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Den mätta dagen, den är aldrig störst. 

Den bästa dagen är en dag av törst. 

 

Nog finns det mål och mening i vår färd - 

men det är vägen, som är mödan värd. 

 

Det bästa målet är en nattlång rast, 

där elden tänds och brödet bryts i hast. 

 

På ställen, där man sover blott en gång, 

blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr. 
 

- I rörelse av Karin Boye



 

 

”Jag ska minsann bevisa för mig själv 
att jag kan!” 

Motiv, motivation och upplevelser relaterat till högre studier hos några högskolestudenter 

 

Emma Bergvall och Ingela Eriksson 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och skildra några studenters motiv, motivation och 
upplevelser kring högre studier. I bakgrunden ingår forskning kring studentidentiteter (Bron m. 
fl., 2013), men efter hand tillkommer andra begrepp och teorier som bidrar till att belysa 
undersökningsmaterialet. Studien är grundad på kvalitativ metod, med semistrukturerade 
intervjuer av sex studenter i åldrarna 25-30 år. Resultatet av de sex studenterna redovisas som 
personporträtt, där både likheter och skillnader mellan studenternas motiv, motivation och 
upplevelser i relation till högre studier framgår. Några studerar för att kunna få ett arbete, andra 
för att bevisa för sig själva att de kan. I några fall återfann vi det som kallas för det 
transformativa lärandet enligt Mezirow (1997). 
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”I will indeed prove to myself that I 
can!” 

Motives, motivation and experiences reported by some students in relation to higher 
education 

Emma Bergvall och Ingela Erikssson  

Abstract 

The aim of this study is to explore motives, motivation and experiences reported by some 
students in relation to higher education. The study is inspired by previous research (Bron et al, 
2013) about students´ identities, and after the collection of data other theories and previous 
research were added. The method used is qualitative, specifically semi-structured interviews, 
based on six interviews with students aged 25-30. Similarities as well as differences in students´ 
motives and motivation for higher education appear. Some students attend higher education 
mainly in order to get a job/profession while a few also want to prove to themselves that they 
are competent enough to succeed in higher education. Occationally, transformative learning 
(Mezirow, 1997) emerge in data.   

Keywords 

Motives, motivation, higher education, transformative learning, normative pressure, push and 
pull, Bildung 
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1. Inledning 

Varför väljer unga vuxna att satsa på studier vid universitet och högskolor? Hur motiven ser ut 
och vad individen har för drivkrafter ligger i fokus för vår studie. 

Höstterminen 2012 hade 126000 personer som aldrig tidigare hade läst vid högre studier sökt 
utbildning vid universitet eller högskola. Det innebär en ökning med 8 procent jämfört med året 
innan. Två faktorer som påverkar antalet sökande är antalet 19-åringar i årskullen och 
arbetsmarknadsläget (Universitet och högskolor: årsrapport, 2013). Att fler och fler väljer att 
studera vidare på högre utbildning är allmänt känt men vad är det som motiverar individen till 
högre studier och vad kan det finnas för bakomliggande motiv? 

Det är intressant att undersöka ur ett individperspektiv för att försöka förstå varför individer 
tycker att det är mer lockande och tvingande än tidigare att välja högre utbildning samt vad som 
har drivit dem in i högre studier. Det också intressant att undersöka utifrån ett 
samhällsperspektiv på grund av att det tar längre tid innan individer kommer ut i arbete, vilket 
påverkar samhällsekonomin.  

Vi anser att det är extra intressant för studie – och yrkesvägledare att ta del av denna forskning 
för att det kan komma att ge en inblick i hur några individer tänker kring egna motiv och 
motivation i förhållande till sin egen karriärutveckling. Om vi kan bli medvetna om vad 
individer har för motiv till högre studier, det vill säga, om vi kan säkerställa att individen 
verkligen vet vad utbildningen innebär kan vi eventuellt förhindra avhopp. Färre avhopp skulle 
generera i en vinst både för individen och för samhället. 

Den förförståelse vi har kring ämnet är att personer drivs av olika faktorer; mer eller mindre; 
beroende på socialt sammanhang. Vi tror att idag spelar den sociala bakgrunden mindre roll och 
det visar sig genom att fler väljer högre utbildning. Konjunkturen och strukturella faktorer har 
betydelse och vi tror att det har gjort att flera kan ha blivit arbetslösa vilket i sin tur drivit dem 
in i studier. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och skildra några studenters motiv, motivation och 
upplevelser kring högre studier. 

 

Forskningsfrågor: 

 

• Vilka motiv framträder hos de tillfrågade studenterna?  

• Vilken motivation framträder hos de tillfrågade studenterna, till arten och graden? 

• Vilka studentidentiteter kan urskiljas i materialet? 

• Upplever enskilda studenter att deras motiv och identiteter förändras under studiernas 
gång? Hur i så fall? 
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3. Begreppsförklaring 

Under den här rubriken presenteras de begrepp som används och behöver en djupare förklaring. 
  
Motivation 

När vi skriver motivation menar vi att det är personers drivkraft som får dem i rörelse mot ett 
mål. Det finns två olika typer av motivation, den inre och yttre. Den inre motivationen handlar 
om de egna drivkrafterna som driver individen framåt, exempelvis egna mål och intressen. Yttre 
motivation handlar däremot om att drivkraften finns utanför individen, exempelvis lön och 
status (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  Den typ av inre motivation som vi efterfrågade var vad 
individen hade för egna mål och ambitioner inför sina studier. Med den yttre motivationen 
efterfrågade vi om eventuella yttre faktorer som kan ha påverkat individen såsom föräldrar. 
Motivation kan ibland komma ifrån påtryckningar utifrån sådant som föräldrar eller ifrån 
samhället. 

 

Motiv 

Med motiv menar vi anledningar eller skäl som individer har för att börja vid högre studier. Vår 
definition av motiv går i linje med Bron m.fl. (2013) beskrivning; motiv är individens skäl till 
varför de handlar på ett visst sätt och är hela tiden föränderligt. Motiv är något högst komplext 
och går hand i hand med attityder och värderingar. 

 

Högre utbildning 

Med högre utbildning menar vi utbildning som är på eftergymnasial. Det finns flera stycken 
olika typer av högre utbildning, men vi menar den utbildning som är baserad på vetenskaplig 
eller konstnärlig grund och finns vid någon av Sveriges 14 statliga Universitet eller högskolor.  
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4. Bakgrund  

Nedan kommer vi att presentera de olika delarna av det vi har funnit som relevant om 
forskningsfältet som rör vår studie. Först kommer tidigare forskning att presenteras som 
innefattar Bron m.fl. studentidentiteter, där vi har gjort en översättning av den artikeln och 
benämningarna. Sedan kommer det presenteras ett utdrag av Lars Haglunds studie kring vad 
gymnasister har för motiv till att studera vidare. Del två i avsnittet kommer att behandla teorin 
om det transformativa lärandet av Jack Mezirow samt Lena Wilhelmsons, som är en svensk 
forskare inom ämnet, tankar. 

4.1 Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer det att presenteras den tidigare forskning som berör forskningsfältet.  

4.1.1 Studentidentiteter 

Tre forskare vid Stockholms universitet har genomfört en studie om högskolestudenter (Bron, 
Edström, Thunborg, 2013). Deras studie bygger på 48 intervjuer med otraditionella studenter 
vid högre studier i Sverige. Den belyser olika motiv hos studenterna. De inleder med att skriva 
om att det har skett en markant ökning gällande studenter vid högre utbildning, från år 1990 då 
det var cirka 150 000 studenter till år 2011 då det var 360 000 studenter. I studien har de valt att 
fokusera på tre olika frågor: vilka motiv har otraditionella studenter för att börja, hoppa av eller 
för att fortsätta vid högre studier, hur står sig dessa motiv i relation till deras engagemang i 
högre studier och vilka studentidentiteter kan identifieras enligt deras motiv och engagemang. 

De har gjort skillnad på studenternas engagemang och deras motiv för högre studier. 
Engagemanget är den generella attityden som formar relationen till högre studier medan deras 
motiv är en faktor som avgör om de ska engagera sig i högre studier eller inte. Enligt författarna 
är både motiv och engagemang två viktiga men skilda faktorer som spelar in processen kring 
identitetsskapandet. 

Resultatet av deras studie är baserat på 48 stycken intervjuer med studenter som studerar olika 
ämnen vid tre olika institutioner i Stockholm; Karolinska institutet, Kungliga Tekniska 
Högskolan och Stockholms universitet. 42 stycken intervjuer är gjorda med otraditionella 
studenter. 
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När de har analyserat sitt empiriska material har de sökt efter likheter och skillnader mellan de 
olika studenternas motiv och engagemang och även tagit de faktorerna i relation till deras olika 
identiteter i studierna. De påpekar att dessa studentidentiteter representerar några typer av 
studenter som de fann under de rådande omständigheterna.  

De fann sju olika motiv till att börja vid högre studier; att individen är intresserad av ett visst 
ämne, den vill ändra sin livskurs, den vill få ett bättre liv och en högre social status, den vill få 
intellektuell stimulans, den vill ha någonting att göra, den vill göra en skillnad för andra, den 
vill testa och se hur högre studier är. Fortsättningsvis beskriver de vilka motiv som studenterna 
har för att hoppa av samt fortsätta med sina studier. Vi har valt att inte presentera det utförligare 
på grund av att det inte rör vår studie nämnvärt.  

Utifrån studenterna motiv och engagemang i relation till deras identitetsskapande har författarna 
tagit fram åtta olika studentidentiteter, som speglar olika motiv till att studera vidare. De kallas i 
artikeln för ”the altruistic student, the ambivalent student, the car-park student, the life-long 
learner, the at-risk-of-failing student, the instrumental student, the one-track student and the 
self-realiser”. Vi väljer att översätta dem till svenska samt göra en beskrivning av varje.  

 
 

The altruistic student – Den osjälviska studenten 

Den osjälviska studentens motiv till att studera är att få kunskap för att hjälpa andra och för att 
kunna göra en skillnad för samhället.  

 

The ambivalent student – Den kluvna studenten 

Motivet hos den här studenten är att den går in i högre studier för att se hur det fungerar. Den 
kämpar med känslan av att få tillhöra och har ett intresse för högre studier. Studenten är varken 
engagerad eller ointresserad utan befinner sig mittemellan.  

 

The car-park student – Den väntande studenten 

Studentens motiv är att ha någonting att göra under tiden den väntar på ett arbete och är därmed 
stundtals engagerad. Personen är intresserad av sina studier så länge som det inte händer 
någonting annat i livet.  

 

The life-long learner – Den kunskapstörstande studenten  

Den här studentens motiv är själva lärandet som högre studier erbjuder. Personen är inte 
egentligen fokuserad på att klara sina studier utan är ute efter kunskaper och själva 
lärandeprocessen. 

 

The at-risk-of-failing student – Den kämpande studenten 

Studenten kämpar med att klara uppgifter och examinationer och befinner sig därmed enligt sig 
själv i riskzonen att hela tiden misslyckas och tanken om att hoppa av utbildningen är konstant 
närvarande. Personen upplever att kraven för att lyckas är stora och är rädd för att misslyckas. 
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The instrumental student – Den nyttoinriktade studenten 

Personen läser för att få ett arbete och för att eventuellt kunna höja sin status. Själva 
kunskaperna i studierna är inte centrum för studenten utan det är vad utbildningen leder till, 
jobbet, som är i fokus. 

 

The one-track student – Den enspåriga studenten 

Den här studenten har intresse för ett speciellt ämne där det oftast finns ett stort engagemang.  

 

 

The self-realiser – Den självförverkligande studenten 

Denna student är oftast äldre och börjar studera efter en större händelse i livet. Utbildningen blir 
som en nystart i livet och personen är villig att göra uppoffringar eftersom engagemanget är 
stort. 

4.1.2  Lars Haglund – gymnasisters motiv till att studera vidare 

Lars Haglund är biträdande professor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid 
Handelshögskolan i Karlstad. Han har år 2008 genomfört en kvantitativ studie med 3762 
nyligen examinerade gymnasieelever där han undersökt hur de ser på högre utbildning och vad 
deras största motiv är för att välja att studera vidare. Undersökningen visar att 58 % av alla som 
svarade ansåg att utan en högre utbildning så skulle det vara svårt att få ett bra arbete. Samtidigt 
var det 49 % som ansåg att universitetet var nödvändigt för att kunna nå sina karriärmål. 35 
% av alla som ville läsa vidare hade motivet att få ett högavlönat arbete när de sedan 
avslutade sina studier. Den sista gruppen, 10 %, jagade en bättre status och att utbildningen 
skulle ge respekt. Samtidigt som det största motivet till att inte studera vidare är att eleverna 
är skoltrötta.  

 
Tabell 1. Modifierad av oss, tagen från Haglund, (2008), sid 13. Studien är baserat på en 
enkätundersökning där eleverna under frågan varför de vill studera vidare fick välja mer än ett 
svarsalternativ. Vilket medför att summan av procenten blir mer än hundra.  

 

 

VARFÖR VILL DU STUDERA VIDARE? (PROCENT BLAND DEM SOM PLANERAR ATT 
STUDERA VIDARE) 
Utan högre utbildning är det svårt att få ett 
bra arbete 

58 % 
 

Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på 
högre utbildning 

49 % 

Jag vill bli högavlönad efter avslutad 
utbildning  

37 %  

Jag vill få bättre status och mer respekt  
 

10 %  
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4.2 Teori 

Här presenteras teorin om Maslows behovshierarki, teorin om det transformativa lärandet samt 
Bernt Gustavssons syn på bildningsbegreppets dubbla betydelse. 

4.2.1 Abraham Maslow – Behovshierarkin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Maslows behovshierarki. Vi har valt att använda oss av den med fem steg. 

 
Maslows teori om människans behov är en etablerad teori inom psykologin. Den beskriver 
människans behov och prioriteringar i olika steg. Första steget är det grundläggande 
fysiologiska behoven och innebär exempelvis mat för dagen och tak över huvudet. Det andra 
steget innefattar trygghet och säkerhet, människan behöver stabilitet och rutiner för att kunna 
tillgodose behovet. Det tredje steget handlar om behov av kärlek och social anknytning. Fjärde 
steget i behovshierarkin är behovet av uppskattning och positiv självuppskattning. Ibland kan 
det även innebära mer invecklade behov så som exempelvis kompetens. Det femte och sista 
steget är behovet av självförverkligande, det kan handla om att man uppfyller en dröm (Imsen, 
2006). 

 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
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4.2.2 Jack Mezirow - Det transformativa lärandet 

 
Teorin om det transformativa lärandet har vuxit fram inom vuxenpedagogiken och begreppet 
kom till genom Jack Mezirows forskning kring vuxnas lärande. Enligt Mezirow (1997) är 
transformativt lärande en process som förändrar våra referensramar. Det handlar bland annat om 
våra tankevanor i form av hur vi tänker kring saker och hur vi känner inför saker, som kan vara 
kopplat till referensramar gällande exempelvis kultur, utbildning, politik och tankar om sig 
själv. Man kan dela upp vuxnas lärande i två kategorier, instrumentellt lärande och 
kommunikativt lärande, det lämnar senare spår på oss i våra handlingsmönster och tankar. Det 
instrumentella lärandet bygger på att man lär sig att genomföra något, att man utför en uppgift 
såsom att dra ut en persons tänder eller bygga ett hus. Till skillnad från det kommunikativa 
lärandet där man istället får lära sig att förstå någonting, det utgörs av mer värderande, 
tankeväckande och känslomässiga variabler. Man lär sig också innebörden av abstrakta begrepp 
och försöker skapa sig själv en förståelse. Han menar att våra vanor blir påverkade av det vi lär 
oss och att det medför att vi förändras och socialiseras in i en ny grupp av människor (ibid.). 

Mezirow (1997) påpekar vikten av att se skillnader mellan instrumentellt och kommunikativt 
lärande men menar att de båda förekommer hos alla vuxenstudenter, dock att det viktigast att 
komma ihåg att båda leder till förändring och att det är det som är med och utvecklar våra 
identiteter. Han menar att det vi utsätter oss själva för lärande som vuxna är att hela tiden pröva 
våra värderingar, tankar, känslor och testar dem med den nya kunskapen vi har fått. Det i sin tur 
påverkar oss hur vi kommer ut på andra sidan av studierna. (ibid.). 

4.2.3 Lena Wilhelmson – Det transformativa lärandet 

 
Lena Wilhelmsson är forskare och lärare i vuxenpedagogik och har i boken Lärprocesser i 
högre utbildning (2005) skrivit ett kapitel om transformativt lärande där hon menar att alla 
högre studier och vuxnas lärande skall ses som en process som är med och utvecklar vuxnas 
identiteter, i vilken grad är högst individuellt.  

”Lärandet ses som en process där individen, med stöd av utbildning, förändrar sin 
föreställningsvärld. Genom övning i kritisk reflektion får individen möjligheter att utveckla 
sitt tänkande och förändra sitt liv” (ibid.).  

Det sker med hjälp av att all vuxenutbildning ska göra så att individen får utveckla sitt sätt att 
vara kritisk, analytisk och att det påverkar personens sätt att uppfatta, tänka och handla. Hon 
menar också att vuxnas lärande ger dem större förutsättningar att kunna delta och vara aktiva i 
det demokratiska samhället. Det innebär att vuxnas lärande ses som mycket mer än bara 
ämneskunskaper utan också som utvecklande av karaktären (ibid.). 
Wilhelmson (2005) skriver om den förändringsprocess som individen antas gå genom vid ett 
transformativt lärande. För det första upplever individen ett knepigt och mödosamt dilemma, 
vilket är så pass påtagligt att det inte går att undvika. Individen granskar sig själv och detta kan 
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leda till känslor alltifrån rädsla till ilska över dilemmat. Det leder till att man börjar rannsaka sig 
själv och sina egna föreställningar och kommer till insikt om att problemet ligger i ens egna sätt 
att tänka. En faktor som gör det lättare att hantera känslan av förvirring är att man ser att andra 
går igenom en liknande förändringsprocess. Efter hand börjar man se efter nya lösningar 
gällande handlingar, relationer och roller för att på så vis kunna anpassa sig till rådande 
omständigheter. Genom att man prövar sina nya färdigheter; handlingar, relationer och roller 
växer också självförtroendet och kompetensen. Slutligen har man tagit till sig de nyförvärvade 
egenskaperna och man handlar utifrån det nya synsättet. Denna process beskriver 
förändringarna som sker i individens referensram vilket är det transformativa lärandet (ibid.).   

4.2.4 Bernt Gustavsson – Bildningens väg 

 
 
Gustavsson (1991) skriver att det finns två aspekter av bildning och bildningsarbete. Den första, 
den objektiva aspekten, gäller förmedling eller erövring av ett kulturarv. När man talar om 
allmänbildning, kunskapsmått eller kulturella normer handlar det om att ta till sig ett stoff som 
gör eleven eller medborgaren delaktig i offentliga samtal och gemensamma referensramar. Den 
andra och subjektiva aspekten har att göra med individens egna och oreglerade process, ett fritt 
kunskapssökande som styrs av vetgirighet och strävan efter personlighetsutveckling. Dagens 
akademiska studier är inriktade på examina, meritering med mera, men det utesluter inte att 
enskilda studenter likväl kan drivas av törst efter gemensamt vetande och/eller finna behag i att 
växa med personlighetsutvecklande lärande.  
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5. Metod 

Här kommer vi att presentera val av metod och hur urvalet ser ut för vår studie. Vi beskriver 
tillvägagångssättet med skapandet av intervjufrågorna samt en kortare beskrivning av hur alla 
intervjuer gick till. Därefter hur vi ser på tillförlitlighet och giltighet i forskningsarbetet samt hur 
vi har förhållit oss till de etiska ställningsantagandena. Slutligen har vi skrivit hur vi har valt att 
presentera resultatet. 

5.1 Val av metod 

Vi använde oss av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer på grund av att vi upplevde 
att denna teknik var bäst lämpad för vår studie. Det vi märkte i andra undersökningar i 
forskningsområdet var att de oftast använde sig av den kvantitativa metoden med enkäter. Vi 
har förståelse för ett kvantitativt val av metod när man vill att så många som möjligt svarar på 
vissa bestämda frågor, dock har vår forskning ett annat fokus. Det fokuset ligger på att vi vill få 
kunskap om hur individer tänker och resonerar kring motiv bakom valet av högre studier.  
Tanken var att få en inblick över hur flera individer tänkte inför valet av högre studier, vad de 
hade för motiv samt vad de hade för typ av drivkrafter 

Den semistrukturerade intervjumetoden innebär att ha några fasta frågor att utgå ifrån för att 
sedan ge möjligheten att låta resten växa fram. May (2013) menar att den här typen av 
intervjumetod kan öppna upp för en större rymd till både forskare och intervjuperson då det kan 
ge frihet i både frågor och svar. En forskning är aldrig helt transparent utan forskaren färgar 
alltid detaljer i processen utifrån sin egen uppfattning kring klass, genus och politik (Marshall, 
2011).  

Vi strävade efter att jobba så induktivt som möjligt, när vi noterade nya motiv, 
motivationsaspekter och studentidentiteter försökte vi att hitta lämpliga benämningar som kunde 
fånga innehållet. Det induktiva draget i vår studie ligger i linje med Grundad Teori (Guvå & 
Hylander, 2003), på så vis att vi har utgått från empiriska data och hittat på passande 
benämningar som beskriver olika motiv, motivationsaspekter och nytillkomna 
studentidentiteter. Å andra sidan har vi tagit avstamp i de allmänna begreppen motiv, motivation 
samt etablerade kategorier av studentidentiteter. Denna pendling mellan etablerade 
begrepp/kategorier och empiriska nytillskott, tillkomna på induktiv väg, innebär att vi kan 
hävda att ansatsen har drag av abduktion, en växelverkan mellan deduktion och induktion med 
andra ord.  Grundad Teori innebär nämligen att man inte låser sig vid en färdig teori utan 
behåller ett öppet sinne (Johannessen & Tufte, 2003). Vi har visserligen utgått från vissa 
begrepp och tidigare studier men också nyanserat och utvidgat begreppsuppsättningen.  
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I första delen av vår forskning använde vi oss av ett deduktivt arbetssätt på så sätt att vi tog ut 
ett riktmärke åt vilket håll vi ville. Vi bestämde då oss för begreppen motivation och motiv 
kring högre utbildning. Efter en enkel sökning hittade vi en del intressant material, men valde 
att inte fördjupa oss i det just då. För att vi ville nu att forskningen skulle förhålla sig mer 
induktivt och låta det empiriska materialet tala för sig själv. Efter insamlingen av empiri 
återupptog vi sökandet efter relevanta teori- och begreppskopplingar, där vi fann en del nytt 
material. På så vis gick vi balansgången mellan det deduktiva och det induktiva arbetssättet och 
vår forskning blev abduktiv.   

Vi valde till en början att utgå ifrån Bron m.fl. (2013) forskning kring studentidentiteter och 
motiv till att välja högre studier och Haglunds (2008) enkätstudie. Vi har rört oss mellan 
etablerade kategorier och nytillskott av egna. Ur de empiriska data växte mönster fram som låg i 
linje med det transformativa lärandet, därför valde vi att utveckla det. 
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5.2 Urval 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med sex personer i åldrarna 25-30 år som aldrig 
tidigare har studerat vid högre studier. Enligt Savickas karriärvalsteori är det vid 25 års ålder 
som man börjar stabilisera och implementera sitt tankesätt i en yrkesroll (Brown, 2002). Valet 
av åldern är baserat på våra tankar kring att i den ålder har man kommit en bit på vägen i sitt 
identitetsskapande och i sin utbildningsnivå vilket gör att det passar bra med undersökningen.  

 

Vi väljer att presentera urvalet med hjälp av en tabell 

 

Namn Ålder Utbildning Stad 

Sigmund 29 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholm 

Sofie 29 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholm 

Simon 25 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholm 

Marcus 29 Marknadsinriktad företagsförsäljare Jönköping 

Petra 26 Psykologprogrammet Stockholm 

Tanja 26 Tolk/Översättar- programmet Stockholm 

           

Tabell 2. Tabellen visar intervjupersonernas fingerade namn, deras ålder, vad de läser för program och i 
vilken stad de studerar. Vi har valt att göra namn som har samma begynnelsebokstav som de program de 
läser. Personerna befinner sig mellan åldrarna 25-29 år och tre av sex läser på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, en marknadsinriktad företagsförsäljare, en psykologprogrammet och en läser 
på tolk – och översättningskurser. Fem av sex stycken studerar i Stockholm och en i Jönköping. 
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5.3 Genomförandesteg 

Först kommer vi att beskriva hur vi utformade intervjufrågorna och sedan presenterar vi hur de 
olika intervjuerna gick till. 

5.3.1 Intervjufrågornas utformning 

Motivationspsykologin har några termer som enligt Nationalkommittén1 är aktuella att studera 
när man forskar inom ämnet och de är: instinkt, drift, behov, intresse, strävan, begär, längtan, 
relevans, mål, kontrollstruktur, primära och sekundära motiv. Nationalkommitténs termer är 
något vi har haft som stöd när vi har utformat våra intervjufrågor. Intervjufrågorna som 
presenteras i intervjumanualen (se Bilaga 2) är utformade mellan oss som forskare och vår 
handledare samt nationalkommitténs begrepp.  

Vi började med att skapa en fråga som handlade om syftet med de tillfrågade studenternas 
studier; varför de valt att studera vidare. Detta för att försöka finna ut deras motiv till högre 
studier. Sen skapade vi frågor kring om de haft någon påverkan till att börja studera och det var 
för att se om personerna själva har gjort ett aktivt och personligt val att gå in i studierna eller om 
de känt påtryckningar, saknat alternativ etc. För att bena ut deras målbild kring utbildningen 
gjorde vi en fråga som handlade om vad de tänkte använda sin utbildning till och om de hade 
märkt att deras studiekamrater hade några andra anledningar till att studera. Detta för att få dem 
att reflektera kring sina egna motiv i relation till andra. En annan fråga som vi utformade var om 
de upplevt att deras tankar kring högre studier hade förändrats. Den frågan ville vi ha med av 
ren nyfikenhet från vår sida. 

Frågor som handlade om de tillfrågade studenternas bakgrund skapade vi för att eventuellt 
kunna fånga in så mycket information som möjligt såsom gymnasiebakgrund, om några 
föräldrar läst vidare och om de hade någon förebild som påverkat dem. Vi valde att ställa 
bakgrundsfrågorna efter de centrala frågorna för att undvika att de skulle prägla resten av 
intervjun. Till sist bestämde vi att enbart ställa frågorna om motivation till de tillfrågade 
studenterna om de själva använde sig av begreppet. Frågorna handlade då om vad motivation 
var för dem och betydelsen av det. Detta gjordes av den anledningen att vi ville kalibrera deras 
uppfattning kring motivation med vår egen. 

Tanken var att första intervjun skulle fungera som en testintervju för att se om frågorna gav svar 
på vårt syfte. Vi upptäckte att frågorna fungerade och svaren gav oss ett utförligt empiriskt 
material så vi valde att behålla samma frågor genom alla intervjuerna samt att behålla den första 
intervjun. Vi var hela tiden beredda på att eventuellt behöva lägga till nya frågor eller ändra på 
något men det var aldrig aktuellt. 

                                                        
1 http://sncfp.psychology.su.se/amnet/omraden.html, 2014-05-13   
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5.3.2 Intervjuerna 

 
Intervju 1 – Sigmund 
Detta var en intervju som blev bokad i förväg och genomfördes på ett café som Sigmund själv 
hade fått bestämma. Intervjun tog ungefär 45 minuter och den skedde i en avslappnad miljö 
vilket gjorde att han kände sig bekväm i rollen som intervjuperson. I denna intervju var båda 
med som intervjuare. 
 
Intervju 2 – Sofie 
Denna intervju bokades via ett utbildningsforum på Universitetet. Den genomfördes sedan 
hemma hos henne i ett lugnt och trivsamt klimat och tog ungefär 35 minuter. I denna intervju 
var båda med som intervjuare. 
 
Intervju 3 – Simon  
Simon fick vi fatt i genom att fråga runt på Pedagogiska institutionens studentcafé. Den 
genomfördes några dagar senare på samma institution i ett mindre grupprum. Den tog cirka 30 
minuter och klimatet var avslappnat. I denna intervju var båda med som intervjuare. 
 
Intervju 4 – Petra  
Den här intervjun bokades via en studentkontakt och hölls på ett café som Petra själv valde. Den 
tog ungefär 15 minuter på grund av att hon var väldigt konkret i sina svar.  Denna intervju var 
det bara en av oss som höll i. 
 
 
Intervju 5 – Marcus 
Denna intervju genomförde i Jönköping till skillnad från de andra som hölls i Stockholm. Den 
tog cirka 15 minuter och hölls på ett café. Han var saklig i sina svar, i och med att han själv fick 
bestämma plats och tid upplevdes han samarbetsvillig.  Denna intervju var det bara en av oss 
som höll i. 
 
 
Intervju 6 – Tanja 
Tanja fann vi i en av Universitetets korridorer och hon gick med på att göra en intervju på plats. 
Hon hade dock en föreläsning som skulle börja om en halvtimme vilket gjorde att vi fick en 
tydlig tidsram. Det kändes lite halvstressat och vi höll den i en öppen miljö. Vi fick ändå 
utförliga svar på frågorna och hon delade glatt med sig av sin historia. Den varade i cirka 30 
minuter och i denna intervju var både med som intervjuare. 
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5.4 Insamling av data 

Största antalet av intervjuerna har vi skaffat oss genom ett snöbollsurval. Med snöbollsurval 
menas att man kontaktar en person som i sin tur hjälper en att hitta flera att intervjua (Marshall, 
2011). Tre av sex intervjuer gjordes med studie- och yrkesvägledarstudenter, dem hittade vi 
genom att fråga personer på utbildningen om de skulle kunna berätta för sina klasskamrater om 
vår studie samt ladda upp vårt missivbrev på deras gruppsida på Facebook.  

Anledningen till att vi började med att fråga runt där var baserat på ett strategiskt val då vi rörde 
oss i den sfären. För att optimera variationen på intervjupersoner bestämde vi oss för att besöka 
olika institutioner i Stockholm och där fann vi en student, genom att fråga runt bland 
förbipasserande. Vi utförde ett bekvämlighetsurval som enligt Marshall (2011) innebär att man 
kan använda för tidsoptimering, vilket vi ansåg oss behöva.   

De två sista intervjuerna skapade vi genom att fråga runt bland våra bekanta om de kände 
personer som skulle passa in i vårt urval, detta än en gång för att vara så tidseffektiva som 
möjligt. En av dem utfördes i Jönköping av den anledningen att en av oss har kontakter där och 
befann sig på plats vid den tidpunkten som intervjuerna skulle göras.  

Till en början fanns tanken att göra tio stycken intervjuer men när vi såg att det fanns en 
variation i det empiriska materialet på sex stycken intervjuer valde vi att stanna där, då vi ville 
fokusera på kvalitet och innehåll istället för kvantiteten av intervjuerna.  

5.5 Resultatbearbetning  

Efter avslutad insamling av data transkriberade vi materialet och sökte efter vad personerna hade 
för motiv, motivation och upplevelser. För att kommunicera dem på ett träffsäkert sätt myntade 
vi benämningar som fångade likheter och skillnader. Motiven push och pull representerar 
påtagliga motiv i studiernas början (initiala motiv), medan kunskapstörst respektive 
bildningsresa kan appliceras på några studenter när de väl hade kommit in i studierna (aktuella 
motiv). Så långt den induktiva analysen. Tillvägagångssättet kan förstås utifrån första steget i 
Grundad Teori, kallad öppen kodning. Det ingick inte i vår plan men i efterhand märker vi att 
det är vad vi har gjort (Strauss & Corbin, 1990).  

Studentidentiteterna som Bron m.fl. (2013) upptäckt användes som utgångspunkt men inte 
slutpunkt. Vidare uppmärksammade vi att en del av studenterna hade upplevt en förändring hos 
sig själva under studiernas gång, vilket ledde till att Mezirows teori fick tillföras. Det faktum att 
såväl grundläggande som ”högre” motiv förekom i materialet var det befogat att införa Maslows 
behovshierarki samt Gustavssons bildningsteori. Här kommer abduktion in i analysen.  

För att ge en överblick över materialet gjorde vi tabeller som återger resultaten av våra analyser.  
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5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Under vår studie har vi eftersträvat en sådan hög tillförlitlighet och giltighet som möjligt utifrån 
en kvalitativ ansats. Tillförlitlighet kallas också reliabilitet, vilket innebär att man utför sina 
undersökningar på ett korrekt och noggrant sätt. Meningen är att undersökningen skall 
genomföras på sådant sätt att den ska kunna genomföras igen. Giltighet som också kallas för 
validitet innebär att man säkerställer att man undersöker det som är syftet med studien (May, 
2013). 

I intervjufasen diskuterade vi många gånger om att släppa på åldersgränsen och 
förstagångsväljare för att på så vis kunna möjliggöra intervjuerna så snabbt som möjligt. Detta 
för att många tillfrågade var yngre än 25 år eller äldre än 30 år. Dock valde vi att behålla de 
åldersgränser som vi satte från början för att göra studien så replikerbar som möjligt. 

Vi valde att göra så många intervjuer som möjligt tillsammans. Detta för att vi inte ville känna 
efteråt att vi hade gått miste om användbar information gällande kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Intervjuerna med dem som studerade på studie- och yrkesvägledareprogrammet upplever vi var 
mer utförliga på grund av att vi hade utbildningen som gemensam nämnare. Detta är något man 
bör ta i beaktande gällande tillförlitligheten.  

Alla intervjuer röstinspelades för att än en gång säkerställa att ingen information gick till spillo. 
Vi bestämde oss sedan för att dela upp det röstinspelade materialet för transkribering mellan oss 
för att vara så tidseffektiva som möjligt. För att kunna behålla ett så neutralt synsätt som möjligt 
läste vi transkriberingarna var för sig och skrev egna kommentarer om materialet för att sedan 
diskutera det sinsemellan.  

För att hålla studien så valid som möjligt har vi haft syftet i fokus under resans gång. Med tanke 
på att vi delvis har arbetat induktivt har det tillkommit nya infallsvinklar. Vi har dock behållit 
samma syfte och studenterna har hållit sig till ämnet som vi tänkte oss.  

Vi skulle kunnat angripa analysen på ett annorlunda sätt, genom att börja med att var för sig 
försöka se begrepps- och teorikopplingar. Det hade möjligtvis gett oss en annan syn på 
materialet. Dock anser vi själva att vi har lagt ner ordentligt med tid på resultat och analys samt 
ifrågasatt vårt tankesätt flera gånger om, för att säkerställa att studenternas egna upplevelser har 
kommit fram.  

5.7 Etiska ställningstaganden  

Vi har utgått från de vetenskapsetiska principerna som Vetenskapsrådet har arbetat fram, de är 
fyra punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat våra intervjupersoner om syftet med vår 
undersökning och har upplyst om att deltagandet är frivilligt. Vi var noggranna med att 
intervjupersonerna skulle läsa igenom vårt missivbrev innan intervjun började för att de 
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verkligen skulle vara införstådda med sina rättigheter. 

Intervjupersonerna är anonyma för att skydda deras integritet. Vi började redan vid 
transkriberingarna att kalla dem vid deras fingerade namn vilket innebär att deras riktiga namn 
aldrig är nedskrivna. Vi kommer också att förstöra alla röstinspelningar och transkriberingar 
efter avslutad studie.  

I mötet med varje intervjuperson har vi försökt att förhålla oss så neutrala som möjligt för att på 
så vis undvika att ha förutfattade meningar om personen utifrån vad vi vet om deras val av 
program eller kurs. Vi anser då att vi har behandlat alla intervjupersonerna med likvärdighet och 
respekt. 
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6. Resultat 

Syftet med studien var att undersöka och skildra några studenters motiv och motivation kring 
högre studier. Nedan kommer resultatet av det empiriska materialet att presenteras genom olika 
personporträtt. Det gör vi för att vi anser att materialet hade stor variation och kräver en tydlig 
genomgång. Vi väljer att presentera variabler så som ålder, utbildning, motiv, motivation, hur 
länge personen har studerat och om personen har upplevt någon form av förändring hos sig 
själva under studietiden. Senare i resultatet kommer vi att göra en sammanfattning av 
personporträtten.  

6.1 Studentporträtt 

Vi väljer att citera de tillfrågade studenterna av den anledningen att ge dig som läsare en inblick 
i vårt råmaterial. 

6.1.1 Sigmund 

Sigmund läser andra året på studie- och yrkesvägledarprogrammet i Stockholm och är 29 år 
gammal. Han har tidigare gjort ett studieuppehåll men valde att började studera igen. Han 
berättar varför han valde att studera vidare från första början:  

”För det första så är det status, för att känna mig trygg, göra nåt jag älskar, bevisa att jag 
kan om jag vill och det är nog de största faktorerna eller orsakerna till att jag valde att 
studera vidare.”  

Han menar på att status var en av de största faktorerna till att han valde att studera vidare, men 
också att han ville bevisa för sig själv att han kunde klara av utbildning på högre nivå. Ett annat 
motiv var också att han ville göra någonting som han verkligen tycker om och för att kunna 
känna sig trygg. Det som har framkommit av intervjun är fyra olika motiv till varför Sigmund 
har valt att läsa vid universitetet. Han är just nu i praktikperiod två och har insett att han 
verkligen vill läsa och fullfölja sina studier för att kunna hjälpa andra inom vägledning. 

Han kände att det var många saker som gick emot honom men att det bara blev till en fördel och 
motivation för honom. Han berättar också att han motiveras av att kunna få ett bra yrke efter 
avslutade studier och att få möjligheten till att kunna byta bransch då han sa att han var trött på 
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att arbeta som konditor.  Detta var en drivkraft för honom att börja studera men också för att 
återgå till sina studier efter studieuppehållet. Han berättar:  

”Första året hade jag inga mål nästan... för att utbildningen var väldigt flummig för mig. 
Det var inte riktigt det som stod i själva beskrivningen alltså på hemsidan. Det saknades 
någon riktig koppling till arbetsmarknaden. Vad är det egentligen jag kan göra?” 

Sigmund menar att han i början inte riktigt visste vad programmet innebar och det gjorde att 
hans motivation inte var så hög, men efter ett tag började han inse vad yrket innebar och det i 
sig gav honom mer motivation. Nu berättar han att han förstår vad utbildningen handlar om och 
därför läser man extra litteratur, utöver den ordinarie enbart för få mer kunskap inom ämnena.  

Sigmund uttryckte sig också kring att utbildningen har förändrat honom, han menade på att han 
märker att han ser världen på ett annorlunda sätt nu jämfört med innan studierna. Han anser sig 
själv vara klokare nu och märker skillnad hos sina gamla vänner som inte läser vid högre 
utbildning.  

På frågan om någon i hans familj har studerat vid högre studier svarade han att han var den 
första i familjen som hade gjort det.  

6.1.2 Sofie 

Sofie läser första året på studie- och yrkesvägledarprogrammet i Stockholm och är 29 år 
gammal. Hon valde att börja studera sedan hon blivit mamma för första gången och berättar att 
hon valde att studera vidare för att kunna komma bort från sitt tidigare arbete. 

 

”Sen blev jag gravid och då fick jag barn och sen fick jag värsta livskrisen. Jag trivs 
verkligen inte inom handels, jag mår jätte dåligt. Jag mår inte jätte dåligt men jag tycker 
inte det är kul, jätte roligt utan då kände jag såhär: en inre drivkraft att jag vill jobba med 
någonting där jag inte behöver kolla på klockan hela tiden. För så upplevde jag att mitt jobb 
var. Och sen när man pratade med en kund och försökte vara trevlig, men det var inte så 
genuint liksom. Jag var jättetrött på det. Det var därför” 

Hon menar att handels inte längre kändes rätt för henne och att hon efter den stora förändringen 
i hennes liv, som att få barn innebär, ville hon göra någonting som inte var lika påfrestande. 
Hon berättar också att hennes motivation till att studera är att kunna få ett arbete som hon är 
tillfreds med. Sofie motiveras av att slippa sitt tidigare jobb och göra det hon verkligen tycker 
om istället.  

Sofie berättar att motivation för henne är att man gör någonting som man verkligen vill och att 
det är det som driver henne att fortsätta med att studera. Hon säger att om man tar ett beslut så 
ska man genomföra det, göra det ordentligt och inte halvdant.  
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Hon berättar att utbildningen har bidragit till att hon ser världen på ett annorlunda sätt och att 
det har gett henne andra ögon att se med. Hon beskrev det med en målande beskrivning: 

”Man ser allt med andra ögon. Man får en större förståelse. Det är som att gå på en äng. Om 
du kan mycket om växtlighet och blommor och sånt så blir din upplevelse att gå den här 
ängen lite annorlunda.” 

Hon beskriver att hon har fått en bredare och större förståelse för världen med den akademiska 
utbildningen i ryggen. Som hon säger, om man vet vilka blommor som växer på ängen och 
varför de växer just där så blir det mycket roligare att gå där.  

Hon berättade att hon var den första som började studera i hennes familj, men efter hade hennes 
syskon fått upp ögonen för högre utbildning och också börjat. 

6.1.3 Simon 

Simon läser första året på studie- och yrkesvägledarprogrammet i Stockholm och är 25 år 
gammal. Han berättar att han största motiv till att studera vidare var att han skulle bevisa för sig 
själv att han klarade av att studera vid högre studier: 

”En stor anledning för mig själv tror jag var att bevisa att jag skulle fixa det. Att det var lite 
så dära det här vetisjutton om du kommer att klara av. Och då, det var mycket det som 
triggade mig att så ska jag minsann bevisa för mig själv att jag kan klara det!” 

Han berättar om att personer i hans omgivning inte trodde att han skulle klara av studier på 
högre nivå och att detta sporrade honom och gav honom kraft att även bevisa för dem att han 
kunde ta sig an högre studier. Han menar också att han har blivit präglad av samhället att man 
ska ha en universitetsutbildning, att det inte har kommit från hans familj då han är först med att 
välja högre studier. Målet med utbildningen säger han är att få kunna hjälpa så många som 
möjligt. 

En inre motivation för Simon som drev honom till att studera vidare var att han ville känna sig 
kompetent i yrkeslivet: 

”Att känna att man har någonting man är mycket bra på. Det här är jag bra på. Det är ingen 
som kan klämma mig på fingrarna, här jag är proffs på det.” 

Att ha en utbildning och att bli riktigt bra på någonting innebär en bra självkänsla och ett gott 
självförtroende för Simon och detta upplever han som viktigt i livet.  
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Han beskriver tydligt att han har fått ta del av det transformativa lärandet när han säger: 

”Men det känns som att man blir en lite större människa. Det är lite så...det känns som om 
nån har knockat ner några väggar i liksom ditt medvetande som gör att du börjar analysera 
saker som du innan inte tänkte på, inte alls reflekterade över. Så det gör ju att det bli 
mycket roligare att lära sig...jag känner mig som en mer utvecklad person, oavsett yrke i 
vardagen.” 

Han menar på att han har vuxit som människa och att han nu har börjat tänka på ett annat sätt 
och reflektera över saker som han tidigare inte gjorde innan utbildningen. Simon berättar också 
att han märker en skillnad mellan människor som har läst vid högre studier och de som inte har 
gjort det. Han nämner ordet smart och att han upplever att man blir smartare av att  

6.1.4 Marcus 

Marcus läser till marknadsinriktad företagssäljare i Jönköping och är 29 år gammal, han läser 
sitt första år på utbildningen. Han berättar att han valde att studera vidare dels för att han har ett 
intresse för försäljning men också ville ha mer kunskap om området: 

”Dels kunskap, att man vill ha mer kunskap men sen är det också samhället som är som det 
är. Man kommer ingenstans om man inte har en utbildning, eller flyt. De flesta behöver en 
eftergymnasial utbildning för att ta sig vidare och för att få sig ett vettigt jobb.” 

Men han nämner också att de flesta behöver studera vidare för att kunna få ett jobb för att 
samhället ser ut som det gör. Marcus berättar att hans motivation ligger i att han ser att det finns 
goda möjligheter till jobb efter utbildningen och att det gör att han upplever utbildningen som 
sporrande. Han berättar att han inte direkt har märkt någon skillnad hos sig själv som student 
jämfört med innan han påbörjade studierna. Fyra av hans syskon samt hans mamma har studerat 
vid högre studier. 

6.1.5 Petra  

Petra studerar första året på psykologprogrammet i Stockholm och är 26 år gammal. Hon valde 
att läsa vidare för att hon upplevde att det var brist på jobb men också för att få möjligheten att 
jobba med något som hon tycker om: 

”Jobba med nåt som jag tycker om. Alltså...det var ju dels därför jag valde psykologi också 
för att...jag tänker att har man möjligheten så ska man jobba med nåt som man tycker är 
roligt för då blir det så mycket lättare att leva överlag liksom. Det är ju inte alla som kan 
det. Så...ha ett jobb som är meningsfullt  och roligt och...som jag kan försörja mej på.” 

Hon berättade att hon valde psykologprogrammet för att psykologi som var ett ämne som 
intresserade henne redan på gymnasiet. Men påtryckningarna gällande upplevelsen om att 
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hennes gymnasiebetyg snart skulle sluta gälla för att kunna söka sig till högre studier gjorde att 
hon då bestämde sig. Hon säger att hon idag har funnit intresset igen och att det har blivit 
starkare under studiernas gång. 

Hon berättade att hennes syster hade tjatat på henne gällande att studera vidare och att det var en 
av drivkrafterna till hennes studier.  

”Jag var typ såhär 20 å hon bara: ska du inte plugga vidare? Du måste ju göra nånting med 
dej själv!”   

Petra säger att hon blev mycket irriterad och arg när hennes storasyster uttryckte sig på 
det viset men att det i efterhand kan ha startat en tankeprocess hos henne. Båda hennes 
föräldrar och syskon har studerat vid högre studier, samtidigt som hon berättar att hennes 
föräldrar har sagt till henne att hon får göra precis vad hon vill. 

6.1.6 Tanja 

Tanja studerar tolknings- och översättningskurser vid Stockholm och är 26 år gammal. Vilken 
termin hos studerar är oklart. Hon berättar att studera vid högre studier var för henne ett 
naturligt val, att hela hennes familj har studerat. Hon berättar att hon valde att studera vidare på 
grund av ett intresse hon har för språk och att hon också ville få mer kunskap om området samt 
få en kandidatexamen. 

Tanja berättar att hon motiveras till att studera på grund av att hennes vänner klagar över att de 
är mycket missnöjda med sina jobb som städare. Hon berättar att hon väljer att studera för att 
kunna få möjligheten att kunna välja bland andra jobb än vad hon annars ser är möjligt. Hon 
menar på att det motiverar henne att göra någonting annorlunda och att en utbildning ger henne 
de förutsättningarna att istället få ett jobb som intresserar henne. Hon säger: ”Att plugga för att 
få möjligheter att välja vad jag vill”. 

Tanja, som kommer från en akademisk familj, berättar att hon upplever att studier har fler syften 
än att bara vara kunskapsutvecklade.  

”Som mina föräldrar sa att studiers ska inte lära mig någonting direkt utan man lär sig att 
söka information, att uppfatta världen på ett annat sätt. Det är jag som ska välja sen vad jag 
läser och vad jag ska ta till mig sen...ja studier ändrar lite syn på världen och på livet och 
kanske på det sättet, inte som grundskola att läraren säger det här och så tar jag det bara och 
kommer ihåg sen utan man måste ha nån kritik till det man läser också....så det kanske är 
så.” 

Hon delar sina föräldrars uppfattning kring att högre studier gör att man uppfattar världen på ett 
annorlunda sätt, lär en att söka information och bli en kritisk tänkare.  
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6.2 Sammanfattning 

De tre studenterna på studie- och yrkesvägledarprogrammet har inte bara 
utbildningsprogrammet gemensamt utan de har en liknande bakgrund, eftersom samtliga saknar 
studietradition i hemmet. Två av dem förändrar sin inställning till högre studier under 
utbildningens gång, och samma personer finner en ny och samhällsmedveten inställning till 
meningen med studierna. Ursprungligen ville de ha ett yrke, bli något, men studierna har 
fördjupat dem till att också bli någon, ett medvetet intresse för kunskap och en kommande 
samhällsuppgift för individen. 

De tre övriga studenterna skiljer sig åt vad gäller studieprogram, men de har i varierande grad 
studietradition i hemmet. I motsats till studenterna på studie- och yrkesvägledarprogrammet 
talar de inte heller om någon djupgående förändring hos sig själva till följd av studierna.  

Likheter och skillnader i materialet kommer i den fortsatta framställningen att belysas mer 
systematiskt genom jämförande tabeller, kommentarer, anknytning till tidigare forskning och 
teoribildning samt vårt syfte och våra forskningsfrågor. 
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7. Analys 

Här analyseras resultatet i relation till forskningsfrågor, tidigare forskning samt teori. 

7.1 Initiala incitament till högre studier 

Hos våra tillfrågade studenter framträder två typer av incitament i linje med begreppet motiv. Vi 
har kallat dem push och pull, engelska benämningar på vad man på svenska skulle kunna kalla 
flykt från och flykt till, i folkmun även kallat ”piskor och morötter”. 

Här presenteras de olika push och pull faktorerna som de tillfrågade studenterna hade till högre 
studier. Vi har valt att presentera det i tabellform för att göra det mer överblickbart. 

 
 

Namn 
 

PUSH 
 

PULL 

Sigmund Slippa jobba som konditor Status, trygghet, få ett bra yrke,  
bevisa för sig själv  

Sofie Byta bransch, slippa stressen Få ett jobb hon trivs med 

Simon  Man måste ha en utbildning för att kunna få ett 
arbete, bevisa för sig själv 

Petra Pressen från sin syster Få jobba med något som intresserar henne 

Marcus  Man måste ha en utbildning för att kunna få ett 
arbete 

 
Tanja Slippa undan en eventuell framtid som 

städare 
Få jobba med något som intresserar henne 

 

 
Tabell 3. Ovan visar tabellen intervjupersonernas olika push och pull till högre studier. Den 
uppmärksamma läsaren kan notera att vissa fält är tomma, detta är på grund av att det var ingenting som 
nämndes under intervjuerna och är därför noterbart. 
 
Vi har identifierat med hjälp av tabell 3 (push och pull) att tre personer uppger dåliga arbeten 
som negativt incitament och fyra . De negativa incitamenten har fungerat som en push, det vill 
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säga en flykt ifrån deras nuvarande eller befarade situation.  
I följande underrubriker kommer vi att presentera de olika intervjupersonernas push och pull 
faktorer som återfinns i tabellen och slutligen sammanfatta dem. 
 
Push 
 
Vissa av de tillfrågade studenternas motiv ter sig som push vilket innebär att de började studera 
genom känslan att de ville fly undan vissa saker, så som ett jobb, en bransch eller en känsla. En 
av studenterna berättade att hon ville slippa stressen som hon upplevde i sitt dåvarande arbete. 
Flera berättade att de ville byta arbete och därför valde de att studera vidare.  
 
Pull 
 
Den andra sidan av personernas motiv är pull och det innebär att de har gått in i högre studier 
för att sträva mot ett mål, man flyr till någonting.   

Som man kan se i tabellen (se tabell 3) svarade tre studenter att de vill få ett yrke eller att utan 
utbildning så får man inget arbete, detta ser vi som samma typ av pull. Enligt oss menar de att 
utan högre studier finns det svårigheter att kunna få ett arbete/yrke. De säger att de motiverades 
att kunna få ett yrke efter avslutade studier och att det var en drivkraft till att de börjat studera. 
Vi tolkar det som att de ville kunna få ett arbete efter avslutade studier.  

Vidare i vår studie framkom det att två studenter uppger att om de ska få arbeta med det som 
intresserar dem så måste de ha en utbildning. Vi ser det som att våra tillfrågade studenter menar 
att för att kunna arbeta med det som intresserar dem krävs det en utbildning på högre nivå.  

En av studenterna svarade att han ville genom utbildningen få en bättre status och vi upplever 
det som en pull, då han beskriver att det blir som en flykt till en bättre status än den han 
upplever att han har idag.   

7.2 Förväntanstryck  

Vi kan se att det finns två olika typer av förväntanstryck: från samhället och från familjen. Det 
vi har uppmärksammat från våra intervjuer är att personerna upplever olika mycket 
förväntanstryck och att förväntningarna ibland kommer från olika håll. Det vi kan utläsa från 
vårt empiriska material är att det tydligt framkommer att det finns förväntanstryck, både 
medvetet och omedvetet.  

Simon och Marcus uttrycker sig tydligt kring att de upplever ett starkt förväntanstryck från 
samhället när de säger att man måste ha en utbildning för att kunna få ett jobb. Detta tolkar vi 
som att de är medvetna om hur den aktuella samhällssituationen ser ut och det vi också 
uppmärksammat är att det saknas en studietradition i hemmet, vilket gör att förväntanstrycket 
därifrån är lågt.  
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Simon och Sigmund är de som har gått in i högre studier för att bevisa för sig själva att de kan 
klara av denna utmaning. Förväntanstrycket från hemmet tycks vara lågt och studietradition 
saknas.  

Petra och Tanja har däremot en studietradition i hemmet och vi upplever då att de har ett stort 
förväntanstryck från familjen. Tanja berättar till och med att högre studier var ett naturligt val 
för henne att göra; vi tolkar det som att hon upplever att det inte fanns någon annan väg att gå.  

Tanja utmärker sig på så vis att hon upplever att hon har stort förväntanstryck både från 
familjen och från samhället. Petras situation ser lite annorlunda ut på så sätt. Hon nämner inte 
att det var ett naturligt val för henne och hennes föräldrar hade sagt till henne att hon fick göra 
vad hon ville. Men ändå upplever vi att det fanns ett starkt omedvetet förväntanstryck då alla i 
hennes familj har studerat vidare och att påtryckningarna från systern var en bidragande faktor.  

7.3 Inre motivation  

Den inre motivation som styrs av mål och intressen hos individen är den inre drivkraft som för 
individen framåt. Enligt vårt empiriska material kan vi dela upp den inre motivationen i två 
kategorier: Kunskapstörst och bildningsresa. Med kunskapstörst menar vi att det finns en lust 
att lära och ta till sig kunskap hos individen som blir till en drivkraft i studierna. Den andra 
kategorin; bildningsresa; har fått sitt namn genom att personerna pratar om att de upplever en 
förändring hos själv själva under studiernas gång.  
 
Kunskapstörst  
 
När Sigmund säger att han frivilligt läser mer studielitteratur än nödvändigt tolkar vi det som att 
han har kunskapstörst och hela tiden letar efter ny kunskap. Samma sak gäller för Tanja som har 
ett brinnande intresse för språk vilket ligger i linje med kunskapstörst. Vi anser också att 
Marcus är kunskapstörstande då han säger att han har ett intresse för ämnet och vill utveckla den 
kunskapen. 
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Bildningsresa 
 
Tre av intervjupersonerna beskriver att de har varit med om en förändring hos sig själva 
gällande sitt sätt att se och tänka på omvärlden. Sigmund berättar att han märker en skillnad hos 
sig själv gällande hur han ser på världen jämfört med före studierna. Vi får också målande 
beskrivningar av Simon och Sofie om deras resa och de säger saker som att: 

 
”Det känns som att någon har knockat ner några väggar i liksom ditt medvetande” 

- Simon 
 

”Det är som att gå på en äng. Om du kan mycket om växtlighet och blommor och sånt så blir din 
upplevelse att gå på den här ängen lite annorlunda” 

               - Sofie 
 
Det vi kan se är att studenterna nu pratar om en förändring hos sig själva, vilket de menar har 
inneburit att de har förändrats som personer och nu känner att de tillhör en ny grupp av 
individer.  

Tanja som har studietraditionen i hemmet talar inte om en förändring hos sig själv men nämner 
att hon är medveten om att högre studier kan bidra med så mycket mer än bara ämneskunskaper, 
det vill säga att man också kan utvecklas som individ.  

Vi anser att kunskapstörst svarar mot bildningsbegreppets objektiva sida, att erövra ett 
kunskapsstoff, medan bildningsresan handlar om den subjektiva sidan, att genomgå en 
personlighetsutvecklande process. De är inte varandras motpoler men det finns ändå saker som 
skiljer dessa åt.  

7.4 Aktuella incitament till högre studier 

Det starkaste aktuella motivet var att de tillfrågade studenterna ville hjälpa andra och det hade 
växt fram under studiernas gång. En av de tillfrågade studenterna gick in i studier för att kunna 
få ett arbete men har med utbildningens gång ändrat sitt motiv till att studera. Det aktuella 
motivet är nu istället att hon studerar för att hon har ett intresse för utbildningens innehåll.  
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7.5 Studentidentiteter 

Vi väljer att dela in studentidentiteterna i tre olika kluster; defensiv, neutral och offensiv; detta 
utifrån hur vi tolkar Brons m.fl. studentidentiteter. Det vi kan se är att en del av 
studentidentiteterna är mer offensiva till sin natur, med det menar vi att de är mer pådrivande 
och framåt i sitt sätt. Det kluster som är defensivt menar vi har ett mer tillbakadraget eller 
försvarsinriktat sätt att förhålla sig till studierna. Det neutrala klustret anser vi är varken eller.  

 
 
 Studentidentiteter Sigmund Sofie Simon Marcus    Petra Tanja 

(Den väntande)        

Den kämpande (X)      

Defensiv 

Den kluvna       

Den enspåriga      (X) 

Den självförverkligande  X     

Neutralt 

Den osjälviska (X)  (X)    

Den nyttoinriktade X   X (X) (X) 

Den bekräftelsesökande X  X    

Offensiv 

Den kunskapstörstande X   (X)  (X) 

 
 
Tabell 3. Här redogörs de olika studentidentiteterna som återfinns i Bron m.fl. studie samt den 
studentidentitet som har vuxit fram i vår studie har vi valt att kalla för den bekräftelsesökande studenten.  
Det vi också kan se i tabellen är att den väntande studenten inte återfinns i vår studie. Kryssen som står 
inom parentes innebär att de återfinns vagt eller delvis. 

 

Sigmund kan vi återfinna i flera studentidentiteter: Den bekräftelsesökande, den 
kunskapstörstande och den nyttoinriktade var starkast. Den kämpande och den osjälviska var 
svaga men ändå påtagliga. Vi menar att han är den bekräftelsesökande studenten av den 
anledningen att han berättar att han gick in i studierna för att kunna bevisa för sig själv att han 
skulle klara av det. När han berättar att han läser mer litteratur utöver ordinarie och är 
entusiastisk över detta tolkar vi det som att han är den kunskapstörstande studenten, då han är 
ute efter själva lärandeprocessen och kunskapen. Den nyttoinriktade studenten är han för att han 
förklarar att han började studera för att kunna få ett arbete och för att eventuellt kunna höja sin 
status, vi tolkar det som två stora drivkrafter för honom. Enligt Bron m.fl. (2013) ligger arbetet i 
fokus för studenten och att möjligtvis kunna höja sin status.  

En av de mer svaga identiteterna var den kämpande studenten då Sigmund berättar att han under 
första tiden av sina studier inte riktigt förstod vad utbildningen innebar. Vi upplever dock inte 
att han hade så stora problem med att klara sig, men att det inte fanns så hög motivation hos 
honom och av den anledningen så blir studentidentiteten mer vag. Han säger att han med hjälp 
utav sin utbildning vill hjälpa andra med vägledning men att det ändå framkommer under 
intervjun att han utbildar sig för sig egen del. Det gör att vi upplever att identiteten den 
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osjälviska återfinns men att den är vag.   

Sofie representerar den självförverkligande studenten av den anledningen att hon berättade att 
efter hon blev gravid fick hon en mindre livskris som resulterade i att hon började tänka på vad 
hon ville göra med sitt liv, det i sin tur ledde till att hon började studera. Vi tolkar det som att 
hon efter graviditeten, som är en stor händelse i livet, ville förverkliga sina egna drömmar och 
därför räknar vi henne till den identiteten. 
 
Simon har ett drag av den bekräftelsesökande studenten och delvis den osjälviska studenten. 
Han berättar att anledningen till att han började studera var för att kunna bevisa för sig själv och 
andra att han kunde klara att studera på en högre nivå. Simon är delvis den osjälviska eftersom 
att han berättar att han i sina studier upptäckte att med hjälp av utbildningen kunde han hjälpa 
andra och att det blev som en drivkraft för honom. Men vi upplever att det inte var hans 
huvudmotiv utan att som han säger uppkom under resans gång. 
 
Marcus är den nyttoinriktade studenten då hans fokus med studierna ligger på att kunna få ett 
arbete efter studierna, vilket stämmer överens med Brons m.fl. (2013) beskrivning av 
studentidentiteten. Vi ser också att han vagt skulle kunna vara den kunskapstörstande studenten 
av den anledningen att han nämner att han vill ha mer kunskap om ämnet, men att huvudfokus 
fortfarande ligger på att få ett arbete.  
 
Petras intervju gav inte tillräckligt givande empiriskt material för att kunna utläsa en tydlig 
studentidentitet. I och med att hon nämner att hon vill studera för att kunna få ett givande arbete 
tolkar henne som en vag variant av den nyttoinriktade studenten som enligt Bron m.fl. (2013) 
läser för att få ett arbete. Vi anser därför att hon är vag för att vi får känslan över att arbetet inte 
står helt i fokus hos henne utan att det är andra intressen som styr.  
 
Tanja har drag av den nyttoinriktade studenten, den enspåriga studenten och den 
kunskapstörstande studenten. Hon berättar att hon väljer att studera vidare för att kunna få en 
möjlighet att välja vilket yrke som hon ska ha. Vi anser dock att hon är vag av den anledningen 
att studietraditionen ligger i hemmet och att förväntanstrycket är högt. Det gör att vi tolkar det 
som hon inte har gjort ett självständigt val till att gå in i högre studier och därför blir hennes 
motiv vaga eller blandade. Tanja berättar att hon har ett stort intresse för språk och vill ha mer 
kunskap om ämnet, det gör att vi anser att hon är vagt den kunskapstörstande studenten. Vi 
upplever att hon inte väljer att studera vidare på grund av sitt intresse utan än en gång handlar 
det om att hon har studietraditionen i hemmet.  
 
Sammanfattningsvis av alla intervjuer kan vi se att den nyttoinriktade studenten återfanns flest 
gånger med fyra intervjupersoner utav sex. Den väntande studenten återfanns inte bland våra 
intervjupersoner. Den identitet som tillkom genom vår studie var den bekräftelsesökande 
studenten och den återfanns hos två av intervjupersonerna.  
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7.6 Motiv och motivation i relation till behovstrappan. 

Vi har återfunnit flera av studenternas motiv och motivation i mer än ett steg av 
behovshierarkin, vilket gör att den uppmärksamma läsaren kan notera detta.  

 

Det första steget i Maslows behovshierarki handlar om att tillfredsställa de fysiologiska 
behoven men ingen av de tillfrågade studenterna upplevde att de gick in i högre studier för att 
kunna överleva. 

 

Det andra steget handlar om trygghet, säkerhet och att människan behöver skapa sig rutiner och 
stabilitet för att uppfylla behovet. I vår studie framkom det att Sigmund, Simon och Marcus  
gick in i högre studier för att kunna få ett arbete, åtminstone som initialt incitament. Studenterna 
berättar att de har valt att studera vidare för att på så vis säkra sin framtid gällande arbete och 
detta tolkar vi som en trygghetshandling som då innebär steg två i Maslows behovshierarki.  

 

Det tredje steget handlar om gemenskap och relationer samt önskan att få tillhöra. Ur vårt 
material framkom det att två av studenterna, Petra och Tanja, har gått in i högre studier för att 
främja relationerna med deras familjer på så vis att det har funnits ett förväntanstryck att börja 
studera. Med det menar vi att studietraditionen finns i deras hem och att de har börjat studera för 
att kunna känna tillhörighet och gemenskap, på så vis tolkar vi det som att de befinner sig på det 
tredje steget i Maslows behovshierarki. 

 

Det fjärde steget innefattar behovet att känna sig uppskattad och positiv självuppfattning. I vårt 
material kan vi se att det är två stycken, Sigmund och Simon, som nämner att de vill bevisa för 
sig själva att de kan klara av högre studier. Detta tolkar vi som att personerna genom studierna 
vill känna att de duger och genom studieprestation vinner respekt från andra. En av de 
studenterna nämner också att han vill uppnå en bättre status än den han redan har med hjälp utav 
studierna. Vi ser det som att han menar på att bättre status leder till respekt från andra. Även 
detta återfinns i Haglunds (2008) enkätundersökning där en liten del har angett att ett skäl att 
studera vidare skulle vara att man får bättre status och mer respekt. 

Två av de tillfrågade studenterna, Sigmund och Tanja, upplever vi har kunskapstörst och detta 
tycker vi oss också kunna identifiera i överkant av steg fyra. Vi anser att de försöker fylla 
behovet av att vilja känna uppskattning och respekt från sig själva och andra genom att höja sin 
kompetens, i form av att törsta efter mer kunskap.   

 

Det femte steget handlar om självförverkligande exempelvis att man uppfyller en dröm. Vi 
upplever att två av de tillfrågade studenterna, Sigmund och Sofie, menar att det är inte är yrket 
som utbildningen leder till som gör att de förverkligar sig själva utan att det är studierna i sig. 
Med det menar vi att det verkar vara deras vilja att fly från deras tidigare sysselsättning som gör 
att valet av studier inte har lika stor betydelse, utan att deras intresse ligger i att få studera. Det i 
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sin tur handlar om att de ska få kunna utveckla sig själva och det leder till självförverkligande 
genom studierna.  

Tre av de tillfrågade studenterna, Sofie, Petra och Tanja, har angett att de studerar för att kunna 
få ett arbete de trivs med och som intresserar dem. Detta är, enligt oss, en annan typ av 
självförverkligande som också går i linje med det resultat Haglunds (2008) enkätundersökning 
gav gällande varför gymnasister skulle kunna tänka sig att studera. Majoriteten av de tillfrågade 
gymnasisterna anser att man behöver ha en utbildning för att kunna få ett bra arbete. Trivsel, 
intresse och ett bra arbete anser vi tillhöra samma positiva ”motivfamilj”. Vi ser att de siktar 
högre än att bara få ett arbete, det gör att de hör hemma på femte steget.  

 

I och med att stegen i Maslows behovshierarki flyter ihop och inte kan ses som isolerade har vi 
genom vårt material funnit att två av de tillfrågade studenterna, Sigmund och Simon, som 
pendlar mellan steg tre och fem. Anledningen till att vi anser att de ligger mellan steg tre och 
fem i behovshierarkin är att för det första att de uttalar sig om att de vill hjälpa andra med hjälp 
av sin utbildning och genom att hjälpa andra så skapar man sig, vare sig man vill eller inte, 
relationer till andra. Man önskar att få vara med och hjälpa andra och på så sätt bli delaktig i 
någonting större än sig själv. För det andra kan vi genom deras svar se att de känner att deras 
kompetens och självförtroende har stärkts med hjälp av utbildningen. Anledningen till att vi 
tycker den kan få tillhöra steg fem är att de tillfrågade studenterna uttalar att få hjälpa andra som 
ett aktuellt motiv, någonting som de genom studierna har utvecklat och blivit ett motiv. Det har 
gett dem ett nytt mål med studierna och det blir en del av deras självförverkligande.  

Vi ser att viljan att få hjälpa andra genom den nya kunskapen skulle kunna vara ett resultat av 
det transformativa lärandet och det är det vi kallar för bildningsresan. Båda studenterna har 
uttalat sig om att de upplever att utbildningen har gett dem nya perspektiv. Wilhelmson (2005) 
skriver att förändringsprocessen ger nya sätt att vilja handla och genom att pröva sina nya 
färdigheter förändras och växer också självförtroendet och kompetensen. Med det menar vi att 
självförtroendet har stärkts hos de tillfrågade studenterna och det gör att de önskar att få pröva 
de nyförvärvade kunskaperna, i detta fall genom att hjälpa andra.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultat i förhållande till syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att undersöka och skildra några studenters motiv och motivation kring 
högre studier. Studiens resultat visar att individerna hade många skilda motiv men också flera 
gemensamma. Vi menar att det visar att motiv till högre studier är delvis individuellt. Samma 
sak gällande deras motivation och deras upplevelser kring studietiden. Det var en spännande 
upptäckt att de tillfrågade studenternas motiv till högre studier inte var konstanta utan hade 
förändrats under studiernas gång. Det var då vi skilde på två kategorier av motiv som vi valde 
att kalla initiala incitament och aktuella incitament.  

Som Bron m.fl. (2013) beskriver är inte de studentidentiteter som de fann något fast utan något 
som de såg i de rådande omständigheterna Detta kan vi hålla med om då vi återfann alla utom 
en, den väntande studenten. Vi anser inte att den är inaktuell på något vis utan att detta kan bero 
på att vårt empiriska material inte var lika omfattande som deras. Att denna identitet inte 
återfanns upplever vi är häpnadsväckande då vi trodde att den eventuellt skulle kunnat vara en 
av de mest förekommande med tanke på svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. 

Vår nya studentidentitet, den bekräftelsesökande studenten, växte fram med hjälp av 
intervjufrågorna som handlade om hur det kom sig att de valde att studera vidare. Två av 
intervjupersonerna betonade vikten av att studera för att bevisa för sig själv att de kunde klara 
av högre studier. Där var inte de av Bron m.fl. studentidentiteter tillräckliga för att finna det 
motivet. Vi ansåg då att det var intressant och nödvändigt för vår studie att tillföra den nya 
identiteten, det hade en alldeles för stor betydelse för deras motiv till högre studier för att kunna 
bortse ifrån. Det gör att vår studie ger ett nytt bidrag till forskningsfältet och genererade ny 
kunskap.  

8.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning  

Det vi uppmärksammade i vår undersökning var att två intervjupersoner svarade att de ansåg att 
man behövde en utbildning för att, enligt dem själva, kunna få ett bra arbete. Det innebär att 
förväntanstrycket från samhället är påtagligt.  

Det var intressant att vårt resultat gick hand i hand med Haglunds (2008) resultat kring att man 
måste ha en utbildning för att kunna få ett bra arbete. Vi ställer oss frågande till vad det skulle 
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kunna bero på och tänker att det eventuellt kan ha att göra med att det har tillkommit så pass 
många utbildningar på senare tid. Spekulationerna går också kring att det kanske har att göra 
med att samhällsklimatet och att dagens samhälle efterfrågar att man har en utbildning. Vi 
menar på att Högskoleutbildning har blivit ett allt mer naturligt steg att ta vilket gör att fler 
upplever att man måste ha en högskoleutbildning för att kunna få ett bra jobb. 

Den uppmärksamma läsaren kan ha noterat att de som talar om att de har märkt en förändring 
hos sig själva, alltså de som pratar om det utifrån Mezirow och Wilhelmson, kallar för det 
transformativa lärandet, är de som inte har en studietradition i hemmet. En annan gemensam 
nämnare de har är att de alla tre går på studie – och yrkesvägledareprogrammet. Vi spekulerar i 
om det transformativa lärandet har att göra med att de inte har ”det akademiska tänket” i 
familjen och att det då blir som en nyhet för dem. Eller är det så att studie – och 
yrkesvägledarprogrammet i sig gör något med individen och vad i så fall? 

En upptäckt vi gjorde när vi såg på vårt material utifrån Maslows teori var att det lägre nivåerna 
kan kopplas ihop med det vi kallar för push, alltså en flykt ifrån någonting. Det är emellertid 
inte alla av de tillfrågade studenterna som flyr ifrån någonting utan flyr till något (se tabell 3). 
Detta tror vi kan bero på att vi lever i en välfärdsstat vilket betyder att vi har ett större skyddsnät 
gällande basbehoven. 

8.3 Metod i förhållande till studien 

Valet av kvalitativ metod var optimalt för vår studie eftersom den inbjöd till djupare 
resonemang och tankar hos de tillfrågade studenterna. Detta till skillnad från Haglunds studie 
(2008) kring motiv som bygger på kvantitativ forskning med utprövade enkäter, vilket enligt oss 
inte har gett en djupare bild av respondenterna. Det har lett till att vår studie tillfört viss kunskap 
genom metodvalet, exempelvis genom upptäckten av en ny studentidentitet som saknades hos 
Bron m. fl. (2013): den bekräftelsesökande studenten. 
 
Vi anser att det kunde ha funnits en vinst i att ha fokusgrupper som hade tillåtit studenterna att 
diskutera motiv och motivation, för att eventuellt kunna få ta del av fler resonemang och 
aspekter. Men på grund av den snäva tidsramen höll vi oss till den valda metoden.  
 
Genom att konkretisera forskningsfrågorna med intervjufrågorna optimerade vi chanserna att få 
svar på dem. I efterhand kan vi se att våra intervjufrågor fungerade bra i relation till studiens 
syfte och genererade utförliga och oväntade svar som ledde oss in på det transformativa 
lärandet. Här märker vi vad högre studier kan göra med vuxna individer. 

Vi märkte att vi fick bättre kontakt med dem som studerade vid studie- och 
yrkesvägledarprogrammet i intervjuerna. Vi har ju utbildningen som gemensam nämnare och 
detta gjorde att vi ”talade samma språk”. På så vis ledde det till att svaren blev mer livliga och 
utförliga. En risk vi kan se med detta är att de möjligtvis gav oss de svar de trodde vi ville höra 
på grund av att vi är framtida kollegor och att de kände, mer än de andra studenterna, att de 
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behövde bevisa någonting för oss.  

Den uppmärksamma läsaren kan ha noterat att Sigmund återfinns på många ställen i studien. 
Detta beror på att hans intervju var längst och mest utförlig. Det bidrog till att vi lyckades 
identifiera flest motiv och studentidentiteter.  

8.4 Studiens resultat i förhållande till studie- och 
yrkesvägledning 

Vi upplever att flera av de tillfrågade studenterna har valt en utbildning utan att egentligen veta 
vad den innebär. Hur kommer det sig? Behöver vi studie- och yrkesvägledare mer tid till 
högskoleväljarna? Behöver vägledning bli mer lättillgängligt?  
 
Som blivande studie- och yrkesvägledare har processen ökat vår medvetenhet om att studenters 
motiv, motivation och upplevelser av studierna inte är något enhetligt. Å andra sidan går de att 
överblicka genom jämförande analys och anknytning till etablerade teorier.  Vi ser också värdet 
av att undersöka och förstå sig på varför unga vuxna väljer att studera vidare.  Individuella 
samtal om individens egentliga motiv inför högre studier och en tilltänkt utbildning kan i bästa 
fall senare avhopp förebyggas. Vi ser också en fördel med att i samtalen försöka utreda 
motivationen, bakomliggande orsaker och framåtsyftande motiv. Ibland ligger motiven hos 
individen, andra gånger finns orsakerna i omgivningen. Däremot är inte motiven och 
motivationen alltid konstant, utan transformationer förekommer.  
 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Vi ser en poäng med att i fortsättningen undersöka studie – och yrkesvägledarstudenters motiv 
till högre studier och deras motivation. Detta för att det transformativa lärandet bara dök upp 
hos just dem studerade på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Har det att göra med att de inte 
har någon studietradition i hemmet eller har det med utbildningens art att göra? 

Som tidigare nämnt skulle vi se en vinst med att göra fokusgrupper som ett komplement till vår 
forskning. Frågor som vi skulle vilja ha fler svar och resonemang kring är hur studenterna 
upplever samhällets krav på individer gällande högre utbildning, vilken status högre utbildning 
har samt varför de tror att bekräftelsebehovet har ökat.  

I vår studie har vi respondenter som läser på etablerade och yrkesspecifika program. Vi 
eftersträvade att få ett mer varierat urval genom att söka efter individer som läser fristående 
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kurser, dock lyckades vi inte med detta. Det hade varit spännande att fortsätta jakten på de 
studenterna för att på så vis ta reda på varför man väljer att läsa enbart fristående kurser istället 
för ett helt program. 

Vi ser ett behov av att fortsätta undersöka den nya identiteten, den bekräftelsesökande 
studenten, för att mer i detalj kunna utveckla kunskapen om vilka studenter som representerar 
detta motiv. 
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9. Slutsatser  

Det vi kan se är att motiven för att gå in i högre studier ibland är knutna till yttre påtryckningar 
såsom att studietradition förekommer i hemmet, vilket innebär att valet av högre studier kan 
framstå som självklart.  

Motivationen till högre studier kan också komma främst från individens egna intressen och 
behov, däribland fann vi ett incitament; att bevisa för sig själv att man kan.  

Vi har sett att motivation också kan höra ihop med vetskapen om vad som gäller och krävs för 
en utbildning, vilket gör att motivationen kan utvecklas efter hand. 

Upptäckten kring den nya studentidentiteten, som är sprungen ur våra data, bidrar till insikten 
att vuxna individer kan välja högre studier för att bevisa för sig själva (och andra?) att de duger.   

Våra data visar att vissa studenters motiv förändras under studiernas gång och att de också, i 
flesta fall, pratar om en förändring hos sig själva. 
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Bilaga 1- Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Vi är två blivande studie - och yrkesvägledare, Emma Bergvall och Ingela Eriksson, vid 
Stockholms Universitet. 
Just nu skriver vi vårt examensarbete och söker efter personer som går på 
Högskola/Universitet och är i åldern 25-30år och som läser vid högre utbildning för första 
gången. 
  
Examensarbetet kommer att handla om vad individer har för motivation till att studera 
vidare vid högre utbildning. Vi är intresserade av är att komma i kontakt med dig som 
uppfyller våra kriterier och är intresserad av att ställa upp på en intervju.  
 
Vi beräknar att intervjun tar cirka en halvtimme och vi möter självklart upp dig på det 
ställe som passar dig bäst. Givetvis är alla våra intervjupersoner anonyma och du kan när 
som helst avsluta intervjun. 
  
Om du har eventuella frågor angående undersökningen så får du gärna ta kontakt med oss. 
 
Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att vara med och om du svarade så fort som möjligt! 
 
Med vänlig hälsning  
Emma Bergvall & Ingela Eriksson 
  
 
 Det går bra att kontakta oss via mejl. 
 
emma.bergvall@gmail.com 
 
  
ingelaeriksson2@hotmail.com 
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Bilaga 2- Intervjumanual 
 
Vad hade individen för typ motiv till högre studier? 

 

1. Berätta om hur kom det sig att du valde att studera vidare? 

2. (Vad läser du och ) varför valde du det ?  

3. Vad har du för mål med dina studier? 

4. *Vad säger du själv vara den största påverkan till att du valde att studera vidare? 

5.  Anser du att det var någon i din omgivning som påverkade dig? Om ja i så fall 
vem eller vilka? 

6. Vad tänker du använda din utbildning till? 

7. Har du märkt att dina studiekompisar har andra anledningar till att läsa på det här 
programmet/ämnet än vad du har? 

8. Tycker du att din uppfattning kring högre studier har förändrats under studiernas 
gång? 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

9. Vad gick du för program på gymnasiet? 

10. Har du någon av dina föräldrar läst vidare? 

11. Känner du att du haft någon form av förebild som påverkat dig i ditt val? Om ja, 
Berätta! Om nej, tror du att något annat kan ha påverkat dig? 

 

(Motivationsfrågor) Om respondenten nämner ordet motivation så kommer vi ställa dessa 
frågor. 

 

1. Vad är motivation för dig? 

2. Vad betyder motivation för dig? 

 

 

 


