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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om studenters inre och yttre motivation skiljde sig 

åt beroende på vilken högskoleutbildning individen har valt. Tidigare studier har visat att det 

finns en skillnad mellan typer av motivationsnivåer hos studenter på olika 

högskoleutbildningar. I studien deltog 46 studenter vid ett svenskt universitet från 

Musikproduktionsprogrammet och 39 studenter vid samma universitet från 

Civilekonomprogrammet. Resultatet visade att Civilekonomstudenterna hade signifikanta 

skillnader mellan motivationstyperna. Majoriteten av civilekonomstudenter skattade högre 

värden i yttre motivation (EM) än i inre motivation (IM). Civilekonomstudenterna visade 

även högre värden i yttre motivation (EM) i jämförelse med Musikproduktionsstudenterna. 

Värden i IM och EM var jämt fördelade hos studenter från musikproduktionsprogrammet och 

Amotivationen visade sig vara låg hos samtliga studenter. Deltagarnas årkurs och kön var 

kovariater som kontrollerades i studien. Här sågs deltagarnas årkurs och kön ha signifikanta 

samband med studenternas nivåer av IM och EM. Utifrån resultatet dras slutsatsen att 

studenter från musikproduktionsprogrammet sannolikt drivs av både personligt intresse och 

externa belöningar medan majoriteten av civilekonomstudenter endast tycks motiveras av 

externa belöningar.  

Nyckelord: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, A motivation. 

 

 

 

The aim of this study was to investigate whether student’s intrinsic motivation (IM) and 

extrinsic motivation (EM) differs depending on which university program the individual has 

chosen. Previous studies have shown that there is a difference between the level of 

motivation among different college students. 46 Swedish university students from the Music 

Production Program and 39 Swedish students at the same university from the Civil Econom 

Program participated in the study. The results showed that the Civil Economic students had 

significant differences between motivational types. The majority of Civil economic students 

estimated higher values in EM compared to IM. The Civil Economic students even showed 

higher values in EM compared to students from the Music Production program. The values in 

IM and EM were equally distributed within students from the Music Production program and 

the Amotivation proved to be low among all students. The grade and the gender of the 

participants were covariates that were controlled in the study. The participants grade and 
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gender showed to have correlations that were significant with the students’ level of IM and 

EM. Conclusions from the results are that students from the Music Production program are 

likely to have goals based on personal interest and external rewards while the majority of 

civil Economic students only seems to be motivated by external rewards. 

Keywords: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, A motivation.  
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§ Inledning 

 

Motivation har alltid varit en betydande drivkraft hos den mänskliga individen. 

Ordet motivation har vi utan någon direkt vetenskap förstått behovet av sedan tidig ålder. Hur  

det behövs för att kunna vakna upp tidigt på morgonen, gå till skolan och sedan komma hem 

för att göra den jobbiga matteläxan. Motivation har vi vid skolåldern också begripit genom 

viljan att gå till fotbollsträningen. Både för njutningens skull och för att bli den nästa stjärnan.  

Ordet motivation är ett vardagligt begrepp som kan användas i många olika sammanhang, 

men vad menas egentligen med motivation? För att ge en allmän och precis beskrivning på 

vad ordet innebär, så definieras begreppet enligt nationalencyklopedin (2017) som en 

sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteende. Motivation inom den psykologiska vetenskapen beskrivs som en drivkraft för att 

kunna nå ett önskat mål (Rahni & Kumar Lenka, 2012). Utifrån denna definition är 

motivation en väsentlig egenskap hos den mänskliga individen. Detta konstateras även av 

Dörnyei (2009) som förklarar att utan tillräcklig motivation, kan individer även med de mest 

anmärkningsvärda förmågorna inte uppnå sina långsiktiga mål. 

 
         De vetenskapliga beskrivningarna på begreppet motivation, skildrar alltid innebörden 

som begreppet har hos den mänskliga individen. Detta gör motivation som en psykologisk 

term väsentlig att undersöka, även på studenter vid akademiska utbildningar. Motivation 

beskrivs vara helt avgörande för lärandet, då en student som ställs inför en uppgift bara kan 

lära sig av de processer som krävs för att lösa uppgiften (Lei, 2010).  

Att undersöka motivationen hos universitetsstudenter blir då väldigt betydande, inte bara för 

den vetenskapliga beskrivningen från Lei (2010) utan för att universitetsstudenten blir 

tvungen till att ha mål som tillkommer genom krav från studierna. Dessa krav kan t.ex. 

manifesteras genom betyg, examinationsuppgifter, deadlines, förväntningar och slutligen en 

examen som ger individen en stabilare framtid i form av en karriär.  

Enligt vetenskapen blir universitetsstudenter på så sätt även tvungna till att besitta någon typ 

av motivation, dvs drivkraft för att kunna uppnå målen genom de tillkommande kraven från 

studierna, vilket bekräftar beskrivningen av Dörnyei (2009). 

 
         Universitetsstudenter har olika former av mål för sin utbildning som motiverar dem till 

att genomföra sin utbildning. Målen kan se olika ut beroende på vad universitetsstudenten 
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eftersträvar och de kan antingen vara externa belöningar eller utifrån personlig 

tillfredställelse beroende på vilken typ av motivation studenten drivs av. 

Individens mål i sig kan med stor sannolikhet vara avgörande för vilken typ av motivation 

som manifesteras. Sambandet mellan mål och motivationstyp kan variera från individ till 

individ, och i detta sammanhang från student till student. Det finns på så sätt en stor chans att 

universitetsstudenter på en viss utbildning, skiljer sig åt i nivå och i typ av motivation i 

jämförelse med en studerande på annan universitetsutbildning.  

Studenters motivationsskillnader kan avspegla sig i hur individen bemöter kursmaterial och 

lektioner. Motivationen kan alltså lätt påverka en individs attityd mot en uppgift, vilket gör 

området väsentligt att undersöka hos universitetsstudenter eftersom studenten ständigt ställs 

inför olika arbeten.  

Lärare kan med informationen från en studie likt nuvarande reformera mer effektiva och 

intressanta kursinnehåll, för att på så sätt öka inlärningen och engagemanget hos eleverna. 

Genom att granska skillnader i motivation hos universitetsstudenter, kan förutsägelser även 

göras på utbildningars egentliga innebörd för studenten. På så sätt kan resultat från studier 

som mäter akademisk motivation på universitetsstudenter, även predicera individens mål med 

sin akademiska utbildning, vilket väcker intresse ur ett psykoedukativt perspektiv. 

 
         Universitetsstudenten har en stor koppling till sin utbildning. Därmed blir studentens 

valda program en viktig faktor för vilken typ av motivation individen uppvisar. Det är just 

detta vi finner som intressant att analysera, eftersom vi antar att motivationen skiljer sig åt 

hos studenter beroende på vilken högskoleutbildning de går på. Vi vill klargöra dessa 

skillnader genom att undersöka universitetsstudenters inre motivation och yttre motivation 

(Intrinsic & Extrinsic motivation) samt Amotivation utifrån Self-determination theory (SDT). 

Därmed kommer förevarande studie att förhålla sig till motivationsområdet Academic 

motivation. 

 

Self-determination  

 

         Måttet på studenters akademiska motivation kommer i denna studie att undersökas 

genom Self-determination teorin (SDT). Förevarande undersökning grundas på SDT 

fokuserat på motivation, där Intrinsic, Extrinsic och Amotivation ingår som begrepp inom 

teorin. Det är just dessa begrepp som kommer ligga till grund för nuvarande studies mått på 

Academic motivation hos högskolestudenter. SDT förklarar att människan har ett medfött 
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psykologiskt behov av att agera autonomt, känna sig kompetent och agera utifrån sin egen 

vilja (Carevone & Pervin, 2013; Deci, Koestner & Ryan, 2001). Det psykologiska behovet 

blir i sin tur en drivkraft hos människan som sedan manifesterar sig i olika typer av 

motivation beroende på individen och hens omständighet. SDT beskrivs även av Deci & 

Ryan (1985) som innefattande erfarenheter individen autonomt har samlat på sig och dessa 

erfarenheter inkluderar individens manifesterade beteenden från motivationsbegreppen 

Intrinsic motivation, Extrinsic motivation och Amotivation.  

         
          Figur 1 presenterar nedanstående en kort redogörelse för SDT och teorins 

karaktärsdrag för de olika motivationsbegreppen. 

 

Figur 1. Self-determination theory (SDT). Bild hämtad från Frontiers Media (Hagger,2007). 

 

 
 

         Figuren redogör hur STD uttrycker olika former av motivation som kan uppstå hos en 

individ. STD delar in dessa former av motivation i tre olika kategorier, Intrinsic, Extrinsic 

och Amotivation som på så sätt bildar typer av drivkrafter som gör att olika karaktärsdrag 

manifesteras. De tre motivationstyperna som manifesterar olika beteenden hos individen, kan 

därmed även leda till att olika former av mål bildas. Det är just dessa tillstånd som 

förevarande studie kommer att undersöka på studenter från skilda akademiska utbildningar.  
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 Motivation 

 

         Holt (2015) beskriver motivation som en psykologisk process som påverkar en individs 

uthållighet, riktning och kraft i en människas målmedvetna beteende. Denna vetenskapliga 

förklaring är dock bara en allmän beskrivning av begreppet motivation och täcker inte alla 

dimensioner och nyanser som begreppet har inom psykologi som vetenskap. Motivation är ett 

stort omfattande område inom psykologin och kan manifesteras på många olika sätt.  

Det är därför vetenskapen delar in begreppet i många områden, som på så sätt bildar flera 

teorier kring den omfattande psykologiska processen. Self-efficacy (Bandura, 1977), Self-

determination (Deci & Ryan, 1985) och expectancy value-theory (Wigfield & Eccles, 2000) 

är några av de teorier som tillsammans behandlar begreppet motivation som ett psykologiskt 

fenomen. 

         
         Det som vetenskapen tycks vara överens om när man beskriver motivation ur ett 

allmänt psykologiskt perspektiv, är att motivationen i sig ofta är viktigare än individens 

förmåga och begåvning vid slutförandet av en uppgift eller vid åstadkommandet av ett visst 

mål. I en doktorsavhandling av Rakel Österberg (2008) visades exempelvis att graden av 

motivation i sig var viktigare än elevens begåvning vid språkinlärning.  

Ericsson et al. (1993) har funnit den gemensamma nämnaren hos framgångsrika individer 

inom olika domäner, såsom musiker, idrottare, pedagoger, m.m. Den gemensamma nämnaren 

var att träning var nyckeln till dessa individers framgång, med andra ord vilja och motivation. 

Nämnaren träning kan översättas till manifesterad motivation eftersom en drivkraft krävdes 

hos dessa individer för att kunna slutföra uppgifter.  

Handledd och målmedveten träning är det som väger mest, kombinerat med begåvning som 

en adderande faktor, för att individen ska kunna nå framgång utöver det normala (Ericsson, 

Krampe & Tesch-Römer, 1993).  

  
         Enligt Ericsson et al. (1993) är motivation den största drivkraften för att nå ett mål och 

att bli den bästa i sin sport. Utan motivation som drivkraft skulle idrottaren utifrån teorin 

aldrig nå sitt mål, även om hen var mycket begåvad. Frågan som nu kan ställas utifrån 

resonemanget är vilka motiv finns bakom en individs drivkraft? D.v.s. faktorerna till att en 

idrottare får motivation att vakna upp tidigt på morgonen för att träna? Eller i detta 

sammanhang till att en student vaknar upp tidigt på morgonen för att studera? Faktorerna som 

ligger bakom en individs motivation brukar man inom den psykologiska vetenskapen dela in i 
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Intrinsic motivation & Extrinsic motivation. Den svenska översättningen för begreppen är 

inre och yttre motivation. 

 

 

Inre motivation 

 

         Definitionen av inre motivation beskrivs utifrån STD som en drivkraft som uppstår när 

man genomför en uppgift där grunderna som ligger bakom är nyfikenhet och personligt 

intresse. Inre motivation anses vara en optimal motivation, då individen i denna motivation är 

fullt autonom (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx & Lens, 2009).  

En individ som känner en sådan typ av motivation, genomför en uppgift för sin egna skull, 

och för att individen känner att handlingen i sig är motiverande att göra (Holt, 2015). 

  
         Inre motivation är utifrån den psykologiska vetenskapen den fullkomliga motivationen 

som en individ därmed alltid bör eftersträva. Thomson och Wery (2013) ger även en liknande 

beskrivning i förhållande till övriga studier inom området. De beskriver att inre motivation 

omfattar individens inneboende drivkraft och nyfikenhet, d.v.s. behovet av att veta något, 

upptäcka nya saker eller delta i en aktivitet och detta även för sakens egna skull.  

Thomson och Wery (2013) menar även på att elever med välutvecklad inre motivation ofta 

behöver väldigt lite yttre påverkan i form av extern belöning och att dessa elever behåller 

inlärda kunskaper bättre, samt att de oftare vågar prova på nya uppgifter som känns 

främmande och svåra. Den nyliga beskrivningen lämpar sig bra med övrig forskning inom 

området då Ormrod (2014) även förklarar att de studenter som har en inre motivation i sina 

studier, tenderar till att uppvisa ett större kognitivt engagemang i uppgifterna, mer kreativitet 

och även en större lätthet till att behålla fokus under studierna. 

          
         Inre motivation grundas helt på att känna en njutning av uppgiften man genomför, 

snarare än de externa belöningarna som tillkommer (Rahni & Kumar Lenka, 2012).  

Utifrån denna vetenskapliga beskrivning, har därmed individer med hög inre motivation 

sällan externa belöningar som mål. Hög lön och bra betyg är exempel på motivationsfaktorer 

som ej definierar individer med denna motivationstyp. Istället är målet att få känna en inre 

tillfredsställelse en centrerad faktor bakom dessa individers drivkraft och i många fall kan 

övriga mål än den centrerade faktorn vara odefinierade hos dem.  
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         Även om inre motivation inom vetenskapen beskrivs som den “bättre” typen av 

motivation, så har denna motivationstyp också baksidor. Tidigare studier visar att en student 

som i hög grad är inre motiverad, besitter tendenser till att söka ytterligare information.   

Detta karaktärsdrag kan framkomma som en begränsning för universitetsstudenten, då denna 

individ lätt kan bli för hängiven i sina studier, så att uppgifterna senare inte blir slutförda i tid 

(Wigfield & Eccles, 2002). Det personliga intresset i ett sådant sammanhang står då mer i 

fokus än uppgiftens tidsgräns, vilket kan vara en stor nackdel för en studerande på ett 

universitet där det är viktigt att hålla deadlines. En student med hög inre motivation tenderar 

även till att helt undvika de uppgifter som inte uppfattas vara inre motiverande (Kursurkar et 

al., 2013). 

 

 

Yttre motivation 

 

         Yttre motivation definieras av STD som en drivkraft som manifesteras beroende på 

yttre påverkan. Holt (2015) förklarar att den yttre påverkningen som individen tar emot kan 

avvika åt två olika håll när det kommer till motivationens manifestation. Dessa avvikelser 

manifesteras i form av en drivkraft som gör att individen undviker obehag, eller i form av en 

drivkraft som gör att individen erhåller en belöning. Till skillnad från inre motivation som 

definieras vara kopplad till individen, är yttre motivation kopplad till omständigheterna som 

individen befinner sig i.  

          
         Även fast vetenskapen rekommenderar inre motivation, tycks yttre faktorer vara den 

vanligaste grunden för elevens motivation. Thomson och Wery (2013) undersökte skolelever 

och fann att det som påverkade eleverna mest var förväntningarna på eleven, olika problem 

som eleven stötte på i och utanför skolan, bedömningssätt och återkoppling från läraren. 

Samtliga företeelser var därmed yttre faktorer, som på så sätt blir motivationsfaktorer till att 

en individ uppvisar en yttre motivation. Den inre faktorn som de fann vara störst var elevens 

egna uppfattning om kompetens, men denna uppfattning visade sig enkelt ändras av andras 

uppfattningar, vilket återigen tyder på den starka påverkningen som de yttre faktorerna har på 

motivationen, framförallt hos den unga individen. Även om undersökningen av Thomson och 

Wery (2013) gällde skolelever, så visar forskningen på att universitetsstudenter också starkt 

påverkas av yttre faktorer. Deci och Ryan (1985) beskriver att en viktig faktor för 

motivationen hos en student är graden av begränsning och förstärkning. Deras redogörelser 
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stämmer även bra med vad övriga studier har kommit fram till. Tidigare studier visar att 

studenter som ofta uppvisar hög yttre motivation är väldigt fokuserade på betyg, och att då få 

ett erkännande i form av betyg och prestationer, samt genom att klara av studierna (Wigfield 

& Eccles, 2002). Med andra ord är drivkraften hos dessa studenters mål utifrån externa 

belöningar. Övriga individer med denna motivationstyp beskrivs även enligt vetenskapen ha 

samma drivkraft genom mål utifrån externa belöningar. Forskningsresultaten från Wigfield 

och Eccles (2002) kan generaliseras på den vardagliga människan, då människor i dagens 

samhälle lätt påverkas av yttre faktorer som gör att vi på så sätt formar våra mål utifrån dem. 

Andras förväntningar kan med stor sannolikhet vara den yttre faktorn med störst påverkan på 

motivationen hos den nutida individen, vilket gör att målen hos den yttre motiverade lätt blir i 

form av att få bra betyg, hög lön eller att uppnå saker som helt enkelt gör att det sociala 

anseendet höjs eller alternativt upprätthålls. 

 
         En mer positiv aspekt på yttre motivation, är att studenter och övriga individer med 

denna motivationstyp tenderar till att hitta strategier till lärandet av uppgifter som upplevs 

vara ointressanta. Individer med hög inre motivation skulle med större sannolikhet 

misslyckas eller prestera sämre vid en ointressant uppgift, eftersom det personliga 

engagemanget vid detta sammanhang ej kan manifesteras som drivkraft. Individen med hög 

yttre motivation hade dock vid samma uppgift sannolikt slutfört sysslan och presterat bättre 

trots intresselösheten (Lemos & Verissimo, 2014) eftersom denna individ drivs av yttre 

faktorer och inte av inre faktorer som då är personligt intresse och engagemang. 

 
         Fastän det nästan alltid lönar sig för en individ att vara mer inre motiverad, så kommer 

studenten på ett universitet som antingen är inre eller yttre motiverad uppleva begränsningar. 

I tidigare studier (Deci & Ryan, 1985) uppges balansen av inre och yttre motivation vara det 

ultimata hos en student, eftersom en balans mellan motivationstyperna ger studenten de bästa 

chanserna att lyckas i den akademiska världen. 

 

Amotivation 

 
         Enligt psykologiguiden.se (2017) definieras Amotivation som en “bristande motivation” 

“ingen motivation” eller att vara omotiverad både i beteendet och agerandet. Begreppet 

“Amotivation” lanserades 1985 av de välkända psykologiprofessorerna Richard Ryan och 

Edward Deci vid University of Rochester i USA.   
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 Academic motivation 

 

         Akademisk motivation definieras som en studerandes önskan som återspeglas i 

tillvägagångssätt, uthållighet och intresse för akademiska ämnen när studenten bedöms mot 

en standard för prestanda eller kompetens (Wigfield & Eccles, 2002). 

Academic motivation är en subtyp av den generella konstruktionen av effekten motivation 

och definieras även som "behovet” att vara framgångsrik eller effektiv för att kunna hantera 

en miljö (Wigfield & Eccles, 2002). En studerandes motivation förändras ofta under 

studietiden. Även om de flesta unga studenter går in i skolan med en optimistisk syn på sina 

personliga förmågor och är generellt positivt motiverade att lära sig, så tenderar den 

akademiska prestationen och motivationen att minska över tiden på grund av specifika 

förändringar i skolmiljön (Deci & Ryan, 1985). 

 
         Begreppet akademisk motivation har använts i mått på individer i tidigare studier.  

I en artikel av Erten (2014) använde man Academic Motivation Scale (AMS-C 28) College 

Version av Vallerand et al. (1992) för att mäta den akademiska motivationen på 

universitetsstudenter. Instrumentet är ett mått på Intrinsic & Extrinsic motivation, samt 

Amotivation hos studenter på akademiska utbildningar. Undersökningen av Erten (2014) 

omfattade 265 deltagare. Samtliga var studenter tillhörande ett Universitet i Ankara, Turkiet, 

där undervisningen var engelskspråkig. Programmet de tillhörde var en 4-årig lärarutbildning. 

Resultaten visade att studenterna hade en signifikant högre Extrinsic motivation (yttre 

motivation) då de skattade högt på en yttre motivations-dimension med namn EM-Identified 

regulation i instrumentet. EM- identified regulation definieras vara yttre motivation som 

kommit att utvecklas till inre motivation hos individen (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, 

Senécal & Vallières, 1992). Enligt definitionen var alltså studenterna i undersökningen högt 

yttre motiverade, men till skillnad från det klassiska karaktärsdraget i form av mål grundat på 

externa belöningar, så hade den yttre motivationstypen istället utvecklats till inre mål hos 

individen.  
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Studenter vid olika högskoleutbildningar 

 

         Studenterna som deltagit i denna undersökning studerar vid två olika högskoleprogram 

på ett svenskt universitet. Studien innefattar studenter från musikproduktionsprogrammet, 

årskurs 1–3 och från civilekonomprogrammet, årskurs 1–2. Högskoleutbildningarna skiljer 

sig åt i innehåll, utformning, kompetens, och i karriär efter examen.  

Enligt beskrivning leder musikproduktionsprogrammet till en konstnärlig kandidatexamen i 

musik mot inriktning i musikproduktion, som därefter ger studenten en bred kompetens som 

grundar för jobb i musikbranschen. Programmet omfattar utbildning inom musik-teknik, 

ljudteknik, musikvetenskap och juridik i ett musikbranschperspektiv. Programmet är en 3-

årig utbildning och karriären efter examen innefattar kunskap att driva egen verksamhet i en 

egen studio, samt arbete inom produktionsbolag, skivbolag, radio, tv, folkhögskolor och 

studieförbund, m.m.  

 
         Enligt Alla studier.se (2017) ligger lönen efter den konstnärliga kandidatexamen 

generellt runt 25 000 kr till 35 000 kr i bruttolön beroende på vilket specifikt karriärval den 

examinerade gör inom området. Dessa lönenivåer berör yrkena för musiker av olika slag, 

sångare ljudtekniker, musik & radioproducenter och musiklärare. Lönenivåerna beskriver 

dock yrkena i deras fulla kraft, då hemsidan för varje yrke inom området redogör för 

svårigheter gällande konkurrens och försörjning inom området. Inom de musikskapande och 

konstnärliga yrkena, beskriver alla studier.se (2017) hur arbetsmarknaden styrs av hög 

konkurrens, rådande kulturpolitik, och tillfällig efterfrågan. Detta gör yrkesområdet labilt, 

vilket kan leda till en kritisk syn på karriärvalet om man helt enkelt inte brinner för musik 

eller har en talang inom området. Det finns alltså en relativt stor sannolikhet att studentens 

karriär inom detta område blir betydligt mindre gynnsam än den sannolika bruttolönen på 25 

000–35 000 kr.  

 
         Musikproduktionsprogrammets översikt på utbildningen och karriären efter examen, 

redogör därmed för vikten av faktorer som intresse och engagemang än stabila 

arbetsförhållanden och bra lön. Beskrivningarna utifrån vetenskapen förklarar alltså 

motivationsfaktorer för en inre motivation. Musikproduktionsutbildningen och karriären efter 

examen, bör alltså styras av en inre motivation hos studenten som överstiger intresset för 

prestige och ekonomisk vinning, dvs. motivationsfaktorer som manifesterar en yttre 

motivation. Utifrån beskrivningarna blir resonemanget logiskt eftersom karriärområdet har en 
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begränsad arbetsmarknad i form av hög konkurrens och instabilitet. Detta gör på sätt att 

uppsättningen av mål utifrån externa belöningar minimeras, vilket därmed gör att chanserna 

att uppvisa en yttre motivation också reduceras hos musikproduktionsstudenten.  

Mot denna bakgrund antas därmed den inre och yttre motivationen att skilja sig åt hos 

studenter som söker sig till en konstbaserad utbildning, jämfört med studenter som söker sig 

till program grundat på konstellationer likt utbildningen till civilekonom i nuvarande 

undersökning. Antagandet utgörs genom att civilekonomexamen i förhållande till en 

konstnärlig kandidatexamen, erhåller mer stabilitet i karriären efter utbildningen i form av 

fast anställning och tryggare arbetsförhållanden. 

 
         Civilekonomprogrammet är en 4-årig utbildning som leder till en civilekonomexamen. 

Programmet innehåller utbildning inom bl.a. marknadsföring, redovisning, Management och 

Nationalekonomi. Programmets utformning och innehåll grundas på att studenten efter 

examen ska kunna få goda förberedelser för arbete inom privat och offentlig verksamhet. 

En del av utbildningen sker på engelska och studenten har även möjlighet att studera utanför 

Sveriges gränser. Utbildningens kompetenser ger studenten goda förutsättningar och 

arbetsmöjligheter för bra jobb i Sverige men även utomlands. Civilekonomutbildningen är en 

omfattande utbildning inom ekonomi, företagande och verksamhet. Under andra året väljer 

studenten en fördjupning inom en domän, vilket gör att karriären efter examen kan se olika ut 

beroende på individens specifika val av område inom utbildningen. Med en 

civilekonomexamen klassas man efter utbildningen som en ekonom enligt 

arbetsförmedlingen.se (2017) vilket gör att man som examinerad kan erhålla en rad olika 

titlar och yrken. Enligt arbetsförmedlingen.se (2017) kan en ekonom göra allt ifrån att vara en 

bankman, marknadsföra en produkt och granska en redovisning i ett företag. På så sätt blir 

det svårt att generalisera en lön för en ekonom eftersom beroende på titeln och yrket kan 

lönen variera från 30 000 kr - 70 000 kr per månad.  

 
         En gemensam nämnare för civilekonomexamen är dock stora jobbmöjligheter med en 

stabil och god inkomst (arbetsförmedlingen.se, 2017). Detta innebär att utbildningen 

sannolikt leder till ett större socialt anseende på grund av dess omfattning, samt för att 

karriären efter examen i många fall innebär en god ekonomisk stabilitet. Förevarande 

beskrivning är vanliga faktorer som tillkommer med utbildningar av denna sort.  

I många fall kan yttre faktorer såsom stora jobbmöjligheter och en god inkomst sättas som 

centrala mål hos studenten, vilket utifrån vetenskapen blir motivationsfaktorer för en yttre 
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motivation. Detta tyder alltså på det stora sambandet individens mål har med motivationen 

(Dörnyei, 2009) och att typer av uppsatta mål kan vara avgörande för typen av manifesterad 

motivation.  

Eftersom karriären efter civilekonomutbildningen frambringar fler externa belöningar i form 

av stabilitet, bättre status och bra lön, så blir chanserna större att en yttre motivation 

manifesteras hos en sådan student. Redogörelsen stärker därmed antagandet att den inre och 

yttre motivationen skiljer sig åt mellan studenter på olika högskoleutbildningar. 

 

 

Syfte 

 

         Studiens syfte är att undersöka om studenters inre och yttre motivation skiljer sig åt 

beroende på vilken högskoleutbildning individen har valt. Vi har i denna undersökningen valt 

att undersöka Musikproduktionsprogrammet och Civilekonomprogrammet på ett svenskt 

universitet. Högskoleutbildningarna skiljer sig åt i innehåll, kompetens, karriär efter examen 

och i det sociala anseendet, vilket motiverar för antagandet att studenter vid dessa 

utbildningar även skiljer sig åt i inre och yttre motivation. Grundhypotesen är alltså 

antagandet att individer studerandes på högskoleutbildningar med en konstnärlig och estetisk 

grund, i detta fall musikproduktionsprogrammet, har högre inre än yttre motivation.  

Individer som studerar på utbildningar med teoretisk och formell grund antas därmed ha 

högre yttre motivation än inre motivation. 

 

 Frågeställning 

Skiljer sig den inre och yttre motivationen hos studenter vid olika högskoleutbildningar? 
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Metod 

 

 Deltagare 

 

         I studien deltog 45 studenter vid ett svenskt universitet från 

Musikproduktionsprogrammet och 35 studenter från Civilekonomprogrammet. Det interna 

bortfallet var 4 deltagare. En deltagare från musikproduktionsprogrammet och tre deltagare 

från Civilekonomprogrammet. Samtliga bortfall berodde på att deltagarna ej fyllde i 

väsentliga uppgifter såsom könstillhörighet och utbildning. Samplet valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. 

 

 Instrument   

 

         Instrumentet som använts i denna undersökning är Academic Motivation Scale (AMS-C 

28) College Version gjord av Vallerand et al. (1992). Instrumentet är ett väldokumenterat 

frågeformulär som har använts i tidigare forskning som mäter området Academic Motivation 

utifrån Self-determination theory (SDT). Formuläret mäter Extrinsic motivation, Intrinsic 

motivation och även Amotivation. Extrinsic & Intrinsic motivation betecknas “EM och “IM” 

i instrumentet och består av 28 frågor indelade i sju subgrupper: IM to-know, IM-toward 

accomplishment, IM-to experience stimulation, EM-identified regulation, EM-introjected 

regulation, EM-external regulation, och slutligen Amotivation. Definitioner av de komplexa 

begreppen är IM - to know som syftar till att mäta personliga prestationer hos individen.  

EM-external regulation syftar till att mäta mängden av yttre påverkan och EM- Identified 

regulation definieras vara ett mått på yttre motivation som kommit till att utvecklas till inre 

mål hos individen (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal & Vallières, 1992). Alla 28 

frågor i formuläret är grupperade inom de olika subgrupperna av Extrinsic och Intrinsic 

Motivation, samt Amotivation. Indelningen av motivations subgrupperna ser ut på följande 

sätt: 

 

Fråga 2, 9, 16, 2 = Intrinsic motivation - to know 

Fråga 6, 13, 20, 2 = Intrinsic motivation - toward accomplishment 

Fråga 4, 11, 18, 25 = Intrinsic motivation - to experience stimulation 

Fråga 3, 10, 17, 2 = Extrinsic motivation - identified 

Fråga 7, 14, 21, 2 = Extrinsic motivation - introjected 
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Fråga 1, 8, 15, 22 = Extrinsic motivation - external regulation 

Fråga 5, 12, 19, 26 = Amotivation 

 

         I denna undersökningen summeras dock endast poängen för frågorna till totalpoäng för 

respektive Intrinsic motivation (IM), Extrinsic motivation (EM) och Amotivation (A). 

Beslutet har tagits eftersom fördjupning i subgrupper hos de olika motivationstyperna ej är 

syftet att granska i denna undersökning. Gränsvärdena för de olika delskalorna är följande: 

 

“IM” =12 poäng - 84 poäng. 

“EM” =12 poäng - 4 poäng 

 “A” = 4 poäng -28 poäng 

 

         Den oberoende variabeln i förevarande undersökning är typ av motivation och den 

beroende variabeln är studentens högskoleutbildning. Kovariaterna är kön och årskurs som 

studenten går i. 

 

 Procedur 

 

         För att kunna genomföra undersökningen kontaktades först olika programansvariga för 

Musikproduktion och Civilekonomprogrammet via mail och på telefon. Detta för att vidare få 

tag på specifika lärare så att enkäter kunde delas ut på lektionstid i klasserna för varje 

program. Svårigheter inträffade i detta skede, då flera försök att ta kontakt via mail och 

telefon misslyckades. Situationen försvårade insamlingen av data och på så sätt förhindrades 

även arbetsprocessen. Genom slutlig kontakt med programansvariga erhölls mailadresser till 

specifika lärare som hade lektioner med klasser i olika årskurser från varje program. 

Kontakten togs sedan med dessa lärare för att bestämma plats och tid för att fysiskt dela ut 

enkäterna till klasserna i början av studenternas lektion. 

 
         Undersökningen gick till väga genom en fysisk och kort presentation av oss själva och 

av undersökningen. Tillsammans med enkäten fick varje deltagare ett informationsblad som 

även innehöll en kort beskrivning av undersökningen och information av etik såsom 

samtycke, anonymitet och frivilligt avbrytande. Informationsbladet innehöll även våra 

kontaktuppgifter för vidare frågor om undersökningen och resultat. Undersökningen tog 5 till 

10 minuter att genomföra. 
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Etik 

 

         Deltagarna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, anonymt och att det 

fanns rättighet att avbryta sitt deltagande. Detta informerades genom ett informationsblad 

som tillkom med undersökningsenkäten. De informerades även om att informationen som 

samlades in skulle hanteras konfidentiellt. Deltagarna blev också informerade om att vid 

eventuella frågor efter studien kunde de vända sig till studiens skribenter via mail som fanns i 

informationsbladet. 

 
         Samtliga frågor i undersökningen innehåller inga fysiska eller psykiska påfrestningar 

för deltagaren. Personuppgiftslagen (1998:204) och Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003) är lagar ansedda att skydda den enskilda individen och respekten för 

människovärdet vid forskning. Undersökningen har följt dessa riktlinjer genom kraven på 

anonymitet, samtycke och konfidentialitet gällande hantering av information. Studien följer 

därmed vetenskapsrådets forskningsetiska principer för forskning på människor (2002) samt 

riktlinjer presenterade av fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap. 

 

 

Statistik   

 

         De statiska beräkningarna som har använts i undersökningen är Independent-test för 

deltagares kön och program, samt sammansatta beräkningar från Between subjects ANOVA 

för deltagares årkurs. Samtliga nämnda beräkningar presenteras i resultatet genom deskriptiva 

tabeller (1, 2, 3).  Korrelationsanalyser på kovariater genom en Multipel regressionsanalys 

(MRA) har också genomförts (tabell 4) med sammanhörande Scatterplots för att tydligare 

åskådliggöra samtliga beroende variablers samband med motivationstyperna inre & yttre 

motivation (Intrinsic & Extrinsic motivation). 
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Resultat  

 

I tabell 1 redogörs nivån av motivationstyperna från varje högskoleprogram. 

 

Tabell 1. Total gruppens fördelning av olika motivationstyper inom universitetsutbildningar.                              

                                                                                                                                   
 
                                           Musikproduktion      Civilekonom              Total 

                                                               

                                                     M        SD            M        SD            M       SD             
   

        

 
Intrinsic Motivation  (IM)        51,2    13,4      b) 48,8     13,3        50,0       13,3 

                                                                               
Extrinsic Motivation (EM)   c) 51,0    12,4      a) 66,0      9,5         57,7      13,4                

                                                    
 Amotivation               (A)          6,0       6,0           6,8       3,9            6,8       5,2                         

                                                        

                                                      n= 45                    n= 35                    n= 80 
   

 
a= Signifikansnivå (p <0,05) **    n=antal   M=medelvärde   SD=Standardavvikelse  
       
Not:   a) Extrinsic Motivation       p= ,000** (skillnad mellan högskoleutbildningarna) 
          b) Civilekonomprogammet p= ,000** (motivationsskillnad mellan IM & EM) 
          c)  Mellan programmen       p= ,000** (motivationsskillnad i EM) 
 

          Tabell 1 visar inga signifikanta skillnader mellan inre och yttre motivation (IM & EM) 

hos högskoleprogrammet musikproduktion. Deltagare från civilekonomprogrammet visade en 

signifikant skillnad mellan IM och EM, där EM var signifikant högre hos dessa studenter. 

EM hos studenter från civilekonomprogrammet visade sig även vara signifikant högre i 

jämförelse med EM hos studenter från musikproduktionsprogrammet. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i Amotivation mellan deltagare från de olika högskoleprogrammen. 

Amotivationen visade sig också vara låg hos samtliga deltagare från de båda utbildningarna. 

 
          I tabell 2 redogörs nivån av motivationstyperna för innehållande årkurser från varje 

högskoleprogram.   
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Tabell 2. Årskursers fördelning av olika motivationstyper. Civilekonomprogrammet & 

musikproduktionsprogrammet (CE & MU) 
 

 

 

 

                                     CE/MU              N                        M                            SD               p 

   

 

 

 

      

 

Intrinsic motivation   årskurs ett          35                       55,9                       2,8                

         (IM)                                                                                                                            1,000 

                                     årskurs två         12                       51,6                       4,8                

                                                                                                                                            ,216 

                                     årskurs tre          33                       41,6                       2,5               

                                      

                                   (årskurs 1 – 3)                                                                               a) ,001 

                                          
  
Extrinsic motivation   årskurs ett         35                        62,1                      2,3               

        (EM)                                                                                                                           ,060 

                                      årskurs två        12                        51,2                      3,9                       

                                                                                                                                           ,664    

                                      årskurs tre         33                        56,7                      2,0              

  
                                     (årskurs 1 – 3)                                                                               ,257 
                                          

                                          
Amotivation                årskurs ett          35                        10,9                      1,0             

       (A)                                                                                                                                           ,594 

                                     årskurs två         12                          5,7                      1,8             

                                                                                                                                          1,000 

                                     årskurs tre          33                          5,7                      1,0             

                                      

                                    (årskurs 1 – 3)                                                                               ,980 

                                          

a= Signifikansnivå (p<0,05)**        N = antal    M = medelvärde     SD = standardavvikelse                                                                               
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Not:   a) Intrinsic Motivation p =, 001** (motivationsskillnad mellan årskurserna 1 och 3) 

        
         Tabell 2 visar inga signifikanta motivationsskillnader mellan årskurserna från 

högskoleprogrammen i följande ordning. Dock visades en motivationsökning i medelvärde 

från årkurs 1 till 3, både i IM och i EM, där IM visade en signifikant motivationsskillnad 

mellan årskurserna 1 och 3 i ökningen.  

      

         I tabell 3 redogörs nivån av motivationstyperna för deltagares könstillhörighet från varje 

program.  

 

Tabell 3. Könens fördelning av Intrinsic & Extrinsic motivation (IM & EM) och Amotivation 

(A). Från Civilekonomprogrammet & Musikproduktionsprogrammet (CE & MU). 

 

                                          

 
                                          IM        

                                          
CE&MU      N                M       SD                                                    

     EM                             A    

 
 M       SD                    M       SD                          

 
        Män           53            49,9   12,9                   c) 53,8   12,4                  6,3     3,1          

                                                                                     
      Kvinnor       26        b) 50,0   14,3                   a) 65,5   11,9                 7,5     7,8         

   

a= signifikansnivå (p <0,05) **    N=antal     M= medelvärde      SD= standardavvikelse   

Not:  a) EM               p =,000** (könsskillnad) 
       b) Kvinnor        p= ,000** (motivationsskillnad mellan IM & EM) 
         c) Mellan könen p=,000** (motivationsskillnad i EM) 
 

         Tabell 3 visar signifikanta motivationsskillnader i EM i relation till deltagarnas kön, där 

kvinnliga studenter visar en signifikant högre Extrinsic motivation (yttre motivation) än 

studenter med manligt kön. IM och EM hade en signifikant skillnad hos kvinnliga studenter. 

Däremot sågs ingen skillnad mellan IM och EM hos manliga studenter.  
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         I tabell 4 redogörs värden för kovariaternas påverkan på deltagarnas nivå av inre & yttre 

motivation (Intrinsic & Extrinsic motivation). Kovariaters påverkan undersöktes i form av 

partial correlations genom en multipel regressionsanalys. 

 

Tabell 4. Prediktorers korrelation presenterad genom Multiple regression (MRA). 

   

 
Intrinsic Motivation  (IM) 
 

Correlations       deltagarnas årskurs     - ,434*   

 

Sig. (1-tailed)     deltagarnas årskurs        ,000 

   
 
Extrinsic Motivation  (EM)                                  
                   

Correlations       deltagarnas kön           - ,412* 

                            deltagarnas program       ,557* 

                            deltagarnas årskurs       - ,238* 

 

Sig. (1-tailed)     deltagarnas kön              ,000 

                            deltagarnas program      ,000 

                            deltagarnas årskurs        ,017 

   

a= signifikansnivå (p<0,05)* 

 

         Tabell 4 visar att årskurs var den enda prediktoren/kovariaten som hade en signifikant 

negativ korrelation med studenternas uppvisade IM. Värdena för den Multipla 

regressionsanalysens beräkningar på prediktorer för deltagarnas IM presenteras följande: F 

(4,719) = (p <.002.). Modellen förklarar 16% av variance (adjusted R2 =,160). 

         Beräkningen av prediktorer/kovariaters påverkan på studenternas nivå av EM visade att 

samtliga prediktorer hade en viss typ av signifikant korrelation med kriterievariabeln.  

Kön och årskurs visade signifikant negativt korrelera med studenternas EM, medan 

studenternas program visade en signifikant positiv korrelation med kriterievariabeln EM. 
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Värdena för den Multipla Regressionsanalysens beräkning på prediktorer för deltagarnas EM 

presenteras följande: F(14,121) = (p < .000). Modellen förklarar 40% av variance (adjusted 

R2 =,402). 

 

         Utifrån tidigare beräknade resultat beståendes av deskriptivdata och 

korrelationsanalyser mellan motivationstyper och beroende variabler, kommer nu scatter 

plots i detalj presentera omständigheterna för sambandet mellan deltagarnas program, kön 

och årskurs mot nivåerna av uppvisad inre och yttre motivation (Intrinsic & Extrinsic 

motivation). Sambandet mellan studiens beroende variabler och SDT:s motivationsbegrepp 

Intrinsic & Extrinsic motivation illustreras specifikt i följande figurer. 

 

 

Scatter plot 1. 

 
         Scatter plot 1 presenterar sambandet mellan högskoleprogrammen musikproduktion och 

civilekonom mot inre och yttre motivation (Intrinsic & Extrinsic motivation).  

Figuren visar att studenter från musikproduktionsprogrammet var jämnt fördelade i värdena 

av inre och yttre motivation (IM och EM). Bilden som presenterar civilekonomprogrammet 

visar tydligt att fler studenter skattade höge i yttre motivation (EM) än inre motivation (IM).  

Fler studenter från civilekonomprogrammet visade också högre värden i EM än studenter från 

musikproduktionsprogrammet. 



Felix Magamba & Alex Ghodsieh 
17HT-2PS600-Psykologi III 
 

22 

Scatter plot 2 

 
         Scatter plot 2 presenterar sambandet mellan samtliga deltagares könstillhörighet mot 

inre och yttre motivation (Intrinsic & Extrinsic motivation). Figuren till vänster visar att fler 

studenter med kvinnligt kön skattade högre i yttre motivation (EM) än inre motivation (IM). 

Figuren till höger visar att studenter med manligt kön skattade jämt i EM och IM. Fler 

kvinnor procentuellt skattade högre värden i EM i jämförelse med manliga studenter. 
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Scatter plot 3 

 
         Scatter plot 3 presenterar sambandet mellan deltagares årskurs från båda 

högskoleutbildningarna mot inre och yttre motivation (Intrinsic & Extrinsic motivation).  

Utifrån figurerna kan varje deltagares motivationsvärden från samtliga årkurser analyseras.  

Årkurserna var för sig visar inga större motivationsskillnader i IM och EM. Årkurs som en 

helhetsvariabel visar dock på signifikanta samband med IM och EM utifrån tidigare resultat 

(tabell 2 & 4). 
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Diskussion 

 

         Syftet med studien var att undersöka om studenters typ av motivation skiljde sig åt 

beroende på högskoleutbildningen de studerar på. Studien genomfördes genom att undersöka 

Intrinsic & Extrinsic motivation, samt Amotivation hos studenter på ett 

Musikproduktionsprogram och ett Civilekonomprogram vid ett svenskt universitet.  

Studiens hypotes var att en högre inre motivation skulle ses hos musikproduktionsstudenter 

och att den yttre motivationen skulle vara högre hos studenter på civilekonomprogrammet. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan inre motivation (IM) och 

yttre motivation (EM) hos musikproduktionsstudenterna. Inre motivation var högre hos 

musikproduktionsstudenter i förhållande till civilekonomstudenter, men denna skillnad visade 

sig vara icke signifikant. Hos civilekonomstudenterna framgick dock signifikanta skillnader 

mellan motivationstyperna i form av högre medelvärden i EM än IM. Nivån av EM var även 

signifikant högre hos studenter från civilekonomprogrammet än hos 

musikproduktionsstudenter. Detta förklaras av att fler deltagare från civilekonomprogrammet 

skattade högre i EM än i IM, samt att fler deltagare från civilekonomprogrammet skattade 

högre värden i EM än deltagare från musikproduktionsprogrammet. 

 
         Resultatet stämde delvis överens med studiens antagande då studenter från 

civilekonomprogrammet faktiskt hade en högre EM än studenter från 

musikproduktionsprogrammet, men antagandet att musikproduktionsstudenterna skulle 

uppvisa en högre IM än civilekonomstudenterna kunde dock inte bekräftas. 

Amotivationen var låg hos samtliga deltagare, det vill säga att studenterna var motiverade. 

Detta kan förklaras av att studenter på en högskoleutbildning själva valt att studera, vilket gör 

att de ofta har olika typer av motivation för att klara av utbildningen. 

 
         Förutom motivationsskillnader mellan utbildningar visade även resultatet (tabell 4) att 

årkurs var negativt korrelerat med IM. Studenternas årskurs är alltså en signifikant negativ 

prediktor för studenternas grad av inre motivation, det vill säga att ju högre studenternas 

årskurstillhörighet är, desto mindre nivå av IM tenderar att uppvisas. Samma förhållande sågs 

även avseende EM, det vill säga att ju högre årskurstillhörighet studenten hade, desto mindre 

nivå av EM tenderade också att uppvisas. Dessa resultat redogörs tydligare i tabell 2. 
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         Kön visade sig vara negativt korrelerat med studenternas nivå av EM. Detta samband 

visar alltså att könstillhörighet inverkar på studenternas EM i form av att beroende på vilket 

kön individen har, så kan den yttre motivationen skiljas åt i en ökning eller minskning.  

I detta fall var det kvinnliga studenter som visade signifikant högre EM än manliga studenter. 

Majoriteten av kvinnliga studenter skattade även numerärt högre i EM än majoriteten av 

manliga studenter. Studenternas program visade vara positivt korrelerat till nivån av EM, 

vilket bekräftar studiens hypotes att studenternas högskoleutbildning påverkar typen av 

uppvisad motivation hos studenten.  

 
         Tidigare studier har funnit liknande resultat inom området akademisk motivation.  

I en studie gjord av Erten (2014) framgick det att EM var typen av motivation som generellt 

var högre signifikant än IM hos undersökningsdeltagarna. Samplet från Erten (2014) bestod 

även av universitetsstudenter. Dock fanns det skillnader i studiens urvalsgrupp i förhållande 

till den nuvarande då Erten (2014) endast undersökte ett högskoleprogram som var ett 

lärarprogram på 4 år i Turkiet innehållandes fler deltagare. Likheter finns i form av att 

lärarprogrammet i Erten (2014) även var en 4-årig utbildning likt Civilekonomprogrammet i 

denna studie. Programmen från båda studier liknade även varandra i den teoretiska och 

formella kunskapen som grund i utbildningsformen. 

Det anmärkningsvärda med jämförelsen är att vid dessa konstellationer av 

högskoleutbildningar, visade sig studenter från Erten (2014) och studenter från 

civilekonomprogrammet i denna studie ha signifikant högre nivåer av EM än IM.  

Ett speciellt fynd som visades i resultatet från Erten (2014) var att deltagarna i 

undersökningen skattade extra högt på EM- identified regulation i instrumentet (AMS-C 28, 

College version) som därmed är en yttre motivationstyp som utvecklar inre mål hos individen 

(Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal & Vallières, 1992). 

 
         I en studie gjord av Hakan och Murine (2014) innehållandes samma instrument (AMS-

C 28, College version) sågs liknande resultat i förhållande till denna undersökning. 

I deras studie undersöktes studenter på vetenskapsutbildningen och 

socialvetenskapsutbildningen på Yildiz Technical University i Istanbul, Turkiet.  

Likt nuvarande studie undersöktes universitetsstudenters typer av motivation inom området 

Akademisk motivation baserat på SDT (Deci & Ryan, 1985). Trots olikheter i urvalgruppen 

hade deltagare från Hakan och Murine (2014) liknande nivåer i de samtliga 

motivationstyperna Extrinsic & Intrinsic motivation, samt Amotivation i jämförelse med 
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nuvarande studie. Deltagare från Hakan och Murine (2014) hade samtliga medelvärden runt 

50–65 poäng på IM och EM, samt låg Amotivation med samtliga medelvärden runt 5–10 

poäng. Deltagare från nuvarande undersökning visade liknande resultat i totalgruppen trots 

olikheter i samplet i form av bl.a. skillnader i urval. De relativt höga medelvärdenivåerna i 

både Intrinsic och Extrinsic motivation (inre och yttre motivation), samt av låga medelvärden 

i Amotivation var kännetecken för samplet både i denna undersökning och från Hakan och 

Murine (2014). Resultaten från förevarande studie och från Hakan och Murine (2014) 

beskriver därmed en viss balans mellan inre och yttre motivation utifrån samtliga sampels 

medelvärden. Detta tyder alltså på att det vanligaste kännetecknet för en universitetsstudent 

är små skillnader mellan inre och yttre motivation. Den nyliga skildringen har alltså en 

koppling med Deci & Ryan (1985) som förklarar den betydelsefulla balansen mellan IM och 

EM som på så sätt ger studenten de bästa chanserna att lyckas i den akademiska världen. 

Därmed blir det logiskt med resonemanget att det vanligaste kännetecknet för en 

universitetsstudent är små skillnader mellan inre och yttre motivation. I och med detta bör det 

även vara ovanligt att studenter på en akademisk utbildning endast har en viss typ av hög 

motivation, t.ex. EM utan att besitta en måttlig balans med den andra motivationstypen som i 

detta exempel blir IM.  

Detta antagande stärks utifrån resultatet från Erten (2014) då den största typen av EM hos 

deltagarna visade sig vara EM Identified-regulation som definieras vara en yttre 

motivationstyp nära besläktad med IM i form av att motivationstypen bildas utifrån en yttre 

påverkan som sedan utvecklas till inre manifesterade mål hos individen. (Vallerand. et. al. 

1992). 

 
         När det kommer till en specifik tolkning av förevarande studies resultat, kan studiens 

antagande med sannolikhet stämma att studenter på teoretiskt grundade högskoleutbildningar 

i många fall har signifikant högre EM än IM. EM visade sig vara signifikant högre än IM i 

tidigare studier (Erten, 2014; Hakan & Murine, 2014) som även bestod av studenter från 

universitetsutbildningar som var teoretiska och formellt grundade. Studierna visade liknande 

resultat som nuvarande studie, trots olikheter i samplen i form av skillnader i antal, 

utformning och karaktär av utbildningarna. De tidigare studiernas urvalsgrupper kom även 

från olika geografiska områden i förhållande till förevarande studies urvalsgrupp 

”civilekonomprogrammet” då både Erten (2014) och Hakan och Murine (2014) studier 

bestod av sampels från Turkiet. Hypotesen att studenter på konstnärliga och estetiska 

utbildningar skulle ha signifikant högre IM än EM bekräftades inte i denna studie.  
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         Utifrån studiens resultat hade studenter från civilekonomprogrammet en hög yttre 

motivation. Civilekonomstudenterna var därmed motiverade av yttre faktorer som sannolikt 

manifesteras av belöningar eller att undvika obehag (Holt, 2015). Civilekonomsstudenten kan 

alltså med sannolikhet grunda sin drivkraft som motivation till att få hög lön, trygghet och 

social status, samtidigt som denna individ starkt kan drivas av att inte misslyckas på 

utbildningen, vilket skulle leda till obehag i form av en osäkerhet och ett sämre socialt 

anseende som slutligen skulle skapa ångest. 

 
 
         Musikproduktionsstudenter visade inga signifikanta skillnader mellan inre och yttre 

motivation (IM & EM). I och med detta skulle man kunna anta att högskoleutbildningar med 

konstnärliga grunder sällan visar en högre signifikant motivationstyp, men att de med stor 

sannolikhet visar mindre EM än högskoleutbildningar med formella grunder. Utifrån 

antagandet är det alltså större sannolikhet att studenter är jämt fördelade i IM och EM på en 

konstnärlig högskoleutbildning. Antagandet grundas på att en akademisk utbildning som är 

estetisk lagd ofta är mindre formell och mer subjektiv i innehållet genom konstnärligheten. 

Detta kan i sin tur göra att studenterna inom utbildningen med större sannolikhet inte visar en 

dominant motivationstyp, utan blir istället jämt fördelade i IM och EM beroende på olikheter 

i personligt intresse för utbildningens konstnärliga område. 

 

 Slutsats 

 

         Studien undersökte universitetsstudenters skillnader i inre motivation (IM) och yttre 

motivation (EM) i relation till deras utbildning. I studien jämfördes högskoleutbildningarna 

Musikproduktionsprogrammet och Civilekonomprogrammet från ett svenskt universitet. 

Slutsatser från undersökningen var att studenter från musikproduktionsprogrammet inte 

visade högre IM än studenter från civilekonomprogrammet. Detta förklarades genom att 

medelvärdsskillnaden i IM mellan programmen var icke signifikant och stred därför mot 

studiens hypotes att musikproduktionsstudenterna skulle ha ett signifikant högre värde i IM 

än studenter från civilekonomprogrammet. Undersökningsresultaten visade även att det ej 

fanns en signifikant skillnad mellan IM och EM hos musikproduktionsstudenterna. Däremot 

visade civilekonomstudenterna signifikant högre EM i jämförelse med studenter från 

musikproduktionsprogrammet. Studenter från civilekonomprogrammet visade även en 

signifikant motivationsskillnad mellan IM och EM då EM var signifikant högre. Detta 
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resultat överensstämde med studiens hypotes. Amotivationen var låg hos samtliga studenter 

från de båda programmen. Tidigare studier inom området har kommit fram till liknande 

resultat. Kovariaters påverkan på deltagarnas nivå av motivationstyp undersöktes också i 

studien. Här framgick det att studenternas årskurs var en signifikant prediktor för 

studenternas nivå av IM och EM. Årkursens samband med motivationstyperna 

manifesterades i form av att ju högre årkurstillhörighet studenten hade, desto mindre nivåer 

av IM och EM tenderade att uppvisas. Kön var även en signifikant prediktor för studenternas 

nivå av EM. Sambandet manifesterades i form av att beroende på vilket kön studenten hade, 

så skiljde sig individerna åt i yttre motivation. Studenter med kvinnligt kön visade signifikant 

högre yttre motivation än manliga studenter. Signifikanta motivationsskillnader mellan IM 

och EM uppkom hos kvinnliga studenter. Manliga studenter visade ingen signifikant skillnad 

mellan IM och EM.  

 
         Slutligen visade sig musikproduktionsstudenter vara mindre yttre motiverade än 

civilekonomstudenter. Även om musikproduktionsstudenter inte visade en högre IM än 

civilekonomstudenter, kan en slutsats dras i form av att fler musikproduktionsstudenter 

sannolikt har mål grundat på personligt intresse och engagemang än på externa belöningar 

såsom hög lön och god social status. Till en stor del bekräftas alltså studiens hypotes. De 

externa belöningarna som därmed karakteriserar yttre motivation (EM) visade sig vara den 

dominerande motivationstypen hos majoriteten av civilekonomstudenter. 

 

 

 

Metodologiska aspekter 

 
         Eftersom enkäten var på engelska, kan sannolikheten finnas att deltagarna inte kände 

sig säkra på att välja rätt svarsalternativ vid frågeställningarna. Instrumentet var formulerat på 

lättspråkig engelska, vilket gjorde att reaktioner och frågor ej förekom vid undersökningens 

genomförande. Omständigheten kunde dock ha baserats på att deltagare inte vågade ställa 

frågor eller ifrågasätta enkäten på plats. En översättning av enkäten på deltagarnas 

modersmål kunde därmed ha varit lämpligast. Samtliga interna bortfall bestod av att deltagare 

ej fyllde i deras könstillhörighet. En neutral könskategori i instrumentet borde möjligen ha 

övervägts för att undvika bortfall, då den traditionella könskategoriseringen kan upplevas 

vara känsligt för individer. Eftersom studien var en kvantitativ studie så kunde samplet ha 
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varit större. Tidigare forskning inom området har baserats på mer än 200 deltagare. I den här 

studien har 80 individer deltagit från två olika universitetsprogram. Dessa skillnader i 

population kan ha gjort studiens resultat snävare och mindre representativt. Sannolikheten att 

studien fann slumpmässiga fynd kunde ha minimerats genom fler deltagare från olika 

program och från olika universitet, samt genom fler mättillfällen, vilket hade stärkt 

validiteten.  

 

 

Framtida studier 

 
         Eftersom en signifikant skillnad sågs i typ av motivation i förhållande till studenternas 

kön i undersökningen, så hade det varit intressant att i framtida studier jämföra IM och EM 

mellan universitetsstudenters kön och fördjupa sig i detta genom att även mäta de olika EM 

och IM-subtyperna i AMS-C 28, College version. Det hade även varit intressant att vidare 

granska årskursers skillnader mellan IM och EM i subtyperna eftersom årkurstillhörigheten i 

studien visade ett negativt samband med studenternas nivåer av IM och EM.  

Eftersom en signifikant skillnad sågs i typ av motivation i förhållande till studenternas 

program, så hade även olika högskoleprogram i framtida studier varit intressant att undersöka 

i en mätning av de olika IM och EM-subtyperna. Vid dessa undersökningar hade studenter 

från olika högskoleprogram vid samma lärosäten undersökts för att granska 

motivationsskillnaderna mellan studenters kön, årskurser och program.  

Att genomföra en sådan studie hade inte bara varit intressant utan också varit till nytta för 

lärare och rektorer på universiteten. Undersökningsresultaten hade ökat lärares medvetenhet 

om motivationens effekt på lärandet. Genom att lärare får kunskap om vad som driver 

studenter till att utbilda sig i sitt valda område, hade lärare även bättre kunnat tillgodose 

studenternas motiv, vilket därmed hade stärkt deras tillvägagångsätt i undervisningen. 

Undersökningsresultaten hade blivit en slags återkoppling från studenter på utbildningarna, 

som på så sätt hade hjälpt lärare och programansvariga vid lärosätena att grunda mer 

effektiva och intressanta kursinnehåll. 
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