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Högskolestudenters motivation 
Har självkänsla och locus of control någon betydelse? 

 
Frida Karlsson Kung 

 
 
Motivation är en viktig drivkraft för individers beteende. Den har betydelse 
för att handlingen såväl påbörjas som uppehålls. Forskning inom området 
har konstaterat att motivation uppkommer av både inre och yttre faktorer 
samt att en del handlingar är relativt omotiverade. Den hierarkiska modellen 
för inre och yttre motivation anger även att motivation förekommer på flera 
nivåer inom individen. Studien undersökte relationen mellan högskole-
studenters kontextbundna motivation, globala självkänsla och generaliserade 
locus of control. Detta skedde utifrån tre frågeställningar med tillhörande 
hypoteser. Nittiotre studenter deltog genom att svara på en enkät som bestod 
av Rosenbergs Self-esteem scale, Rotters Internal-External scale samt 
Vallerands Academic motivation scale. Materialet undersöktes med korre-
lationer och regressionsanalyser. Studien resulterade i slutsatsen att 
studenternas självkänsla har betydelse för deras grad av amotivation, det vill 
säga avsaknad av motivation, men att deras LOC inte har betydelse för 
någon av motivationskategorierna. 
 
Keywords: intrinsic motivation extrinsic motivation and amotivation, 
generalized external locus of control, global self-esteem, college students 

Inledning 

Att studera vidare på eftergymnasialnivå är valfritt i dagens Sverige, men vad är det då som 
får individer att läsa vidare? Är det av yttre orsaker som att få ett fast arbete eller handlar det 
istället om inre orsaker så som personlighetsegenskaper och intresse för ett visst ämne? 
Oavsett anledning anses chansen för att lyckas med studierna som större om individen känner 
motivation (Ning & Downing, 2010). 
 Motivation kan definieras som det som initierar, driver på samt styr individers beteenden 
och handlingar. Det finns flera olika motivationsteorier varav de flesta försöker förklara var-
för individer gör som de gör. En skillnad teorierna emellan är synen på individen. Å ena sidan 
kan individen ses som en passiv aktör vars handlingar uppkommer som reaktion för att 
tillfredställa inre drifter och behov eller som svar på yttre stimuli. Å andra sidan kan individen 
ses som mer aktiv. Ett exempel på det senare är Deci och Ryans (1985) teori om individen 
som en kompetent och självbestämmande varelse (the Self-determination theory). Här anses 
individen besitta självständighet, valfrihet och en egen vilja. Alla individer innehar även en 
medfödd förmåga att utveckla ett själv som sedan används för att bemästra utmaningar inom 
individen och från omgivningen runtom. Att tillfredställa sina behov anses viktigt för 
individens välbefinnande liksom för både den fysiska och psykiska utvecklingen. Allt bete-
ende uppkommer dock inte för att tillfredsställa drifter eller som reaktion på yttre om-
ständigheter. En del beteenden initieras och utförs i stort sett enkom på grund av den spontana 
inre upplevelsen som medföljer själva utförandet av handlingen. Detta utgör själva grunden 
för det som kallas inre motivation (Deci & Ryan, 1985). 
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Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation 

Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation har sin utgångspunkt i Deci och Ryans 
teori om självbestämmande. Den formulerades av Vallerand (2000) och innefattar liksom den 
föregående teorin tre kategorier av motivation. Dessa utgörs av inre motivation, yttre moti-
vation och amotivation (Vallerand & Ratelle, 2002). 

Inre motivation. När en aktivitet utförs endast för själva nöjet och tillfredsställelsen i sig, 
handlar det om inre motivation. Den inre motiverande handlingen medför inte någon form av 
yttre belöning för individen, i alla fall inte någon uppenbar sådan. Belöningen ligger istället i 
själva utförandet av handlingen (Deci & Ryan, 1985; Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, 
Senécal, & Vallières, 1992b). Vidare delas den inre motivationen upp i tre typer. Den första 
typen benämnas som inre motivation att veta (To know) och kan förklaras som den lustfyllda 
och tillfredsställande motivationen att lära, utforska eller försöka förstå något nytt. Denna 
motivationstyp är också nära förknippad med nyfikenhet. Ett exempel på detta är studenter 
som studerar just för att studierna tillåter dem att fortsätta lära sig om saker de finner in-
tressanta. Den andra typen kallas inre motivation att åstadkomma något (To accomplish 
things). När individer försöker åstadkomma eller skapa något enkom för lusten och till-
fredsställelsen som detta medför, drivs de av denna motivationstyp. Hit kan även själva 
prestationsprocessen inräknas. För en student kan denna motivationstyp visas genom den 
glädje studenten känner när denna överträffar sig själv i sina studier. Den tredje typen utgörs 
av inre motivation att stimuleras (To experience stimulation). Denna typ kan förklaras som 
den motivation en individ drivs av för att uppleva stimulerande känslor och förnimmelser som 
kommer av själva utförandet av en handling. Detta kan studenter uppleva när de exempelvis 
för en givande diskussion om ett visst ämne. Känslorna vid inre motivation kan även liknas 
vid de som beskrivs då en individ upplever flow, det vill säga det psykologiska tillstånd där 
individen erfar en känsla av lycka till följd av de samtida upplevelserna av kognitiv 
effektivitet och motivation (Moneta & Csikszentmihalyi, 1996; Vallerand et al. 1992b). 
”When people are intrinsically motivated, they experience interest and enjoyment, they feel 
competent and self-determining, they perceive the locus of causality for their behaviour to be 
internal, and some instances they experience flow” (Deci & Ryan, 1985, s. 34). Deci och 
Ryan (1985) anger att de fundamentala aspekterna av inre motivation kommer från just kom-
petens och själbestämmande. Genom att erbjuda individer valfrihet och ge dem positiv 
feedback gällande att exempelvis fatta egna beslut så kan inre motivation främjas. Den inre 
motivation minskar när individerna istället arbetar mot belöningar, deadlines eller under över-
vakning. Detta tvingar dem mot specifika resultat och mål vilket förknippas med yttre 
motivation. 

Yttre motivation. När en handling eller ett beteende utförs för att uppnå någon form av vill-
korade resultat är det den yttre motivationen som spelar in. Villkoren kan antingen vara av 
positivt slag, så som att erhålla någon form av belöning, eller av negativt vilket skulle kunna 
innebära att undvika någon form av bestraffning. Även den yttre motivationen delas upp i 
olika typer. Gemensamt för de fyra typerna är att aktiviteten styrs av orsaker utom individen 
själv. Skillnaden mellan dem utgörs av individens grad av valfrihet och självbestämmande. 
Den första typen av yttre motivation benämns som extern reglering (External regulation). 
Individen upplever här avsaknad av självbestämmande och agerar enkom för att uppnå 
positiva utfall eller undvika negativa följder. Utfallen och följderna är dock skilda från 
aktiviteten själv. För en student kan detta exempelvis manifesteras som motivationen att 
studera för att kunna få bättre lön i framtiden. Vid den andra typen av yttre motivation, 
internaliserad reglering (Introjected regulation), har individen påbörjat processen att förankra 
orsaken till beteendet inom sig själv. För en student kan detta innebära att studiemotivationen 
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kommer av viljan att bevisa för sig själv att han eller hon är kapabel att avsluta sina högskole-
studier och ta examen. Identifierad reglering (Identified regulation) är den tredje typen av 
yttre motivation. Individen upplever här mer självbestämmande och valfrihet. Beteendet eller 
handlingen uppfattas av individen som värdefull genom att denna identifierar sig med 
orsaken. En student kan i detta fall motiveras av vetskapen om att studierna kommer utgöra en 
god hjälp vid framtida karriärval. Den fjärde och sista typen av yttre motivation benämns som 
integrerad reglering (Integrated regulation). Denna typ är mest lik de inre motivationstyperna 
och uppvisar högst grad av självbestämmande. Motivationstypen anses fortfarande vara av 
yttre karaktär eftersom handlingen styrs av viljan att uppnå ett, för individen viktigt, reslutat 
eller mål. För en student kan detta handla om att inte gå på en fest för att istället kunna gå upp 
tidigt dagen efter och studera (Vallerand & Ratelle, 2002). 

Amotivation. Den sista motivationskategorin som modellen beskriver utgörs av den relativa 
avsaknaden av motivation, vilken benämns som amotivation. Varken inre eller yttre orsaker 
påverkar här individens agerande eftersom individerna inte uppfattar någon relation mellan 
sina handlingar och resultatet av dem. Amotivation associeras ofta med känslor av inkom-
petens. Individerna agerar som om de hade lite eller ingen kontroll över exempelvis den 
aktuella situationen och de uppfattar sitt beteende som styrt av krafter utom sig själva. 
Individer med hög grad av amotivation tenderar att inte slutföra påbörjade projekt. För en 
student skulle detta exempelvis kunna innebära att denna hoppar av utbildningen och inte tar 
ut sin examen (Vallerand et al., 1992b; Vallerand & Ratelle, 2002). 

Motivation på flera nivåer. Det kanske främsta tillägget som den hierarkiska modellen 
erbjuder Deci och Ryans (1985) teori om självbestämmande, utgörs av fastställandet att 
motivation är en mångfacetterad förekomst hos individen. Det räcker alltså inte med synen att 
individen har en sorts motivation som gäller alltid och i alla lägen. Som namnet antyder anger 
modellen istället att motivation förekommer på tre hierarkiska nivåer inom individen. Dessa 
utgörs av den globala, den kontextbundna och den situationsbundna (se Figur 1). Den mest 
övergripande nivån utgörs av den globala motivationen och kan förklaras som individens 
huvudsakliga inre, yttre eller amotiverade orientering mot sin omgivning. Motivationen på 
denna nivå utgör en del av individens personlighet och är mer konstant över olika betingelser 
än vad den kontext- och situationsbundna motivationen är. Beträffande den kontextbundna 

motivationen förklaras kontext i detta sammanhang som ett avgränsat område av mänsklig 
aktivitet. Den hierarkiska modellen klargör att det även är viktigt att skilja på motivation inom 
olika kontext. Individen utvecklar nämligen förhållandevis stabila inre, yttre eller amotiverade 
orienteringar till de olika kontexterna i livet. För en student utgörs de tre kanske främsta 
kontexten av utbildning, fritid samt relationer med individer. Vidare utgörs den mest specifika 
nivån inom modellen av den situationsbundna motivationen. Motivationsorienteringen på 
denna nivå ska förstås som beroende av den särskilda aktiviteten vid det särskilda tillfället. 
Den motivationen som styr individen i en viss situation behöver inte vara den samma som styr 
i en annan, eftersom individen påverkas av den omgivande miljön. En annan viktig aspekt i 
modellen är att motivationen på en viss nivå även påverkar och påverkas av motivationen på 
nivån över och/eller under den. Detta innebär exempelvis att den kontextbundna motivationen 
påverkas både av den globala och den situationsbundna motivation samt påverkar dem i sin 
tur. Ytterligare ett tillägg som den hierarkiska modellen konstaterar är att motivation bör 
studeras separat på de tre nivåerna. Detta är särskilt viktigt vid fastställandet av faktorer som 
påverkar motivationsorienteringen och eventuella konsekvenser av den (Vallerand, 2000; 
Vallerand & Ratelle, 2002). 
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Figur 1. Förenklad version av den hierarkiska modellen för inre 
motivation (IM), yttre motivation (YM) och amotivation (AM) (Vallerand 
& Ratelle, 2002). 

Självkänsla och dess relation till motivation 

Självkänsla kan definieras som individens positiva eller negativa uppfattning om sitt eget 
värde. Att bilda sig denna uppfattning samt att försvara och förbättra den anses utgöra ett 
fundamentalt behov hos människan. Hög grad av självkänsla innebär att individen skattar sitt 
eget värde mer positivt. Individen upplever sig själv som tillräckligt bra (Good enough) och 
respekterar sig själv för den han eller hon är (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & 
Rosenberg, 1995). Detta har genom forskning kopplats samman med en rad positiva aspekter 
för individen, däribland välbefinnande och akademiska prestationer (Hansford & Hattie, 
1982; Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, 1995). Låg grad av självkänsla 
innebär istället att individen skattar sitt eget värde lägre och ofta i jämförelse med andra. 
Detta har i sin tur relaterats till för individen negativa aspekter så som depression och 
främjandet av brottslighet (Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989). För en student skulle 
graden av självkänsla kunna innebära att han eller hon känner sig antingen mer eller mindre 
stressad i förhållande till sina studier samt gör antingen sämre eller bättre ifrån sig 
(Abouserie, 1994). 
 Självkänsla kan delas upp i en global och en specifik nivå, där global självkänsla avser 
individens uppfattning om sig själv som helhet. Merparten av den forskning som bedrivs om 
självkänsla avser just denna nivå. Den specifika självkänslan avser, å andra sidan, en särskild 
del av individens själv och kan exempelvis utgöras av akademisk självkänsla eller självkänsla 
i förhållande till sport. Global självkänsla kopplas till och anses bäst kunna förutspå indi-
videns psykologiska välbefinnande medan den specifika kopplas till och anses bäst kunna 
förutspå individens beteende. Liksom inom den hierarkiska modellen för inre och yttre 
motivation kunde Rosenberg et al. (1995) konstatera att global och specifik självkänsla på-
verkar varandra på ett signifikant sätt. Deras resultat visade dock att den specifika själv-
känslan, i detta fall akademisk, hade större effekt på den globala än omvänt. I enlighet med 
detta föreslog Hansford och Hattie (1982) att ju mer specifikt instrument som används för att 
mäta exempelvis självkänsla desto högre korrelationer bör erhållas i förhållande till presta-
tioner. De fastställer dock att det vore mindre korrekt att dra slutsatsen om ett definitivt 
orsakssamband från en sådan studie. Liksom kön och ålder är mer befästa hos individen, 
anses även global självkänsla som en mer stabil attityd gentemot individens själv. 
Trzesniewski, Donnellan och Robins (2003) liknade i en studie självkänslan med person-
lighetsegenskaper (Traits) och tillstånd (States). Detta var eftersom den kan uppvisa både 

 
  1. Global motivation  1. Del av personligheten 

 IM YM AM 

 
 
 2. Kontextbunden motivation 2. Inom olika kontext, så som 

 IM YM AM      utbildning, fritid och relationer 

 
 
 3. Situationsbunden motivation 3. Inom viss situation, så som 

 IM YM AM      att läsa på inför tenta 



5 

relativ stabilitet och förändring under en individs livstid. Fynden från deras studie angav att 
individer kan uppvisa kontinuerliga nivåer av självkänslan under flera decennier. Detta trots 
identifierandet av en kurvlik förändring med låg stabilitet under barndomen, ökad stabilitet 
under ungdomsåren och det tidiga vuxenlivet samt minskad stabilitet under medelåldern och 
ålderdomen. 
 Deci och Ryan (1985) anger i sin beskrivning kring funktionen av självbestämmande att 
den baseras på en stark känsla av själv och följaktligen relateras till hög grad av självkänsla. 
Självbestämmandefunktionen är främst verksam inom den inre motivationen men förekom-
mer även till viss del inom den yttre. Den saknas helt inom amotivationen. I enlighet med 
detta kunde Hein och Hagger (2007) i en studie uppvisa stöd för att global självkänsla 
påverkades av domänspecifik, det vill säga kontextbunden, inre motivation. De föreslår även 
att relationen mellan självkänslan, motivationen och beteendet är ömsesidig. Signifikant 
relation mellan global självkänsla och inre motivation kunde även konstateras av Murphy och 
Roopchand (2003) i en studie om mogna, över 21 år, och traditionella, under 21 år, studenter. 
Överlag visade deras resultat att de mogna studenterna uppgav högre grad av global 
självkänsla och av inre motivation än de traditionella samt att de kvinnliga studenterna över 
21 år uppgav högst grad för bägge variablerna. 

Locus of control och dess relation till motivation 

Begreppet locus of control (LOC) myntades av Rotter (1966) som en del i hans teori om 
social inlärning (the Social learning theory). I korthet handlar denna teori om hur exempelvis 
belöning av ett visst beteende, kan användas för att förstärka individens förväntan om att 
samma typ av beteende även kommer medföra samma typ av belöning i framtiden. Utifrån 
detta definieras LOC som den övergripande uppfattning en individ har om orsaken till den 
reaktion, och då främst belöning, som följt ett visst beteende. Om individen uppfattar be-
löningen som orsakad av faktorer utom individen så innebär detta ett externt LOC. Dessa 
faktorer kan utgöras av exempelvis ödet, tur eller för individen andra viktiga personer. En 
student skulle här kunna resonera så som att det goda tentamensresultatet kommit av turen att 
föreläsaren konstruerat lätta tentamensfrågor. Externt LOC har relaterats till en del negativa 
effekter för individen (Rotter, 1966; House, 1976). Abouserie (1994) kunde exempelvis i en 
studie koppla det till akademisk stress, med resultatet att studenter med just externt LOC 
upplevde sig mer stressade än studenter som saknade denna uppfattning. Om belöningen för 
ett agerande istället uppfattas som kommen av eller knuten till individens egna beteenden 
eller attribut, benämns detta som internt LOC. För en student skulle detta istället kunna 
innebära uppfattningen om att ett bra tentamensresultat kommit av väl genomförda 
förberedelser. Internt LOC förknippas ofta med, för individen, positiva aspekter (House, 
1976; Rotter, 1966). Verme (2009) kunde i en studie konstatera att individer med internt LOC 
är mer lyckliga samt uppskattar valfrihet i större utsträckning än individer med externt. 
 Kritik som riktats mot teorin har främst berört att individer skulle inneha ett övergripande 
eller generaliserat LOC som gäller för alla situationer. Coombs & Schroeder (1988) kunde 
exempelvis efter genomgång av flera studier inom området konstatera att litet eller inget stöd 
erbjöds för det generaliserade LOC. De rekommenderade istället att en specifik situation bör 
avses och undersökas när det gäller förutsägandet av individers beteenden. Rotters (1966, 
1990) definition av begreppet avser dock just individens generaliserade LOC men det be-
traktas inte som en fast personlighetsegenskap hos individen. Inte heller dikotomiseras den 
mot ett specifikt LOC utan avser snarare en gradering från ett mer specifikt och situa-
tionsbundet LOC till ett mer generellt och övergripande. 
 Belöning kan ses som en form av motivation när det gäller att införskaffa, utveckla och 
använda sig av kunskaper och färdigheter. En viktig aspekt för att belöningen ska få önskvärd 
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effekt handlar om i vilken utsträckning som individen uppfattar belöningen som ett resultat av 
sin egen förmåga eller som styr av faktorer oberoende av individen själv, det vill säga om 
individen har ett mer internt eller externt LOC (Rotter, 1966). Liksom för självkänslan kan det 
självbestämmande som medföljer inre motivation kopplas till låga grader av externt LOC. 
Detta självbestämmande förutsätter nämligen att individen ser sig själv som ansvarig för sina 
egna handlingar vilket förknippas med ett internt LOC snarare än det externa (Deci & Ryan, 
1985; Murphy & Roopchand, 2003). I en kvalitativ studie kunde Cavazos et al. (2010) 
konstatera att bland annat inre motivation och internt LOC var viktiga faktorer för att latin-
amerikanska studenter skulle kunna överkomma motgångar och utmaningar i sina studier. I 
enlighet med detta kunde Brownlow och Reasinger (2000) konstatera att låg grad av yttre 
motivation samt hög grad av externt LOC ledde till att studenter i större utsträckning 
fördröjde slutförandet av skoluppgifter. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan motivation, självkänsla och LOC hos 
högskolestudenter, med utgångspunkt i Vallerands modell för inre och yttre motivation samt 
amotivation. Detta för att erbjuda en möjlighet till att bättre förstå varför en student agerar på 
ett visst sätt i förhållande till sina studier. Resultatet kan utgöra ett bidrag till forskningen om 
motivation samt dessutom vara intressant både för studenterna själva och för de som arbetar 
med studenter så som studievägledare. Detta kan exempelvis ske genom att försöka förutsäga 
studenters motivation att prestera eller för att hjälpa dem förbättra motivationen genom 
exempelvis förstärkning. Studien utgick från antagandet att studenter med högre grad 
av självkänsla och lägre grad av externt LOC även anger en högre grad av inre motivation. 
Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Vilken grad av inre respektive yttre motivation samt amotivation anger de manliga 
respektive kvinnliga studenterna beträffande sin utbildning? 

2. Hur ser relationen mellan studenternas motivationskategorier, självkänsla och LOC 
ut? 

H1:  Det finns en positiv relation mellan hög grad av inre motivation och hög grad 
av självkänsla. 

H2:  Det finns en negativ relation mellan hög grad av inre motivation och hög grad 
av externt LOC. 

H3:  Det finns en negativ relation mellan hög grad av yttre motivation och hög 
grad av självkänsla. 

H4: Det finns en positiv relation mellan hög grad av yttre motivation och hög grad 
av externt LOC. 

H5: Det finns en negativ relation mellan hög grad av amotivation och hög grad av 
självkänsla. 

H6: Det finns en positiv relation mellan hög grad av amotivaiton och hög grad av 
externt LOC. 

H7: Det finns en negativ relation mellan hög grad av självkänsla och hög grad av 
externt LOC. 

3. I vilken utsträckning, utöver ålder och kön, kan studenternas självkänsla och LOC 
förklara variationen hos deras tre motivationskategorier? 
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Metod 

Deltagare 

Totalt delades 98 enkäter ut till studenter vid en högskola i mellersta Sverige. Av dessa kunde 
96 enkäter samlas in, vilket gav en svarsprocent på 98%. Tre enkäter exkluderades från 
studien på grund av för stort partiellt bortfall. Deltagarna utgjordes slutligen av 50 (54%) 
manliga och 43 (46%) kvinnliga studenter. Deras ålder varierade från 20 till 68 år med ett 
medelvärde på 23.49 år och en standardavvikelse på 5.90. 

Av de totalt fyra akademierna vid högskolan fanns tre representerade i materialet. 
Studietiden för studenterna varierade från en till 21 terminer vid universitet eller högskola 
med ett medelvärde på 2.91 terminer och en standardavvikelse på 2.51. Åttiotre studenter 
(89%) läste i huvudsak inom något program och sammanlagt angavs sju olika huvudämnen. 
Dessa var ekonomi [n = 55 (59%)], datavetenskap [n = 17 (18%)], psykologi [n = 10 (11%)], 
programmering [n = 7 (8%)], redovisning [n = 2 (2%)], litteraturvetenskap [n = 1 (1%)] samt 
matematik [n = 1 (1%)]. 

Material 

Dataunderlaget till studien samlades in via en enkät som bestod av 73 frågor uppdelade i fyra 
avsnitt. Det första avsnittet innehöll sex bakgrundsfrågor. Här efterfrågades studentens 
födelseår, kön, akademitillhörighet, huruvida kurserna främst lästes inom program eller 
fristående, vilket huvudämne samt antal lästa terminer vid universitet eller högskola. Endast 
Ålder och Kön användes som bakgrundsvariabler vid analysen medan resterande 
bakgrundsfrågor inkluderades i enkäten för att kunna beskriva deltagarna. Vid analyserna 
kodades män med 0 och kvinnor med 1. I de efterföljande tre avsnitten användes svenska 
översättningar av etablerade instrument. Översättningen av instrumenten utfördes av 
författaren till föreliggande uppsats. 

The Self-esteem scale (SES). Det andra avsnittet utgjordes av Rosenbergs (1965, refererad i 
Blascovich & Tomaka, 1991) instrument för mätning av prediktorvariabeln global 
Självkänsla. Instrumentet består av 10 påståenden av typen ”På det hela taget är jag nöjd med 
mig själv”. Skattningen skedde via en fyrgradig skala med svarsalternativen 1 (Instämmer inte 

alls), 2 (Instämmer inte), 3 (Instämmer) och 4 (Instämmer helt). För varje påstående kunde ett 
till fyra poäng erhållas, med minimal poängsumma på 10 poäng och maximal poängsumma på 
40 poäng. Summaindex beräknades för frågorna och påståendena 3, 5, 8, 9, och 10 kodades 
omvänt. Ju högre poängsumma respondenten erhöll desto högre global självkänsla angavs. I 
den aktuella studien uppmättes Cronbachs alfa för skalan till .85.  

The Internal-External scale (IES). Rotters (1966) instrument för mätning av prediktor-
variabeln generaliserat Externt LOC användes till det tredje avsnittet. Instrumentet består av 
29 punkter med vardera två fasta svarsalternativ, A eller B. Påståendena för respektive punkt 
är av typen ”A. Vad som händer beror på mig” alternativt ”B. Ibland känner jag att jag inte 
har tillräcklig kontroll över vilka vägar mitt liv tar”. Sex av punkterna i instrumentet fungerar 
som utfyllnad för att dölja det egentliga syftet för respondenten. För varje av de egentliga 
punkterna kunde respondenten erhålla en poäng, vilket gav en minimal poängsumma på 
0 poäng och en maximal poängsumma på 23 poäng. Summaindex beräknades för frågorna. En 
hög poängsumma indikerade hög grad av externt generaliserat LOC. Skalans Cronbachs alfa 
beräknades i detta fall till .59. 
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The Academic motivation scale (AMS). Det fjärde och sista avsnittet bestod av ett 
instrument för mätning av de kontextbundna motivationskategorierna som utgjorde studiens 
kriterievariabler, nämligen Inre motivation, Yttre motivation och Amotivation. I denna studie 
utgjordes kontexten av utbildning varför AMS användes (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, 
Senécal, & Vallières, 1992a). Instrumentet består av 28 påståenden. Påståendena ställs kring 
varför studenten går i skolan och är av typen ”För att jag känner glädje och tillfredsställelse 
när jag lär mig nya saker”. Skattningen skedde via en sjugradig skala med svarsalternativen 1 
(Instämmer inte alls), 2 till 6 (Instämmer delvis) och 7 (Instämmer helt). 

I den ursprungliga versionen av AMS delas instrumentet upp i sju delskalor varav tre för 
att mäta inre motivation, tre för att mäta yttre motivation och en för att mäta amotivation. I 
den aktuella studien slogs de tre delskalorna för den inre motivationen samman, vilket även 
utfördes med de tre delskalorna för den yttre motivationen. Detta gav totalt sett tre delskalor 
för vilka medelvärdesindex beräknades. Studenternas grad av inre motivation mättes av 
påståendena 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 och 27. Cronbachs alfa för delskalan 
beräknades till .88. Delskalan för deras grad av ytter motivation utgjordes av påståendena 1, 
3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24 och 28. Här var Cronbachs alfa .86. Slutligen mätte 
påståendena 5, 12, 19 och 26 studenternas grad av amotivation. Cronbachs alfa var i detta 
fall .89. 

Procedur 

Deltagarna till studien tillfrågades i samband med tre olika föreläsningar vid den aktuella 
högskolan. I god tid innan varje besök hade respektive föreläsare tillfrågats och lämnat sitt 
medgivande. Detta var för att minimera eventuellt störningsmoment i undervisningen. Både 
muntlig och skriftlig information lämnades till de närvarande studenterna i samband med att 
enkäten delades ut. Studenterna informerades om syfte med studien, att deltagandet var helt 
frivilligt, att allt material skulle behandlas anonymt samt på vilket sätt som resultatet skulle 
publiceras. Vid två av de tre föreläsningarna lämnade föreläsarna utrymme för studenterna att 
fylla i enkäten under själva föreläsningstiden. Detta skedde i form av en 10 minuters rast. Vid 
den tredje föreläsningen tillfrågades studenterna i samband med slutet av föreläsningen. Efter 
ifyllandet samlades enkäterna in och studenterna tackades muntligt för visat intresse. 

Databearbetning 

Bearbetningen av insamlat material skedde med hjälp av det statistiska dataprogrammet 
SPSS. På enstaka frågor där deltagare avstått från att svara, ersattes värdet med aktuellt 
medelvärde. Gränsen för tendens till signifikans sattes till p < .10. Frågeställning 1 besvarades 
genom att index bildades för varje av de tre delskalorna i AMS samt att medelvärden och 
standardavvikelser beräknades. För att besvara frågeställning 2 genomfördes 21 korrelationer 
av typen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Frågeställning 3 besvarades genom 
utförandet av tre hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser. Innan regressionsanalyserna 
genomfördes kontrollerades materialet med hjälp av ett toleransmått för att utesluta 
multikollinearitet. I den tredje frågeställningen första modellen undersöktes i steg 1, hur 
variationen i kriterievariabeln Inre motivation påverkades av bakgrundsvariablerna Ålder och 
Kön. För att utröna om ännu ej förklarad variation kunde förklaras lades prediktorvariabeln 
Självkänsla till i steg 2 samt prediktorvariabeln Externt LOC i steg 3. Steg 1 till 3 upprepades 
sedan för kriterievariablerna Yttre motivation respektive Amotivation. 
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Resultat 

Beträffande den första frågeställningen kunde en signifikant skillnad konstateras (se Tabell 1) 
mellan hur manliga och kvinnliga studenter skattade sin grad av yttre motivation (p = .011), 
vilket indikerar att kvinnliga studenter anger högre grad av yttre motivation än manliga. En 
tendens till signifikant skillnad noterades beträffande hur de skattade sin grad av amotivation 
(p = .091). Detta antyder att manliga studenter anger en högre grad av amotivation än 
kvinnliga. Även beträffande skattandet av självkänsla kunde en signifikant skillnad 
konstateras könen emellan (p = .034), vilket i sin tur anger att kvinnliga studenter upplever 
lägre grad av självkänsla än manliga. 
 
Tabell 1    
Medelvärden och standardavvikelser för män respektive kvinnor    

 Män (n = 50)  Kvinnor (n = 43)    
Variabel M SD  M SD  t 91  
Ålder 24.20 7.39  22.67 3.34  1.25  
Inre motivation 4.46 1.06  4.62 0.96  -0.75  
Yttre motivation 5.24 0.96  5.71 0.76  -2.58 ** 
Amotivation 2.06 1.37  1.64 0.96  1.71 * 
Självkänsla 32.50 4.90  30.42 4.31  2.16 ** 
Externt LOC 10.98 3.53  11.51 3.11  -0.77  
Not. *p < .10,**p < .05.    

 
I Tabell 2 redovisas resultaten för den andra frågeställningen. Av de sju hypoteserna 
beträffande relationen mellan studenternas motivationskategorier, självkänsla och LOC, 
kunde hypotes 7 stödjas statiskt (p < .001). Detta indikerar att de studenter som anger högre 
grad av självkänsla också anger lägre grad av externt LOC. En tendens till statistiskt 
signifikant stöd kunde noteras för hypotes 5 (p = .093), vilket antyder att de studenter som 
anger högre grad av självkänsla även anger lägre grad av amotivation. Inget statistiskt 
signifikant stöd kunde konstateras för hypotes 1 (p = .878), hypotes 2 (p = .330), hypotes 3 
(p = .431), hypotes 4 (p = .426) eller hypotes 6 (p = .383). 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 
1. Ålder 23.49 5.90 –       
2. Köna  iab ia -.13 –      
3. Inre motivation 4.53 1.01 .12 .08 –     
4. Yttre motivation 5.45 0.90 -.25** .26** .38*** –    
5. Amotivation 1.87 1.21 -.07 -.18* -.19* -.21** –   
6. Självkänsla 31.54 4.73 .03 -.22** -.02 .08 -.18* –  
7. Externt LOC 11.23 3.33 .06 .08 -.10 -.08 .09 -.42*** – 
Not. N = 93. *p < .10,**p < .05, ***p < .01. 
a Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b  ia: Icke applicerbart. 
 
Utöver dessa kunde ett positivt statistiskt samband konstateras mellan Inre motivation och 
Yttre motivation (p < .001), vilket indikerar att de studenter som anger högre grad av inre 
motivation även anger högre grad av yttre. Tendens till negativt statistiskt signifikant sam-
band kunde noteras mellan Inre motivation och Amotivation (p = .077), vilket antyder att de 
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studenter som anger högre grad av inre motivation också anger lägre grad av amotivation. 
Mellan Yttre motivation och Amotivation kunde ett statistiskt negativt samband konstateras 
(p = .043), vilket indikerar att de studenter som anger högre grad av yttre motivation även 
anger lägre grad av amotivation. Ett negativt statistiskt samband kunde även konstateras 
mellan Ålder och Yttre motivation (p = .017). Detta indikerar att ju lägre ålder en student har 
desto högre grad av yttre motivation uppvisas. 

Beträffande den tredjefrågeställningen kunde modellen för Inre motivation inte stödjas 
statistiskt sett (F4,88 = 0.90, p = .466). Totalt kunde 4% av variationen hos kriterievariabeln 
förklaras (se Tabell 3). Tillägget av Självkänsla i steg 2 kunde inte förklara någon ytterligare 
variation utöver vad som förklarades av Ålder och Kön i steg 1 (p = .991). Ytterligare 2% av 
variationen kunde förklaras efter tillägget av Externt LOC i steg 3 (p = .221), ökningen var 
dock ej signifikant. 

Modellen för Yttre motivation var totalt sett statistiskt signifikant (F4,88 = 3.46, p = .011). 
Efter tillägget av Självkänsla i steg 2 förklarades 14% av variationen, vilket var en icke 
signifikant ökning med 2% från steg 1 (p = .149). Ingen ytterligare variation än vad som 
förklarades av Ålder, Kön och Självkänsla kunde förklaras efter tillägget av Externt LOC i 
steg 3 (p = .726). I likhet med vad som indikerades av korrelationsanalyserna kunde 
studenternas ålder och kön på ett signifikant sätt relateras till deras yttre motivation. 

Modellen för Amotivation visade en tendens till statistisk signifikans (F4,88 = 2.13, 
p = .084) och kunde totalt sett förklara 9% av variationen. Efter tillägget av Självkänsla i 
steg 2 kunde ytterligare 5% av variationen förklaras, vilket var en statistiskt signifikant 
ökning (p = .033) från steg 1. Detta indikerar att de studenter som anger högre grad av 
självkänsla i snitt anger lägre grad av amotivation, vilket stödjer tendensen som noterades i 
korrelationsanalysen. Ingen ytterligare variation kunde förklaras efter tillägget av Externt 
LOC i steg 3 (p = .810). 
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Tabell 3 
Regressionsanalyser för inre motivation, yttre motivation samt amotivation 

 Inre motivation   Yttre motivation   Amotivation 
 Steg 1 Steg 2 Steg 3   Steg 1 Steg 2 Steg 3   Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Variabel β

 a β β   β β β   β β β 
Steg 1:              
 Ålder .13 .13 .14   -.22** -.22** -.21**   -.09 -.09 -.09 
 Könb .10 .10 .10   .23** .27** .27**   -.19 -.24** -.24** 
Steg 2:              
 Självkänsla  .00 -.06    .15 .12    -.23** -.21 
Steg 3:              
 Externt LOC   -.14     -.04     .03 
Modellsammanfattning              
 F-värde 1.05 0.69 0.90   5.80*** 4.62*** 3.46**   1.84 2.84** 2.13* 
 (df) (2, 90) (3, 89) (4, 88)   (2, 90) (3, 89) (4, 88)   (2, 90) (3, 89) (4, 88) 
 R

2 .02 .02 .04   .11 .14 .14   .04 .09 .09 
 ∆ R

2  .00 .02    .02 .00    .05** .00 
Not. N = 93. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b  Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan motivationskategorierna inre 
motivation, yttre motivation och amotivation samt självkänsla och LOC hos 
högskolestudenter. Detta skedde utifrån tre frågeställningar. Den första frågeställningen gällde 
graden av inre och yttre motivation samt amotivation hos studenterna fördelat på kön. 
Studiens resultat anger att både de manliga och de kvinnliga studenterna i huvudsak motiveras 
av yttre faktorer. De kvinnliga studenterna angav dock signifikant högre grad av yttre 
motivation än vad de manliga studenterna gjorde. Vidare angav de manliga studenterna 
signifikant högre grad av amotivation än de kvinnliga studenterna. Detta och de kvinnliga 
studenternas yttre motivationsorientering skulle kunna förklaras av att de kvinnliga 
studenterna har tydligare mål formulerade för sina studier än vad de manliga har. Om målet i 
sig är att exempelvis få ett visst arbete, en viss lön eller göra karriär så kommer en för 
studenten tydlig formulering av detta driva på studenten i sina studier (Ning & Downing, 
2010). 

Utöver själva första frågeställningen kunde en signifikant könsskillnad noteras beträffande 
studenternas självkänsla. Denna skillnad bestod i att de kvinnliga studenterna uppgav lägre 
grad av självkänsla än de manliga och går tvärt emot det som konstaterades av Murphy och 
Roopchand (2003). Detta skulle kunna förklaras av att de manliga studenterna i denna studie 
hade något högre genomsnittsålder än de kvinnliga, 24.20 år kontra 22.67 år. Dock 
klassificerar medelvärdena för respektive kön dem båda som mogna studenter (över 21 år). 
Utifrån den något högre genomsnittsåldern samt Trzesniewski, Donnellan och Robins (2003) 
konstaterande skulle det även kunna antas att de manliga studenterna innehar en mer 
stabiliserad självkänsla än de kvinnliga. Detta kan dock inte denna studies resultat stödja då 
inget signifikant positivt samband mellan studenternas ålder och grad av självkänsla erhölls. 

Den andra frågeställningen berörde själva relationen mellan de fem variablerna. För 
hypoteserna kring självkänsla och inre respektive yttre motivation var relationen den motsatt i 
materialet än vad som antogs, om än inte på ett signifikant sätt. Självkänsla antogs ha en 
positiv relation till inre motivation eftersom den motivationstyp drivs av inre krafter så som 
att veta, åstadkomma något samt stimuleras och när individer lyckas med sådana uppgifter så 
stimuleras även bildandet och utvecklandet av deras självkänsla (Rosenberg et al., 1989; 
Vallerand et al. 1992b). Självkänslan förmodades ha en negativ relation till den yttre 
motivationen på grund av att motivationstypen var kontextbunden och i huvudsak beroende 
av yttre faktorer till skillnad från den globala självkänslan. Utifrån studiens resultat hade en 
rimligare hypotes varit att anta att både de inre motivationstyperna och de mer 
självbestämmande formerna av yttre motivation skulle ha en positiv relation till studenternas 
självkänsla. De mindre självbestämmande yttre motivationstyperna skulle då, utöver 
amotivation, antas ha en negativ relation till självkänslan (Vallerand & Ratelle, 2002). Endast 
två av de sju hypoteserna kunde stödjas statistiskt eller erbjudas tendens till statistisk 
signifikans. Hypotes 7 fick stöd. De studenter som angav högre grad av självkänsla angav 
även lägre grad av externt LOC. Medelvärdet för externt LOC var i den aktuella studien högre 
både för de manliga och de kvinnliga studenterna jämfört med medelvärdet från när 
instrumentet validerades av Rotter (1966) i USA. Det motsatta förhållandet för hypoteserna 
kring självkänslan gällde även för hypotes 4, det vill säga antagande om en positiv relation 
mellan yttre motivation och externt LOC. Inte heller detta motsatta förhållande var signifikant 
och skulle kunna förklaras av att delskalorna för de yttre motivationstyperna slogs samman till 
en delskala. De mer självbestämmande typerna förutsätter nämligen att studenten förankrat 
orsaken till beteendet inom sig själv, även fast belöningen består av yttre faktorer (Vallerand 
& Ratelle, 2002). En mer relevant hypotes beträffande relationen mellan externt LOC och 
amotivation (hypotes 6) hade varit antagandet om att det inte finns någon relation. Detta på 
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grund av att individen inte uppfattar något samband mellan beteendet och dess effekt 
(Vallerand & Ratelle, 2002). Hypotes 5 fick tendens till stöd och det kan noteras att 
studenterna med högre grad av självkänsla, upplever lägre grad av amotivation. Ett rimligt 
antagande vore att dessa studenter även skulle ange högre grad av antingen inre eller yttre 
motivation, eftersom den hierarkiska modellen förutsätter att förekomsten av någon form av 
motivation eliminerar den relativa avsaknaden av motivation (Vallerand & Ratelle, 2002). 
Detta kunde dock inte denna studie stödja eftersom ingen signifikant relation mellan 
studenternas självkänsla och inre respektive yttre motivationsorientering erhölls. 

Utöver vad som efterfrågades i den andra frågeställningen konstaterades att studenterna 
som uppgav högre grad av yttre motivation också angav högre grad av inre. Både högre grad 
av inre och yttre motivation kunde relaterads till lägre grad av amotivation, vilket som sagt 
stämmer väl med den hierarkiska modellen (Vallerand & Ratelle, 2002). Vidare kunde ett 
negativt statistiskt signifikant samband konstateras mellan studenternas ålder och deras grad 
av yttre motivation. De äldre studenterna hade med andra ord lägre grad av yttre motivation 
än de yngre. Detta skulle rimligen kunna förklaras av att de äldre studenterna redan skaffat sig 
ett visst mått av arbetslivserfarenhet och nu motiverades av mer inre faktorer så som intresset 
för ett visst ämne (Vallerand et al. 1992b). 

Slutligen handlade den tredje frågeställningen om i vilken utsträckning som självkänsla 
och LOC kunde förklara variationen hos studenternas motivation, utöver det som förklarades 
av ålder och kön. Utifrån studiens resultat kan kännedomen om studenternas grad av 
självkänsla och externa LOC inte användas för att förklara variationen hos deras inre 
motivation. Av de tre modellerna var endast modellen för studenternas yttre motivation totalt 
sett signifikant. För studenternas grad av yttre motivation kunde deras ålder, kön och 
självkänsla förklara 14% av variationen men deras grad av externt LOC kunde inte förklara 
någon ytterligare variation i denna modell. Modellen för Amotivation var signifikant efter 
tillägget av självkänsla i steg 2 vilket innebar en signifikant ökning av den förklarade 
variationen från steg 1. Efter tillägget av externt LOC i steg 3 sjönk dock signifikansnivån för 
den totala modellen till under 95%. Sammantaget ger detta att inga prediktioner är möjliga 
utifrån studiens resultat.  

Styrkor och svagheter med studien 

En klar styrka med studien är att den genomfördes med hjälp av väletablerade instrument. 
Cronbachs alfa för både SES och delskalorna i AMS översteg det vedertagna gränsvärdet 
på .70. För IES erhöll ett Cronbachs alfa under gränsvärdet men instrumentet användes ändå 
på grund av att det är det mest förekommande instrumentet inom forskningen för att mäta 
LOC (House, 1976). IES har ett lågt värde beträffande reliabiliteten generellt sett, vilket 
delvis beror på att påståendena ställs mot varandra. När instrumentet utformades uppmättes 
dock tillfredsställande intern och test-retest reliabilitet (Rotter, 1966). Vid en genomgång av 
71 studier kunde dessutom medelvärdet för instrumentets Cronbachs alfa beräknas till .67 
med en standardavvikelse på .13. Alfavärdet i de 71 studierna varierade från .19 till .93 
(Beretrevas, Suizzo, Durham, & Yarnell, 2008). Utifrån alfavärdena för de tre anävnda 
instrumten kan studien sammantaget anses ha god reliabilitet. Att författaren till föreliggande 
uppsats på egen hand översatte instrumenten från engelska till svenska, kan anses utgöra ett 
hot mot reliabiliteten. Översättningarna jämfördes dock mot andra svenska översättningar för 
att minimera översättningsfel. Ytterligare en styrka med studien är att det externa bortfallet 
var lågt med endast 2%. Detta samt att de tre enkäterna med stort internt bortfall exkluderades 
innan analys, ger att risken för felaktiga eller skeva resultat har minskat. Ett hot mot studiens 
validitet kan dock utgöras av att vid analysen så ersattes värdet på enstaka obesvarade frågor, 
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med medelvärdet för den aktuella frågan. Detta samt det begränsade underlaget medför att 
resultaten inte bör generaliseras utöver de studenter som medverkade i studien.  

Deltagareantalet på 93 studenter är kanske den mest framträdande svagheten med studien. 
Det har i alla fall haft störst inverkan på hur materialet bearbetats och analyserna genomförts, 
bland annat genom att analyserna beräknades utifrån index för inre och yttre motivation samt 
att regressionsanalyserna inte beräknades för män respektive kvinnor utan för kön gemen-
samt. Möjligen skulle ett större underlag kunnat säkras om studenter vid olika universitet och 
högskolor tillfrågats. Även en förenklig av enkäten skulle möjligen kunnat generera fler 
deltagare. Muntliga kommentarer från deltagarna angav nämligen att enkäten var lång och 
bitvis svårifylld. En möjlig svaghet beträffande studiens upplägg är att självkänsla och det 
externa LOC mättes på global respektive generell nivå medan motivation på en kontextuell. 
Detta är dock i linje med vad den hierarkiska teorin anger om att de olika nivåerna påverkar 
varandra (Vallerand & Ratelle, 2002), vad Rosenberg et al. (1995) kunde konstatera för 
relationen mellan global och specifik självkänslan samt vad Rotter (1990) resonerade kring 
förhållandet för LOC. Den främsta anledningen till att dessa ändå användes i studien var att 
både beträffande självkänsla och LOC så finns det en omfattande forskningstradition av att 
tillämpa begreppen på global respektive generaliserad nivå (House, 1976; Rosenberg et al. 
1995) samt att de tre instrumenten utformats för just detta. 

Slutsats 

Har då studenternas självkänsla och LOC någon betydelse för deras motivation? Totalt sett 
kunde det övergripande antagandet, om att studenter med högre grad av självkänsla och lägre 
grad av externt LOC även anger en högre grad av inre motivation, inte erbjudas något stöd. 
Beträffande självkänslan så kan den, utifrån denna studie, inte på ett signifikant sätt relateras 
till vare sig den inre eller yttre motivationsorienteringen. Dock kan den relateras till 
amotivationen genom att ju högre grad av självkänsla studenterna har desto lägre grad av 
amotivation upplever de. Vidare kan lägre grad av amotivation relateras till högre grad av 
både inre och yttre motivationsorientering. De könsskillnader som noterats beträffande 
studenternas motivationsorienteringar och självkänsla skulle kunna vara av intresse att studera 
närmare i ett framtida forskningssammanhang. Studenternas grad av externt LOC kan 
däremot inte på ett signifikant sätt relateras till någon av de tre motivationskategorierna. 
Utifrån denna studies resultat kan studenternas motivation alltså inte förutsägas och resultaten 
bör heller inte generaliseras till samtliga svenska högskolestudenter. Det skulle även kunna 
vara av intresse att i framtida forskning utröna varför externt LOC inte kunde relateras till 
motivationskategorierna. Beror detta på att externt LOC undersöktes på en generaliserad nivå 
medan motivationen på en kontextuell eller är LOC helt enkelt inte ett passande begrepp att 
koppla samman med den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation? 
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