19-24    
o   25-30  
o   31-36 
o   37-43 
o   44-50 
o   51< 

  
3.         Nedan följer ett antal påståenden som rör ditt motiv till att börja studera på 

högskola. Vänligen välj de värde du anser bäst stämma överens med din 
personliga uppfattning där “instämmer inte alls” motsvaras av siffran 1 och 
“instämmer helt” motsvaras av siffran sju. 

  
Jag studera på högskolan för att; 
  
Utan en högskoleexamen går det inte att få ett välbetald arbete i framtiden 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag uppskattar att få lära mig nya saker 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Det ger mig möjligheten att få den karriär som jag vill ha i framtiden 
 Instämmer inte alls 1 2       3       4       5 6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina idéer 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare studier 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Kunna bevisa för mig själv att jag klarar av högskolan 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
För att få ett mer prestigefullt jobb i framtiden 
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Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar att uppleva nya saker 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Få möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag tycker om möjligheten att få läsa intressant litteratur 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare prestationer 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
När jag har framgång i studierna så känner jag mig betydelsefull 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5   6
 7 Instämmer helt 
  
Jag vill ha ”ett bra liv” i framtiden 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar möjligheten att bredda mina kunskaper i ämnen som intresserar mig 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
För att studierna kommer hjälpa mig att göra bättre val i min framtida yrkesbana 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag gillar möjligheten att kunna bli fängslad av vad en viss författare/forskare har skrivit 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Känna känslan av tillfredsställelse när jag klarar av en riktigt svår uppgift 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Bevisa för mig själv att jag är en intelligent person 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Kunna få en högre lön i framtiden 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
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Högskolestudierna ger mig möjligheten att lära mig mer om saker som intresserar mig 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag tror att mer utbildning gör mig till en mer kompetent arbetstagare 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag känner mig upprymd när jag för möjlighet att läsa om saker som jag finner intressanta 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Få möjlighet att uppleva personlig tillfredsställelse i min strävan att lyckas med studierna 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  
Jag vill bevisa för mig själv att jag kan lyckas med mina studier 
Instämmer inte alls 1  2       3       4       5  6
 7 Instämmer helt 
  

4.         Vad motiverade dig mest till att börja studera på högskola? (kryssa i max 5 
alternativ som du anser stämmer in på dig). 
  
o   Utan en högskoleexamen går det inte att få ett välbetald arbete i framtiden 
o   Jag uppskattar att få lära mig nya saker 
o   Det ger mig möjligheten att få den karriär som jag vill ha i framtiden 
o   Jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina idéer 
o   Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare studier 
o   Kunna bevisa för mig själv att jag klarar av högskolan 
o   För att få ett mer prestigefullt jobb i framtiden 
o   Jag gillar att uppleva nya saker 
o   Få möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden 
o   Jag tycker om möjligheten att få läsa intressant litteratur 
o   Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare prestationer 
o   När jag har framgång i studierna så känner jag mig betydelsefull 
o   Jag vill ha ”ett bra liv” i framtiden 
o   Jag gillar möjligheten att bredda mina kunskaper i ämnen som intresserar mig 
o   För att studierna kommer hjälpa mig att göra bättre val i min framtida yrkesbana 
o   Jag gillar att kunna bli fängslad av vad en viss författare/forskare har skrivit, något 

som jag får möjlighet till på högskolan 
o   Känna känslan av tillfredsställelse när jag klarar av en riktigt svår uppgift 
o   Bevisa för mig själv att jag är en intelligent person 
o   Kunna få en högre lön i framtiden 
o   Högskolestudierna ger mig möjligheten att lära mig mer om saker som intresserar 

mig 
o   Jag tror att mer utbildning gör mig till en mer kompetent arbetstagare 
o   Jag känner mig upprymd när jag för möjlighet att läsa om saker som jag finner 

intressanta 
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o   Få möjlighet att uppleva personlig tillfredsställelse i min strävan att lyckas med 
studierna 

o   Jag vill bevisa för mig själv att jag kan lyckas med mina studier 
  

  
  

5.         Vad motiverade dig minst till att börja studera på högskola? (kryssa i max 5 
alternativ som du anser stämmer in på dig). 

o   Utan en högskoleexamen går det inte att få ett välbetald arbete i framtiden 
o   Jag uppskattar att få lära mig nya saker 
o   Det ger mig möjligheten att få den karriär som jag vill ha i framtiden 
o   Jag gillar möjligheten att kunna dela med mig utav mina idéer 
o   Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare studier 
o   Kunna bevisa för mig själv att jag klarar av högskolan 
o   För att få ett mer prestigefullt jobb i framtiden 
o   Jag gillar att uppleva nya saker 
o   Få möjlighet att arbeta med det jag vill i framtiden 
o   Jag tycker om möjligheten att få läsa intressant litteratur 
o   Jag gillar känslan av att överträffa mig själv jämfört med mina tidigare prestationer 
o   När jag har framgång i studierna så känner jag mig betydelsefull 
o   Jag vill ha ”ett bra liv” i framtiden 
o   Jag gillar möjligheten att bredda mina kunskaper i ämnen som intresserar mig 
o   För att studierna kommer hjälpa mig att göra bättre val i min framtida yrkesbana 
o   Jag gillar att kunna bli fängslad av vad en viss författare/forskare har skrivit, något som 

jag får möjlighet till på högskolan 
o   Känna känslan av tillfredsställelse när jag klarar av en riktigt svår uppgift 
o   Bevisa för mig själv att jag är en intelligent person 
o   Kunna få en högre lön i framtiden 
o   Högskolestudierna ger mig möjligheten att lära mig mer om saker som intresserar mig 
o   Jag tror att mer utbildning gör mig till en mer kompetent arbetstagare 
o   Jag känner mig upprymd när jag för möjlighet att läsa om saker som jag finner 

intressanta 
o   Få möjlighet att uppleva personlig tillfredsställelse i min strävan att lyckas med 

studierna 
o   Jag vill bevisa för mig själv att jag kan lyckas med mina studier 

  
Efter examination kommer studien att publiceras på DIVA-portalen, där du kan ta del av 

resultatet. Stort tack för din medverkan! 
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