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Abstract. 
 
The idea of lifelong education developed during the 1960’s. The thought has developed and 
been integrated in the society together with the development of knowledge and technology. 
The competence of the workforce in the form of intellectual capital is valued more and 
education becomes a necessary instrument to achieve competence in the working life. The 
productivity in working situations can be negatively affected if the interests and the motivation 
of the workforce is not taken into consideration in educational situations. The purpose of this 
study was to investigate if the intrinsic motivation differs between adults in different 
educational programmes, if external rewards stimulate the choice to begin an education and if 
this has a negative effect on the motivation. A qualitative investigation was made with eight 
participants. Half of these were employees who underwent an education associated with the 
workplace and the other half consisted of students at an educational programme at Luleå 
University of Technology. The results of the investigation showed that the motivation of the 
adults, who underwent education associated with the workplace, was of an extrinsic kind and 
that their motivation was affected positively by external rewards. The motivation of the adults 
who underwent educational programme at the university was of an intrinsic kind and their 
motivation was not dependent of external incentives. 
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Sammanfattning. 
 
Idén om livslångt lärande uppstod under början av 1960-talet. Tanken har utvecklats och 
integrerats i samhället i takt med den kunskapsmässiga och teknologiska utvecklingen. 
Arbetskraftens kompetens i form av intellektuellt kapital värdesätts allt mer och utbildning blir 
till ett nödvändigt instrument för att uppnå kompetens inom arbetslivet. Produktiviteten i 
arbetssammanhang kan dock påverkas negativt av att arbetskraftens intressen och inre 
motivation inte tas i beaktande i utbildningen. Syftet med denna undersökning var att 
undersöka huruvida den inre motivationen skiljer sig åt mellan olika grupper av 
vuxenstuderande, om externa belöningar påverkar valet att påbörja utbildning och om detta 
har en negativ inverkan på motivationen. En kvalitativ undersökning genomfördes med åtta 
respondenter. Hälften av dessa var arbetstagare som genomgått en arbetsplatsutbildning och den 
andra hälften bestod av studerande vid ett utbildningsprogram vid Luleå tekniska universitet. 
Resultaten av undersökningen visade att motivationen hos dem som genomgick en 
arbetsplatsutbildning var av en yttre art och att dessas motivation påverkades positivt av externa 
belöningar. Motivationen hos dem som läste vid ett utbildningsprogram vid universitetet var av 
en inre art och dessas motivation var inte beroende av externa belöningar. 
 
 
Nyckelord: Motivation, vuxna, utbildning.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ellström (1992) talar om utbildningssituationen och dess utveckling som ”Det är idag närmast en 
självklarhet att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren. Tvärtom betraktas lärande numera 
allmänt som en livslång process.” (Marking, 1992, s. 57). 
 
Idén om livslångt lärande uppstod under slutet av 1960-talet och introducerades som den 
ledande principen för utvecklingen av utbildningsområdet. Det livslånga lärandet förväntades 
ge samhällsmedborgarna en bättre livskvalitet som tillät personlig utveckling och ökad 
självkänsla genom självstyrt lärande. Det livslånga lärandet skulle då medföra att alla människor 
skulle ha möjlighet att lära under hela livstiden. Detta lärande kunde även ske utanför ett 
formellt utbildningssystem då människan ständigt deltog i olika former av lärande i sin vardag. 
Det livslånga lärandet sågs vidare som en process som var beroende av att människan hade de 
karaktäristika som är nödvändiga för en livslång inlärningsprocess. Utbildning och liv skulle 
integreras i edukativa situationer och en förändring av begreppet utbildning ansågs vara 
nödvändig. Arbetslivet ansågs utgöra ett hinder för det livslånga lärandet och en 
demokratisering av samhället betraktades som en nödvändighet för varje människas möjlighet 
till det livslånga lärandet. Förändringar var önskvärda inom arbetet som utbildande funktion 
genom att med utbildning bidra till trivsel och engagemang (Rubenson, 1996). 
 
Mer vikt skulle läggas vid de olika möjligheter som fanns för utbildning utanför ett formellt 
utbildningssystem för att knyta an lärandet mer till människans vardagliga behov. Andelen 
ungdomar som utbildades på gymnasie- och högskolenivå skulle öka och vuxenskolor och 
högskolor utvecklas. Under 1960-talet låg fokus på tanken att utbildningsmöjligheten skulle 
göras tillgänglig för alla och därmed utjämna individuella inkomstskillnader. På 1990-talet hade 
debatten om det livslånga lärandet fokuserat mer på lärande i arbetslivet och hur utbildnings-
systemet kunde länkas till arbetsmarknaden. Men jämlikhetstanken har under senare årtionden 
försvunnit till följd av den ekonomiska utvecklingen på den globala marknaden och till större 
del ersatts av behovet av kvalificerad arbetskraft som ska vara både kompetent och skicklig. 
Tanken om det livslånga lärandet har snarare förblivit en utopi, än en i verkligheten 
genomförbar process (Rubenson, 1996). 
 
I dagens samhälle är möjligheterna till utbildning många och det är inte längre lika vanligt att 
människan utbildar sig för ett yrke som denne sedan sysselsätter sig med för resten av sitt liv. 
Även utbildningar på arbetsplatsen är vanligt förekommande inom både privat och offentlig 
sektor och finns av varierande slag i syfte att kompetensutveckla personalen i en arbetsmiljö 
som är i ständig förändring. Utvecklingen går snabbt framåt både på det kunskapsmässiga och 
teknologiska området och konkurrensen på arbetsmarknaden ökar därefter. Då de materiella 
bidragen till arbetet har blivit alltmer lättillgängliga, värdesätts arbetstagarnas kompetensnivå i 
form av intellektuellt kapital alltmer. Detta kräver flexibla arbetstagare med förmåga att anpassa 
sig till förändringar och som under kort tid kan tillägna sig nya kunskaper om arbetet och 
organisationen. Med den fortskridande utvecklingen i arbetslivet finns då både möjligheter och 
begränsningar i lärandet för den enskilda arbetstagaren. Möjligheter på så sätt att denne får 
tillfälle att tillägna sig ny kunskap även efter det att denne lämnat sina studier, men även 
begränsningar i de fall då människan inte alltid själv kan bestämma över vilken kunskap denne 
ska tillägna sig och varför denne ska tillägna sig den. Som arbetstagare kan 
kompetensutveckling vara en nödvändig del för att komma vidare och klara av 
arbetsuppgifterna. Kunskapen är på så vis knuten till en verksamhet (Leymann & Gustavsson, 
1990). 
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Teknikutvecklingen går framåt och kunskapskraven fortsätter att öka. Detta kan skapa 
konflikter mellan människan och organisationen vilket kan förklaras med psykologiska 
angreppssätt. Psykologin kan i ekonomiska och administrativa sammanhang ge förklaring till 
människans beteende. Grønhaug (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) menar att 
företagsekonomiska- och beteendevetenskapliga ämnen representerar olika syn på 
organisationer. Företagsekonomiska perspektiv ser alltmer till organisationens mänskliga aktörer 
såsom ”objekt” i ett system knutet till inköp, produktion och försäljning. De mänskliga 
aktörerna kan då betraktas som ”lönekostnader” och andra viktiga aspekter förbises, som till 
exempel faktorer som påverkar motivation, engagemang och intresse för arbetet. Om inte 
företaget tar hänsyn till dessa faktorer, kan företagets prestationsförmåga påverkas negativt. 
Psykologisk forskning kan bidra till att öka förståelsen för arbetstagaren som individ och detta i 
sin tur kan öka välmåendet hos arbetstagare men även produktiviteten inom organisationer 
genom att utbildning används och förmedlas på bästa möjliga sätt. 
 
1.2 Problemområde 
 
Omfattande forskning har utförts om hur barn och ungdomar motiveras genom positiv 
feedback och uppfattad kontroll i experimentmiljö. Betydligt färre studier har dock genomförts 
i en organisationskontext, om den faktiska upplevelsen av motivation hos olika grupper av 
vuxna studerande (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
 
Detta examensarbete utgår ifrån hypotesen att både universitetsstudenter och arbetstagare är 
mer eller mindre motiverade under studier, men att arbetstagarens motivation påverkas av 
arbetet. Arbetstagaren genomgår arbetsplatsutbildningar i större utsträckning för yttre 
incitament såsom karriär, högre lön och för möjligheten att konkurrera inom sitt yrkesområde. 
I dessa fall finns yttre faktorer som till stor del påverkar drivkraften att söka kurser för att 
utbildas på arbetsplatsen. Dessa incitament kan delas in i två grupper; förväntade belöningar och 
kontrollerande faktorer såsom omgivningens krav och förväntningar på individen. Drivkraften 
skulle inte vara lika stark utan de yttre incitamenten. Detta kan påverka den inre motivationen 
negativt för arbetstagare som genomgår en arbetsplatsutbildning. Universitetsstudenter påverkas 
inte på samma sätt av externa incitament eftersom de ännu inte har ett arbete. 
 
Betydelsen av externa incitament såsom belöningar är något dubbeltydig. Inom psykologin 
anses användandet av belöningar inom arbete och inlärningssituationer vara positivt beroende 
på omständigheterna men att belöningar samtidigt kan vara förödande för engagemanget och 
den stabila, hållbara motivationen. Även känslan av självkompetens kan lida negativt av för 
mycket yttre belöningar som i sig kan vara ostabila och även av det faktum att situationen kan 
upplevas som kontrollerad av någon annan och inte självvald (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
 
Av intresse är att undersöka hur arbetstagare i en verklig miljö upplever att den inre 
motivationen påverkas av yttre incitament på arbetsplatsen jämfört med studenter som ännu 
inte har en arbetsplats som kan påverka motivationen med yttre incitament. Detta för att ge 
ökad insikt om arbetsplatsutbildningar och förhoppningsvis även bidra till att arbetstagare som 
genomgår en arbetsplatsutbildning engageras till en långsiktig motivation som är stabil och 
trygg genom hela arbetslivet.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur motiverande vuxenutbildningar upplevs, det vill 
säga om arbetsplatsutbildning upplevs annorlunda än annan vuxenutbildning samt att undersöka 
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om externa incitament kan tänkas påverka motivationen negativt. Frågor som undersökningen 
söker besvara är: 
 
– Är den inre motivationen för studierna starkare hos andra vuxenstuderande än hos 
arbetstagare som genomgår en arbetsplatsutbildning? 
– Genomgår arbetstagare en arbetsplatsutbildning för externa incitament såsom kontroll och 
belöning, i större utsträckning än andra vuxenstuderande och påverkar detta motivationen? 
 
2. MOTIVATION 
 
Motivation är en inre process som får människan att utföra vissa handlingar. Ofta är denna 
process förknippad med en extern händelse, det vill säga att någonting i människans omgivning 
kan påverka denne att bete sig på ett motiverat sätt. Denna externa händelse kan till exempel 
vara en förväntad framtida belöning såsom uppskattning från omgivningen eller en summa 
pengar. Motivation kan vidare beskrivas som ett tillstånd eller som en egenskap. En egenskap i 
sin tur är någonting som finns inom människan, som är relativt stabilt, och motivation kan vara 
en sådan variabel. Motivationen kan även vara ett tillstånd som är bestående över en längre tid 
men också ett tillstånd som är snabbt övergående (Ferguson, 2000). 
 
3. MOTIVATIONSTEORIER 
 
Motivation används inom psykologin för att förklara varför människan gör någonting och för 
vad. Motivationen kan skilja sig från person till person vid olika tillfällen. Orsakerna till 
motiverat beteende är många men kan efter en sammanställning av befintliga teorier delas in i 
fyra generella kategorier: 
 
• Biologiska faktorer: Primära behov såsom föda och vatten. 
• Emotionella faktorer: Känslor såsom kärlek och hat. 
• Kognitiva faktorer: Perceptioner, förväntningar och uppfattad självförmåga. 
• Sociala/Sociokulturella faktorer: Reaktioner från omgivningen och påverkan av 
kulturellt 

 betingade värderingar (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2003). 
 
Inom dessa kategorier finns ett antal specifika teorier då motivation är ett stort område. 
Följande teorier är ett antal av dessa och kan ses som komplement till varandra (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). 
 
3.1 Behovsteorier  
 
Maslow (refererad i Imsen, 2006) skapade behovshierarkin som delar in de mänskliga behoven 
i fem huvudkategorier (Figur 1). Dessa delas in i två huvudtyper, bristbehov och växtbehov. 
Fysiologiska behov, trygghetsbehov och sociala behov hör till bristbehoven. Behov av 
uppskattning och behov av självförverkligande hör till växtbehoven. Maslow menar att dessa 
behov befinner sig i en rangordnad skala där ett högre stående växtbehov inte kan tillfredställas 
så länge ett lägre stående bristbehov inte tillfredställts. En människa har inte någon möjlighet att 
tillfredställa högre behov om denne inte uppfyllt de grundläggande behoven av vatten och föda 
som krävs för dennes överlevnad. Inom teorin finns dock vissa brister eftersom människan i 
verkligheten kan röra sig mellan dessa behov, till exempel genom att värdera växtbehov så högt 
att vissa bristbehov blir lidande.  
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Självför- 
 verkligande 

Uppskattning: 

Sociala behov: 
Kärlek och social tillhörighet 

 Trygghetsbehov: Känslan av trygghet 

Fysiologiska behov: Hunger, törst 

Erkännande och positiv  
självuppfattning 

 

 
 
Figur 1. Maslows behovshierarki (Imsen, 2006). 
 
Denna teori har modifierats av Alderfer (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) till att 
enbart innefatta de tre grundläggande behoven existensbehov, relationsbehov och 
utvecklingsbehov. Alderfers existensbehov omfattar Maslows fysiologiska behov och 
trygghetsbehov medan relationsbehovet omfattas av Maslows sociala behov och 
utvecklingsbehovet omfattas av Maslows behov av uppskattning och behov av 
självförverkligande. Enligt Alderfer är det möjligt att röra sig både uppåt och nedåt i hierarkin 
vilket tillåter en flexiblare gång mellan de olika behoven och flera behov kan då vara aktiverade 
samtidigt. Alderfers teori är mer lämpad efter hur verkligheten ser ut eftersom den inte är 
indelad i olika steg. Denna kan dock inte ge en lika preciserad bild över hur den enskilda 
människans motivation påverkas av de olika stadierna. 
 
Maslow (refererad i Imsen, 2006) menar att alla människor strävar efter att upprätthålla en 
positiv självbild. Denna självbild kan påverkas av människans uppfattning av den egna reella 
kompetensen, att behärska någonting för sakens skull. Denna kompetens är självförverkligande 
och ger en känsla av frihet och självtillit. Självbilden kan även påverkas av hur andra uppfattar 
den egna kompetensen och är då beroende av uppskattning från andra.  
 
Prestationsmotivet är starkt sammanbundet med den positiva självbild som människor vill skapa 
och upprätthålla. Prestationsmotivet är skapat av både den sociala aspekten, att göra bra ifrån sig 
i andras ögon och av den egna aspekten som innebär att känna frihet och självtillit genom att 
klara av att utföra en handling. När människan drivs av en inre drivkraft att experimentera och 
lära, ligger dennes egen bedömning till grund för det autonoma framgångsmotivet. När en 
person däremot handlar för att erhålla någon annans erkännande eller andra yttre belöningar, 
handlar denne efter sociala prestationsmotiv. I det senare fallet blir lärandet i sig inte viktigt 
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utan bara ett medel för att nå målet. Figur 2 visar hur socialt prestationsmotiv och autonomt 
framgångsmotiv kan hänga samman och påverka varandra, men även fungera oberoende av 
varandra (Imsen, 2006).  
 

 

 
Inre källa: 

Individens egna  
experiment och  
bedömningar 

 
Yttre källa: 

Krav, 
bedömningar  

och belöningar  
från andra 

 
Autonomt framgångsmotiv 

 
Socialt prestationsmotiv 

 
Figur 2. Autonomt framgångsmotiv och socialt prestationsmotiv (Imsen, 2006). 
 
3.2 Kognitiv utvärderingsteori 
 
Inom den kognitiva utvärderingsteorin görs en åtskillnad mellan yttre och inre motivation. 
Yttre motivation är belöningar såsom pengar eller befordran där arbetet används som ett 
redskap för att uppnå dessa belöningar. Inre motivation är en motivationsenergi som uppstår av 
själva arbetet och som fungerar motiverande i sig. Den inre motivationen skapas av två inre 
energier; behovet av självkompetensupplevelse och behovet av självbestämmande (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005). 
 
Den inre motivationen hjälper människan att reglera sin kompetens i förhållande till 
omgivningen och är en drivkraft som varit viktig för människans överlevnad i alla tider. Den 
inre motivationen anses enligt Deci och Ryan (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) vara 
självgående medan den yttre motivationen påverkas av yttre faktorer och är därmed också 
mindre stabil. Inre motivation bygger på de inre mål som en människa har. De inre målen kan 
vara sådant som att delta i välgörenhet, personligt utvecklande aktiviteter och att må bra. Dessa 
bidrar till att en person växer i sig själv genom att få utföra vissa handlingar och uppnå vissa 
mål. Denna motivation är av en inre art och är tillfredssällande i sig. 
 
Yttre incitament såsom löften om en belöning finns oftast under en begränsad tid och kan tas 
bort eller förändras. Om motivationen enbart bygger på sådana yttre belöningar, är risken stor 
att motivationen inte förblir lika stark eller till och med försvinner helt om belöningen inte 
längre finns tillgänglig. Detta innebär alltså att ett motiverat beteende som enbart påverkas av 
yttre faktorer snabbare kan övergå till ett omotiverat beteende om de yttre faktorerna inte 
längre finns där. För mycket yttre belöningar kan underminera arbetsglädjen och därmed den 
inre motivationen (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006).  
 
Kuvas (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) undersökte förhållandet mellan inre och yttre 
motivation med ett bonussystem. Resultaten visade att bonusmöjligheten relaterades positivt 
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till yttre motivation men negativt till inre. Även organisationsengagemanget påverkades 
negativt av den prestationsbaserade lönen.  
 
Sjöberg (1997) argumenterar för att den lärande i situationer med utlovad belöning kan 
uppfatta inlärningen som enbart ett instrument för att uppnå belöning. Belöningar kan alltså 
sänka intresse och kreativitet hos den lärande. Denna effekt kan dock motverkas om 
belöningarna istället upplevs som ett tecken på förvärvad kompetens. Om den lärande upplever 
det praktiska värdet av det lärda så kan detta i sin tur upplevas som en extern belöning. Detta 
kan höja den inre motivationen stegvis genom att den lärande först uppfattar en yttre 
motivation som utvecklas vidare till ett genuint intresse och en inre motivation uppstår.  
 
I en tidig undersökning utförd av Deci (refererad i Dipboye, Smith & Howell, 1994) fick 
undersökningsdeltagarna i uppgift att lösa ett pussel. En grupp deltagare erhöll betalning efter 
antal pussel som lades, medan den andra gruppen inte fick betalt. Den inre motivationen 
tolkades som den tid som försökspersonen frivilligt sysselsatte sig med en aktivitet. Om 
aktiviteten minskade efter belöningstillfället ansågs den inre motivationen att ha blivit lägre. 
Deci menade att externa belöningar påverkar den inre motivationen både i laboratoriemiljö 
och i verkligheten och att detta kan vara beroende av hur människan uppfattar den egna 
kontrollen över situationen. Den uppfattade orsaken till att människan genomför en handling 
påverkar känslan av motivation. 
 
Deci, Ryan & Koestner (refererad i Ferguson, 2000) menade efter analys av 128 studier att en 
klar fokusering på yttre belöningar leder till en tydlig reducering av den inre motivationen vid 
utförandet av en arbetsuppgift, om det finns en klar koppling mellan belöning och förväntad 
prestation. Men denna reducering sker enbart vid uppgifter som uppfattas som intressanta från 
början och denna effekt blir ännu tydligare om belöningssystemet utövas på ett kontrollerande 
sätt.  
 
Även om en person känner vad denne skulle kunna kalla en inre nödvändighet att utföra en 
handling så kan detta inte betraktas som inre motivation då beslutet att handla inte är självvalt. 
De inre energierna som ger upphov till motivationen blir alltså blockerade. Skillnaden mellan 
människors inre motivation kan även vara beroende av den sociala kontext som dessa lever i 
och som kan tänkas påverka uppfattningen av kontroll (Ferguson, 2000). 
 
I och med att motivation ofta är en drivkraft för att lära sig saker är det viktigt att ett intresse 
finns för att bygga upp en sådan motivation. Sjöberg (1997) talar om aktiverande pedagogik 
som en bättre form av inlärning än andra situationer i vilka den lärande är mer passiv. Genom 
aktiverande pedagogik ges den lärande en möjlighet att själv välja arbetsuppgifter, vilket bidrar 
till att denne upplever en större grad av egenkontroll än om valmöjligheten inte fanns. Detta 
kan hjälpa till att utveckla ett intresse och en kreativitet hos den lärande vilket i sin tur kan ge 
upphov till en inre motivation.  
 
Då en människa tillåts att handla utan att påverkas av yttre bestraffningar, belöningar eller krav, 
kan känslan av autonomi tillåta att det verkliga intresset och den inre motivationen uppstår. 
Enligt Deci (refererad i Sjöberg, 1997) finns det två typer av kontroll som kan leda till positiva 
effekter för den inre motivationen: 
 
1) En obligatorisk uppgift som den lärande själv hade valt bort kan ändå ge positiva effekter på 
motivationen om den lärande upplever att denne lyckas uppfylla de förväntade målen. Den 
lärande upplever kontroll genom att denne är kompetent nog att handskas med problemet och 
lösa den givna situationen.  
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2) Genom att läraren till exempel tillåter den lärande att själv välja arbetsuppgifter stimuleras 
den inre motivationen och intresset för arbetsuppgifterna.  
 
Även om en handling inte kan uppfattas som fullt fri i en inlärningssituation så kan den 
uppfattade kontrollen bli mindre påträngande genom tre steg av internalisering: 
 
1) Inbyggd reglering: Det vill säga de yttre kontrollerande kraven och förväntningarna finns 
kvar i den lärandes medvetna. 
 
2) Identifierad reglering: Den lärande uppfattar inte längre andras krav, kraven blir istället till 
personens egna. 
 
3) Integrerad reglering: De yttre kraven smälter samman med den lärandes inre värdesystem. 
 
Om den sistnämnda nivån uppnås, finns även möjlighet för intresse att uppstå (Sjöberg, 1997). 
 
Yttre motivation kan vara överlägsen den inre motivationen i vissa inlärningssituationer. Om 
den lärande upplever att ett problem är relativt okomplicerat och kräver lite engagemang och 
tankeverksamhet, kan den yttre motivationen vara överlägsen den inre motivationen men inte 
nödvändigtvis. Om uppgiften däremot är komplicerad och kräver ansträngning och kreativitet, 
är den inre motivationen överlägsen. Om en person endast har en yttre motivation för 
någonting, tenderar denne att söka sig till mer okomplicerade uppgifter inom ämnet än om 
motivationen är av en inre art (Sjöberg, 1997). 
 
Deci m fl (2006) menar att externa och interna mål kan påverka inlärningen hos studerande. 
Olika situationer kan bidra till att människan uppfattar mer av inre mål i vissa situationer och 
mer av yttre i andra. Personer som utbildar sig i ämnen som kan fungera som instrument för att 
i framtiden nå stora ekonomiska framgångar, har fler yttre mål än personer som vill arbeta med 
yrken som uppfyller inre mål som att till exempel arbeta med välgörenhet. Personer som 
genomgår utbildningen för yttre mål har sämre inlärningsförmåga än de som genomgår 
utbildning för inre mål eftersom dessa inte är helhjärtat engagerade i det inlärda materialet och 
snarare ser utbildningen som enbart ett instrument. Även längden på utbildningen kan ha 
inverkan, då inre motivation är att föredra vid längre utbildningar för att den lärande ska 
bibehålla engagemanget för utbildningen.  
 
3.3 Förväntansteori 
 
Enligt förväntansteorin är människan motiverad när denne förväntar sig uppnå ett önskvärt mål. 
Människan har en medveten föreställning om vad en viss handling ska leda till för utfall. Detta 
utfall värderas av denne till att vara högt eller lågt och denne handlar utifrån om det förväntade 
värdet uppskattas vara av högt värde. Dessa värden eller belöningar kan vara av materiell 
karaktär eller kan leda till inre tillfredsställelse. Värderingarna delas in i tre föreställningar som är 
viktiga inom förväntansteorin. Dessa är subjektiva förväntningar, instrumentella överväganden 
och valensvärderingar. Subjektiva förväntningar är de föreställningar människan har om 
huruvida en specifik handling ska ge resultat. Denne får sedan göra en bedömning av om detta 
kan leda till en belöning, denne gör då instrumentella överväganden. Valensvärderingen gör 
individen utifrån tidigare beräkningar för att avgöra om den förväntade belöningen är 
tillräckligt åtråvärd (Schultz & Schultz, 2005). 
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3.4 Förstärkningsteori 
 
Enligt Skinners (refererad i Imsen, 2006) teori om operant betingning, måste människan 
orientera sig bland en mängd olika stimuli som kan orsaka en viss respons, önskad eller 
oönskad. Dessa kallas för antecedenter och styr beteendet i bestämda riktningar . Inom operant 
betingning är förstärkning ett centralt begrepp. Positiv förstärkning är sådant som beröm, 
befordran eller lön för ett önskat beteende. Negativ förstärkning är ett handlande som 
genomförs för att en oönskad händelse inte ska inträffa. Både positiv och negativ förstärkning 
ökar sannolikheten för att ett beteende ska inträffa. 
 
Skinner framhåller att negativa förstärkningar inte har samma motiverande effekt som positiva 
förstärkningar. Positiva förstärkningar är att föredra i undervisningssyfte och fungerar 
motiverande för den lärande. Positiva förstärkningar i form av belöningar ska verkställas så nära 
inpå det önskade beteendet som möjligt för att kopplingen mellan handlandet och belöningen 
ska vara klar och tydlig . Förstärkningar såsom pengar och ärebetygelser ska dock tilldelas med 
måtta då alltför starka och ofta förekommande förstärkningar kan leda till att den lärande kräver 
mer för var gång som det önskade beteendet inträffar. Människan måste i verkligheten även 
arbeta för avlägsna mål (Skinner, 1969).  
 
Belöningar kan även ha olika kvalitéer och vara mer eller mindre eftersträvansvärda. En 
materiell belöning som pengar kan utbytas mot någonting som oftast inte är livsnödvändigt och 
som uppfyller ett sekundärt behov. Primära belöningar däremot är livsnödvändiga och drivs av 
en primär motivation inom människan. Primära behov är i sig tillräckliga för att motivera 
människan att uppfylla sina primära behov, såsom att finna föda. Sekundära behov är i sig inte 
motiverande om de inte först förknippas med ett primärt behov. Pengar kan som ett sekundärt 
behov, omvandlas till ett primärt behov för människan eftersom hon använder sig av det för att 
inhandla föda, som i sin tur är nödvändig för hennes överlevnad (Ferguson, 2000). 
 
4. METOD 
 
4.1 Respondenter 
 
Deltagarna i denna undersökning bestod av vuxenstuderande, som läst, eller läser en teoretisk 
utbildning. Som vuxenstuderande definierades personer som läser, eller har läst, på högskole- 
eller universitetsnivå. Studier på denna nivå är inte obligatoriska på samma sätt som i 
grundskolan vilket innebär mer eget ansvar och eget beslut att påbörja studier. Deltagarna var 
sammanlagt sex kvinnor och två män i åldrarna 24 till 46 år. 
 
Deltagarna delades in i två urvalsgrupper. Den första bestod av fyra arbetstagare som genomgått 
utbildning i Entreprenadjuridik vid Centek i Luleå. Utbildningen gav 10 högskolepoäng och 
var direkt knuten till arbetsplatsen och ett medel för att klara arbetsuppgifterna på den redan 
befintliga arbetsplatsen bättre.  
 
Deltagarna i den andra urvalsgruppen bestod av fyra distansstudenter som läste på sociala 
omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Dessa genomgick inte utbildningen i syfte 
att kompetensutvecklas för en redan befintlig tjänst. 
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4.2 Material 
 
För att undersöka om den inre motivationen skiljer sig åt mellan arbetstagare och studenter 
samt om externa incitament påverkar motivationen, genomfördes halvstrukturerade intervjuer 
utifrån en analysmodell som utgick från olika kategoriseringar av frågeområden. Både 
arbetstagargruppen och studentgruppen svarade på frågor utifrån samma kategoriseringar 
(Bilaga 1 och 2). Dessa kategoriseringar byggde på tidigare nämnda teorier och delades med 
tillhörande frågeområden upp på följande vis: 
 
Kategori 1. Grad av uppoffring för att genomgå utbildningen? 
För att undersöka hur hög motivationen var för att påbörja utbildningen, ställdes frågor om 
respondentens situation innan studierna. Om respondenten uttryckte en hög grad av 
uppoffring innan påbörjade studier uppfattades detta som hög motivation för att genomgå 
utbildningen. Frågorna om uppoffring utgjordes av: 
 

1. Var respondenten var bosatt 
– Om personen hade lång eller besvärlig resväg till studieplatsen uppfattades detta som en 
högre grad av uppoffring än en kort resväg. 
2. Om respondenten hade familj 
– Om personen hade familj uppfattades detta som en högre grad av uppoffring än om 
personen var ensamstående. 
3. Längd på utbildningen 
– Om kursen var lång uppfattades detta som högre grad av uppoffring än för en kurs som 
pågick under en kortare period. 
4. Antal timmar schemalagd tid 
– Om mycket av tiden var schemalagd blev personen mer bunden vid platsen för studierna. 
Mycket schemalagd tid uppfattades som en större uppoffring än mindre schemalagd tid. 
5. Förväntade bortprioriteringar på grund av studierna 
– Om personen förväntades prioritera bort saker som varit möjliga innan studierna men 
inte under studiernas gång uppfattades som en högre grad av uppoffring. 
6. Förväntad utkomst av studierna 
– Om utkomsten av studierna i högre grad var oklara än klara och stabila, uppfattades 
graden av uppoffring vara högre. 

 
Kategori 2. Varför började arbetstagarna/studenterna att studera?  
Dessa frågor skulle besvara för vem och för vad arbetstagarna/studenterna känt sig motiverade 
att anmäla sig till utbildningen. Frågorna skulle också besvara om valet var beroende av mer 
yttre eller inre faktorer. 
 

1. Arbetsgivarens/andras inflytande över studievalet 
2. Egen vilja att påbörja studierna 
3. Belöningsmöjligheter för genomgången utbildning/framtidsutsikter efter 

genomgången utbildning 
4. Möjlighet till personlig utveckling  

 
Kategori 3. Meningen med studierna? 
Frågor utifrån denna kategori ställdes för att avgöra vilket intresse respondenterna hade för 
utbildningen.  

 
1. Målet med utbildningen 
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2. Vikten av att utbildningen har relevans för arbetslivet 
3. Vikten av att utbildningen har relevans för privatlivet 
4. Intresse att läsa kursen oberoende av arbetet/utbildningsprogrammet 

 
Kategori 4. Uppfattad kontroll och yttre incitament 
För att uttyda om kontroll och yttre incitament hade någon betydelse för motivationen ställdes 
följande frågor. 
 

1. Grad av eget inflytande på arbetet och betydelsen för motivationen 
2. Utbildningens svårighetsgrad och dess påverkan på motivationen 
3. Betydelsen av yttre incitament för motivationen 

 
4.3 Procedur 
 
Respondenterna informerades om att de skulle behålla sin anonymitet i undersökningen. 
Respondenterna deltog enskilt i halvstrukturerade intervjuer som pågick under cirka en timme. 
Intervjusvaren delades in i olika kategorier som senare kom att fungera som underlag för att 
finna grad av motivation och vilken typ av motivation som var mest framträdande hos de olika 
respondenterna, samt för att undersöka om externa incitament påverkade motivationen 
negativt. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades efter genomgången intervju. 
Utifrån genomförda transkriberingar söktes mönster för att dra slutsatser med hjälp av relevanta 
teorier om motivation. 
 
5. DATABEHANDLING  
 
Intervjun utgick från fyra kategorier av frågeområden. Denna indelning fungerade som metod 
för att genomföra innehållsanalys av det som framkommit under varje intervjutillfälle. 
Analysmodellen framgår av Figur 3. 

 
 
 
Figur 3. Analysmodell. 
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6. RESULTAT 
 
6.1 Kategori 1. Grad av uppoffring för att genomgå utbildningen 
 
Arbetstagare 
Alla arbetstagare var bosatta i Luleå och tre av dessa hade familj. Utbildningen pågick från 
november 2006 till mars 2007 och omfattade åtta samlingstillfällen under hela kurstiden. Även 
självstudier som kunde kombineras med arbetet ingick i utbildningen.  
 
Längden på utbildningen uppfattades inte av någon av arbetstagarna som någonting negativt. 
Då endast några möten var schemalagda och resten utgjorde fritt hemarbete uttryckte två av 
arbetstagarna att det funnits en press att arbeta disciplinerat. 
 
Tid uttryckte alla som den största uppoffringen som behövde göras för att genomgå kursen, då 
en hel del kvällar och helger fick offras för hemuppgifter och uppsatsskrivning. Kursen kostade 
inte arbetstagarna någonting men kostade en större summa pengar för arbetsgivaren. Många av 
arbetstagarna uttryckte att de kände en viss ”skyldighet” att genomföra kursen men att den 
samtidigt var intressant och viktig för arbetet.  
 
Utkomsten av studierna var relativt klar då detta hade fastställts i samråd med arbetsgivaren 
efter individuellt utvecklingssamtal innan utbildningens påbörjan. Studierna hade anpassats efter 
individuella önskemål och kursens relevans för arbetsuppgifterna. Arbetstagarna uppgav dock 
att det var för den egna kompetensutvecklingens skull som kursen var viktig och att det var 
individuellt hur kunskaperna sedan användes i det praktiska arbetet.  
 
Studenter 
En av studenterna var bosatt utanför Luleå medan de övriga var bosatta i Luleå. Tre av 
studenterna hade familj. De läste alla till en examen i social omsorg som omfattar 3,5 år. Alla 
hade tidigare varit yrkesverksamma.  
 
Alla läste på distans vilket innebar att studenterna fick tillbringa från en till två veckor per 5-
poängskurs på universitet och resterande tid utgjordes av självstudier. Alla studenter tyckte att 
det gick bra att kombinera privatlivet med studierna eftersom det fanns mer tid för annat, då 
arbetet tidigare hade tagit mycket tid. Alla uttryckte dock att lönen från tidigare arbeten varit 
en stor uppoffring som var nödvändig att göra för studiernas skull.  
 
Ingen av studenterna hade en klar uppfattning om vad de skulle arbeta med efter studierna. De 
uppgav dock alla att de hade haft en ljus bild av framtiden. Två uppgav att de varit medvetna 
om att arbetsmarknaden ständigt förändras då de bestämde sig för att börja studera.  
 
6.2 Kategori 2. Varför började arbetstagarna/studenterna att studera? 
 
Arbetstagare 
Arbetstagarna uttryckte att valet att börja studera varit frivilligt och för den egna 
kompetensutvecklingens skull. Arbetsgivaren hade inte påverkat valet att genomgå 
utbildningen. En av arbetstagarna uttryckte att denne hade funderat på att genomgå 
utbildningen innan den befintliga tjänsten då den hade verkat intressant och även skulle ha varit 
nyttig för dennes tidigare tjänst. En av arbetstagarna hade lockats till utbildningen eftersom 
denne hört att den bedömts positivt av andra arbetstagare. Tre av arbetstagarna uppgav att det 
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dock fanns en känsla av att arbetsgivaren förväntade sig att de skulle klara av kursen eftersom 
den kostar en del pengar för arbetsgivaren.  
 
Utbildningen var inte direkt förknippad med en belöning, men kunde däremot fungera som ett 
bra argument vid löneförhandling då kompetensutveckling kunde premieras positivt i dessa 
sammanhang. Deltagarna i kursen betygsattes med godkänt eller underkänt och erhöll ett 
diplom efter avklarad utbildning. Ingen av arbetstagarna uttryckte direkt att externa incitament 
skulle ha någon betydelse för att gå kurserna eftersom de snarare sågs som en nödvändighet för 
att klara av arbetet och för att utvecklas som arbetstagare. Det var viktigt för 
”omvärldsbevakningen” som en av arbetstagarna uttryckte det.  
 
Studenter 
Två av studenterna uppgav att de hade studerat en del på högskolenivå innan de påbörjade 
studierna i social omsorg. Vidare hade en av studenterna läst på Komvux för att sedan gå vidare 
till universitetsstudier. Alla studenter uttryckte att de hade ett intresse för det program de 
studerade vid för närvarande. Tre av studenterna hade erfarenhet från vårdyrket sedan tidigare. 
 
En av studenterna uppgav att tidigare studier på högskolenivå hade inletts till stor del på grund 
av att föräldrarna talat för vikten av en akademisk utbildning. Denna hade då provat att påbörja 
studier och tyckte att det fungerade ganska bra, men hade aldrig upplevt att denne riktigt 
trivdes. Studenten hade därför bott utomlands och läst en del språk mellan studierna, men hade 
efter detta på eget initiativ och driven av egen vilja, sökt sig till den nuvarande utbildningen. 
En av studenterna uppgav att tidigare studier på högskolenivå, på ett naturligt sätt lett från 
påbörjad sjuksköterskeutbildning vidare till studier inom beteendevetenskap, för att slutligen 
leda till de nuvarande programstudierna. Denne uppgav att det praktiska arbetet under och 
mellan studierna hade gett en insikt i att det krävs en högre utbildning för att kunna förändra 
arbetsplatsen och bristerna inom vården. Studenten uttryckte det som: ”Jag märkte att det fanns 
brister inom sjukvården och att jag inte kan ändra så mycket som sjuksköterska, jag måste bli chef helt 
enkelt och då började jag plugga.” 
 
En av studenterna uppgav att det även fanns press utifrån och en förväntan på att vidareutbildas 
inom sitt tidigare vårdyrke. Enligt studenten fanns det inom vården en hierarki, som en 
outbildad person inte kunde ta sig igenom för att verkligen förändra verksamheten. Studenten 
menade också att utbildningen förhoppningsvis var en väg till ett intressantare arbete inom det 
område där denne tidigare hade arbetet. Efter studierna trodde studenten att tillgång till världen 
”bakom kulisserna” kunde bli möjlig. 
 
Den fjärde studenten uppgav att studierna påbörjats därför att det fanns bättre valmöjligheter på 
arbetsmarknaden och möjligheterna till att arbeta med människor kändes intressantare än 
dennes tidigare pappersarbete. Denne uppgav inte att andra personer skulle ha styrt studievalet 
nämnvärt. Alla studenter menade att studierna ledde till intressantare möjligheter i arbetslivet 
än vad som varit möjligt innan studierna. Två uppgav att arbetsmarknaden och förväntad lön 
inte styrt valet att börja studera speciellt mycket, eftersom de räknat med att situationen på 
arbetsmarknaden kan vara föränderlig. En av studenterna uppgav att arbetsmarknaden inte styrt 
dennes val att börja studera överhuvudtaget och att den eventuella framtida lönen inte påverkat 
dennes val av studier. En av studenterna menade att arbetsmarknaden till en början styrt valet 
att utbildas men att den inte längre gjorde det eftersom bilden av arbetsmöjligheterna överlag 
hade klarnat under studiernas gång. Denne uttryckte en viss oro över att inte lyckas få ett 
intressant arbete vilket varit en av anledningarna till studiernas början.  
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6.3 Kategori 3. Meningen med studierna? 
 
Arbetstagare 
Alla uttryckte att kursen hade tydlig relevans för arbetsuppgifterna som arbetstagarna hade. 
Kursen fungerade kompetensutvecklade och underlättade arbetet. Alla uttryckte att de hade lite 
kunskaper inom ämnet tidigare, såsom kortare kurser inom ämnet juridik men att de flesta 
kunskaperna kommit via det praktiska arbetet. Kursen som de genomgick vid Centek gav en 
mycket grundligare teoretisk kunskap. 
 
Arbetstagarna uttryckte även en stark vilja att lära sig ämnet och utvecklas inom sitt 
yrkesområde. Många uttryckte en vilja att lära för lärandets skull och för utvecklandet som 
person. Målet med kursen var för alla dock att kompetensutvecklas. Arbetstagarna uppgav att 
de känt sig motiverade att läsa kursen då ämnet var intressant och en arbetstagare uttryckte 
utbildningen som ”saker som man behöver”. Tre av arbetstagarna uttryckte att kursen kunde vara 
relevant även utanför arbetet då till exempel konsumentköplagen kunde aktualiseras eller då 
entreprenör skulle anlitas av privatperson.   
 
Vid frågan om de kunde tänka sig att läsa kursen privat svarade tre av arbetstagarna att de 
kunde tänka sig att göra detta eftersom motivationen fanns från början då kursen var frivillig. 
En uttryckte att intresset fanns om kursen behövdes för att få ett jobb vid till exempel tillfällig 
arbetslöshet. En annan trodde att motivationen stärktes genom att kursen lästes i samband med 
arbetet då det fanns en viss tidspress och förväntan hos arbetsgivaren eftersom kursen kostat en 
del. Arbetstagaren trodde att det var lättare att lägga kursen åt sidan om det blev mycket på 
jobbet som behövde göras istället. Denne menade även att motivationen var dubbelsidig, både 
motiverad av det egna intresset och för arbetet. Den personliga utvecklingen och glädjen som 
uppstod till följd av att läsa kursen och utvecklas personligen, kunde i sin tur leda till en ökad 
motivation att prestera bra på arbetet. En av arbetstagarna uttryckte att denne inte kunde tänka 
sig att läsa kursen om det inte var för arbetet eftersom denne då inte skulle uppleva någon 
direkt praktisk nytta av den och då den inte heller skulle påverka dennes yrkeskarriär 
någonting. 
 
Alla arbetstagare påpekade att intresset för kursen utvecklats genom det arbete de har eller 
genom tidigare erfarenheter inom sin yrkeskarriär som skapat en drivkraft och motivation att 
utvecklas inom yrket. Om intresset för kursen hade varit lika stark utan koppling till arbetet 
framgick någorlunda oklart då alla i slutändan ändå refererade till utbildningens nytta för dom 
som arbetstagare i en yrkesvärld. 
 
Studenter 
Alla studenter ville vidare i sitt liv och få arbeta med någonting de tyckte var intressant och 
givande. En av studenterna uppgav att denne ville hjälpa utsatta grupper av människor i 
samhället på grund av tidigare erfarenheter i vårdyrket. En annan uppgav att utbildningen 
kunde förändra hur denne skulle uppfattas av andra människor inom yrkesområdet. Denne 
skulle då få möjlighet att arbeta med intressantare områden än vad som varit möjligt innan 
utbildningen. 
 
Efter en lång tid av studier och praktik, tyckte sig en student ha funnit en motivation att lära 
sig mer. Denne menade att: ”Det känns som jag aldrig vill sluta plugga. Man blir aldrig fullärd och 
världen öppnar sig när man läser. Man får nya mål hela tiden, ju mer man vet desto mer vill man fråga 
om och veta.” 
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Vidare tyckte en av studenterna att tiden var den rätta efter att ha arbetat under många år med 
administrativa sysslor och att denne nu ville gå vidare till att arbeta med människor. 
 
Alla studenter uppgav att detta var den utbildning som hade känts mest rätt. Tre av dessa 
uppgav dock att socionomutbildningen hade varit det främsta valet. En uppgav att 
arbetsmarknaden hade haft betydelse eftersom utbildningen kunde leda till intressantare arbete.  
 
Tre av studenterna uttryckte att utbildningen var intressant i sig men att en del av kurserna inte 
var speciellt intressanta. De mindre intressanta var motiverande för att de var nödvändiga och 
ledde till den examen de eftersträvade. De uppgav att de hade kunnat tänka sig att läsa vissa 
intressanta ämnen även utan en förknippning till examen. En av dessa uppgav dock att ämnet 
måste vara roligt men även vara till nytta i vardagslivet personligen, annars skulle motivationen 
att läsa kursen inte vara lika hög.  
 
6.4 Kategori 4. Uppfattad kontroll och externa incitament 
 
Arbetstagare 
Alla arbetstagare uppgav att de till stor del hade fria händer under utbildningens gång. Under 
utbildningen fick de direktiv om hur uppgifter skulle lösas, men dessa kunde lösas relativt fritt 
och efter eget intresse. De uppgav att arbetsplatsutbildningen inte var speciellt svår eftersom 
den kunde förknippas med arbetet. En av arbetstagarna uppgav att denne hade relativt goda 
kunskaper om ämnet innan påbörjade studier och att denne inte kände att det påverkade 
motivationen nämnvärt men att alltför lätta utbildningar oftast kan fungera mindre 
motiverande. 
 
Två av arbetstagarna uppgav att läraren gav mycket feedback. Den ena menade att detta kändes 
motiverande på så sätt att det fanns möjlighet att ställa frågor och även att relatera frågor till 
verkligheten. De flesta uttryckte att de föredrog längre kurser då dessa gav tid till reflektion och 
återkoppling till arbetet. En arbetstagare uttryckte det som en fördel därför att det kunde uppstå 
”Aha-upplevelser” efter dessa reflektioner. Två uttryckte även att det var positivt att kursen 
Entreprenadjuridik gav högskolepoäng. Att kunna återkoppla sina tankar till läraren och att 
även få högskolepoäng, istället för enbart någon annan form av bevis för genomgången 
utbildning såsom ett diplom, kändes som en extra morot och drivkraft att lyckas med kursen 
och även i samband med andra arbetsplatsutbildningar. 
 
Studenter 
En av studenterna uppgav att klara direktiv är önskvärda i början men att studenten ska få friare 
händer att utveckla uppgiften i det stora hela. En av studenterna föredrog friare händer än 
alltför hårt styrda direktiv och ansåg att uppsatsskrivning var bra tillfällen att få arbeta 
självständigt. Ytterligare en student uttryckte att friare händer kunde vara bra ju längre tid som 
gått i utbildningen. Studenten fick på så vis lära sig själv och prova olika metoder och testa sina 
kunskaper. En av studenterna uttryckte att denne tyckte att det kunde vara bättre med klara 
direktiv men att detta kunde variera beroende på ämne och lärare, de klara direktiven skulle 
tillåta att studenten ändå fick vara kreativ. 
 
Tre av studenterna ansåg att motivationen sjunker om kursen är för svår. En av dessa uttryckte 
att nivån gärna kan öka med tiden. ”Det är ju svårt om man inte förstår från början och man tappar 
lätt bort sig. Det kan vara lättare från början på grundnivån men sedan bli svårare med tiden.”  
 
Den fjärde studenten uttryckte att motivationen sjönk om kursen var för lätt och ville hellre se 
att det fanns en utmaning med lärandet för att motiveras. Ingen av studenterna hade reflekterat 
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nämnvärt över feedback från lärarna. Speciellt mycket feedback under utbildningen hade inte 
förekommit men ingen av studenterna uppgav sig ha påverkats negativt utav detta.  
 
6.5 Sammanfattning av resultat 
 
Kategori 1. Grad av uppoffring för att genomgå utbildningen 
 
Alla studenter hade arbetat tidigare och beslutet att börja studera skulle påverka studenternas 
ekonomi betydligt. Längden på utbildningen var för studenterna högre än för 
arbetstagargruppen vilket innebar att studenterna gjorde ett större åtagande då de påbörjade 
utbildningen. Utkomsten var för arbetstagargruppen relativt klar eftersom detta fastställts i 
samråd med arbetsgivaren och utbildningen anpassats efter individuella önskemål att tillägna sig 
mer kunskaper inom yrkesområdet. Utkomsten för studentgruppen var dock mindre säker 
eftersom de då skulle få ta steget från arbetsplats till studentliv. 
 
Arbetstagargruppen hade en arbetsplats att återvända till efter genomgången kurs. 
Studentgruppen hade inte med säkerhet en arbetsplats att komma till efter att de erhållit 
examen. Arbetstagargruppen erhöll en lön under utbildningens gång, vilket studentgruppen 
inte gjorde. 
 
Sammantaget hade studenterna mer att offra för att genomgå utbildningen vilket tyder på att 
det av denna grupp krävdes en högre motivation att genomgå utbildningen än för 
arbetstagargruppen. Sammanställningen av resultat med avseende uppoffring kan utläsas av 
Tabell 1. 
 
Tabell 1. Grad av uppoffring för att påbörja studier. 
 
 
Delkategori 

 
Samband med inre motivation 

Arbetstagare 
(n=4) 

Studenter 
(n=4) 

1. Bosatt var?  Långt bort = Hög  - - 
2. Familj? Ja = Hög Hög Hög 
3. Utbildningslängd? Lång = Hög - Hög 
4. Schemalagd tid? Mycket = Hög - - 
5. Bortprioriteringar? Många = Hög - Hög 
6. Utkomst? Osäker = Hög - Hög 

 
Kategori 2. Varför började arbetstagarna/studenterna att studera? 
 
Enligt det som framkom, uppgav arbetstagargruppen att arbetsgivaren hade litet inflytande över 
studievalet. Utbildningen genomgicks frivilligt och det fanns ingen direkt belöning för att 
genomgå utbildningen. Utbildningen genomfördes av eget intresse. Arbetstagargruppen 
uttryckte sig ha drivits av fler inre faktorer än yttre för att genomgå utbildningen. 
 
Studentgruppen uppgav att valet att börja studera först och främst varit ett eget val. 
Arbetsmarknaden hade dock påverkat valet att utbilda sig då det kunde förenkla för studenterna 
att få ett intressant arbete, men alla var medvetna om den svängande arbetsmarknaden och 
osäkerheten som fanns att få arbete efter examen. Studentgruppen uttryckte sig ha motiverats 
av fler inre faktorer för att genomgå utbildningen. Sammanställning av resultat med avseende 
på varför studierna påbörjades kan utläsas av Tabell 2. 
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Tabell 2. Varför respondenterna valde att påbörja studier. 
 
 
Delkategori 

 
Påverkan på inre motivation 

Arbetstagare 
(n=4) 

Studenter 
    (n=4) 

1. Arbetsgivarens/andras    
    inflytande 

Lite uppfattat inflytande= 
Hög 

Hög Hög 

2. Egen vilja Stark vilja= Hög  Hög Hög 
3. Belöningmöjligheter Få möjligheter= Hög - Hög 
4. Personlig utveckling Mycket utveckling= Hög Hög Hög 

 
Kategori 3. Meningen med studierna 
 
Enligt det som framkom, var utbildningen för arbetstagarna mest relevant för arbetet, då målet 
med kursen var att utvecklas inom sin roll på arbetsplatsen. Detta utvecklade svaren om varför 
de började studera, då påverkan till påbörjande av studierna uppgavs vara av en inre art medan 
meningen med studierna var mer knutet till yttre faktorer. 
 
Utbildningen i sig uppfattades av studenterna som relevant även privat och oberoende av 
arbetsmöjligheter, vissa kurser uppfattades dock som mindre intressanta. Intresset hos 
studentgruppen var mer av en inre art och utvecklade tidigare resultat, där det framkom att 
valet att påbörja utbildningen var mer styrt av inre än yttre faktorer. Sammanställning av 
resultat med avseende på meningen på studierna kan utläsas av Tabell 3.  
 
Tabell 3. Den uppfattade meningen med studerandet. 
 
 
Delkategori 

 
Påverkan på inre motivation 

Arbetstagare 
(n=4) 

Studenter 
(n=4) 

1. Målet För personligt intresse= hög Hög Hög 
2. Relevans för  
    arbetslivet 

Låg relevans= hög 
- - 

3. Relevans för  
    privatlivet 

Hög relevans= hög 
- Hög 

4. Intresse oavsett    
    arbete 

Stort intresse= hög 
- Hög 

 
Kategori 4. Uppfattad kontroll och externa incitament 
 
Arbetstagargruppen uppgav att de hade relativt fria händer under utbildningens gång. De 
uttryckte inte att denna autonomi påverkade motivationen nämnvärt. Utbildningen skulle inte 
vara för svår men inte heller för lätt. Arbetstagarna uttryckte att externa incitament påverkade 
motivationen positivt. Feedback uppfattades som någonting positivt och beröm och 
högskolepoäng fungerade motiverande.  
 
Alla studenter föredrog fria händer framför alltför klara direktiv. Tre av studenterna uttryckte 
att motivationen sjönk om kursen var för svår då det var lätt att hamna efter. Ingen uttryckte 
att man reflekterat nämnvärt över yttre incitament. Feedback hade studenterna inte reflekterat 
över som ett externt incitament och de uppgav sig vara relativt självständiga. Studentgruppen 
var inte nämnvärt beroende av externa incitament och föredrog att arbeta mer självständigt än 
styrt. Sammanställning av resultat med avseende uppfattad kontroll och externa incitament kan 
utläsas av Tabell 4. 
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Tabell 4. Påverkan av uppfattad kontroll och externa incitament. 
 
 
Delkategori 

 
Påverkan på inre motivation 

Arbetstagare 
(n=4) 

Studenter 
(n=4) 

1. Önskat eget  
    inflytande 

Mycket eget inflytande= hög 
- Hög 

2. Önskad  
    svårighetsgrad 

Högre svårighetsgrad= hög 
- Hög 

3. Önskade yttre  
    incitament 

Inte beroende av yttre incitament= 
hög 

- Hög 

 
Sammanfattning 
Både arbetstagargruppen och studentgruppen var motiverade att utbilda sig men motivationen 
var av olika art och sprungen ur olika källor. 
 
Arbetstagarna genomgick utbildningen för externa incitament i form av belöningar. De kunde 
genom utbildningen få möjlighet att utvecklas i sitt arbete, få uppskattning för sitt arbete, få 
högre lön och så vidare. Arbetstagargruppen uttryckte vidare mer en yttre motivation än en 
inre för den genomgånga utbildningen, då arbetstagargruppen inte var motiverad att läsa 
utbildningen oberoende av arbetet eftersom arbetet är den inkomstbringande källan. Valet att 
påbörja studierna var dock mer påverkat av inre än yttre faktorer, det vill säga eget intresse att 
utvecklas i sitt arbete. Arbetstagarna uppfattade det inte som att någon annan tvingade dem att 
utbildas. Det var upp till varje arbetstagare att själv bestämma om de ville utvecklas inom sitt 
arbetsområde och detta var inte styrt av arbetsgivaren rent uttryckligt. De externa incitamenten 
som karriär och uppskattning påverkade dock inte motivationen hos arbetstagargruppen utan 
fungerade drivande för att genomföra utbildningen.  
 
Studentgruppen genomgick inte utbildningen i första hand för externa incitament i form av 
förväntad belöning, såsom en hög lön eller en karriär. Däremot kunde de genom utbildningen 
få möjlighet att arbeta med människor vilket i sig var inre motiverande. Studentgruppen 
uttryckte mer en inre motivation än en yttre då de kunde tänka sig att läsa kurser oberoende av 
framtida arbete eller examen. Valet att påbörja studierna var för studentgruppen mer påverkat 
av inre faktorer. Externa incitament såsom krav från arbetsmarknaden hade påverkat valet att 
börja studera men intresset för studierna var ändå högt då de berörde ämnen som var 
intressanta i sig, oberoende av de yttre kraven. Externa incitament såsom lön eller karriär 
påverkade inte motivationen nämnvärt däremot fungerade externa incitament såsom krav från 
omgivningen positivt på så vis att de motiverades till att utbilda sig.  
 
7. DISKUSSION 
 
För att undersöka om utbildning på arbetsplatsen kan upplevas annorlunda jämfört med annan 
vuxenutbildning fokuserade undersökningen på inre motivation och externa incitament. Inre 
motivation är enligt Deci och Ryan (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2005) en inre 
drivkraft som fungerar självförverkligande och som inte styrs av externa incitament. 
 
Externa incitament såsom beröm eller belöning, men även kontroll, kan påverka motivationen 
negativt. Deci, Ryan & Koestner (refererad i Ferguson, 2000) menar även att reducering av 
den inre motivationen blir tydlig om det finns en klar koppling mellan belöning och prestation 
och om uppgiften upplevs som intressant från början.  
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Externa incitament kan fungera positivt enligt Skinners teori (refererad i Imsen, 2006) om 
operant betingning. Skinner anser även att belöningen ska verkställas så nära inpå det önskade 
beteendet som möjligt för att öka motivationen. Människan agerar i en miljö med olika 
antecedenter för att uppnå positiva konsekvenser och undvika negativa och om kopplingen 
mellan belöning och handling blir tydlig reagerar människan för att uppnå den positiva 
konsekvensen. Denna möjlighet till positiva konsekvenser höjer motivationen. 
 
Enligt Maslow (refererad i Imsen, 2006) strävar människan efter att upprätthålla en positiv 
självbild. Denna självbild kan erhållas genom uppskattning från andra eller genom 
självförverkligande. Prestationsbehovet driver människan att upprätthålla denna positiva 
självbild. Motivationen för att prestera kan drivas av socialt prestationsmotiv eller autonomt 
framgångsmotiv.  
 
Enligt förväntansteorin (Schultz & Schultz, 2005) väger en individ mellan olika utkomster och 
värderar om dessa är värda att agera för. Arbetstagargruppen fick låga skattningar på graden av 
uppoffring för att genomgå utbildningen vilket tyder på att arbetstagargruppen inte haft mycket 
att offra och kunde värdera de förväntade utkomsterna som högre än de förväntade 
investeringarna. Studentgruppen fick höga skattningar på graden av uppoffring för att genomgå 
utbildning, mestadels på grund av att de fick börja leva utan den lön som de tidigare varit vana 
vid. De visste inte heller med säkerhet om de skulle få ett intressant arbete efter avslutade 
studier. Detta tyder på att de förmodligen ansåg att investeringen skulle bli hög men att den 
förväntade utkomsten var tillräcklig för att motivera till studier. Detta i sig pekar på att den inre 
motivationen hos studentgruppen var av en hög grad redan innan de påbörjade studierna. 
 
Enligt de erhållna resultaten var arbetstagargruppen till större del drivna av ett socialt 
prestationsmotiv. De strävade efter att utvecklas på sin arbetsplats och göra goda resultat. De 
uttryckte att de hade ett intresse för utbildningen även privat om den kunde vara till praktisk 
nytta inom arbetslivet. Detta intresse var förknippat med arbetet och hade förmodligen inte 
uppstått om inte arbetet hade fungerat som en yttre drivande faktor. Studentgruppen var till 
större delen drivna av ett autonomt framgångsmotiv. Intresset för att arbeta med människor 
kom från egna upplevelser och intressen. Denna motivation påverkades i grunden inte av 
någon annan. 
 
Enligt Deci (refererad i Sjöberg, 1997) vill människan uppleva kontroll över det inlärda 
materialet. Om den lärande uppfattar att de får större inflytande över inlärningssituationen 
stimuleras även den inre motivationen. 
 
Arbetstagarna upplevde att de hade hög kontroll över studiesituationen. Dels för att 
utbildningen var frivillig och dels för att de hade mycket fria händer under utbildningens gång. 
Motivationen drevs av externa incitament men arbetsplatsutbildningen uppfattades ändå av 
arbetstagarna som intressant i sig och de upplevde samma vilja att genomföra kursen som 
studentgruppen. Detta troligtvis för att arbetstagarna upplevde att de själva fick besluta över 
kursen de skulle genomgå. Genom att klara kursen kontrollerade arbetstagarna 
inlärningssituationen. Den kunskap dessa förvärvade kunde de tillämpa i det praktiska arbetet 
vilket i sig kunde uppfattas som en extern belöning. Detta eftersom det praktiska arbetet i sin 
tur kunde leda till positiv förstärkning, såsom i form av till exempel bättre karriärmöjligheter.  
 
Studentgruppen var inte beroende av en arbetsplats då de sökte utbildningen. De upplevde 
kontroll genom att själv få välja sin utbildning. Men utbildningen i sig var de tvungna att göra 
för att få arbeta med människor. Studentgruppen hade redan från början en inre motivation 
men påverkades även av sociala prestationsmotiv, eftersom en framtida arbetsgivare inom det 
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önskade arbetsområdet styr om de får tillgång till att arbeta med ett yrke som fungerar 
självförverkligande. Studentgruppen uttryckte vidare att de föredrog att arbeta autonomt och 
att de inte påverkades nämnvärt av externa incitament såsom beröm eller feedback. Enligt 
Sjöberg (1997), söker sig personer med högre inre motivation till svårare uppgifter. 
Studentgruppen föredrog uppgifter som var lagom svåra och en av studenterna ville ha mycket 
utmaning i kurserna. Troligtvis för att studenternas motivation var en inre motivation som var 
drivande i sig och inte kunde försämras eller förbättras av yttre incitament i det långa loppet.  
 
Enligt Sjöberg (1997), kan en handling integreras i det egna värdesystemet och verkligt intresse 
uppstå och den inre motivationen stimuleras. Arbetstagargruppen upplevde att yrkesrollen i sig 
innebar förväntningar från arbetsplatsen. Två av arbetstagarna upplevde att det fanns en press att 
klara utbildningen eftersom arbetsgivaren hade betalat den. Dessa två hade kvar arbetsplatsens 
förväntningar i det medvetna. Två av arbetstagarna uttryckte dock inte att de upplevt krav från 
arbetsplatsen eller arbetsgivaren. Tänkbart är att de yttre kraven med tiden, och genom 
yrkesrollen, internaliserats till att bli arbetstagarnas egna. Detta i sin tur kan tänkas påverka att 
en yttre motivation stegvis omvandlas till en inre.  De krav som studentgruppen möjligen 
integrerat är de krav som samhället ställer på dem för att överhuvudtaget få tillträde till vissa 
delar av arbetsmarknaden. 
 
Vidare uppfattades utbildningen av arbetstagarna som ett instrument för att utvecklas som 
person på arbetsplatsen. Arbetstagargruppen kunde sägas vara driven av de sekundära behoven 
att utvecklas inom arbetet och som sedan omvandlats till primära. Arbetet hade blivit ett 
primärt behov eftersom den förbättrar möjligheten att tillfredställa de primära behoven att 
försörja sig själv och familjen. 
 
Då yrkesrollen oftast är starkt förknippad med arbetstagarens syn på sig själv, kunde det vara 
svårt för arbetstagaren att skilja på vad som faktiskt var eget intresse och inte. Gränsen mellan 
vad som är inre motivation och vad som är yttre är mycket svår att dra. Det viktigaste här är att 
arbetstagarna inte uttryckte ett direkt intresse av att läsa utbildningen om den inte hade nytta 
för dem personligen i sin yrkesroll.  
 
Utbildningen sågs av studentgruppen som intressant i det stora hela eftersom den var relevant 
för det arbetsområde som de hade en inre motivation för. Viktigaste var att studenterna var 
intresserade av att läsa vissa delar av utbildningen även oberoende av examen. Om dessa hade 
varit drivna av yttre motivation borde intresset inte ha sträckt sig längre än till att omfatta 
kraven för examen eller framtida arbete. 
 
Arbetstagarnas motivation var till stor del beroende av yttre faktorer. Även om motivationen 
hos arbetstagarna var av en yttre art torde den inte påverkats negativt, då utbildningen var 
starkt förknippad med yrkesrollen. Utbildningen blev på detta vis intressant även på en 
personlig nivå.  
 
Utbildningar som däremot inte är relevanta för arbetstagarens specifika arbetsuppgifter kan 
däremot aldrig internaliseras genom yrkesrollen såsom Sjöberg (1997) talar om för att minska 
den uppfattade kontrollen vid inlärningssituationer. Detta kan vara viktigt att tänka på vid 
utbildningar på arbetsplatsen, eftersom arbetstagarna förmodligen inte motiveras varken på ett 
yttre eller inre vis till att lära. Arbetet och karriären fungerar som externa incitament och så 
länge arbetstagaren har sin arbetsplats att koppla motivationen och intresset till, finns heller 
ingen risk att motivationen för utbildningar av dessa slag försvinner.  
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Vad som däremot var utmärkande för studentgruppen var att de hade en inre motivation att 
arbeta med människor. Ett intresse som fungerade självförverkligande och som medförde att 
utbildningen blev av en inre motivation för dessa. Studenterna genomförde utbildningen såsom 
arbetstagarna, för att uppnå positiva effekter och undvika negativa. De positiva konsekvenserna 
studenterna ville uppnå var att få arbeta med människor och de negativa konsekvenserna som 
dessa vill undvika var att inte få arbeta med människor.  
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Som undersökningsmetod användes halvstrukturerade intervjuer. Detta för att en kvalitativ 
metod var mer tillförlitlig än en kvantitativ, då begreppet motivation är vitt och svårt att 
formulera i enkätfrågor. Tidsaspekten var ytterligare en avgörande faktor för den kvalitativa 
metoden, då en kvantitativ metod hade krävt att definitionerna av inre och yttre motivation 
var klara och inte tillät vidare spekulationer. Den kvalitativa metoden kan frambringa fler 
intressanta synvinklar ur verkligheten på begreppen inre och yttre motivation.  
 
Intervjufrågorna delades in i flera kategorier. Detta för att avgöra om motivationen var av en 
yttre eller inre art och om motivationen var beroende av externa incitament och kontroll. 
Metoden var lämplig för att tydliggöra hur olika delar av motivation hänger ihop och påverkar 
varandra. Respondenterna fick efter varje fråga fritt uttrycka sig om sina känslor och tankar 
kring motivation.  
 
Viss kritik kan påpekas. Eftersom en kvalitativ metod tillämpades då tiden var begränsad, är 
antalet respondenter få. Undersökningen kan därför ses som en enkel förstudie. Det är därför 
svårt att dra några generella slutsatser utifrån det som framkommit i detta arbete. Vidare är en 
kvalitativ intervju svår att tolka därför att en intervjusituation med en okänd människa kan 
frambringa många känslor och respondenten kan ha känt sig konfronterad med avseende på sitt 
arbete och sina studier. Då syfte och frågeställning inte avslöjades för respondenterna innan 
intervjutillfället, kan respondenterna ha känt sig oförberedda och upplevt svårigheter med att 
uttrycka sin egentliga mening. Undersökningens syfte hade kunnat påverkas mer negativt om 
respondenterna hade haft tid att tänka igenom frågorna inför intervjutillfället och därmed svarat 
på ett sätt som inte varit spontant och opåverkat av syftet.  
 
Respondenterna uppmanades att höra av sig om dessa ville tillägga någonting, men något 
vidare samtal om vilka känslor som uppstått hos respondenterna genomfördes aldrig. Ett samtal 
efter intervjusamtalet hade kunnat vara bra för att låta respondenterna uttrycka sina egna 
känslor och uppfattningar om själva intervjutillfället.  
 
7.2 Framtida forskning 
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke och som inte framkom i denna studie, är att det finns en 
viktig skillnad mellan vuxna som studerar oberoende av arbetet. Denna utgörs av den inre 
motivation som dessa upplever innan de söker sig till en utbildning. Två av respondenterna i 
denna studie uppgav att de innan den aktuella utbildningen påbörjat studier som inte känts 
riktigt rätt. De hade övergett studierna för de nuvarande, som de beskrev sig vara mer 
motiverade för. Utmärkande för alla respondenter i studentgruppen var att de alla hade en vilja 
att arbeta med social omsorg. Frågan är vad som händer med de studenter som påbörjar en 
utbildning som leder till ett yrke som inte är intressant för dem? Detta skulle vara intressant att 
bygga vidare på i framtida forskning. 
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Av intresse skulle även vara att undersöka hur motivationen påverkas av belöningar och 
uppfattad kontroll hos arbetstagare som har ett bonussystem på arbetsplatsen och de som inte 
har det. Detta för att urskilja om belöning har en negativ eller positiv påverkan på 
motivationen vid frivilliga och ofrivilliga kurser. 
 
Denna undersökning kan förhoppningsvis fungera som underlag för andra undersökningar och 
för att söka klargöra vad som kännetecknar inre motivation i verklig miljö och hur externa 
incitament kan påverka motivationen. Då motivation är ett brett begrepp är det önskvärt att 
flera studier genomförs på området för att utreda vad som definierar olika typer av motivation 
och hur dessa kan operationaliseras. Först efter detta är kvantitativa undersökningar lämpliga att 
genomföra för att presentera resultat som har hög reliabilitet och validitet. 
 
Förhoppningsvis kan denna studie öppna upp ögonen för arbetsgivare och utbildnings-
institutioner för vikten av att se till att utbildningar genomförs för ett relevant syfte och för 
relevanta utbildningsdeltagare. För att det livslånga lärandet ska fungera på ett motiverande sätt 
vid utbildning av personal och för vidareutbildning av vuxna, måste de individuella målen och 
förutsättningarna tas i beaktande, även om vi befinner oss i ett samhälle där en stenhård 
konkurrens på arbetsmarknaden är ett faktum. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till studenter 
 
1. Hur gammal är du? 
2. Var bor du? 
3. Var kommer du ifrån? 
4. Vad läser du för någonting? 
5. När började du läsa? 
6. När har du planerat att sluta dina studier? 
7. Har du studerat tidigare? 
8. Arbetar du vid sidan om studierna? 
9. Arbetade du innan studierna? 
10. Vilka bortprioriteringar räknade du med att göra innan du påbörjade utbildningen? 
11. Har utbildningen kostat dig någonting? 
12. Hur många timmar schemalagd tid har ni? 
13. Vad fick dig att börja studera? 
14. Påverkade arbetsmarknaden ditt val? 
15. Hade du en säker framtidsbild efter examen? 
16. Vad är/var ditt mål med studierna? 
17. Har studierna relevans för framtida arbete? 
18. Har det relevans för dig privat? 
19. Skulle du kunna tänka dig att läsa utbildningen oberoende av examen? 
20. Vilka kurser tycker du är intressanta? 
21. Varför är dessa kurser intressanta? 
22. Hur mycket självständigt arbete har ni? 
23. Hur upplever du svårigheten på utbildningen? 
24. Påverkar svårighetsgraden din motivation? 
25. Får ni mycket feedback från lärarna? 
26. Påverkar feedbacken din motivation? 
27. Har utbildningens längd påverkan på din motivation? 
28. Finns det någon skillnad mellan motivation till fritt valda kurser och obligatoriska? 
29. Vad kännetecknar en motiverande kurs? 
30. Vad är det viktigaste med utbildningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till arbetstagare 
 
1. Hur gammal är du? 
2. Var bor du? 
3. Var kommer du ifrån? 
4. Vad läste du för någonting? 
5. När började du läsa? 
6. När avslutade du utbildningen? 
7. Har du studerat tidigare? 
8. Arbetade du vid sidan om studierna? 
9. Arbetade du innan studierna? 
10. Vilka bortprioriteringar räknade du med att göra innan du påbörjade utbildningen? 
11. Har utbildningen kostat dig någonting? 
12. Hur många timmar schemalagd tid hade ni? 
13. Vad fick dig att börja studera? 
14. Påverkade arbetet ditt val? 
15. Visste du vad du skulle använda utbildningen till? 
16. Vad var ditt mål med studierna? 
17. Hade studierna relevans för arbetet? 
18. Hade studierna relevans för dig privat? 
19. Skulle du kunna tänka dig att läsa utbildningen oberoende av ditt arbete? 
20. Har du genomgått andra utbildningar på arbetsplatsen? 
21. Vad har din upplevelse av dessa varit? 
22. Hur mycket självständigt arbete hade ni? 
23. Hur upplevde du svårigheten på utbildningen? 
24. Påverkade svårighetsgraden din motivation? 
25. Fick ni mycket feedback från lärarna? 
26. Påverkade feedbacken din motivation? 
27. Hade utbildningens längd påverkan på din motivation? 
28. Finns det någon skillnad mellan motivation till fritt valda kurser och obligatoriska? 
29. Vad kännetecknar en motiverande kurs? 
30. Vad är det viktigaste med utbildningen? 
 
 


