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Studiemotivation hos studenter: 

Demografiska faktorers betydelse 
 

Elin Örjes 

 

Motivation är en betydelsefull kompontent för en individs utövande utav 

studier. Studien utgick ifrån motivationsteorin Self- determination theory. 

Syftet med studien var att redogöra för relationen mellan högskolestudenters 

demografiska faktorer och vilken typ av motivation som driver dem till att 

utöva studier, samt relationen mellan motivationstyperna. Med typ av 

motivation avses amotivation, inre samt yttre motivation. Studien bestod 

utav 102 studenter, varav 49 män och 53 kvinnor, från en högskola i 

mellersta Sverige som fick besvara enkäten The Academic Motivation 

Scale. Studiens resultat visade bland annat att kvinnliga studenter hade en 

högre nivå utav yttre motivation än manliga studenter. Resultatet visade 

inga könsskillnader inom inre motivation och amotivation. Resultatet 

påvisade även att studenter som hade en högre nivå utav yttre motivation 

samtidigt hade en högre nivå utav inre motivation. Förslag på framtida 

forskning inom området är att fokusera på studenter inom andra typer av 

utbildningar och utbildningsnivåer.   

 

Keywords: Self- determination theory, intrinsic motivation, extrinsic 

motivation, student, gender differences   

 

Inledning 

 

En högskoleutbildning är idag något som är tillgängligt för alla i Sverige, till skillnad mot förr 

i tiden då endast ett fåtal hade tillgång till en högre akademisk utbildning (Högskoleverket, 

2008). Inför hösten 2014 sökte cirka 430 000 individer till en högskoleutbildning, vilket är 

den högsta siffran hittills (Universitets- och högskolerådet, 2014). De individer som väljer att 

studera har alla olika bakgrunder och förutsättningar samt skilda syften och mål med 

studierna, vilket påverkar deras val utav utbildning samt val inom den valda utbildningen 

(Högskoleverket, 2008). Individer med en högskoleutbildning är idag eftertraktade på 

arbetsmarknaden och får möjlighet till att uppnå önskvärd etablerad position inom det 

tilltänkta yrkesområdet (Universitetskanslersämbetet, 2013c).  

 

Motivationsteori 

 

För att lyckas med akademiska studier krävs det att studenter känner motivation. Begreppet 

motivation syftar på den drivkraft bakom vårt beteende, som antingen får oss att undvika eller 

ta oss an något. Det föreligger individuella skillnader i hur mycket och vilken typ av 

motivation en individ besitter för olika agerande. Vilken sorts motivation som driver 

individen bottnar i de underliggande mål och attityder individen har i sitt agerande. En del 
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studenter kan exempelvis motiveras utav värdet och nyttan av att lära sig nya färdigheter, 

medan andra studenters lärande kan motiveras utav bra betyg och de förmåner som detta 

frambringar (Ryan & Deci, 2000a). Motivation är en viktig komponent då det skapar en 

produktivitet hos individen (Ryan & Deci, 2000b).   
 

Self- determination theory. Deci och Ryan (1985) har presenterat en motivationsteori om 

individers självbestämmande, Self- determination theory (SDT). Enligt teorin finns det i varje 

individ en inneboende kraft, då individen besitter valmöjligheter samt fri vilja i sitt agerande. 

SDT betonar vikten utav individers inre resurser gällande utveckling utav beteendemässig 

självreglering (Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). Teorin bygger på tre olika typer av motivation: 

amotivation (amotivation), inre motivation (intrinsic motivation) samt yttre motivation 

(extrinsic motivation). Amotivation innebär att en individ agerar utan intention och 

motivation. Det finns en avsaknad utav självbestämmande samt en upplevelse utav bristfällig 

kontroll hos individen i avseende på situationen. En individ kan exempelvis avbryta sina 

studier. Inre motivation avser när en individ gör något som ger inre tillfredställelse. Den inre 

motivationen utgör även grunden för en individs självbestämmande, då individen i sitt 

agerande har valmöjligheter och egen fri vilja. Individen kan exempelvis drivas utav 

personliga utmaningar och en student kan studera för få mer kunskap. Motsatsen till inre är 

den yttre motivationen, som avser när individen väljer att göra något som istället ger externa 

resultat och ett instrumentellt värde. Individens självbestämmande i den yttre motivationen är 

inte lika hög som i den inre och varierar även i grad. En individ kan exempelvis agera efter 

omgivningens åsikter och en student kan utöva studier för att bli mer eftertraktad på 

arbetsmarknaden (Ryan & Deci, 2000b). I Deci, Koestner och Ryan (1999) metaanalys utav 

tidigare SDT- studier har det framkommit att yttre motivation försvagar den inre 

motivationen.  

Deci och Ryan (1985) har även inom SDT utvecklat underteorin Cognitive evaluation 

theory (CET). Denna underteori innebär att inre motivation påverkas utav de tre psykologiska 

behoven; en känsla av kompetens (feelings of competence), autonomi (sense of autonomy) 

och samhörighet (sense of relatedness), samt dessa behovs tillfredställelse. En känsla av 

kompetens innefattar interpersonella händelser och sociala kontexter, exempelvis belöning 

och feedback, som ger individen en känsla utav kompetens vid sitt agerande. Autonomi 

innebär att individen upplever självbestämmande över sitt beteende, och behovet samhörighet 

syftar till att individen har tillgång till trygga och nära relationer. När huvudsakligen behoven 

känsla av kompetens och autonomi är tillfredsställda samtidigt, får individen en hög nivå av 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000b). 

Förutom Cognitive evaluation theory har Deci och Ryan (1985) utvecklat ytterligare en 

underteori inom STD, Organismic integration theory (OIT) som beskriver fyra typer av yttre 

motivation utifrån den grad av autonomi som finns. Minst autonom är typen extern reglering 

(external regulation) som avser när individens beteende är kontrollerat utav yttre 

omständigheter. Individens agerande influeras då utav den önskvärda konsekvensen. Detta 

utgör den klassiska yttre motivationen. Den andra yttre motivationstypen är introjicerad 

reglering (introjected regulation), som syftar på att individen tar till sig regleringen och 

accepterar den, men regleringen har ännu inte har blivit en del av individen. Individen kan 

agera för att förstärka sitt ego och för att undvika ångest samt skuld. Den tredje 
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motivationstypen är reglering via identifikation (identified regulation), som syftar till när 

individen accepterar och erkänner ett beteendes underliggande värde. Individen accepterar 

beteendet mer som sitt eget och som en egen identitet. Den sista yttre motivationstypen är 

integrerad reglering (integrated regulation), som även är den mest autonoma. Integrerad 

reglering innebär att reglering via identifikation assimileras till en del av individen, och har då 

blivit en del av individens behov samt värderingar. De två sistnämnda yttre 

motivationstyperna är självbestämmande till skillnad mot de två förstnämnda. Integrerad 

reglering kan dock inte klassas som inre motivation, eftersom den utgörs utav ett 

instrumentellt värde till skillnad mot den inre motivationen som utgörs av ett inneboende 

värde (Deci & Ryan, 2000).  

STD’s fokus har dock ändrats från att ha varit på inre och yttre motivation, till att istället 

fokusera på autonom motivation (autonomous motivation) och kontrollerad motivation 

(controlled motivation). Den autonoma motivationen innefattar dock den inre motivationen, 

reglering via identifikation samt integrerad reglering, och den kontrollerade motivationen 

innefattar den externa samt introjicerade regleringen (Deci & Ryan, 2008). Motivation består 

huvudsakligen av de tre motivationstyperna; amotivation, inre samt yttre motivation. Se Figur 

1 för en överblick över relationen mellan självbestämmande och motivationstyperna. 

 

Icke självbestämmande                                          Maximalt självbestämmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen förenklad version av SDT (Deci & Ryan, 2000).  

 

Akademisk motivation  

 

En individs akademiska motivation beskrivs enligt Clark, Middleton, Nguyen och Zwick 

(2014) som den drivskraft som påverkar en individ till att studera samt avlägga examen. En 

studie av Clark et al. (2014) har påvisat att det fanns ett samband mellan inre motivation och 

prestation. De studenter som drevs utav en inre motivation och en tillfredställelse av att uppnå 

akademiska mål, samt med uppfattningen om att det utvecklade individens intellekt, hade 

bättre resultat än de studenter som inte hade samma inre motivation till att uppnå målen. 

McGeown et al. (2014) studie har påvisat att individer med höga nivåer utav self- efficacy: 

individens tro på sin egen förmåga, och personlighetsdraget samvetsgrannhet hade högre nivå 

utav inre akademisk motivation samt lägre nivå utav yttre motivation. Self– efficacy och 

samvetsgrannhet förklarade en större del utav variansen i den inre motivationen till skillnad 
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mot den yttre motivationen. Den akademiska motivationen hos studenter är dock ibland inte 

tillräckligt hög för att de ska fullfölja sina studier. I en studie utav Vallerand, Fortier och 

Guay (1997) har det framkommit att de studenter som valde att avbryta sina studier hade låga 

nivåer utav inre motivation, introjicerad reglering samt reglering via identifikation och höga 

nivåer av amotivation, i motsats till de studenter som fullföljde sina studier. Studenterna som 

valde att avbryta studierna upplevde sig mindre autonoma och kompetenta i sitt skolarbete 

samt kände en avsaknad av stöd från omgivningen. För att utöva studier är motivation en 

viktig komponent.  

 

Studenters demografiska faktorer  

 

I en rapport från Högskoleverket (2008) har det framkommit att den sociala bakgrunden hos 

studenter är betydelsefull beträffande högskolestudier. Den sociala bakgrunden utgörs utav 

föräldrarnas utbildningsbakgrund respektive socioekonomiska tillhörighet. Den 

socioekonomiska tillhörigheten innefattar yrke medan utbildningsbakgrunden syftar till hur 

mycket tid som har lagts på studier samt avklarad utbildningsnivå. Majoriteten av studenterna 

på en högre utbildningsnivå är mellan 20- 25 år. Ungefär två av tio studenter har ursprung i 

arbetarhem och tre av tio ifrån högre tjänstemannahem. Enligt Universitetskanslersämbetet 

årsrapport från 2013 hade 36 % utav nybörjarna på högskolan under 35 år, minst en förälder 

med lägst en eftergymnasial utbildning på tre år. Årsrapporten har även påvisat att en 

akademisk bakgrund hos föräldrarna bidrar till att det är vanligare att en individ påbörjar egna 

akademiska studier, än en individ från ett arbetarhem. En students sociala bakgrund är även 

av betydelse för valet av studieämne (Universitetskanslersämbetet, 2013c). En statistisk 

analys från Universitetskanslersämbetet (2013b) har visat att det är fler kvinnor än män som 

påbörjar högre studier.  

 

Demografiska faktorer kopplat till motivation 

 

En rapport av Statistiska centralbyrån (2012) har påvisat att ett intresse för studieämnet var en 

viktig drivkraft för att en individ skulle påbörja studier, och om det tilltänkta yrket krävde en 

utbildning. Andra faktorer som även påverkade beslutet till studier var om individen ville 

förbättra sitt utgångsläge på arbetsmarknaden, arbetslöshet och avsaknad av övriga alternativ. 

Beslutet påverkades även utav individens vänner och anhöriga. Zhou studie (2014) visade att 

studenter inom studieområdena naturvetenskap, teknologi, matematik och maskinteknik, 

motiverades till studier utifrån ett intresse för ämnet, en tilltalande bild utav utbildningen och 

att studierna främjade individernas sociala status. Gaki, Kontodimopoulos och Niakas studie 

(2013) om sjuksköterskors motivation till sitt yrke, påvisade att de drevs utav en inre 

motivation i form utav att de utförde ett meningsfullt jobb och respekten yrket förde med sig. 

Yttre motivation som exempelvis ekonomiska belöningar motiverade inte sjuksköterskorna i 

samma utsträckning. En studie gjord utav Universitetskanslersämbetet (2013a) har påvisat att 

det fanns ett samband mellan social bakgrund och andelen studenter som slutförde sina 

studier. I studien konstaterades att det var färre studenter vars föräldrar endast hade 

förgymnasial utbildningsnivå, som slutförde sina studier på de längre högskoleutbildningarna 
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(minst 4.5 år). De studenter vars föräldrar däremot hade gymnasial utbildningsnivå eller 

högre, slutförde de längre utbildningarna i en större utsträckning. Sambandet fanns dock inte 

på de medellånga högskoleutbildningarna (3- 3.5 år). 

Bui studie (2002) visade att första generationsstudenter, vars föräldrar inte hade en 

akademisk utbildning, motiverades till studier för att tillföra heder åt familjen, få ett bättre liv 

samt hjälpa sin familj ekonomiskt. Studenter vars föräldrar hade en akademisk utbilning 

motiverades till studier utav samma anledningar men till en lägre nivå. Det fanns ingen 

skillnad mellan studenter med akademiskt respektive icke akademiskt utbildade föräldrar, 

gällande deras motivation till att utöva studier i avseende på karriärmål och förväntningar från 

föräldrar. I en studie utav Blackwell och Pinders (2014) har det framkommit att första 

generationsstudenter inte alltid uppmuntrades till eftergymnasiala studier utav familjen. 

Studenter från dessa familjer motiverades istället till studier utifrån ett inre driv och för att få 

en bättre väg i livet. Tredje generationens studenter, vars föräldrar hade en akademisk 

examen, uppmuntrades däremot mer till eftergymnasiala studier. En studie av Vallerand et al. 

(1997) har visat att individer vars föräldrar uppmuntrade och gav ett autonomt stöd till studier, 

hade en hög nivå utav självbestämmande motivation (inre motivation) och kände sig mer 

kompetenta i sitt skolarbete.  

 I en tvärsnittsstudie av Gillet, Vallerand och Lafrenière (2012) har det framkommit att 

studenters motivationsnivå skilde sig mellan olika åldersgrupper. Den inre motivationen och 

den självbestämmande yttre motivationen, minskade fram till 15- års ålder för att därefter öka. 

Den icke självbestämmande yttre motivationen minskade fram till 12- års ålder, för att 

därefter stabiliseras. Amotivationen visade sig vara stabil oavsett ålder. Inceoglu, Segers och 

Bartram studie (2012) om åldersrelaterade skillnader i arbetsmotivation, visade att individers 

motivation till arbete skiljde sig mellan olika åldersgrupper. Individer över 35 år drevs mer 

utav en inre motivation, exempelvis personliga värderingar och autonomitet, medan individer 

under 35 år drevs mer utav en yttre motivation i form av karriärutveckling och materiella 

belöningar.   

Från den tidigare forskningen har det rapporterats blandade resultat angående 

könsskillnader gällande studenters motivation. Green och Fosters studie (1989) har påvisat att 

kvinnliga studenter drevs mer utav inre motivation än de manliga studenterna, medan Davis, 

Winsler och Middletons studie (2006) har påvisat att kvinnliga studenter drevs mer utav yttre 

motivation. Även D’Lima, Winsler och Kitsantas studie (2014) har konstaterat att de 

kvinnliga studenterna drevs mer utav yttre motivation än de manliga studenterna. För inre 

motivation konstaterades det inga signifikanta könsskillnader. Vallerand et al. studie (1997) 

påvisade att kvinnliga studenter hade högre nivå utav inre motivation och att de manliga 

studenterna hade högre nivå utav yttre motivation samt amotivation. Tidigare studier har 

påvisat att det finns skillnader i relationen mellan demografiska faktorer och motivation.   

 

Syfte, hypotes och frågeställningar     

 

Studiens syfte var att redogöra för relationen mellan högskolestudenters demografiska 

faktorer och vilken typ av motivation som driver dem till att utöva studier, samt relationen 

mellan motivationstyperna. Med typ av motivation avses amotivation, inre samt yttre 
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motivation. Utifrån den tidigare forskningen hade studien följande hypotes och 

frågeställningar:  

 

Studiens hypotes var följande: 

H1: Det finns ett negativt samband mellan inre motivation och yttre motivation hos 

studenter.  

 

Studiens frågeställningar var följande:  

1: Föreligger det könsskillnader inom studenters amotivation, inre motivation samt yttre 

motivation?  

 

2: Hur stor del utav variansen i de tre olika motivationstyperna kan förklaras utav 

studieuppmuntran, kön, utbildningstyp och respektive förälders utbildningsnivå?  

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 

Studiens deltagare utgjordes utav 102 studenter, varav 49 män och 53 kvinnor, från en 

högskola i mellersta Sverige. Kriteriet för att få delta i studien var att det aktivt utövades 

studier vid högskola/universitet. Deltagarna var mellan 19- 46 år (M= 23.08 SD = 4.86). 

Studieområdena som fanns representerade bland deltagarna var; hälsa- välfärd 39.2 %, 

ekonomi- samhälle 26.5 %, teknik- innovation 30.4 % och övrigt 3.9 %. I datainsamlingen 

förekom det ett totalt bortfall på sju deltagare, varav ett partiellt bortfall på två enkäter där 

respondenterna inte hade besvarat centrala påståenden samt ett generellt bortfall, då fem 

enkäter inte återlämnades. I studien utgick det ingen ersättning för deltagandet. 

 

Material 

 

Totalt bestod studiens mätinstrument utav 36 frågor och påståenden. Enkätens första del 

innehöll åtta demografiska bakgrundsfrågor som utgjordes utav; kön, ålder, studielängd, 

huvudsaklig studieinriktning, föräldrarnas utbildningsnivå, geografisk uppväxt, sysselsättning 

innan nuvarande studier, samt studieuppmuntran. Deltagarna besvarade frågorna genom att 

markera redan förhandsgivna svarsalternativ, förutom frågorna om studielängd, ålder och 

huvudsaklig studieinriktning som besvarades fritt.  

 

The Academic Motivation Scale. Enkätens andra del bestod utav Vallerand et al. (1992) 

The Academic Motivation Scale (AMS) och innehöll 28 påståenden om varför studenter 

utövar studier. I den aktuella studien användes en svensk översättning av AMS (Karlsson- 

Kung, 2011). Påståendena i enkäten besvarades med en Likertsskala med sju steg, där steg 1 

stod för (instämmer inte alls) och steg 7 stod för (instämmer helt). Lågt svar indikerade på låg 

nivå utav aktuell motivationstyp. I originalet av mätinstrumentet mättes sju delskalor av 
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motivation. En delskala för amotivation, tre delskalor för inre motivation (att veta, att uppleva 

stimulation och att prestera) och tre delskalor utav yttre motivation (identifierad, introjicerad 

och extern reglering). I den aktuella studien användes det tre komprimerade delskalor utav 

AMS: 

 

Inre motivation. Den inre motivationens tre delskalorna adderades till en gemensam skala 

för inre motivation och summaindex beräknades. Delskalan bestod utav 12 påståenden om 

inre motivation och innehöll exempelvis påståendena; ”För glädjen jag känner när jag 

upptäcker nya saker jag aldrig sett förut.” och ”För glädjen jag känner när jag överträffar mig 

själv i mina studier” (Karlsson– Kung, 2011). Delskalans Cronbachs alfa beräknades till .92.  

 

Yttre motivation. Även den yttre motivationens tre delskalor adderades till en gemensam 

skala för yttre motivation och summaindex beräknades. Delskalan bestod utav 12 påståenden 

om yttre motivation och innehöll exempelvis påståendena; ”För att få en bättre lön i 

framtiden” och ”För att jag ska kunna få ett mer prestigefyllt jobb senare” (Karlsson–Kung, 

2011). Delskalans Cronbachs alfa beräknades till .86. 

 

Amotivation. Delskalan för amotivation bestod utav fyra påståenden och även summaindex 

beräknades. Delskalan innehöll exempelvis påståendena; ”Helt ärligt så vet jag inte, jag 

känner verkligen att jag slösar bort min tid i skolan” och ”Förut hade jag bra anledningar till 

att gå till skolan, men nu undrar jag om jag verkligen ska fortsätta” (Karlsson–Kung, 2011). 

Delskalans Cronbachs alfa beräknades till .88.  

 

Procedur 

 

Insamlingen utav studiens material genomfördes på en högskola där studenter tillfrågades om 

de ville medverka i studien. Deltagarna informerades om de forskningsetiska principerna 

genom det informationsblad som delades ut i samband med studiens enkät. 

Informationsbladet informerade om studiens syfte, att deltagande var frivilligt samt anonymt, 

och kunde avbrytas utan konsekvenser. Det informerades även om vad studiens resultat skulle 

användas till samt den beräknade tidsåtgången för att besvara enkäten. De studenter som gav 

samtycke för deltagande i studien, fyllde sedan i enkäten. Det gavs även möjlighet att ställa 

eventuella frågor när enkäten delades ut och samlades in. I samband med att enkäterna 

samlades in tackades deltagarna för sin insats i studien.  

 

Databearbetning 

 

I studiens analys kategoriserades deltagarnas studieinriktning efter studieområde (hälsa-

välfärd, teknik- innovation, ekonomi- samhälle och övrigt) och efter om det klassificerades 

som en yrkesutbildning, exempelvis fysioterapeut och sjuksköterska. Föräldrarnas 

utbildningsnivå kategoriserades efter högskoleutbildning eller icke högskoleutbildning.  

Hypotes 1 besvarades utav Pearson korrelationer. Frågeställning 1 besvarades med hjälp utav 
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t- test för oberoende mätningar och frågeställning 2 besvarades med multipla 

regressionsanalyser.  

 

Resultat 

 

Hypotes 1: För hypotes 1 saknades det statistiskt stöd för ett negativt samband mellan inre och 

yttre motivation. Resultatet påvisade istället ett positivt samband mellan studenters yttre samt 

inre motivation. Det indikerade att studenter som hade en högre nivå utav den yttre 

motivationen, även hade en högre nivå utav den inre motivationen.  Resultatet visade även ett 

negativt samband mellan amotivation och inre motivation. Det indikerade att studenter som 

hade en högre nivå utav inre motivation till sina studier, även hade en lägre nivå utav 

amotivation till studier. Se Tabell 1.  

 

Tabell 1  

 Pearson korrelationer mellan studenters motivationstyper 

Variabel     1    2 3  M    SD 

1. Amotivation     -   1.61 1.02 

2. Inre motivation -.31**    -  4.54 1.13 

3. Yttre motivation -.13 .43** - 5.28 0.98 

N = 102, * p <.05, ** p < .01. 

 

Frågeställning 1: Studiens resultat gällande könsskillnader inom motivationstyperna, visade 

att kvinnliga studenter hade en högre nivå utav yttre motivation än manliga studenter till sina 

studier. Resultatet visade inga könskillnader inom amotivation och inre motivation. Se Tabell 

2.  

 

Tabell 2  

Medelvärde och standardavvikelser för kvinnliga respektive manliga studenter  

   Kvinnor n = 53    Män = n 49     

Variabel   M                 SD   M                SD       t     η
2
 

Amotivation   1.55           0.90                    1.67          1.14                        .60  .00 

Inre motivation   4.59           1.16   4.50          1.11    -.41  .00 

Yttre motivation   5.48           0.84         5.06          1.08   -2.22*  .05 

* p <.05, ** p < .01. Kön:0= Man, 1= Kvinna  

 

Frågeställning 2: Studiens resultat gällande hur stor del utav variansen i de tre 

motivationstyperna som förklarades utav prediktorerna; studieuppmuntran, kön, 

utbildningstyp och respektive förälders utbildningsnivå, visade att prediktorerna i modellen 

för den yttre motivationen förklarade tillsammans 12 % utav variationen i den yttre 

motivationen. Ingen utav prediktorerna var enskilt statistiskt signifikanta i modellen. 

Modellerna för amotivation och inre motivation var som helheter inte statistiskt signifikanta. 

Se Tabell 3.  
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Tabell 3 

Regressionsanalys för amotivation, inre motivation samt yttre motivation                     

   Amotivation  Inre motivation     Yttre motivation  

Variabel             β
1
                          β                           β              

Kön
 

         -.06                   .07                     .15          

Utbildningstyp                 -.09                   -.04                    .05             

Utbildningsnivå mamma          -.11                   .08                       -.18          

Utbildningsnivå pappa          .10                     -.09                       -.07             

Studieuppmuntran          -.04                    -.09                              -.12             

Modellsammanfattning      

R
2 

         .03           .02            .12* 

F          .48           .44            2.42* 

(df)        (5.91)         (5.91)           (5.91) 
1 

β= Standardiserade regressionskoefficienter. * p <.05, ** p < .01. Kön: 0= man, 1= kvinna. Utbildningstyp: 0= 

icke yrkesutbildning, 1= yrkesutbildning. Utbildningsnivå för respektive förälder: 0= icke högskoleutbildning, 

1= högskoleutbildning. Studieuppmuntran: 0= icke studieuppmuntrad, 1= studieuppmuntrad.  

 

Diskussion  

  

Hypotes 1 saknar statistiskt stöd beträffande att det skulle finnas ett negativt samband mellan 

inre och yttre motivation hos studenter. Studiens resultat påvisar istället ett positivt samband 

mellan studenters inre samt yttre motivation. Studenter med en högre nivå utav inre 

motivation har samtidigt en högre nivå utav yttre motivation. Resultatet visar även ett negativt 

samband mellan amotivation och inre motivation hos studenter. De studenter som besitter en 

högre nivå utav inre motivation har samtidigt en lägre nivå utav amotivation. Studiens resultat 

på frågeställning 1 gällande könsskillnader inom de tre motivationstyperna, visar att kvinnliga 

studenter besitter en högre nivå utav yttre motivation till sina studier än manliga studenter. 

Resultatet visar inga könskillnader inom inre motivation och amotivation. Resultatet på 

frågeställning 2 gällande hur stor del utav variansen i de tre motivationstyperna som förklaras 

utav studieuppmuntran, utbildningstyp, kön och respektive förälders utbildningsnivå, visar att 

prediktorerna förklarar tillsammans 12 % utav variansen i den yttre motivationen. Modellerna 

för inre motivation och amotivation är inte statistiskt signifikanta som helheter.  

Resultatet i studien påvisar att studiens deltagare har olika typer av motivation och nivåer 

utav självbestämmande i sina studier. Studiens resultat skulle kunna användas vid 

utformandet utav utbildningar.  Studenter som drivs utav yttre motivation kan exempelvis 

motiveras med studiebesök på potentiella arbetsplatser och studenter som drivs utav en inre 

motivation, kan inom sin utbildning ha möjlighet till personliga utmaningar samt ett 

självbestämmande. Detta för att öka studenters motivation till att fullfölja sina studier och 

avlägga en examen. I linje med STD’s underteori Cognitive evaluation theory (Ryan & Deci, 

1985, 2000b) får en individ som utövar studier en tillfredställelse utav samhörighet, en känsla 

av kompetens samt autonomi, och behovens tillfredställelse påverkar individens inre 

motivation till att utöva studier.  
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Resultatet på hypotes 1 överensstämmer inte med den tidigare forskningen som gjorts om 

att yttre motivation minskar inre motivation (Deci et al., 1999). Hypotesen kan dock klassas 

som väl underbyggd. Resultatet skulle kunna förklaras utifrån att i den yttre motivationen 

finns det även ett självbestämmande som ligger nära den inre motivationens 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000).  Det negativa sambandet mellan amotivation och 

inre motivation som även framgår i resultatet, är i linje med Ryan och Deci (2000b) teori om 

en individs självbestämmande och motivation, där amotivation har en avsaknad utav 

självbestämmande medan den inre motivationen innefattar ett maximalt självbestämmande. 

Resultatet på frågeställning 1 överensstämmer med Davis et al. (2006) och D’Lima el al. 

(2014) tidigare studier om att kvinnliga studenter har en högre nivå av yttre motivation än 

manliga studenter. Davis et al. (2006) förklarar det utifrån att kvinnliga studenter tidigare har 

fått mer yttre belöningar från föräldrar och lärare än manliga studenter. Enligt Boggiano, 

Main och Katz (1991) drivs kvinnliga studenter mer utav en yttre motivation på grund utav 

krav som finns i deras omgivning.  

En av studiens främsta styrkor är att studiens enkät baseras på AMS, vilket är ett 

välbeprövat mätinstrument och har påvisat hög validitet samt reliabilitet. Vid utformandet 

utav mätinstrumentet uppmättes det en tillfredställande nivå utav intern konsistens och test-

retest korrelation (Vallerand et al., 1992). Studiens delskalors Cronbachs alfa beräknades till 

.88, .92 och .86 vilket indikerar till en bra reliabilitet i studiens mätinstrument. En svaghet 

med studiens enkät är dock att den svenska översättningen av AMS som användes inte är en 

beprövad översättning, vilket kan utgöra ett hot mot studiens validitet och reliabilitet. I den 

skala som används i studien förekommer det inga påståenden som är omvända. Det vill säga 

att ett lågt svar indikerar hög nivå av en viss motivationstyp, vilket kan öka risken för ja-

sägare bland deltagare. I studien finns även styrkan att de enkäter vars centrala påståenden 

inte var besvarade, exkluderades ifrån analysen för att undvika missvisande resultat. Enkätens 

bakgrundsfråga gällande studenternas studielängd visade sig kunna tolkas på olika sätt. Denna 

fråga uteslöts därmed från studiens analys. På de bakgrundsfrågor där deltagarna själva fått 

skriva, kunde det vara svårt att tyda vilket svar som angavs. Tidpunkten för datainsamlingen 

kan även påverka studiens reliabilitet då den skedde vid växling utav kursperioder. 

Exempelvis kan kommande examinationer, tidigare tentamensresultat och stressrelaterade 

faktorer kopplade till studier, påverka studenters motivation till sina studier. Enkätens frågor 

och påståenden kan även ha besvarats av deltagarna utifrån en social önskvärdhet, då det 

exempelvis efterfrågades om tidigare sysselsättning och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Deltagarna uttryckte dock att de upplevde att enkätens storlek gällande antal frågor och 

påståenden var bra.  

En av studiens större svagheter är att det endast är 102 deltagare ifrån samma högskola. 

Detta bidrar till att det är svårt att generalisera studiens resultat och uppskatta om resultatet är 

representativt för resten av Sveriges studenter. Ett större antal deltagare i studien skulle även 

kunna bidra till fler signifikanta resultat i regressionsanalyserna för de tre motivationstyperna. 

Majoriteten av studiens deltagare befinner sig även inom samma åldersgrupp. Av deltagarna 

befinner sig 72.4 % utav deltagarna bland åldrarna 19- 23 år. Det bidrar till att det är 

problematiskt att se hur relationen mellan ålder och motivationen är. Deltagarnas ålder 

inkluderades därför inte i analysen. Könsfördelningen mellan deltagarna utgör dock en styrka 

då den är förhållandevis jämnt fördelad, samt att det råder en heterogenitet bland deltagarnas 
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studieinriktning. Studien kan förbättras med hjälp utav fler deltagare, större geografisk 

spridning av deltagare samt att fler åldrar finns representerade bland deltagarna.  

Framtida forskning inom området skulle kunna fokusera på andra faktorer. Exempelvis hur 

tidigare studieprestationer påverkar studenters motivation, och förslagsvis med studenter och 

elever på andra utbildningsnivåer samt andra typer utav utbildningar.  Utifrån studiens resultat 

kan slutsatsen göras att en individs demografiska faktorer är av betydelse för individens 

motivation till att utöva studier. Motivation utgör en viktig kompontent inom individen och 

påverkar individens val, handlingar samt mål angående sina studier. Motivation skapar en 

eftertraktad och användbar produktivitet hos individen.  
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