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Val av utbildning 

Arbetslivserfarenhetens betydelse för studenternas motivation och 
grad av self-efficacy 

  
Rebecca Blomgren och Adrian Sokoli 

 
 

Antal individer som söker sig till vidareutbildning på akademisk nivå har 
ökat under den senaste finanskrisen. Studier på landets lärosäten är oftast en 
mångårig process och kräver både motivation och tro på egen förmåga. 
Deltagarna i denna studie kommer från olika högskolor och 
studieinriktningar och har i många fall lämnat en trygg inkomstkälla i valet 
att vidareutbilda sig. För att undersöka betydelsen av en individs 
arbetslivserfarenhets i valet av utbildning användes mätinstrumentet AMS 
för att mäta motivation och GSE för att mäta grad av self-efficacy. 
Resultatet visade att det föreligger en statistisk signifikant skillnad på 
arbetslivserfarenhet och grad av self-efficacy samt att individer som saknar 
arbetslivserfarenhet upplever mer amotivation gentemot sina studier. 
Studiens slutsats ligger i linje med tidigare forskning vilket är att studenter 
motiveras i högre grad av yttre motivation vid valet av studier. 
 
Keywords: intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-efficacy, 
professional experience 

 
 

Inledning 
 

En ökning har registrerats bland individer som sökt sig till svenska universitet och högskolor 
under den senaste lågkonjunkturen och globala finanskrisen. Att söka sig till högre utbildning 
framstår som mer attraktivt ju sämre utsikterna är på arbetsmarknaden. Resultat har visat på 
samband mellan nedgångar i ekonomisk aktivitet, det vill säga lågkonjunktur och en ökad 
efterfrågan på högre utbildning i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2011). Antalet sökande till 
de svenska universiteten och högskolorna har hållit en jämn nivå från 2006 till 2008 med 
ungefär 97 000 sökande. År 2009 ökade antal sökande individer med 29 % till 121 000 och 
har hållit i sig efter det enligt Högskoleverkets årsrapport (2011). Söker sig individer tillbaka 
till skolbänken på grund av bristande sysselsättning i arbetslivet eller vill individerna helt 
enkelt investera sin tid och sina finansiella medel för en bättre och säkrare framtid? Eller har 
det ökade inflöde till högre studier att göra med ett rent intresse för ett givet ämne? Detta är 
några frågor som var grundläggande för detta arbete.  
     Vissa eftergymnasiala utbildningar är väldigt breda i sitt framtida yrkesfält som 
tillexempel ekonomi eller ingenjörsutbildningar. Motsatsen gäller för de som studerar till 
exempelvis socionomer, läkare eller sjuksköterska. Vad är det då som avgör att en individ 
väljer en viss typ av utbildning, breda eller smala eller som vi i vårt arbete kommer att 
definiera som mjuka respektive hårda, och vilka skillnader avseende motivationsfaktorer som 
i så fall finns? 
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Teoretisk referensram 
 

Inre och yttre motivation. Det finns många olika faktorer som spelar in vid valet av studier 
samt fullföljandet av dem. Att motivation är en stark prediktor för en students prestation vet vi 
från tidigare studier (Bandura, 1997). Motivation är en process där en målinriktad aktivitet är 
nödvändig och kan utläsas av beteenden som studenternas val av uppgifter, deras uthållighet, 
ansträngning och engagemang (Hsieh, Sullvian & Guerra, 2007). Deci (1971) menar att det 
går att särskilja två typer av motivation, den inre samt den yttre motivationen. Denna teori om 
inre och yttre motivation utgår från Ryan och Decis teorier om självbestämmande (self-
determination theory). Self-determination theory är ett förhållningssätt till mänsklig 
motivation och personlighet som genom traditionella metoder belyser vikten av människans 
utveckling och beteendemässig reglering. Inom detta område studeras människors 
psykologiska behov som är grunden för deras motivation och personliga integritet samt 
förhållanden som främjar denna positiva process (Ryan & Deci, 2000). 

Individernas inre motivation engagerar människor för en uppgift eftersom den anses vara 
intressant, tilltalande samt tillfredsställande (Deci, 1971). Inget enskilt fenomen reflekterar 
den positiva potentialen av mänsklig natur som den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 
Individer som styrs av inre motivation tenderar att söka utmaningar för att utnyttja sin 
kapacitet att lära och utforska. Forskarna menar att barn som motiveras av den inre 
motivationen redan i tidig ålder är aktiva, nyfikna och lekfulla även om belöning för dessa 
aktiviteter inte existerar (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation beskriver denna benägenhet till 
assimilation och spontana intressen som är viktig för kognitiv och social utveckling. Fastän 
människor har begåvningar och har inre motivation gentemot en aktivitet krävs det 
gynnsamma förhållanden för att denna form av motivation inte ska störas (Ryan & Deci, 
2000). Rent generellt kan inre motivation delas in i tre former, dessa är; ”att veta”, ”att 
genomföra” och ”att uppleva stimulation”. Att veta: denna typ av inre motivation har 
studerats i forskning inom utbildning. Den inre motivationen, att veta, relaterar till 
utforskning, nyfikenhet, inlärningsmål och inre intellektualitet (Vallerand, Pelletier, Blais, 
Brière, Senécal & Vallières, 1992b). Exempelvis när en student läser en bok inom ett ämne 
som denne är intresserad av (Vallerand, Fortier & Guay, 1997). Den andra formen av inre 
motivation, det vill säga ”att genomföra”, har studerats i utvecklingspsykologin liksom i 
utbildningsforskning under ett begrepp som kallas behärskningsmotivation. Det bör tilläggas 
att individer integrerar med sin omgivning för att känna sig kompetenta och skapa unika 
prestationer (Deci & Ryan, 1985). Det anmärkningsvärda i denna form av motivation är att 
individer har mer fokus i själva processen av genomförandet än av resultatet som uppstår 
(Vallerand et al, 1992). Motivation av genomförandet ordnas under kategorin av inre 
motivation att genomföra saker och definieras som ett engagemang i en aktivitet för nöjet och 
tillfredsställelsen man har när man genomför och skapar saker och ting. Exempel på detta är 
studenter som jobbar utöver det som krävs för att uppleva glädje och tillfredsställelse när man 
överträffar sig själv (Vallerand et al, 1992). Den sista och tredje formen av inre 
motivation, ”stimulation”, är att uppleva stimulans då individen engagerar sig i en uppgift det 
vill säga, att uppleva ett sensoriskt nöje och samtidigt känna nöje och spänning under 
aktiviteten. Detta kan handla om elever som går en utbildning för upplevelsen av nöje och 
spänning i diverse diskussioner med elever och lärare (Vallerand et al, 1992).  

Den yttre motivationen är en kontrast till den inre motivationen där individerna engagerar 
sig i en uppgift på grund av en belöning eller ett erkännande av andra (Deci, 1971). Den yttre 
motivationen är när en individ engagerar sig i en aktivitet i syfte att nå ett visst mål. Fyra 
former av yttre motivation har identifierats; extern reglering, introjicerad reglering, integrerad 
samt identifierad reglering (Deci & Ryan, 1985). Extern reglering handlar om att genomföra 
vissa handlingar som har bestämts av en yttre kraft. Det är den minst autonoma av de yttre 
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motivationerna och handlingar som genomförs av denna typ av motivation görs för att 
tillfredsställa en extern efterfråga. Exempelvis föräldrar som har bestämt att deras barn ska 
utbilda sig. Individer upplever extern reglerat beteende när de känner sig kontrollerande av 
någon annan. Denna reglering är den form av motivation som har studerats tidigt av den 
amerikanske psykologen B.F. Skinner och hans experiment om operant betingning1 (Ryan & 
Deci, 2000). Den andra typen av yttre motivation är introjicerad reglering. Introjiceringen 
innebär att man tar till sig något och genomför det men att man inte fullt accepterar den som 
sitt eget. Det är en relativt kontrollerad form av reglering där handlingar genomförs för att 
undvika skuldkänslor och ångest. Andra beskriver introjektion som en villkorad självkänsla 
(Deci & Ryan, 1995). En klassisk form av introjektion är engagemang av sitt ego där 
människor är motiverade att visa sin förmåga eller undvika misslyckande i syfte att 
upprätthålla en känsla av värde (Ryan & Deci, 2000). En mer självständig form av yttre 
motivation är reglering genom identifikation. Identifiering reflekterar en medveten värdering 
av beteendemässiga mål så att handlingen ses som personligt viktig. Detta kan vara individer 
som går i skolan eftersom denna väg leder de till den karriär som dessa har valt (Vallerand, 
Fortier & Guay, 1997). Den mest självständiga formen av yttre motivation är integrerad 
reglering. Integration sker när identifierade regler är fullt likställda med jagets regler vilket 
innebär att dessa har utvärderats och förts in i överensstämmelse med en individs behov och 
andra värden. Handlingar som karakteriseras som integrerad motivation delar många 
kvaliteter med inre motivation, dock räknas den ändå till yttre motivation eftersom 
handlingarna är gjorda för att uppnå mätbart resultat och inte för nöjets skull. I vissa studier 
har integrerad, identifierad och inre motivation slagits samman i en självständig 
sammansättning av motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Ytterligare begrepp inom motivationsteori har föreslagits för att förstå mänskligt beteende 
inom detta område. Begreppet amotivation refererar till avsaknaden av motivation. Individer 
som är amotiverade engagerar sig i en aktivitet utan något syfte och de ser inga samband 
mellan deras handling och konsekvensen som detta kan ge (Vallerand, Fortier & Guay, 1997).  

I valet av utbildning styrs individer av olika mål, att genomföra och att bemästra, vilket 
hänger ihop med motivationstyperna den inre samt den yttre. Målet att genomföra 
(performance goals) kan kopplas till den yttre motivationen där individer har en ambition att 
få höga betyg och prestera bättre än sina studiekamrater. Att bemästra (mastey goals) kan 
kopplas till den inre motivationen där individerna vill lära sig saker på djupet (Pintrich & 
Schunk, 2002). I och med detta har man funnit att individer som drivs av mastery goals 
använder fler och djupare kognitiva strategier än de som motiveras och drivas av performance 
goals där man använder sig av mer ytliga strategier såsom att lära sig saker utantill genom 
repetition istället för att lära sig på djupet (Pintrich & Schunk 2002). En annan aspekt som 
skiljer dessa mål åt är att de som styrs av performance goals tenderar att tro att naturlig talang 
är det som betyder något och att det inte lönar sig att jobba hårt. Detta betyder att de som 
motiveras av performance goals lättare får känslor av upplevd maktlöshet, vilket leder till 
sänkt motivation, eftersom naturlig talang inte går att kontrollera och påverkas inte av hårdare 
ansträngningar (Pintrich & Schunk 2002). 

 
Self-efficacy. Wood och Bandura (1989) beskriver self-efficacy som: “belief in one’s 

capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, and courses of action needed to 
meet given situational demands”. Self-efficacy syftar till individers bedömning av deras 
förmåga att organiserat och framgångsrikt genomföra en uppgift (Hsieh, Sullivan, & Guerra 
2007; Bandura 1997). Upplevd self-efficacy har således en nyckelroll i hur människor utför 
vissa saker eftersom det påverkar faktorer såsom ambitioner, mål, förväntningar, resultat samt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Innebär att man, genom olika konsekvenser, kan förstärka eller släcka ut olika beteenden.	  	  
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möjligheter i den sociala miljön (Bandura, 1995). Self-efficacy fokuserar mindre på vilka 
förmågor och färdigheter som en individ besitter och representerar istället individers 
förväntningar och övertygelser om vad de kan göra i givna situationer (Bong & Skaalvik, 
2003). Upplevd self-efficacy förutspår grad av förändringar i olika typer av socialt beteende, 
prestation, strävan, yrkesval och utbildning (Bandura, 1982). Kompetens och kunskap är 
nödvändig men otillräcklig när man ska genomföra handlingar. Studier har visat att hög grad 
av self-efficacy hos unga människor leder till bättre betyg än personer med låg self-efficacy 
(Pinquart, Juang & Silbereise, 2003). Goda studieresultat kan därför stödjas av en hög grad av 
self-efficacy. Enligt en undersökning bland studenter har man visat att studenter med hög self-
efficacy klarar av matematik och läsning bättre än studenter med låg self-efficacy (Hsieh, 
Sullivan, Guerra 2007). Forskning har även visat att self-efficacy bidrar till den akademiska 
motivationen och individer med hög self-efficacy jobbar hårdare, fullföljer utmanande mål 
och visar på högre uthållighet vid mer krävande utmaningar (Bandura, 1997).  

Inom karriärspsykologiforskningen används redan begreppet self-efficacy som i detta 
sammanhang bygger på idén att man redan i grundskolan börjar utveckla sin 
karriärsrelaterade self-efficacy. Hög tro på egen förmåga kan påverka individens prestation 
samt att hög self-efficacy är förberedande för kommande utmaningar. Hög self-efficacy är 
därför associerad med stora investeringar av kognitiv ansträngning och maximal inlärning 
från instruktioner som anses vara svåra (Bandura, 1982). En kausal modell av yrkesval har 
utvecklats, av Hacket och Betz (1981), där upplevd self-efficacy fungerar som en viktig 
medlare för vilken utbildning som man väljer. En av de viktigaste frågorna i denna forskning 
är hur karriärintressen bland sysselsättningar av kvinnor ofta är styrd av självföreställningar. 
Kvinnor anser att traditionellt manliga yrken är olämpliga för dem eftersom de anser att de 
saknar förmåga att behärska nödvändig kompetens medan män anser sig kunna klara av såväl 
traditionellt manliga som kvinnliga yrken (Hacket & Betz, 1981). 

Self-efficacy är en stark bidragande faktor till prestation. En individs grad av self-efficacy 
är även relaterad till dennes antagande att behärska vissa mål (Hsieh, Sullivan & Guerra, 
2007). Inom målinriktningsteorin så accepterar individer samt väljer hellre att genomföra en 
aktivitet mot ett givet mål när dessa har hög förväntan på att nå målet (Locke, Saari, Shaw & 
Latham, 1981). En studie (Locke, et al 1981) visade att mål som inkluderar svåra problem 
ledde till bättre prestation och större ansträngning av deltagarna än de med lättare problem. 
Personer med stark tro på egen förmåga klarar av svåra situationer, akademiska uppgifter och 
presterar mer vilket kan leda till framgång i studierna samt en högskoleexamen. Även om hög 
self-efficacy har positiva effekter inom akademiska studier så kan den i vissa fall få motsatta 
konsekvenser. För hög grad av self-efficacy kan få individer att överskatta sin egen förmåga 
och sätta upp mål som är näst intill omöjliga att nå (Brusso, Orvis, Bauer & Tekleab, 2012). 
 
 
Empiriska studier om motivation och utbildning 
 
Inre motivationen är inte endast en viktig förutsättning för lärande utan även ett önskat 
resultat av en utbildning (Spinath & Steinmayr, 2012). Det finns ett stort intresse bland 
forskare och pedagoger att förstå vad som påverkar motivation vad gäller skolans lärande. I 
en longitudinell studie undersöktes bland annat vilken effekt målinriktning hade på den inre 
motivationen. Resultatet visade att motivationen påverkades av lärandemål medan resultatmål 
inte hade någon betydelse för motivation (Spinath & Steinmayr, 2012). En studie av 
Vallerand, Fortier och Guay (1997) visar att studenter med låga nivåer av inre motivation, 
identifikation och introjektion hade högre nivåer av amotivation. Dessa studenter löpte större 
risker att hoppa av sin utbildning än övriga studenter. Studenter som hoppade av sin 
utbildning upplevde sig själva som mindre kompetenta och självständiga i skolarbeten. I linje 
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med motivationsmodellen upplever avhoppade studenter mindre stöd från sina lärare, 
föräldrar samt skolans administration än studenter som gick färdigt sina utbildningar 
(Vallerand, Fortier & Guay, 1997). En enkätundersökning som genomfördes av Statistiska 
Centralbyrån under hösten 2011, där syftet bland annat var att undersöka vilka faktorer som 
bidragit till att de börjat studera, visade att majoriteten av de som börjat studera på 
högskola/universitet hade gjort det på grund av intresset för studieämnet. Detta intresse för 
studieämnet som viktigaste anledning för val av utbildning var ungefär densamma för kvinnor 
som för män och det förekom heller ingen stor skillnad mellan dem som studerade 
yrkesprogram, generellt program eller fristående kurs. Studiens deltagare hade börjat studera 
vid universitet och högskola efter att ha haft minst ett år uppehåll efter att ha avslutat 
gymnasiet. Undersökningen visade också att de yngre deltagarna i större utsträckning även 
visat att de valt att börja studera för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Detta 
uteslöt inte att man också kunde ha andra mer materiella skäl till att man började studera. 
Majoriteten av respondenterna valde att utbilda sig på grund av att det yrke som de i 
framtiden önskade att utöva krävde högre utbildning. Undersökningen visade även att de äldre 
deltagarna i studien i genomsnitt inte angav dessa arbetsmarknadsrelaterade skäl i samma 
utsträckning som de yngre eftersom många av dem hade heltidsarbete innan de påbörjade 
studierna. De äldre studiedeltagarna hade väntat med att börja studera på grund av att de haft 
annan sysselsättning som de prioriterat högre och de var arbetslösa i lägre omfattning än de 
yngre deltagarna (Statistiska Centralbyrån, 2012). En annan studie som stödjer den inre 
motivationens påverkan på valet av studier är en som riktade sig till psykologistuderande i 
USA. Studien ville undersöka om det var inre eller yttre faktorer som påverkade valet av 
utbildning mest, inre faktorer var kvalitén på utbildningen och de yttre faktorerna skulle 
symbolisera tillexempel geografiskt läge för utbildningen samt trender. Denna studie visade 
att kvalitén i utbildningen var den viktigaste faktorn vid valet av studier och kunde inte hitta 
något samband med yttre faktorer vid utbildningsval (Sierles, Dinwiddie, Patroi, Atre-Vaidya, 
Schrift & Woodard, 2003). 

Det är sedan tidigare känt att pengar kan fungera som en motivator till genomförandet av 
ett visst mål (Locke et al., 1981). Ekonomiska medel kan påverka nivån som är satt för att 
målet ska nås. I en studie har Locke et al (1981) visat att ekonomiska medel har en direkt 
påverkan på målet som sätts. En undersökning av Cebula och Lopes (1982) som gjorts, i syfte 
att försöka att identifiera orsaker som påverkar valet av utbildningsområde, tog man fram 
diverse faktorer som hur olika lönenivåer, studiens längd, kursavgifter, framtida förmåner vid 
respektive yrke, arbetsmarknadens status samt vilka andra uppoffringar som görs för att klara 
studierna ser ut. Denna studie fann att den mest avgörande faktorn vid studieval är den 
framtida lönen. En enkätundersökning som genomfördes under våren 2009, rörande 
högutbildades arbetsmarknad, visade ett samband mellan examensområde och lönens 
betydelse. Resultatet visade att 90 procent av dem som studerade inom områdena ekonomi, 
ingenjörsvetenskap, beteendevetenskap och teknik uppfattade att lön har ganska eller mycket 
stor betydelse. Inom humaniora, språkvetenskap, naturvetenskap och konst var det något färre 
då cirka 80 % ansåg lön ha ganska eller mycket stor betydelse. Studiens deltagare 
examinerades från universitet/högskola under 2005/2006 och den visade även att ju högre lön 
du har idag desto större betydelse har lönen för dig även i framtida val (Statistiska 
Centralbyrån, 2009). 
 
 
Studiens syfte och hypoteser 
 
Forskningen är motsägelsefull om vilken som är den mest avgörande faktorn vid valet av 
utbildning. Är det den inre motivationen (intresset) eller den yttre motivationen (lönen) som 
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har störst inverkan på valet av studier? Har de lika stor betydelse? Det finns många olika 
anledningar och aspekter som en individ väger in i valet av utbildning och sedermera yrkesval. 
Som tidigare nämnts ökar efterfrågan på högre utbildning i Sverige under en lågkonjunktur. 
Ökad arbetslöshet och osäkerhet i ekonomin gör att människor söker sig till studier för ökad 
framtida trygghet. Vi önskar därför undersöka om, i dagens rådande lågkonjunktur, 
utbildningsvalen i högre grad styrs av yttre motivation såsom exempelvis lön och status 
snarare än inre motivation att valet kommer från ett intresse?  

I föreliggande studie används mätinstrumentet (AMS) för att mäta en individs motivation 
samt (GSE) för att mäta tro på egen förmåga “self-efficacy” hos studenterna. Studiens syfte är, 
som tidigare nämnts, att undersöka graden av self-efficacy bland individer som valt att börja 
studera trots heltidsjobb och trygg inkomst samt att ta reda på om det är inre eller yttre 
faktorer som lockar mest i valet av utbildning. Om en individ väljer att börja studera, trots 
heltidsjobb med fast inkomst, tyder det då på högre grad av Self-efficacy? Att lämna ett jobb 
till förmån för studier tyder på ett intresse snarare än yttre faktorer och tidigare forskning 
visar också på att individer med heltidsarbete, innan de påbörjade studierna, inte styrdes av 
arbetsmarknadsrelaterade faktorer i lika hög grad som övriga (Statistiska Centralbyrån, 2012).  
En studie som genomfördes på Studenter i Fiji visade att de individer som visste vad de skulle 
utöva för framtida yrke visade på högre grad av inre kontroll än de studenter som hade svårt 
att bestämma sig (Kischor, 1981). Att välja att studera till exempelvis sjuksköterska visar 
tydligt på vilket framtida yrke man önskar att utöva medan att välja en bredare utbildning, 
såsom ekonom, tyder på en viss osäkerhet eller kanske mer valmöjligheter när det kommer till 
karriärsval. Om en individ, sedan länge, vetat vad denne vill fokusera på drivs då denne av 
inre motivationsfaktorer snarare än yttre? Om man är osäker på valet av utbildning vägs yttre 
faktorer, såsom exempelvis framtida lön, in mer i det valet? Har man gjort sitt val tidigare i 
livet så blir de inre faktorerna såsom kvalitén i utbildningen viktigare snarare än framtida 
status (Sierles, Dinwiddie, Patroi, Atre-Vaidya, Schrift & Woodard, 2003). 
 
Hypotes 1 (H1): Det föreligger en statistisk signifikant skillnad på hur länge man har arbetat 
och graden av self-efficacy när man väljer att vidareutbilda sig. 
 
Hypotes 2 (H2): Valet av utbildning styrs i högre grad av den yttre motivationen. 
 
Hypotes 3 (H3): Det föreligger en statistisk signifikant skillnad på antal år av 
arbetslivserfarenhet och motivationstyp, det vill säga: inre, yttre och amotivation, vid valet av 
akademiska studier.  
 
Hypotes 4 (H4): Yngre studenter styrs i högre grad av yttre motivation.  
 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Undersökningen bestod av ett kriteriebaserat urval där deltagarna valts utefter speciella 
kriterier. Dessa var att deltagarna skulle studera och vara inskrivna vid ett universitet eller en 
högskola i Sverige vid tiden då enkäten fylldes i. En webbaserad enkät skickades ut via 
studentmail vid Mälardalens högskola samt diverse sociala medier. Därav kom urvalet att 
innefatta studenter vid många olika universitet och högskolor från hela Sverige. Totalt inkom 
92 enkäter varav 88 kunde användas i studien. Det interna bortfallet bestod av fyra 
respondenter som missuppfattat en fråga där studenten själv skulle fylla i vad denne studerade. 
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Vidare önskades spridning över olika utbildningsinriktningar som vi valt att kategorisera in 
deltagarna i. Dels fanns det så kallade ”hårda” inriktningar där kurser och program såsom 
ekonomi, ingenjör, teknik och design tillhörde. Till den ”mjuka” utbildningskategorin hörde 
alla inriktningar vars framtida yrkesområde berör arbete med vård och välfärd såsom 
exempelvis sjuksköterska, lärare, socionom och beteendevetare etc. Datamaterialet bestod av 
63 kvinnor (72 %) och 25 män (28 %). Deltagarna var studenter från 18 års ålder där 
merparten av studiedeltagarna var i åldrarna mellan 21-24 år det vill säga hela 37 %. 29 % var 
mellan åldern 25-30 år, 10 % mellan 31-35 års ålder. I åldrarna mellan 18-20 år var det 9 % 
och endast 3 % av deltagarna var över 36 år.   
 
 
Material 
 
Vi önskar undersöka studenternas motivation, inre, yttre - och amotivation, i relation till dess 
oberoendevariabler; kön, ålder, utbildningsval, studielängd och arbetslivserfarenhet. Vi vill 
även titta närmare på beroendevariabeln self-efficacy i förhållande till en students tidigare 
arbetslivserfarenhet och ålder som blir då oberoendevariabler. Enkäten som användes i denna 
studie inleddes med sju bakgrundsfrågor om kön, ålder, studieområde, arbetslivserfarenhet, 
hur länge man har arbetat samt om man har arbetat innan påbörjade studier. Därefter delades 
enkäten upp på två delar där beprövade skalor användes. Dels en skala för att mäta studenters 
motivation och en skala för att mäta self-efficacy. Dessa två mätinstrument är sedan tidigare 
utvecklade och testade i enlighet med höga reliabilitetskrav för att få så valida resultat som 
möjligt.  
     För att mäta studenternas inre, yttre - samt amotivation användes “The Academic 
Motivation Scale” (AMS) som mätinstrument (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal, & 
Vallières, 1992a). Denna skala består utav 28 påståenden där 12 items mätte yttre motivation 
och 12 mätte den inre motivationen samt att amotivation mättes av fyra påståenden. Skalan är 
uppdelad i sju underkategorier där tre underskalor användes för yttre motivation (extern, 
introjicerad och identifierad reglering) och tre distinkta underskalor för inre motivation samt 
en underskala för amotivation. Svarsalternativen sträcker sig över en sjugradig skala, från 1 
(instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Högt värde visar på en högre grad av 
motivationstyp som påståenden syftar till. Exempel på påståenden som mätte extern 
reglering; ”Jag går i högskolan för att få ett mer prestigefyllt jobb senare”, högt värde på detta 
påstående visar på hög grad av yttre motivation. Påståendena kring introjicerad reglering 
var; ”Jag studerar vid högskola för att bevisa för mig själv att jag är kapabel att klara av 
högskolestudier”. Identifierad reglering hade påståenden som kunde vara; ”Jag studerar 
eftersom så småningom så kommer det att göra det möjligt att komma in på arbetsmarknaden 
inom ett område som tycker om”. Resultatet från skalorna sammanställs genom medelvärden 
som då varierar mellan ett och sju. Mätinstrumentet AMS Cronbach´s alfa är .88.    
     Del två, den del som mätte grad av self-efficacy, mättes genom en svensk version av 
Schwarzer och Jerusalems General Self-Efficicy Scale (GSE) översatt av (Koskinen-Hagman 
et al., 1999). Instrumentet består utav 10 påståenden som ser till individens tro på den egna 
generella förmågan. Exempel på items som deltagarna fick svara på var “Även om någon 
motarbetar mig hittar jag vägar att nå mina mål” och “När problem uppstår kan jag vanligtvis 
hantera de av min egen kraft”. Svarsalternativen var följande: instämmer inte alls, tar delvis 
avstånd, Instämmer delvis eller instämmer helt. Höga värden på skalan (instämmer helt) 
indikerar på hög grad av self-efficacy. Items räknas ihop med ett medelvärde som kan variera 
mellan 1 och 4, där 4 är den högsta graden av self-efficacy som en individ kan ange. 
Cronbach´s alfa för detta mätinstrument är .75.   
 



	  

8	  

Procedur 
 
AMS skalan som mäter akademisk motivation hämtades från en välbeprövad vetenskaplig 
artikel (Vallerand et al, 1992a) och översattes av författarna från engelska till svenska. Av 
validitetsskäl översatte författarna motivationsskalan på var sitt håll för att sedan jämföra med 
varandra. Den mest lämpade översättningen användes i studien och författarna eftersträvade 
ett så vardaglig språk som möjligt. Detta för att undvika missförstånd samt underlätta för 
deltagarna. GSE skalan som mäter self-efficacy är beprövad av Schwarzer och Jerusalem 
(1995) samt översatt av Koskinen-Hagman, (1999).  
     Tillsammans med den webbaserade enkäten bifogades även information om studiens syfte 
i enlighet med informationskravet inom vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Information om att allt deltagande var frivilligt och alla svar skulle behandlas anonymt angavs. 
Även rätten att avbryta sitt medverkande i studien närsomhelst om så önskades. Deltagarna 
lämnade i samband med denna information även sitt samtycke. Studiens resultat används 
endast i det syfte som deltagarna har lämnat samtycke till samt att de har rätt att ta del av 
resultatet vid önskemål. Svaren används endast i forskningssammanhang och lämnas inte ut 
för kommersiellt bruk eller på annat sätt komma annan obehörig tillhanda, nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet 2002). 
     Webbformuläret var öppet under en veckas tid och respondenternas data sammanställdes 
automatiskt i en excelfil som sedan exporterades till statistikprogrammet SPSS. Där 
reliabilitetstestades Cronbachs alpha för motivation samt self-efficacy. Ett medelvärde togs 
fram från respondenternas svar på samtliga motivationstyper samt grad av self-efficacy. 
Därefter kategoriserades individerna i fem ålderskategorier där individerna från åldrarna 18-
20 (1), 21-25 år (2), 26-30 (3), 31-35 (4) och 36 år och äldre (5). Kategoriseringen 
genomfördes även för arbetslivserfarenhet där individerna som saknade arbetslivserfarenhet 
(1), 1-3 års arbetslivserfarenhet (2), 4-6 års arbetslivserfarenhet (3) 7 år eller längre (4).  
 
 

Resultat 
 
H1: En envägs-Anova gjordes för att mäta om det föreligger en statistisk signifikant skillnad 
mellan individernas arbetslivserfarenhet (OBV) gentemot self-efficacy (BV) vid 
vidareutbildning .48 av deltagarna jobbade innan de påbörjade sina studier och 40 hade vid 
början av sina studier inget arbete. I Tabell 1 framgår det att individer som har en längre 
arbetslivserfarenhet visar högre grad av self-efficacy när de väljer att vidareutbilda sig. 
Skillnaden mellan arbetslivserfarenhet och grad av self-efficacy visade sig vara statistiskt 
signifikant F3.84 = 2.75, p < .05. η2 = 0.09 vilket betyder att 9 % av den totala variansen kan 
tillskrivas skillnaderna mellan grupper. Post hoc testet visade att det föreligger en statistiskt 
signifikant skillnad mellan kategorierna 1 och 3, alltså de som inte har någon 
arbetslivserfarenhet med individer som har 4-6 års arbetslivserfarenhet.  
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Tabell 1  
Medelvärden och standardavvikelse för graden av self-efficacy i förhållande till 
arbetslivserfarenhet. 
 
Kategori Arbetslivserfarenhet Medelvärde  Standardavvikelse 
 
1 (n=16) 0 år  2.94  0.46 
2 (n=35) 1-3 år  3.21  0.52 
3 (n=21) 4-6 år  3.40  0.47 
4 (n=16) 7 år >  3.02  0.51 
  
 
H2: Skillnaden i grad av yttre motivation mellan grupperna ”hård” respektive ”mjuk” val av 
utbildning visade sig vara icke signifikant (F1.86 = 0.13, p > .05). Se Tabell 2 för 
medelvärdesskillnader mellan studieinriktning ”mjuk” eller ”hård” i grad av yttre motivation.  
 
Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för val av utbildning, Ålderskategorier samt 
arbetslivserfarenhet för motivationstyperna inre, yttre och amotivation.  
 
  Inre motivation Yttre motivation Amotivation 
Variabel  M SD M SD M            SD 
Utbildningsval: 

Mjuk   4.41 1.13 4.89 0.73 1.37      0.75 
Hård  4.73 1.21 5.05 1.10 1.66      0.98 

Ålderskategori: 
1. (18-20)  4.81 1.10 5.28 1.03 1.50      0.71 
2. (21-24)  4.75 1.23 5.18 0.87 1.59      1.05 
3. (25-30)  4.55 0.99 5.04 0.94 1.30      0.35 
4. (31-35)  3.83 1.52 4.31 0.83 1.95      1.35 
5. (36 >)  3.89 0.41 4.36 0.85 1.25      0.43 

Arbetslivserfarenhet    
1. (0 år)  4.58 1.20 4.89 0.91 2.02      1.11 
2. (1-3 år)  4.67 1.06 5.43 0.75 1.35      0.73 
3. (4-6 år)  4.70 1.17 4.67 1.04 1.25      0.51 
4. (7 år >)  4.19 1.41 4.70 0.89 1.73      1.12 

 
H3 & H4: Envägs-Anovor genomfördes för att se om det föreligger en statistisk signifikant 
skillnad mellan arbetslivserfarenhet och yttre, inre samt amotivation (se Tabell 2). Eftersom 
yttre, inre och amotivation är de beroende variablerna så har dessa undersökts separat. 
Analysen visade att det inte föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan 
arbetslivserfarenhet och inre motivation (F3.84 = 0.71, p > .05). Dock föreligger det en 
statistisk signifikant skillnad mellan arbetslivserfarenhet och yttre motivation (F3.84 = 4.48, p 
< .05), η2 = 0.14 mellan arbetslivserfarenhet och yttre motivation där totala variansen i 
stickprovet mellan grupper kan förklaras med 14 %. Post hoc testet visar att individer i 
kategori 2 (1-3 års arbetslivserfarenhet) upplevde en högre yttre motivation gentemot sina 
studier. Kategori 1 (0 år) kom på andra plats följt av kategori 3 och 4. Amotivation upplevdes 
högre bland individer utan arbetslivserfarenhet än övriga grupper. Resultatet är statistiskt 
signifikant (F3.84 = 3.34, p < .05) på arbetslivserfarenhet och amotivation där η2 = 0.11. Post 
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hoc testet visar att skillnaden finns mellan kategori 1 och 2 samt 1 och 3. De utan 
arbetslivserfarenhet känner högre amotivation gentemot sina utbildningar än individer som 
har arbetslivserfarenhet. För hypotes 4 visade resultatet icke signifikant F4.83 = 2.43 p > .05 
det vill säga att yngre studenter i högre grad styrs av yttre motivation (se Tabell 2).  
 
I Tabell 3 presenteras korrelationer mellan studiens samtliga variabler för att mäta yttre, inre 
samt amotivation. I tabellen framgår att det finns ett negativt samband mellan variabler 
gällande yttre motivation och ålder vilket tyder på att individer som hör till en lägre 
ålderskategori upplever en högre grad av yttre motivation. Studien kan även tydliggöra att det 
föreligger ett negativt samband mellan variablerna inre och yttre motivation där individer som 
upplever en lägre grad av yttre motivation anger en högre grad av inre motivation. Tabellen 
kan även redogöra för att det föreligger ett negativt samband mellan variablerna yttre 
motivation och amotivation. Individer som anger en högre grad av yttre motivation uppvisar 
en lägre grad av amotivation. Det finns ytterligare ett negativt samband mellan yttre 
motivation och amotivation som innebär att individer som har en högre grad av inre 
motivation även i mindre utsträckning upplever amotivation gentemot sina studier. 
 
Tabell 3  
Pearsonkorrelationer mellan variablerna 
Variabel                       M        SD        1           2          3         4           5          6        7       8          
1. Kön   ia         ia    - 
2. Ålder  ia         ia         ia           - 
3. Utbildningsval ia         ia        .26*     -.22*         - 
4. Studielängd ia         ia        .19        .27*        .12       - 
5. Arbetslivserfarenhet  ia         ia        .01        .55**      -.16     .20       - 
6. Yttre motivation            5.02     .93     -.80       -.28**      -04     -.04    -.19      - 
7. Inre motivation              4.57   1.18      .05       -.20        .13      .14     -.10    -.52**   - 
8. Amotivation                  1,5      0,88     .17        .00           .17      -.09    -.09   -.32**  -.36**  - 
Not. N=88. *p < .05, **p < .01 
Ia = icke applicerbart på grund av uppdelat på kategorier 
 
 

Diskussion 
 
Föreliggande empiriska studie gav stöd till hypotesen rörande grad av self-efficacy och år av 
arbetslivserfarenhet. Individer som sökt sig till högre studier i denna undersökning och som 
hade högre grad av self-efficacy visade också på att de i högre utsträckning hade varit ute i 
arbetslivet. Resultatet visade också att det var störst skillnad mellan de som hade 4-6 års 
erfarenhet och de individer som inte hade någon arbetslivserfarenhet alls. Individer med hög 
grad av self-efficacy bidrar till den akademiska motivationen och dessa individer visar på 
högre uthållighet och är inte rädda för krävande utmaningar (Bandura, 1997; Pajares, 2003; 
Schunk, 1991). En alternativ tolkning av detta resultat skulle kunna vara att äldre individer 
generellt visar på högre grad av self-efficacy och att dessa då mer naturligt sitter inne på 
längre arbetslivserfarenhet. Dock visar stickprovet i denna undersökning ingen skillnad på att 
äldre skulle ha högre grad av self-efficacy oberoende av arbetslivserfarenhet utan snarare att 
yngre individer visade på minst lika hög. Därav kan denna alternativa tolkning förkastas till 
förmån för vår hypotes att det föreligger en statistisk signifikant skillnad beroende på hur 
länge man arbetat och graden av self-efficacy när man väljer att vidareutbilda sig. En individs 
self-efficacy var kopplad till valet av utbildning och framtida yrke i denna studie där längre 
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arbetslivserfarenhet innan studierna förmodligen ger ett större kontaktnät vilket i sin tur har 
en koppling till en individs self-efficacy.  
    Tidigare forskning har visat att män i högre grad söker sig till kvinnorelaterade utbildningar 
(Hacket & Betz, 1981). I vår undersökning skulle dessa kvinnorelaterade utbildningar kunna 
jämställas med de så kallade ”mjuka” studieinriktningar. Vår studie visade att 28 % av 
männen studerar ”mjuk” inriktning och ca 43 % av kvinnorna har sökt sig till de så 
kallade ”hårda” studieinriktningarna. Denna information har inte signifikanstestats och var 
inte en del av studiens syfte men dock intressant att kvinnorna i detta stickprov visade på att i 
hög utsträckning söka sig till ”hårda” utbildningar och visar också på en ändring sedan 1981 
då Hacket & Betz genomförde sin studie. Vi kan även i vårt stickprov (se Tabell 3) se ett 
starkt negativt samband mellan yttre motivation och kön men vidare studier behöver göras för 
att uttala sig om hur detta samband ser ut.  

En undersökning som statistiska centralbyrån gjort visade att majoriteten av de som börjat 
studera på högskola eller universitet hade gjort det på grund av intresset för ett givet ämne. I 
föreliggande undersökning önskar vi reda ut om det ostabila läget på arbetsmarknaden och 
den pågående finanskrisen hade någon påverkan på studenternas val av studier. Det vill säga 
att man söker sig till vidareutbildning med yttre motivationsfaktorer i bakgrunden och tittar 
mer på den framtida lönen, istället för intresset, då den i dessa tider blir mer relevant i valet. 
Empiriska studien gav inte stöd åt vår hypotes och resultatet visade sig vara icke signifikant 
på 5 % nivån. Dock kan man se (se Tabell 3) att det finns en medelvärdesskillnad mellan yttre 
och inre motivation där studenterna i detta stickprov visade något högre på att de motiverades 
av yttre faktorer som exempelvis framtida lön, status och andra parametrar som kan ses som 
viktiga för karriären.  

Tidigare undersökningar (Statistiska centralbyrån, 2009) har också visat på en skillnad 
mellan vilken studieinriktning man valt och lönens betydelse. Inriktningar som vi skulle 
kategorisera som ”hårda” uppfattade lönen mer betydelsefull än de som studerade 
utbildningar av ”mjuka” inslag såsom humaniora, språkvetenskap och konst etc. Den 
empiriska undersökningen i denna studie kunde dock inte befästa ett sådant samband att 
individer vid ”hårda” studieinriktningar i högre grad skulle motiveras av yttre 
motivationsfaktorer, såsom lön, än individer som studerar vid de ”mjuka” 
utbildningsområdena.  

Det är också av intresse att undersöka om individer till större del söker sig till smala 
utbildningar, vilket går att jämställa med våra så kallade ”mjuka” inriktningar, under 
lågkonjunktur då dessa är mindre konjunkturkänsliga. Tidigare studier visar på att högre 
utbildningar med smala yrkesfält, där legitimation vanligtvis krävs, är mer konjunkturkänsliga 
än andra. Vid lågkonjunktur och hög arbetslöshet visar ett samband med större efterfrågan på 
högre utbildning och att den framtida förväntade inkomsten spelar en betydligt större roll 
under sådana tider (Fredriksson, 1997). Något sådant samband går inte att utläsa ur denna 
studies data då detta inte varit syftet men eftersom den framtida estimerade lönen anses som 
mer viktig under lågkonjunktur och vi har sett en skillnad i medelvärde mellan yttre och inre 
motivation och då sett att individerna i vårt urval har något högre på yttre motivation i valet 
av studier.  

Studenterna som söker sig till olika utbildningar gör det av olika skäl. Några av dessa 
saknar sysselsättning och andra lämnar ett arbete efter flera års arbetstid. I detta urval av 
studenter hade de flesta ett arbete innan de påbörjade sin utbildning och i dagens 
lågkonjunktur styrdes dessa i högre grad av yttre motivation. En högskoleutbildning kan vara 
en försäkran till en säkrare framtid när individerna har en finanskris nära till minnet. 
Skillnaden på yttre motivation var mellan individer som hade 1-3 års arbetslivserfarenhet följt 
av de som uppgav att de saknade det. Individer som hade mer än 4 års arbetslivserfarenhet 
motiverades inte i lika hög grad av yttre motivation gentemot sina studier. En möjlig 
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förklaring kan vara att de som har jobbat i 1-3 år saknar en fast tillsvidareanställning och 
därför vill försäkra sig för framtiden. Individer i denna studie som saknar arbetslivserfarenhet 
känner även mer amotivation gentemot sina studier. Vallerand et al (1997) poängterar att, 
individer som är amotiverade engagerar sig i en aktivitet utan något syfte och ser inga 
samband mellan handlingen och konsekvenser som detta kan ge.  Att graden för amotivation 
är högre bland dessa studenter kan förklaringen vara att de saknar erfarenhet på 
arbetsmarknaden och att dessa inte har hunnit skapa sig en tydlig karriärsinriktning eller ett 
intresse för framtida yrken. Att just dessa individer anger högre grad av amotivation samt 
yttre motivation kan vissa paralleller dras i enighet med Ryan & Decis (1985) förklaring om 
yttre motivation till extern reglering. De menar på att individer som motiveras till dessa 
handlingar som har bestämts av en yttre kraft engagerar sig inte av egen vilja då det är den 
minst autonoma av dessa former av yttre motivation. Även fast resultatet visade sig på icke 
signifikant vad gäller individer med längre arbetslivserfarenhet och inre motivation så bör 
man även ta upp att det fanns vissa skillnader i medelvärdet. Att individer med en 
arbetslivserfarenhet på fler än 4 år väljer att vidareutbilda sig av rent intresse kan man även 
dra en slutsats att dessa har skapat sitt intresse i yrkeslivet som dessa vill utforska mer. Utöver 
det kan dessa individer som upplever en högre grad av inre motivation känna nöje och 
tillfredsställelse när de samtalar med lärare och studenter om diverse ämnen. Dessa individer 
kan även drivas av mål inom målinriktningsteorin. Inom denna teori talar man om olika 
former av mål där så kallad mastery goals syftar till individer som önskar att lära sig saker på 
djupet för att få en tydligare förståelse för sin utbildningsval. En undersökning som 
genomfördes av Statistiska centralbyrån under hösten 2011 visar på att de äldre deltagarna i 
genomsnitt inte såg till arbetsmarknadsrelaterade faktorer i samma utsträckning som de yngre 
deltagare Detta kan bero på att de fler äldre hade heltidsarbete innan de påbörjade studierna. 
Denna undersökning stödde inte denna hypotes då äldre angav en högre grad av yttre 
motivation om man tittade på medelvärdesskillnaden. Yngre studenter har även uppvisat en 
tendens att styras i högre grad av yttre motivation även om detta resultat inte var signifikant. 
Yngre studenter kan vara påverkade från sina föräldrar eller andra individer samt faktorer i sin 
omgivning när dessa själva inte vet vad de ska studera.  
     En styrka med studien är spridningen av deltagarna då de kom från olika lärosäten runt om 
i Sverige. Deltagarna fick chansen att sitta i lugn och ro och fylla i enkäten eftersom den blev 
skickad via mail till dem. Webbenkäten som användes var att påståendena var markerade med 
en stjärna vilket betyder att man måste bocka för varje påstående och variabel för att kunna gå 
vidare till nästa. På så sätt kunde man minimera det interna bortfallet när enkäten skulle 
sammanställas. Övriga styrkor till arbetet är att i denna undersökning användes välbeprövade 
skalor som AMS som mäter akademisk motivation. Cronbach’s Alpha för den ursprungliga 
skalan var .88 för inre motivation, .86 för yttre samt .89 för amotivation. Våra Alpha- värde 
var .91 för inre motivation, .83 för yttre samt .75 för amotivation. Cronbach’s alfa för GSE 
skalan som mäter graden av self-efficacy i denna studie var .88 vilket kan jämföras med .75 
från den ursprungliga svenska versionen. Detta visar på att mätinstrumentet som användes i 
denna undersökning har hög reliabilitet.  
     Eftersom länken till enkäten spreds via olika forum på internet blev det svårt att hålla reda 
på hur många som tagit del av enkäten och därför får vi svårt att uttala oss om studiens 
svarsfrekvens. Urvalet skedde inte slumpmässigt och ses därför som en svaghet och det blir 
samtidigt svårt att generalisera. Deltagandet i studien var endast 88 individer vilket kan 
problematisera en generalisering av denna studie eftersom studenter är en stor grupp och 
därför skulle ett större stickprov behövas. 
     En annan svaghet med studien är att många individer inte är noggranna att läsa just 
studentmailen eftersom de använder sig mer av sin privata mail. Att studenterna frågades efter 
att dessa har studerat i några år kan också vara en svaghet då deras inställning till utbildning 
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kan ha ändrats genom åren. Om vissa har börjat studera på grund av yttre motivationsskäl så 
kan de ha hittat ett intresse eller ämne under skolans gång som de har valt att fördjupa sig 
inom. En sak att tänka till vidareutveckling av denna studie är att se över en fråga som 
missuppfattats av några respondenter där man frågade vad dessa studerar, program/kurs och 
ett fåtal respondenterna skrev antingen program eller kurs istället för att ange vilken kurs eller 
program dessa studerade på. Detta skulle kunna omformuleras på ett annorlunda sätt. Ett 
validitetshot kan även utgöras av att mätinstrumentet översattes av författarna själva och var 
inte testad vid tidigare tillfällen. Graden av self-efficacy som studien mätte var baserade på 
den generella self-efficacy skalan och inte hade någon speciell riktning på valet av utbildning.  
 
 
Slutsats 
 
I och med denna undersökning önskar vi bidra till en ökad förståelse för 
arbetslivserfarenhetens betydelse för motivation samt self-efficacy. En slutsats vi kunnat dra 
utifrån denna studie, som även ligger i linje med tidigare forskning, är att studenter motiveras 
i högre grad av yttre motivation såsom lön och status snarare än av ett intresse för ett givet 
ämne. Men i och med representativiteten i vårt stickprov och mängden studenter kan vi endast 
uttala oss om studenter i denna undersökning och inte generellt för alla studenter. Vi har även 
kunnat se en tendens hos deltagarna att samtlig, över lag oavsett ålder och oberoende av 
arbetslivserfarenhet, visat på hög grad av self-efficacy. Vad detta kan bero på är svårt att säga 
men anledningen till varför man söker sig till högre utbildning ser annorlunda ut idag jämfört 
med tidigare. Förr i tiden, för bara några decennier sedan, ansågs gymnasiet som en merit och 
att studera vidare på högskola eller universitet var en klassfråga. Idag ses gymnasiekompetens 
som en självklarhet och snart även att studier på högskolenivå. Vi går mot ett mer 
kunskapsintensivt samhälle där kompetenskraven på arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut 
och kraven har ökat på den enskilde individen. Dagens utbildning, dess omfattning och 
inriktning, är morgondagens arbetskraft och synen på utbildning idag är; ju mer utbildning, 
desto bättre är det. Denna fundamentala tro på utbildning skapar hets och höga krav på 
individen. Idag pratar man om ett livslångt lärande och det sätter krav på individers 
motivation och incitament att börja studera. Inre motivationen är inte endast en viktig 
förutsättning för lärande utan även ett önskat resultat av en utbildning (Spinath & Steinmayr, 
2012). Inre motivationskraft och hög grad av self-efficacy är alltså inte bara en förutsättning 
för framtiden utan även önskvärt och nästintill ett krav på den framtida arbetsmarknaden. 
Skulle detta i sin tur kunna sänka motivationen? 
     Undersökningen har inte bara svarat på frågor utan även genererat en hel del nya som kan 
ges underlag till vidare forskning inom området. Denna studie skulle med fördel kunna 
replikeras vid en högkonjunktur för att testa hur skillnaderna ser ut när arbetsplatserna 
behöver arbetskraft och individerna väljer att vidareutbilda sig istället. Skulle dessa i högre 
grad motiveras av inre motivation och kämpa för ett drömyrke istället för att studera en 
utbildning som ger högre status och lön efter en tilldelad examina? 
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