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Sammanfattning 

Motivation som process innefattar det som driver människan framåt och får henne att 

agera. Det som driver människan till handling är hens behov. Människan upplever välbehag när 

behov uppfylls och obehag när dessa inte tillfredsställs. För att en student ska påbörja, fortsätta 

med och slutföra högskolestudier krävs en viss mängd motivation. Motivation kan vara av 

antingen intern eller extern karaktär. Syftet med detta arbete var att studera till vilken 

utsträckning programstudenterna vid Luleå Tekniska Universitet ansåg sig vara motiverade till 

sina studier. Ytterligare ett syfte var att studera förekomsten av intern och extern motivation 

bland dessa programstudenter. Detta för att kunna framta den motivationsfaktor som 

respondenterna värderar högst. Data samlades in med hjälp av en webbenkät där 

respondenterna skattade graden av total motivation, intern motivation och extern motivation. 

Skattningarna jämfördes sedan mellan studenter tillhörande olika typer av utbildningar samt 

mellan studenter som befann sig i början respektive slutet av sin utbildning. Materialet 

analyserades sedan med hjälp av SPSS. Resultatmönstret tydde på att studenterna vid 

universitetet var stabilt motiverade till sina studier. Respondenterna uppvisade även en svag 

tendens till att skatta intern motivation högre än extern. Utbildningstyp (filosofisk/teknisk) 

och/eller tid vid utbildning (början/slutet) hade ingen signifikant effekt på skattningarna av 

total motivation, intern motivation eller extern motivation.  

 

Nyckelord: universitet, intern motivation, extern motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Motivation as a process involves everything that drives humans forward and causes them 

to act in a certain direction. What primarily drive people to act are their needs. Humans feel 

comfortable when needs are met and discomfort when not satisfied. In order for a student to 

start, continue and complete university studies, a certain amount of motivation is required. 

Motivation may be of either internal or external character. The purpose of this study was 

therefore to investigate to what extent the students at Luleå University of Technology 

considered themselves motivated for their studies. Another purpose was to study the amount of 

intrinsic and extrinsic motivation among these students. Data was collected using a web survey 

where the participants were asked to estimate their total motivation, intrinsic motivation and 

extrinsic motivation. Estimates were then compared between participants belonging in 

philosophical versus technical faculty and between students in the beginning versus the end of 

their education. The material was then analyzed using SPSS. The performance pattern 

indicates that the students felt motivated to their studies. The feeling of motivation was seen as 

stable. The results showed that students had a week tendency to estimate their intrinsic 

motivation a bit higher than extrinsic motivation. Results showed that faculty affiliation or 

beginning / end of education had no significant effect on estimates of total motivation, 

intrinsic motivation or extrinsic motivation. 

 

Keywords: university, intrinsic motivation, extrinsic motivation 
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Inledning 

Motivation som psykologisk term innefattar de processer som sätter igång, upprätthåller och 
riktar en individs beteende (Glasser,1996). I vardaglig mening ses motivation som fenomenet 
som driver människan framåt och får denne att handla i någon form av riktning. Gemensamt 
för majoriteten av de motivationsteorier som framtagits genom åren är uppfattningen om att 
människans beteende är dennes försök till att tillfredsställa ett eller flera av de fem basbehoven 
som finns inprogrammerade i människans genetiska struktur. Dessa basbehov utgörs av 
människans behov av att överleva och fortplanta sig (1). Människans behov av att tillhöra och 
älska (2), samt människans behov av att uppleva en känsla av makt (3), frihet (4) och att ha 
roligt (5). Människan upplever således välbehag när behov uppfylls och obehag när dessa inte 
tillfredsställs (Glasser, 1996). Enligt Maslow (1987) bär människan ett fysiologiskt behov (mat, 
vatten, luft, sex), ett behov av trygghet (säkerhet, stabilitet), gemenskap (kärlek, vänskap), 
självkänsla (makt, uppskattning) och slutligen har människan även ett behov av 

självförverkligande (uppnå sin fulla potential). Detta innebär att all motivation kommer från 
individen själv.  

Enligt Arnold et al. (2010) består motivation av tre komponenter: riktning, ansträngning och 
uthållighet. Riktning handlar om vad individen försöker att åstadkomma, ansträngning handlar 
om hur hårt individen anstränger sig för att åstadkomma just detta och uthållighet handlar om 
exakt hur lång tid en person ägnar sig åt att arbeta för att nå det denne vill åstadkomma. Vidare 
kan begreppet motivation delas upp i två olika former, intern och extern motivation (Schunk, 
Pintrich, & Meece, 2008). Intern motivation innefattar att exempelvis drivas av ett eget 
genuint intresse eller nyfikenhet för en viss utbildning. Extern motivation innebär att en 
individ har ett visst beteende på grund av yttre påtryckningar. Historiskt sett har människan 
uppvisat oerhört känsliga reaktioner när det kommer till yttre stimulans. Blir en individ lovad 
löneförhöjning arbetar denne hårdare. Om en student lockas med möjlighet till högsta betyg 

studerar denne mer intensivt och längre. Betalas ett barn för att gå ut med soporna, kommer 
hen aldrig göra det gratis igen (Pink, 2010).   

År 1949 genomförde Harry Harlow och Edward Deci ett inlärningsexperiment med apor som 
skulle visa sig vara oerhört betydelsefullt för utvecklingen av begreppet motivation och 
framförallt den interna motivationens drivkraft. Forskarna konstruerade ett enkelt mekaniskt 
problem i form av ett pussel för primaterna att lösa. Apornas skicklighet till att lösa pusslet 
studerades under en tvåveckorsperiod. Under denna tidsepok kände vetenskapen endast till tre 
drivkrafter bakom människornas och djurens beteende. De åt för att stilla sin hunger, drack för 
att släcka sin törst, och förökade sig för att tillfredsställa sina sexuella behov. Tanken med 
projektet var att motivera aporna externt genom att tillfredsställa ovannämnda behov. Nästan 
omedelbart inträffade dock något som förbluffade båda forskarna. Utan yttre incitament började 
aporna nästan direkt leka med pusslet, detta med enorm koncentration och målmedvetenhet. 
Aporna såg till och med ut att njuta av hela erfarenheten. Resultatet av detta, var till forskarnas 

förvåning helt enkelt att glädjen i att lösa uppgiften blev belöning i sig och begreppet intern 
motivation fick ett uppsving inom inlärningspsykologi (Pink, 2010). 

Enligt Ryan och Deci (2000a) ses motivation som ett enhetsbaserat fenomen som varierar från 
liten till stor. Precis som inom många andra motivationsteorier anser Ryan och Deci (2000b) 
att de faktorer som motiverar en människa till handling är av inre eller yttre karaktär. Dessa 
faktorer är sedan beroende av varje individs erfarenheter av ett specifikt beteende. Inom 
organisations- och arbetspsykologi anser man att människan till störst del motiveras av yttre 
faktorer (Arnold et al., 2010). När det kommer till inlärning och studier anses dock inre 
motivation som den primära drivkraften (Ryan & Deci, 2000a). Något som Ryan och Deci 
(2000b) även poängterar i sitt arbete, är det faktum att det många gånger glöms bort att 
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studenter sällan hyser samma stora intresse för alla kurser inom exempelvis ett program. Detta 

innebär att källan till motivation många gånger skiftar. Tursamt ur denna aspekt är därför att 
människan innehar just förmågan att rikta sitt beteende. Människan kan växla mellan inre och 
yttre motivation när det krävs. Om intresset för en viss kurs är svagt, kan studenten välja att 
istället motivera sig externt genom att se det framtida värdet i att ta sig igenom kursen, 
eftersom avslutad kurs till exempel genererar en viss examen som i sin tur kan leda till ett 
önskvärt jobb. 

Ryan och Deci (2000b) har utvecklat Self-Determination Theory (SDT) vilket är en mycket 
inflytelserik teori använd inom forskning kring studiemotivation och inom kliniskt arbete med 
studieprestation. Self-Determination Theory baseras på tanken att ju större kontroll en individ 
har över en situation, desto mer motiverad känner sig denne till att utföra en viss handling. 
Teorin består av tre perspektiv, inre motivation, yttre motivation och amotivation (avsaknad av 
motivation). Fokus i detta arbete ligger enbart på inre och yttre motivation. Människans inre 
motivation kan enligt SDT delas upp i tre olika former: 

1. Att veta: Handlar om tillfredsställelse, en känsla av lust att lära, utforska och förstå nya 
saker. 

2. Att åstadkomma: Handlar om att åstadkomma och genomföra. Individen känner en lust 
att åstadkomma bra resultat och ständigt bli bättre. 

3. Att uppleva stimulans: Handlar om att individens lust stimuleras. 

Inre motivation innebär kortfattat att en aktivitet, handling eller ett beteende utförs på grund 
av att uppgiften i sig får individen att känna sig nöjd och tillfredsställd (Ryan & Deci, 2000b). 
Inre motivation var exempelvis det som drev primaterna till att lösa Harlow och Decis 
mekaniska pussel nämnt ovan (Pink, 2010). Människans yttre motivation kan enligt SDT delas 
upp i fyra olika former: 

1. Extern reglering: Handlar om att individen inte upplever någon form av 

självbestämmande. Individen utför enbart handlingar för att få ut något positivt av det 
hela, alternativt på grund av att undvika negativa följder. En student motiveras 
exempelvis här till att studera enbart för att inte förlora sitt studiemedel.  

2. Identifierad reglering: Handlar om att självbestämmande och valfrihet är det som agerar 
mänsklig drivkraft. Individen utför här uppgifter som blir meningsfulla i ett längre 
perspektiv. En student motiveras här till att studera för att godkända kurser genererar en 
examen som i framtiden kan leda till ett bra jobb med hög lön och hög status i 
samhället. 

3. Internaliserad reglering: Handlar om viljan att bevisa för sig själv att individen har den 
kunskap som krävs för att utföra viss uppgift eller för att exempelvis avsluta 
universitetsstudier. 

4. Integrerad reglering: Handlar om att handlingen styrs enbart av viljan i sig. Denna 
version är aningen lik inre motivation. Här är det viktigt för personen att uppnå mål, 

resultat och uppleva självbestämmande. En student har här införlivats med den 
identifierade regleringen. 

Utöver detta utgår SDT från att människan har tre grundläggande behov. Behov av att uppleva 
autonomi/självbestämmande, behov av att inhämta kompetens och behov av att uppleva 
samhörighet/social meningsfullhet. Autonomi innefattar en känsla av frihet och uppfattningen 
att det är du som individ som själv är upphovsmakare till ditt handlande. Kompetens innefattar 
sedan att individen själv vill vinna kunskap inom olika områden, en uppgift ska här vara lagom 
utmanande, varken för lätt eller för svår. Här behöver individen även någon form av feedback 
på sitt handlande, som absolut inte ska vara av kontrollerande karaktär. Denna återkoppling 
visar sedan på hur väl en individ har utfört en viss uppgift. Här kan man exempelvis tänka sig 
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feedback av en handledare då en uppsats skrivs. Samhörighet är sedan den aspekt som innefattar 

individens behov av social interaktion. Här har individen som mål att uppleva gemenskap med 
exempelvis klasskamrater. Att bli tillsagd att utföra en viss uppgift genererar betydligt mindre 
välmående och tillfredsställelse jämfört med om individen själv bestämmer sig för att utföra viss 
handling. Detta på grund av att en tillsägelse minskar graden av självbestämmande. 
Övergripande ses människan som aktiv och ansvarstagande. Människan är dock även sårbar när 
det kommer till passivitet och känslan av låg kontroll menat att individen mår sämre om denne 
känner sig allt för kontrollerad. Detta innebär att alla människor mår som bäst och känner sig 
mest motiverade när balans uppnås mellan deras känslor av autonomi, kompetens och 
samhörighet. 

Motivation är även frekvent granskat i förhållande till studier och prestation (Arnold et al., 
2010). Tidigare forskning har påvisat att extern motivation är det som ofta väger tyngst när det 
kommer till organisatoriska och arbetspsykologiska sammanhang medan intern motivation ses 
som det dominerande fenomenet när det kommer till studier. Detta arbete handlar om 

motivation i anslutning till högskolestudier. Intressant är därför att få en bild av hur dessa 
faktorer yttrar sig i praktiken. Corpus och Wormington (2014) studerade inre och yttre 
motivation genom en longitudinell studie genomförd på lågstadieelever. I studien deltog 490 
elever från och med att de påbörjade årskurs 3 till och med att de avslutade årskurs 5. Under 
denna tidsperiod framkom tre olika motivationsprofiler bland eleverna. Grupp 1 uppvisade hög 
inre och yttre motivation. Grupp 2 uppvisade hög inre motivation och låg yttre motivation 
och grupp 3 uppvisade låg inre motivation och hög yttre motivation. Slutresultatet visade att 
de elever som primärt motiverades av inre faktorer upplevde sig vara stabilt motiverade över tid 
jämfört med de elever som primärt drevs av yttre motivation. Övergripande visade studien 
även att de studenter som drevs av inre motivation även presterade bättre än de som 
motiverades av yttre faktorer. För de elever som primärt motiverades av inre faktorer skedde en 
stabil prestationsökning under denna treårsperiod medan prestationen hos elever som primärt 
drevs av yttre faktorer skiftade.  

Enligt Statistiska centralbyrån (2017) har antalet registrerade studenter från år 1990 fram till 
idag fördubblats, från cirka 200.000 studenter till 400.000. Tjugosex procent av dessa studenter 
har idag även en högskoleutbildning på tre år eller mer vilket gentemot år 1990 är en ökning 
med 15%. Idag är andelen högutbildade i Sverige därmed större än andelen lågutbildade. En 
anledning till denna ökning kan vara 90-talets ekonomiska kris. På grund av att det då var svårt 
att få jobb valde många av Sveriges invånare istället att studera (Statistiska Centralbyrån, 2017). 
Men vad är det egentligen som driver studenterna till att söka sig en plats på en högskola? Vad 
är det som gör att en individ väljer att påbörja, fortsätta med och avsluta universitetsstudier?  

Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var därför att studera till vilken utsträckning programstudenterna vid 
Luleå Tekniska Universitet ansåg sig vara motiverade till sina studier. Ytterligare ett syfte var 
att studera förekomsten av intern och extern motivation bland universitetets programstudenter. 

Detta för att kunna framta vilken motivationsfaktor som respondenterna värderar högst. Dessa 
syften mynnade ut i följande frågeställningar: 

1. Hur skattar programstudenterna vid Luleå Tekniska Universitet sin totala motivation på 
en skala 1-5?  

2. Påverkar typ av utbildning (filosofisk/teknisk) programstudenternas skattningar av total 
motivation? 

3. Hur skattar studenterna som befinner sig i början av sin utbildning sin totala motivation 
jämfört med studenterna som befinner sig i slutet av sin utbildning? 

4. Hur skattar programstudenterna vid Luleå Tekniska Universitet sin inre motivation?  

5. Påverkar typ av utbildning programstudenternas skattningar av inre motivation? 
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6. Hur skattar studenterna som befinner sig i början av sin utbildning sin inre motivation 

jämfört med studenterna som befinner sig i slutet av sin utbildning? 

7. Hur skattar programstudenterna vid Luleå Tekniska Universitet sin yttre motivation? 

8. Påverkar typ av utbildning programstudenternas skattningar av yttre motivation? 

9. Hur skattar studenterna som befinner sig i början av sin utbildning sin yttre motivation 
jämfört med studenterna som befinner sig i slutet av sin utbildning? 

10. Vilken motivationsfaktor driver primärt programstudenterna vid Luleå Tekniska 
Universitet till studier?  
 

Metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. 

Deltagare 
Deltagande respondenter i studien var programstudenter vid Luleå tekniska universitet 
tillhörande dess två fakulteter, filosofisk och teknisk. Totalt deltog 100 respondenter i studien 
fördelat på årskurs ett till fem. Årskursfördelning presenteras i Tabell 1. Av respondenterna 
identifierade sig 43% som män, 56% som kvinnor och 1% som annat. Den äldsta respondenten 
var född 1973 och den yngsta 1997. Majoriteten av respondenterna var födda mellan 1991 och 
1994. Femtio procent av respondenterna tillhörde filosofisk fakultet och 50% tillhörde teknisk 
fakultet.  

Tabell 1. Fördelning av deltagare på årskurser. 
 

Årskurs N 

1 25 

2 23 

3 25 

4 17 

5 10 

Totalt 100 

           

Webbenkät   
Inspiration till enkäten hämtades genom en tidigare kandidatuppsats skriven av Fundeborg 
Hellquist och Nilsson (2016) vid pedagogiska programmet tillhörande Uppsala universitet (Se 

bilaga 1). Enkäten omformades med hjälp av motivationsteorierna som presenterats ovan 
(Arnold et al., 2010; Corpus & Wormington, 2014; Glasser, 1996; Pink, 2010; Schunk, 
Pintrich, & Meece, 2008). Slutligen framtogs 24 stycken nya enkätfrågor (Se bilaga 2). Fråga 1-
5 behandlade olika bakgrundsfaktorer. För frågorna 6-24 användes en skattningsskala (1-5) där 
1 stod för ”Instämmer inte alls” och 5 stod för ”Instämmer helt”. Fråga 6 behandlade 
studenternas känsla av total motivation. Maximal poäng att uppnå för fråga 6 var 5. Frågorna 7-
15 berörde inre motivation och frågorna 16-24 yttre motivation.  Maximal poäng att uppnå på 
alla frågor om inre motivation var 45, maximalpoäng att uppnå på alla frågorna om yttre 
motivation var också 45.  
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Procedur 
Enkäten med dess tillhörande följebrev (Bilaga 3) skapades i det web-baserade systemet Google 
formulär. Data samlades in löpande under en 10-dagars period (12-21 april). Enkäten lades ut 
på min egen Facebook-sida, samt i flera Facebook-grupper mellan den 12:e och 18:e april, 
2017. Endast programstudenter vid Luleå tekniska universitet önskades besvara den. Under 
denna period inkom 62 stycken enkätsvar. Dessa var dock aningen skevt fördelade mellan 
fakulteterna med en överrepresentation av filosofiska studenter. Fördelningen mellan 
årskurserna inom båda fakulteterna var även långt ifrån symmetrisk. Beslut togs därför att även 
maila ut enkäten till den aktuella målgruppen.  Detta gjordes mellan den 18-21 april. 
Mailadress till registrerade studenter hämtades vid universitetets hemsida. En sammanställning 
av programstudenter tillhörande filosofisk respektive teknisk fakultet gjordes. Var tredje individ 
fick enkäten skickad till sig, 200 filosofiska studenter valdes ut samt 488 tekniska. Totalt 
mailades 688 enkäter ut, varav 38 besvarades. 

Etiska överväganden 
Vid samhällsvetenskaplig forskning är forskaren skyldig att ta hänsyn till ett flertal etiska 
principer. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Följebrevet (Se bilaga 3) i denna studie är utformat 
med dessa etiska principer som grund:  

1.Informationskravet 
Informationskravet handlar om att respondenterna inom studien ska bli informerade om 
undersökningens syfte, vad deltagandet i sig innebär, att deltagandet är frivilligt och att 
respondenterna när som helst under studiens gång innehar rätten att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes i och med att all denna information framfördes i 
följebrevet. När det kommer till enkätundersökningar uppkommer många gånger dock här en 
problematik. Deltagarna i denna studie valdes av etiska skäl att anonymiseras. Med anonyma 
enkätsvar är de sedan omöjligt att spåra en enskild deltagares enkät om denne i efterhand skulle 

vilja dra tillbaka sin medverkan. Denna problematik meddelades dock respondenterna i 
följebrevet och informationskravet blev därmed uppfyllt. 

2.Samtyckeskravet 
Samtyckskravet innebär att alla respondenter som deltar i en undersökning själv bär rätten att 
bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). När det kommer till enkätstudier så 
inhämtas inget samtyckeskrav i förhand, deltagande och inskickande av en enkät ses som 
samtycke i sig. Detta krav uppfylldes i och med att deltagarna informerades om detta i 
följebrevet samt att ifyllandet av enkäten efter detta skedde frivilligt. 

3.Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som fås via en undersökning ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Alla personuppgifter som inhämtas ska 
behandlas på så sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

krav uppfylldes i och med att alla respondenter anonymiserades under studiens gång vilket 
innebär att identifikation av deltagarna i efterhand skulle vara omöjligt både för forskaren själv 
samt utomstående. 

4.Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter, och all den data som insamlas under 
forskningsprojektets gång endast får användas i forskningssyfte till denna specifika undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes i och med att informationen inhämtat från 
enkäterna endast användes till denna specifika studie. 
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Bearbetning och analys av data 
All data matades in, bearbetades och analyserades med hjälp av SPSS. Inre motivation 
beräknades genom att skattningar från alla enkätfrågor tillhörande denna kategori slogs samman. 
Samma gäller enkätfrågorna tillhörande extern motivation. Eftersom utbildningarna tillhörande 
filosofisk respektive teknisk fakultet ofta skiljer sig åt i utbildningslängd gjordes en 
kategorisering av utbildningstid. Antal studenter i respektive kategori presenteras i Tabell 2. 
Kategoriseringen utformades på följande vis. Årskurs 1-2, filosofisk fakultet kategoriserades som 
att de befann sig i början av sin utbildning. Årskurs 3 filosofisk fakultet kategoriserades som att 
de befann sig i slutet av sin utbildning. Årskurs 1-2 teknisk fakultet kategoriserades som att de 
befann sig i början av sin utbildning. Årskurs 4-5 teknisk fakultet sågs som att de befann sig i 
slutet av sin utbildning.  

 

Tabell 2. Fördelning av deltagare på studiens fyra betingelser. 

Fakultet Skede   N 

Filosofisk fakultet 

Början av 

utbildning 
25 

Slutet av 

utbildning 
25 

Totalt 
 50 

Teknisk fakultet 

Början av 

utbildning 
23 

Slutet av 

utbildning 
27 

Totalt 
 50 

 

 

Resultat 
Total motivation 

För att kunna få en överblick av studenternas skattade totala motivation (fråga 6) gjordes en 
frekvensanalys. Fördelning av studenternas skattningar av total motivation presenteras i Tabell 
3. Att döma utifrån enkätsvaren visade resultatmönstret att studenterna är relativt motiverade 
till sina studier. Medelvärdet för studenternas skattningar av total motivation uppgick till 3.55 

(SD = 1.029). Endast tre stycken studenter ansåg sig sakna en känsla av motivation.  
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Tabell 3. Fördelning av skattningar av total motivation. 

Skattning N 

1 3 

2 13 

3 28 

4 38 

5 18 

Totalt 100 

 

För att undersöka om studenternas självskattade totala känsla av motivation skiljde sig åt 
beroende på typ av utbildning (filosofisk/teknisk) och beroende på om de befann sig i början 
eller slutet av sin utbildning beräknades en 2*2 faktoriell ANOVA. De fyra studentgruppernas 
totala motivation redovisas i Tabell 4. Resultatet visade att typ av utbildning inte hade någon 
signifikant effekt på skattningarna av total motivation, F(1, 96) = 0.286, n.s. . Tidpunkt under 
utbildningen (början/slutet) hade inte heller någon signifikant effekt på skattningarna av total 
motivation, F(1, 96) = 0.235, n.s. . Ingen signifikant interaktionseffekt visade sig föreligga 
mellan typ av utbildning och tidpunkt under utbildning, F(1, 96) = 0.757, n.s. 

 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för skattningar av total motivation fördelat 
studiens fyra grupper: filosofisk fakultet, teknisk fakultet, början av utbildning och slutet av 
utbildning. 

 Filosofisk fakultet  Teknisk fakultet 

 N M SD  N M SD 

Början 25 3.64 1.150  23 3.35 1.071 

Slutet 25 3.56 0.917  27 3.63 1.006 

 

Intern motivation 
För att få en överblick av studenternas skattade interna motivation gjordes en frekvensanalys av 
de summerade skattningarna vid fråga 7 till 15. Fördelning av studenternas skattningar av intern 
motivation för enskilda frågor presenteras i Bilaga 4. Studenterna skattade sin interna 
motivation relativt högt och medelvärdet för intern motivation för alla deltagare uppgick till 
33.95 (SD= 4.270).  

För att undersöka om studenternas självskattning av intern motivation skiljde sig åt beroende på 
typ av utbildning (filosofisk/teknisk) samt beroende på om studenterna befann sig i början eller 
slutet av sin utbildning beräknades en 2*2 faktoriell ANOVA. De fyra studentgruppernas 
interna motivation redovisas i Tabell 5. Resultatet visade att typ av utbildning inte hade någon 
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signifikant effekt på skattningarna av intern motivation, F(1, 96) = 2.819, n.s. . Tid vid 

utbildning (början/slutet) hade inte heller någon signifikant effekt på skattningarna av intern 
motivation, F(1, 96) = 0.140, n.s. . Ingen signifikant interaktionseffekt visade sig föreligga 
mellan typ av utbildning och tidpunkt under utbildning, F(1, 96) = 0.140, n.s. 

 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för skattningar av intern motivation fördelat på 
studiens fyra grupper: filosofisk fakultet, teknisk fakultet, början av utbildning och slutet av 
utbildning.                       

 Filosofisk fakultet  Teknisk fakultet 

 N M SD  N M SD 

Början 25 34.68 3.461  23 33.57 4.998 

Slutet 25 34.68 3.838  27 32.93 4.624 

 

Extern motivation 
För att kunna få en överblick av studenternas skattade externa motivation gjordes en 
frekvensanalys av de summerade skattningarna vid fråga 16 till 24. Fördelning av studenternas 
skattningar av extern motivation för enskilda frågor presenteras i Bilaga 5. Studenterna skattade 
sin externa motivation något lägre än intern motivation. Medelvärdet för extern motivation för 
alla deltagare uppgick till 29.00 (SD = 4.946).  

För att undersöka om studenternas självskattning av extern motivation skiljde sig åt beroende 
på typ av utbildning(filosofisk/teknisk) samt beroende på om studenten befann sig i början eller 

slutet av sin utbildning beräknades en 2*2 faktoriell ANOVA. De fyra studentgruppernas 
externa motivation redovisas i Tabell 6. Resultatet visade att typ av utbildning inte hade någon 
signifikant effekt på skattningarna av extern motivation, F(1, 96) = 3.359, n.s. . Tidpunkt 
under utbildningen (början/slutet) hade inte heller någon signifikant effekt på skattningarna av 
extern motivation, F(1, 96) = 1.141, n.s. . Ingen signifikant interaktionseffekt visade sig 
föreligga mellan typ av utbildning och tidpunkt under utbildning, F(1, 96) = 0.005, n.s. 

 

Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för skattningar av extern motivation fördelat på 
studiens fyra grupper: filosofisk fakultet, teknisk fakultet, början av utbildning och slutet av 
utbildning.                      

 Filosofisk fakultet  Teknisk fakultet 

 N M SD  N M SD 

Början 25 27.52 4.173  23 29.39 4.356 

Slutet 25 28.64 5.773  27 30.37 5.123 
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Primär drivkraft till studier 
För att slutligen kunna ta fram vilken motivationsfaktor som primärt motiverade 

respondenterna till studier jämfördes skattningarna av intern och extern motivation med ett 

beroende t-test. Resultatet visade att respondenterna värderade intern motivation (𝑀 = 33.95, 

SD = 4.270) signifikant högre än extern motivation (𝑀 = 29.00, SD = 4.946), t(99) = 6.902, 

p < 0.001. 

 

Diskussion 
Att känna sig motiverad till studier är oerhört viktigt för att en student ska påbörja, fortsätta 
med och slutföra sina universitetsstudier. Högskolestudenter kan motiveras av både inre eller 
yttre faktorer. Syftet med detta arbete var därför att undersöka till vilken utsträckning Luleå 
tekniska universitets programstudenter ansåg sig vara motiverade till sina studier. Ytterligare ett 

syfte var att studera förekomsten av intern och extern motivation bland programstudenterna. 
Detta för att kunna ta reda på vilken motivationsfaktor som primärt drev dessa respondenter till 
studier. Vidare studerades det även om skattningarna av total motivation, inre motivation och 
yttre motivation skiljde sig åt för studenterna beroende på typ av utbildning (filosofisk/teknisk) 
eller beroende på hur långt de kommit i sin utbildning (början/slutet). 

Resultatdiskussion 

Total motivation. 

En förutsättning för att klara av högskolestudier är en känsla av motivation. Resultatet visade 
att respondenterna vid Luleå tekniska universitet var relativt motiverade till sina studier. Detta 
innebär att studenterna innehar förmågan att handla i viss riktning och ta sig framåt i vardagen. 
Den motiverade studenten innehar förmågan att rikta sitt beteende för att exempelvis klara en 
viss kurs. Hen lägger sedan ner all den tid som krävs för att uppnå kursens mål (Glasser, 1996). 

Endast tre studenter skattade sig som amotiverade, att de totalt saknade känslan av motivation 
(Ryan & Deci, 2000b). Utbildningstyp (filosofisk/teknisk) hade ingen signifikant effekt på 
skattningarna av total motivation. Studenter som befann sig i början av sin utbildning 
uppvisade inte heller någon signifikant skillnad när det kom till skattning av total motivation 
jämfört med de studenter som befann sig i slutet av sin utbildning.  

Intern motivation. 

Studenterna skattade sin interna motivation relativt högt. Av maximalt 45 poäng uppgick 

medelvärdet för intern motivation till 33.95 (SD = 4.270). Människan är till sin natur en aktiv 

aktör med förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap (Ryan & Deci, 2000a). Den inre 

motivationen ses därför som central hos programstudenterna. Enligt SDT innebär detta att de 

respondenter som skattar sin interna motivation högt drivs av en nyfikenhet gentemot sina 

studier och en lust att lära. De drivs även av chansen att få utforska nya ämnen och vinna 

förståelse för nya saker (Ryan & Deci, 2000b). Detta resultatmönster är i enlighet med tidigare 

forskning (Corpus & Wormington, 2014; Pink, 2010; Ryan & Deci, 2000a) som rapporterar 

att intern motivation många gånger värderas högt bland studenter. Studenter tillhörande 

filosofisk fakultet uppvisade ingen signifikant skillnad i skattningar av intern motivation jämfört 

med studenter tillhörande teknisk fakultet. Studenter som befann sig i början av sin utbildning 

uppvisade inte heller någon signifikant skillnad i skattningar av intern motivation jämfört med 

studenter som befann sig i slutskedet av sina studier. 

Extern motivation. 

Studenterna skattade extern motivation något lägre än intern motivation. Av maximalt 45 
poäng uppgick medelvärdet för extern motivation till 29.00 (SD = 4.946). De respondenter 
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som anses drivas av extern motivation upplever lägre grad av självbestämmande gentemot 

respondenter som anses drivas av intern motivation (Ryan & Deci, 2000b). Respondenten som 
motiveras externt, motiveras här till studier med hjälp av någon form av yttre påtryckning. 
Studenten kan exempelvis här studera mycket och intensivt för att undvika negativa följer. En 
student kan exempelvis motiveras till att studera för att hen är nära att förlora sitt studiemedel. 
Vanligt hos individer som drivs av yttre motiv är även att de tänker långsiktigt. En student 
motiveras många gånger externt när intresset för en viss kurs är svagt eftersom de kan se värdet 
i att klara kursen för att den leder till framtida examen som i sin tur leder till ett önskvärt arbete 
(Ryan & Deci, 2000b). Studenter tillhörande filosofisk fakultet uppvisade ingen signifikant 
skillnad på skattningar av extern motivation jämfört med studenterna tillhörande teknisk 
fakultet. Studenterna som befann sig i början av sin utbildning uppvisade inte heller någon 
signifikant skillnad när det kommer till skattningar av extern motivation jämfört med studenter 
som befann sig i slutskedet av sina studier. 

Primär drivkraft till studier. 

I enlighet med tidigare forskning (Corpus & Wormington, 2014; Pink, 2010; Ryan & Deci, 
2000a) har resultatet i denna studie visat att studenter värderar intern motivation signifikant 
högre än extern. Vare sig respondenterna ses som drivna av interna eller externa faktorer, kan 
förklaringen till resultatet ligga i människans allmänna drivkraft till att tillfredsställa sina behov 
(Glasser, 1996; Maslow, 1987; Pink, 2010; Ryan & Deci, 2000a). All motivation kommer trots 
allt från individen själv (Maslow, 1987).  En individ mår som bäst när dennes fem basbehov är 
uppfyllda. För att en individ ska uppleva sig själv som motiverad och tillfredsställd måste balans 
mellan autonomi, kompetens och samhörighet uppnås (Ryan & Deci, 2000b). När denna 
balans uppnås upplevs även en stabil känsla av motivation. En student som ges möjligheten att 
utvecklas i skolan (kompetens), möjlighet att utveckla bra relationer till studiekamrater och 
lärare (samhörighet) samt möjlighet att till viss del välja hur en uppgift ska utföras (autonomi) 
upplever sig vara stabilt motiverad över tid. Resultaten tyder på att studenterna är motiverade 
till sina studier. Studenternas utbildningstyp, samt om de befann sig i början eller slutet av sin 

utbildning har varken påverkat skattningarna av total motivation, intern motivation eller extern 
motivation. Eftersom tid vid utbildningen (början/slutet) inte har påverkat skattningarna ses 
skattningarna av total motivation, intern motivation och extern motivation som stabila. 
Känslan av motivation eller källan av motivation har därmed inte sett olika ut beroende på om 
studenterna har befunnit sig i början eller slutet av sin utbildning. Eftersom en balans mellan 
autonomi, kompetens och samhörighet är en förutsättning för att individer ska uppleva sig som 
stabilt motiverade ses detta som en förklaring till resultatet. 

Metoddiskussion 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät för att kunna samla in en stor mängd 
material och därmed för att kunna nå ut till så stor del av universitetets studenter som möjligt. 
Svarsfrekvensen uppgick dock endast till 7,7% bland de studenter som fått enkäten mailad till 
sig. Ett sådant stort bortfall minskar undersökningens tillförlitlighet. En förklaring till den låga 

svarsfrekvensen kan vara att enkäten mailades ut under påsken. Att maila ut en enkät under en 
högtid är generellt sett något man bör undvika eftersom många individer tar ledigt under 
högtider och avstår från att läsa sin mail. Positivt med enkät som metod är dock att frågorna 
ställs på exakt samma sätt till alla respondenter vilket ökar studiens tillförlitlighet och därmed 
även resultatets generaliserbarhet. Dessvärre ställs enkätfrågor inte alltid under samma 
förhållanden till alla respondenter. Önskvärt vid enkäter är att kunna kontrollera den sociala 
miljö där enkäterna besvaras, vilket inte går vid en webbaserad enkät. Vissa besvarar enkäten 
under lunchtid, andra precis innan de ska gå och sova vilket kan påverka resultatet. 

En negativ aspekt med denna enkät är att en skala med mittalternativ (3) använts. Detta innebär 
att en osäker respondent inte tvingas ta ställning till enkätens påståenden. I denna studie 
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uppvisas inga direkta symptom på denna form av problematik. Det är trots detta viktigt att ha i 

åtanke eftersom förändrad skala eventuellt hade kunnat ge annorlunda resultat. För ökad 
reliabilitet hade en skala med jämt antal svarsalternativ varit att föredra då en sådan skala saknar 
mittalternativ. Ytterligare en aspekt som eventuellt kan ha påverkat både reliabilitet och 
validitet är respondentens intresse för den kurs som lästes vid mättillfället. Detta eftersom källan 
till motivation lätt kan skifta beroende på grad av intresse för en viss kurs (Ryan & Deci, 2000).  

I en enkät finns risk för internt bortfall, d.v.s att ett svar kan utelämnas eller bli missvisande om 
respondenten inte förstår frågan. För att undvika detta gjordes enkätfrågorna så enkla, konkreta 
och tydliga som möjligt. Jag angav mitt telefonnummer samt mailadress i följebrevet för att 
kunna kontaktas om respondenterna skulle få problem med frågorna. Då ingen av 
respondenterna kontaktade mig tolkas detta som att frågorna förstods. 

En pilotstudie med några respondenter hade antagligen bidragit till en bättre enkät. Eventuella 
oklarheter i formuleringar hade då framkommit och enkäten hade kunnat korrigeras. För att 

säkerställa studiens reliabilitet ytterligare hade även enkätfrågorna kunnat prövas mot varandra i 
med hjälp av korrelationer för att undersöka om frågorna faktiskt berör samma område. Trots 
att frågorna är utformade med hjälp av en tidigare kandidatuppsats och vedertagna teorier som 
bas är det svårt att bedöma validiteten. Med hjälp av Cronbach’s alpha hade frågornas interna 
reliabilitet kunnat beräknas. Detta kunde ha gjorts separat för frågorna om intern respektive 
extern motivation. Faktoranalys av påståenden tillhörande de två motivationsfaktorerna hade 
även det kunnat bekräfta att frågorna om de två typerna av motivation också avspeglar två olika 
motivationstyper. Separata faktoranalyser av frågorna inom respektive motivationstyp skulle 
också kunna visa ifall det rört sig om en enhetlig motivationstyp, eller om det funnits 
delkomponenter.  Då inga statistiska samband finns framtagna mellan motivationsfaktorerna 
finns det inget bevis för att frågorna mäter det som avses. Frågor tillhörande intern motivation 
respektive extern kan därför potentiellt mäta samma sak. Total motivation har endast mätts 
med hjälp av en enda fråga. Att dra slutsatser baserat på denna enda fråga är därför svårt.  

Av alla tio frågeställningar har endast sju behandlats med signifikansprövning. Att besvara 
frågeställning tio om skillnader i nivå mellan intern och extern motivation med hjälp av ett t-
test är problematiskt därför att måtten på motivationsfaktorerna inte utan vidare kan jämföras 
med varandra. Det är inte känt om en viss nivå hos det ena måttet kan likställas med samma 
nivå hos det andra måttet. Om de två måtten har likvärdig reliabilitet, vilket kan bekräftas med 
alfa-analys, kan en multipel linjär regressionsanalys eventuellt visa den relativa betydelsen hos 
intern och extern motivation när frågan om total motivation används som kriterium. 
Sammantaget är det svårt att bedöma studiens reliabilitet och validitet utan de diskuterade 
analyserna. 

Slutsatser och framtida forskning 
Tidigare forskning har visat att intern motivation många gånger ses som den primära 
drivkraften till studier, medan extern motivation många gånger är det som värderas högst i 

arbetslivet (Arnolt et al., 2010; Ryan & Deci, 2000a). Att verifiera eller falsifiera dessa fynd 
med hjälp av denna studie är svårt. Detta på grund av att den enda jämförelsen som har gjorts 
mellan intern och extern motivation är utförts med ett beroende t-test. Att använda sig av 
denna analysmetod ses i detta fall som tveksamt eftersom motivationsfaktorerna kan ses som två 
separata beroende variabler. Ur denna studie framkom därför endast tendenser som tyder på att 
programstudenterna vid Luleå tekniska universitet är motiverade till sina studier. Intern 
motivation tenderar även att skattas aningen högre än extern. Utbildningstyp 
(filosofisk/teknisk) hade ingen effekt på skattningarna av total motivation, intern motivation 
eller extern motivation. Tid vid utbildning(början/slutet) påverkade inte heller dessa 
skattningar. I och med att skattningarna inte påverkades av huruvida studenterna befann sig i 
början eller slutet av sin utbildning uppfattas total motivation, intern motivation, och extern 
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motivation som stabila. Enligt Ryan och Deci (2000b) ligger förklaringen till en stabil känsla av 

motivation i att en balans mellan autonomi, kompetens och samhörighet har uppnåtts under 
hela utbildningens gång. 

Vid genomgången av tidigare forskning inför detta arbete återfanns en motivationsstudie 
genomförd på lågstadieelever (Corpus & Wormington, 2014). En svag tendens till högre 
skattad intern motivation jämfört med extern framkom i denna studie. För att kunna ta fasta på 
detta fynd vore det dock nödvändigt och intressant att genomföra en longitudinell enkätstudie 
för att mäta och jämföra intern och extern motivation vid ett flertal tillfällen, förslagsvis under 
mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och högskola. Intressant vore även att se om prestation 
ökar eller minskar beroende på primär typ av motivation. En förutsättning för denna typ av 
undersökning är dock att enkätfrågorna är noggrant utprövade med statistiska metoder innan 
de distribueras och att en pilotstudie genomförs innan studien genomförs. Med SDT som 
utgångspunkt vore det även värdefullt att studera vilken form av intern motivation som är 
optimal, att veta, att åstadkomma eller att uppleva stimulans (Ryan & Deci, 2000b).  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Enkätfrågor  

Motivation hos studenter: En kvantitativ undersökning om inre och yttre motivation hos 
studenter vid Uppsala universitet skriven av Fundeborg Hellquist och Nilsson (2016).  

 

Vänligen ange ett svarsalternativ, om inget annat anges.  

  

Nedan följer lite övergripande information om Dig som besvarar enkäten. Vänligen kryssa i ett 

alternativ.  

  

Fråga 1. Ange ditt kön.  

□ Kvinna  □ Man  □ Annat  

  

Fråga 2. Ange din ålder i ett av åldersintervallen, välj den kategori som innehåller den ålder du 

fyller år, 2015  

□ 1520  

□ 2125  

□ 2630  

□ 3135  

□ 3640  

□ 4145  

□ Över 45  

  

Fråga 3. Ange din civila status:  

□ Ogift/singel  

□ Gift/sammanboende  

□ Har partner som jag inte bor tillsammans med 

(Särbo) 

 □ Annat  

  

Fråga 4. Anser du dig själv som motiverad till dina studier?  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Nedan följer fråga 5  8 som handlar om din inställning till dina studier. Vänligen kryssa i 

endast ett svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på Dig.   

  

Fråga 5. Anser du, att du under den senaste månaden, känt dig studietrött?  



 

 
 

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 6. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt dig frustrerad över studierna?  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 7. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt dig uttråkad av studierna?  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

  

Fråga 8. Anser du, att du under den senaste månaden, har känt att studierna är för svåra?  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 9 20 är påståenden angående vad som bidrar till ökad studiemotivation. Kryssa i det 

svarsalternativ som stämmer bäst in på Dig, rörande det aktuella påståeendet. Var vänlig välj 

endast ett svarsalternativ.   

  

Fråga 9. Jag blir motiverad att studera när studierna känns utmanande.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 10. Jag blir motiverad att studera när jag förstår vad det är jag studerar.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 11. Jag blir motiverad att studera när jag får studera ensam, på mina egna villkor.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 12. Jag blir motiverad att studera när jag kommit igång med arbetet.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 13. Jag blir motiverad att studera när jag befinner på offentliga utrymmen, så som i 

korridoren eller cafeterian, där andra studenter också studerar.   

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 14. Jag blir motiverad att studera när jag befinner på offentliga tysta utrymmen, så som 

tysta lärosalar, där andra studenter också studerar.   

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 15.  Jag blir motiverad att studera när jag får studera i grupp.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

Fråga 16. Jag blir motiverad att studera när jag ska påbörja en ny uppgift.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  



 

 
 

  

Fråga 17. Jag motiveras att studera för att inte riskera att förlora mitt studiemedel.  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte 

  

Fråga 18.  Jag motiveras att studera för att få bra betyg.  

□Vet inte  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte 

  

Fråga 19. Jag motiveras att studera för att inte få underkänt.  

□Vet inte  

□ Instämmer helt   □ Instämmer delvis         □ Instämmer inte □Vet inte  

  

  

Fråga 20. Vad är det som motiverar dig att studera? Ringa in den siffra som passar bäst in på 

Dig där 1 står för  inte alls motiverad och 4 står för  mycket motiverad.  

  
 Gör mig:      Inte alls motiverad             Mycket motiverad  

  

Framtida yrkesliv och karriärmöjligheter  1 2  3  4  

Intresse av ämnet  1 2  3  4  

Jag får högre status bland andra 1 2  3  4  

Jag får bekräftelse av andra 1 2  3 4  

Lärarna  1 2  3  4  

Klasskamrater  1 2  3  4  

Vänner utanför skolan  1 2  3  4  

Nära anhöriga (etc. partner/familj) 1 2  3  4  

  

  

Fråga 21. Rangordna följande påståenden med siffror mellan 16, där 1 är det påståendet som

  stämmer in minst på Dig och 6
 
för det påstående som stämmer in bäst på Dig.  

  

Jag studerar för att få en bra lön i framtiden  ______    

Jag studerar för det är intressant  ______   

Jag studerar för utbildning ger mig högre status hos andra ______  

Jag studerar för att få bra betyg   ______   

Jag studerar för att få en bättre framtid  ______   

Jag studerar för att lärandets skull ______ 

  

  

  

Tack för din medverkan! ☺  

  



 

 
 

Bilaga 2 

Enkätfrågor Studiemotivation 

 

Bakgrundsfaktorer 

Fråga 1. Vilket kön identifierar du dig med? 

Man-Kvinna-Annat 

Fråga 2. Vilket år föddes du? 

Ange årtal (Ex. 1991) 

Fråga 3. Vilket program läser du? 

Ange program (Ex. Civilingenjör Arkitektur) 

Fråga 4. När började du studera vid programmet? 

Ange termin samt år (Ex. HT 2014) 

Fråga 5. När förväntas du ta din examen från programmet? 

Ange termin samt år (Ex. VT 2017) 

Påståenden att ta ställning till 

Fråga 6. Jag känner mig motiverad till mina studier. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

Inre motivation 

Fråga 7. Jag studerar för att jag tycker att det är intressant. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

Fråga 8. Jag studerar för att jag tycker om att lära mig nya saker. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 9. Jag studerar för min egen skull.  

Instämmer     Instämmer  



 

 
 

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 10. Jag studerar för att förbättra mina akademiska kunskaper. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 11. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag fått förståelse för uppgiften. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

Fråga 12. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag märker att jag blir bättre på 

det jag gör. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 13. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag studerar på egen hand. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 14. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig i tysta 

offentliga utrymmen så som i bibliotekets tysta avdelning. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 15. Jag upplever min känsla av motivation som stabil över tid. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 

 

Yttre motivation 

Fråga 16. Jag studerar för att få ett bra jobb i framtiden. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 17. Jag studerar för att få hög status bland vänner, bekanta och familj. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 18. Jag studerar för att tjäna mycket pengar i framtiden. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 19. Jag studerar för att få ett bra betyg. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 20. Jag studerar för att inte få underkänt. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 21. Jag studerar för att inte förlora mitt studiemedel. 

Instämmer     Instämmer  



 

 
 

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 22. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig i grupp. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 23. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig på livliga 

offentliga utrymmen så som hyllan på stuk. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

Fråga 24. Jag upplever att min känsla av motivation varierar under läsperiodens gång. 

Instämmer     Instämmer  

inte alls     helt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Följebrev Studiemotivation 

 

Hej! 

Mitt namn är Therese Isaksson och jag arbetar för närvarande med min kandidatuppsats på 

psykologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Denna enkät fungerar som 

datainsamlingsmetod till mitt examensarbete och jag skulle bli oerhört glad om just du kunde ta 

dig tid att besvara den. Syftet med denna studie är att undersöka till vilken utsträckning 

programstudenterna vid LTU anser sig vara motiverade till sina studier. Ytterligare ett syfte är 

att studera förekomsten av intern och extern motivation hos er. Detta för att kunna framta 

vilken motivationsfaktor som ni värderar högst. Enkäten består av 24st frågor och den tar 

ungefär 3 minuter att besvara. 

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. Slutligen kommer 

ingen obehörig att få ta del av dina svar. 

 

Kontaktperson för enkäten: 

Therese Isaksson 

theisa-4@student.ltu.se 

073-074 51 61 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Fördelning av skattningar bland enkätfrågorna tillägnat intern motivation 

 

Fråga 7. Jag studerar för att jag tycker att det är intressant. 

Skattning N 

1 3 

2 7 

3 18 

4 41 

5 31 

Fråga 8. Jag studerar för att jag tycker om att lära mig nya saker. 

Skattning N 

1 2 

2 4 

3 17 

4 35 

5 42 

Fråga 9. Jag studerar för min egen skull. 

Skattning N 

1 1 

2 1 

3 5 

4 22 

5 71 

Fråga 10. Jag studerar för att förbättra mina akademiska kunskaper. 

Skattning N 

1 3 

2 7 

3 20 

4 39 

5 31 

Fråga 11. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag fått förståelse för uppgiften. 



 

 
 

Skattning N 

1 0 

2 3 

3 10 

4 24 

5 63 

Fråga 12. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag märker att jag blir bättre på 

det jag gör. 

Skattning N 

1 2 

2 2 

3 7 

4 31 

5 58 

Fråga 13. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag studerar på egen hand. 

Skattning N 

1 9  

2 22 

3 37 

4 17 

5 15 

Fråga 14. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig i tysta 

offentliga utrymmen så som i bibliotekets tysta avdelning. 

Skattning N 

1 23 

2 31 

3 13 

4 21 

5 12 

Fråga 15. Jag upplever min känsla av motivation som stabil över tid. 

Skattning N 

1 17 

2 21 



 

 
 

3 39 

4 11 

5 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5 

Fördelning av skattningar bland enkätfrågorna tillägnat extern motivation 

 

Fråga 16. Jag studerar för att få ett bra jobb i framtiden. 

Skattning N 

1 1 

2 1 

3 7 

4 25 

5 66 

Fråga 17. Jag studerar för att få hög status bland vänner, bekanta och familj. 

Skattning N 

1 38  

2 27 

3 17 

4 11 

5 7 

Fråga 18. Jag studerar för att tjäna mycket pengar i framtiden. 

Skattning N 

1 5 

2 18 

3 25 

4 27 

5 25 

Fråga 19. Jag studerar för att få ett bra betyg. 

Skattning N 

1 14 

2 20 

3 32 

4 19 

5 15 

Fråga 20. Jag studerar för att inte få underkänt. 



 

 
 

Skattning N 

1 16 

2 4 

3 18 

4 24 

5 38 

Fråga 21. Jag studerar för att inte förlora mitt studiemedel. 

Skattning N 

1 45 

2 12 

3 18 

4 12 

5 13 

Fråga 22. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig i grupp. 

Skattning N 

1 12 

2 13 

3 34 

4 25 

5 16 

Fråga 23. Jag känner mig som mest motiverad till att studera när jag befinner mig på livliga 

offentliga utrymmen så som hyllan på stuk. 

Skattning N 

1 43 

2 16 

3 26 

4 14 

5 1 

Fråga 24. Jag upplever att min känsla av motivation varierar under läsperiodens gång. 

Skattning N 

1 0 

2 5 

3 15 



 

 
 

4 15 

5 65 

 


