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Förändringar som sker påverkar individen på olika sätt i förändringar. Inom 
forskning om förändringar finns mycket kvantitativa undersökningar som 
utförts om och hur studenter upplever motivation i sina studier men få 
kvalitativa undersökningar om upplevelsen av motivation under en 
organisationsoförändring. Undersökningen utfördes bland studenter vars 
utbildningsprogram kommer att läggas ned på skolan. Syftet är att 
undersöka upplevelsen av motivation i en organisationsförändring. 
Resultatet visar att studenterna upplever sig motiverade i förändringen, de 
kommer att klara sitt utbildningsmål och är fortfarande motiverade av att 
studera vidare. Någon av deltagarna upplever oro över att kunna 
komplettera sina studier med anledning av sin ålder. Resultatet visar att det 
som påverkade motivationen mest är stress med anledning av nyinförda 
betygskraven som genomfördes i svenska skolor. De nya betygskraven 
genererade till att kunskapskraven för att klara kurserna ökade samtidigt 
som tidspressen för att hinna klart kurserna kortades ned med anledning av 
nedläggningen av utbildningen. 

Introduktion 

I en tid då allt snabbare beslut fattas och förändringar ständigt sker i samhället cirkulerar en 
ständig aktuell debatt i media om och kring hur skolan som organisation ska utvecklas och bli 
bättre. De omnämns ur perspektiv av att skolan som organisation ska arbeta efter att ge 
kunskap om hållbar utveckling och god folkhälsa. Samtidigt lever vi idag i ett samhälle som 
diagnostiserar människors beteende utan att se till varför individen reagerar som hen gör på 
sin omgivande miljö.  Visst finns forskning om och kring förändringar och hur dess regler 
följs men samtidigt kan det anas en tendens av att bilden som målas upp vid förändringar 
inom skolan har en negativ ton och blir på så vis entydigt tolkad av de som inte främst verkar 
där. Inom begreppet motivation finns mycket forskning om och hur studenter trivs inom 
skolan dock inte ur ett kvalitativt perspektiv där upplevelsen av studenters upplevelse av 
motivation i en förändring. Sedan författare själv är högskolestuderande inom ett 
utbildningsprogram som kommer att läggas ner med anledning av omorganisering så fann hen 
det intressant att utföra en undersökning om och hur studenterna upplever motivation av att 
studera i en organisationsförändring.  

Ingenting varken inom individen eller runt omkring i hens omgivning är beständigt. Även om 
individen inte alltid märker av förändringar så sker det ständigt inom och runt omkring i 
mindre och större omfattning hela tiden. En förändring kan innebära att individen exempelvis 
blir av med sitt arbete med anledning av indragningar på arbetsplatsen. Samtidigt kan 
förändringar tolkas som något positivt, utvecklande och motiverande som ett led till att 
individen lär sig mer och på så vis underlättar och förbättrar sitt liv. En arbetssökandesituation 
kan leda till att individen ser möjligheter och motiveras av att börja studera och utvecklas i 
förändringen på så vis. Lika snabbt kan en förändring innebära en total kullkastning av 
individens trygga tillvaro och orsaka otrygghet istället av andra anledningar. Positiv eller 
negativ inverkan så påverkas individen av förändringar.   
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Mitt i alla förändringar som sker så drivs ändå individen av en vilja att lära, uppleva och 
drivas framåt för att skapa sig en trygghet. Deci & Ryan (2000) menar att individen oftast har 
ett mål med det hen gör och motivation handlar om en känsla av kompetens, 
självbestämmande och samhörighet. Det är den inre drivkraften som fungerar som en 
medfödd nyfikenhet av individens vilja att lära och utvecklas. Viljan att överleva är själva 
motorn till att individen motiveras menar Angelöw (2011).  

Kusurkar, Cate, Asperen & Croiset (2011) utförde en undersökning inom högre utbildning om 
studenters upplevelse av motivation. Undersökningen visar att studenterna inom högre 
utbildning är beroende av en social och ekonomisk trygghet för att de ska lyckas i sina 
studier. Samtidigt visar resultatet i studien att de som studerar på universitet och högskola gör 
det främst av egenintresse för att uppnå ett självförverkligande för att kunna få arbeta inom 
det de helst önskar och vill i framtiden. Undersökningen visar också att studenterna inte 
främst upplever sig motiverade i sina studier genom incitament i form av belöning för väl 
utfört arbete. Deci & Ryan (2000) menar att upplevelsen av självförverkligande behovet är 
den innersta och viktigaste upplevelsen av motivation hos individen för att lyckas och nå 
välbefinnande i en aktivitet.  

Teoretisk bakgrund 

Motivation 

Motivation kan förklaras som ett behov och lika mycket som en anledning till ett beteende för 
att individen att vilja nå ett mål. Motivation omfattas alltså av det som gör att individen agerar 
som hen gör. Det är den inre processen som utgör en drivkraft för individens handlingar 
(Landys & Conte, 2013). Saker som kan aktivera och styra individens beteende beskrivs som 
de livsavgörande behoven som mat, sömn, värme, syre, närhet och behov av att aktiveras. 
Som genom en upplevelse av att ta in sinnesintryck för att överleva, utvecklas och drivas 
framåt. Motivation är en avgörande faktor för att individen ska uppnå en utveckling och för 
att ett lärande ska kunna ske överhuvudtaget. Motivation är basen till individens överlevnad 
och kan beskrivas hur en sådan process sker för att kunna nå och uppfylla ett mål. Illeris 
(2007)  menar att individens motivation beror helt på en egen förmåga av att vara 
uppmärksam på hur kroppen reagerar på stimulans från sin omgivning. 

Inre och yttre motivation 

Det som driver individen att vilja uppnå ett önskat mål har i tidigare forskning delats in i 
upplevelsen av inre och yttre motivation. Inre motivation beskriver hur individen upplever 
någonting i sig själv i form av engagemang, ansvar eller uppmärksamhet. Yttre motivation 
beskrivs som en yttre påverkan där upplevelse av beröm eller handling som en förstärkning 
från omgivningen och kan därför upplevas antingen positivt eller negativt. Ratey (2001) 
menar att det är upplevelsen av motivation som leder känslan till hur en individen reagerar på 
en förstärkning. Sansone. C & Haraickewitcz. M (2000) återhämtar samtidigt att det har med 
individens personlighet att göra och vad hen motiveras utav för att uppnå ett önskat mål.  
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Upplevelsen av motivation har med individens egna inneboende drivkrafter att göra. Ryan & 
Deci (2000) beskriver motivation som att det har att göra med individens egna upplevelser av 
sin omgivning att göra och menar vidare att det är en avgörande faktor framför allt ur ett 
socialt och ett välmående perspektiv för individen. De menar vidare att upplevelsen av 
motivation är helt individuellt relaterat beroende av vad individen är i behov för stimulans för 
att uppnå ett önskat mål. Allt runtomkring i miljön samspelar ständigt och är beroende av var 
och ens form av medvetandeförmåga med en stöttande social omgivning som ser till att 
upplevelsen av motivation tillgodoses.  

Individens behov är av både inre och yttre faktorer och förklarar att den yttre aktiviteten 
påverkar hens inre upplevelse av känslor för att motiveras. Det är den inre upplevelsen av 
motivation som styrs av individens eget intresse medan den yttre motivationen förklaras med 
en förväntan av att någon i omgivningen påverkar med belöning eller en form av bekräftelse 
(Ryan & Deci, 2000). Motivation är avgörande för att kunna nå en utveckling och för att 
lärande ska kunna ske förklarar Illeris (2007).  För att uppleva motivation krävs tillgänglighet 
av kompetens, en bra ekonomi och ett givande av uppskattning menar även Benson och 
Dundis (2003). Kusurkar, et alt (2011) kommer fram till att studenterna på läkarutbildningen 
upplever sig drivas mer framåt av inre motivation alltså genom ett eget intresse av att studera.  

David L Stum (2009) forskar främst om anställdas upplevelse av motivation inom en 
verksamhet. Han kommer fram till hur viktig upplevelsen av tillhörighet är till gruppen för att 
individen ska uppleva motivation och betonar samtidigt hur viktig den sociala sfären även 
privat kring individen är en avgörande faktor för att uppleva motivation. Är den privata sfären 
även i harmoni så blir både arbetsresultatet bättre och mer motiverande menar han. Kusurkar, 
et, alt (2011) kommer fram till i sin studie att vikten av inre och yttre motivation är helt 
avgörande för studenterna i deras utbildning. Dels genom att de upplever att de 
grundläggande basala behoven i form av en inre trygghet och tillhörighet till gruppen är 
tillfreds bland studenterna för att de ska uppleva sig motiverade i sina studier trots 
förändringar.  

 

Maslows behovsteori 

1943 lade Abraham Maslow grunden till behovsteorin. Landys & Conte (2013) beskriver 
Maslows behovsteori som omfattas av individens basala behov som måste tillfredställas för 
att kunna utvecklas och uppleva ett intresse för att nå ett välbefinnande i en aktivitet. Behoven 
representerar Maslow i en hierarki där han menar att dessa behov måste tillfredsställas och 
uppfyllas i en viss bestämd ordning för att uppnås. Först förklarar han de fysiska behoven som 
omfattas av att individen har tillgång till mat, vatten och luft och omfattas av de basala 
behoven för att överhuvudtaget kunna överleva. Det andra behovet är säkerhetsbehovet och 
omfattas av individens upplevelse av trygghet och stabilitet i sitt liv. Det tredje behovet i 
hierarkin är uppfyllelsen av individens sociala behov i form av kärlek, social gemenskap. Det 
fjärde behovet handlar om att inneha en god självkänsla genom att känna sig uppskattad och 
ha kontroll över sitt liv. Först när dessa behov är uppfyllda kan det femte 
självförverkligandebehovet uppnås av att hen kan utvecklas till det hen vill menar Maslow. 
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Samtidigt menar Kauffman & Kauffman (2012) att hierarkierna inte alltid behöver genom 
levas i Maslows bestämda ordning för att tillfredsställa hens behov utan hierarkierna kan 
variera i ordningen och ändå motivera individen att vilja drivas framåt och nå ett högre mål.  

Självbestämmande teorin 

Kusurkar, Cate, Asperen & Croeicet (2011) förklarar självbestämmandeteorin och beskriver 
upplevelsegraden av motivation inom en aktivitet i form av ett intresse, arbete eller 
utbildning. Teorin tar hänsyn till hur de inre behoven upplevs motiverande i förhållande till 
individens egna personliga utveckling och där god hälsa med hänsyn till upplevelsen av 
tillhörighet i sin omgivning är en avgörande faktor.  

Även de yttre behoven omfattas av upplevelsen av motivation med en omgivning som ger 
beröm, bestraffning, utebliven belöning, incitament i form av pengar eller status.  

Teorin förklarar hur individen internaliserar med en aktivitet. Internaliseringen är den yttre 
påverkan som omedvetet upplevs som en reglering för att kunna ex, studera av annan 
anledning än för sitt eget personliga intresse. Detta sker om individen utsätts för 
omgivningens påtryckningar och på så vis skapar ett engagemang i exempel ett ämne i skolan 
som i sin tur leder till att individen ändå kan uppnå ett välbefinnande i en aktivitet. 

Däremot om integreringen sker med en aktivitet av ett eget intresse blir upplevelsen kopplad 
till upplevelse av individens egna inre motivation. Den drivkraften är i sin tur förankrad inom 
individen själv med anledning av en inneboende trygghet och bra självkänsla. Här uppnås en 
känsla av kompetens hos individen av att klara av en aktivitet eller uppgift inom exempel en 
sport ett skolämne eller en arbetsuppgift.  

Viktiga reflektioner som påverkar upplevelsen av kompetens kan vara av en yttre påverkan 
som ex. prov i ett skolämne eller om det är aktuellt med en tävling där känslan av ett måste att 
kunna prestera uppstår. Detta kan generera till att individen upplever sig stressad och pressad 
och motiveras då varken av egen inre eller yttre påverkan som en drivkraft. Detta tillstånd 
benämns demotivation och kan motverkas genom påverkan av hens eget tänkande och 
medvetande förmåga om vad som orsakar och påverkar motivationen i en aktivitet. Här kan 
medvetenhet hjälpa till och leda till att individen lyckas upprätthålla drivkraften och på så vis 
nå ett självförverkligande i en aktivitet trots tvivel och oro över sin egen prestationsförmåga. 

Självbestämmande teorin indelas alltså i inre och yttre påverkan av motivation. Inre 
motivation menas då individen motiveras genom eget personligt intresse med upplevelsen av 
ett eget värde och beskrivs då som autonom motivation.  

Yttre motivation delas in i fyra olika påverkbara faktorer utifrån självbestämmande teorin.   

Först som kontrollerad motivation kallad extern reglering och omfattas om en påverkan av 
omgivning finns för att prestera ett gott resultat i en aktivitet. 

Sedan andra, Introjected reglering är då det finns ett önskemål om upplevelsen av att 
aktiviteten är självförverkligande men ändå med individens egen upplevelse av yttre 
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påverkan. Detta kan skapa skuldkänslor och ångest om inte individen lyckas prestera eller 
uppfylla de krav som individen upplever att omgivningen ställer. 

Den tredje indelningen kallas Identifierad reglering och är då individen värderar sin aktivitet 
högt. Här har individen anammat ett beteende för att uppnå sitt mål.  

Den fjärde påverkan av yttre motivation kallas integrerad reglering och innebär att studierna 
integrerat med individens egna sätt och genom egna värderingar genererar till en självkänsla 
som är av betydelse (Deci & Ryan, 2000).  

Kusurkar et, al,. (2011)  menar att då individen har ett intresse men inte riktigt uppnår 
exempelvis ett studiemål inom ex, teknik så kan en inre inneboende motivator av värderingar, 
trygghet och individens egen vilja generera till att hen uppnår sitt mål med aktiviteten med 
hjälp av yttre påverkan av en mer kunnig person. På detta vis så kommer individen att ändå nå 
sitt mål och uppnå ett välbefinnande i en aktivitet. Här menar de att en förstärkning av yttre 
påverkan kan öka upplevelsen av motivation.  Denna upplevelse av motivation är av högt 
värde för individen och är riktad åt integrerad reglering eftersom intresset för aktiviteten 
påverkar studentens egen självkänsla för att motiveras i sina studier. 

I självbestämmandeteorin är resultatet av upplevelsen om inre och yttre motivation avgörande 
för att nå ett självbestämmande i likhet med att uppnå ett självförverkligande av ett eget 
intresse i en aktivitet i exempel ett ämne.  

Då motivation i huvudsak upplevs som autonom motivation d.v.s. inte med någon påverkan 
av yttre faktorer som att hen utbildar sig med en förväntan av belöning som pengar, status 
eller med krav utifrån individens sociala omgivning som en påverkan är chansen större att 
individen når sitt mål (Kusurkar et, al,. 2011). Perlman (2013) undersökte motivation och 
inlärning hos studenter där visade resultatet att en autonom motivation d.v.s. självstyrande 
undervisning med en stöttande psykosocial mentor under studietiden ökade både studenternas 
betyg och deras motivation av att vilja lära sig mer i skolan.  

Den grupp studenter som hade en kontrollerad undervisning där de själva inte kunde påverka 
sina studier upplevde sig mindre motiverade vilket resulterade i sämre resultat och sämre vilja 
av att studera vidare.  

Bekräftelsen omfattas alltså av det som gör att individen agerar därefter. Samtidigt så är det 
den inre processen som utgör en drivkraft för individens handlingar. Detta är synligt framför 
allt vid demotivation då individens kognitiva medvetande processer kan påverka upplevelsen 
av motivation åt ett utvecklande håll (Landys & Conte, 2013).    

Förändringar  
Ordet förändringar kan förklaras som ett mönster som ändrar form eller struktur. Det är 
någonting nytt som händer. Orsaken till en förändring kan vara av olika skäl som rent av inte 
går att påverka som av politiska beslut eller ekonomiska indragningar.  

I talan om förändringar så sammankopplas oftast ordet förändring med nytänkande och 
utveckling med en positiv klang. Angelöw (2009) beskriver motivation som en motor till att 



6 
 

vilja förändra, utvecklas och leda mot nya mål. Graner (2007) menar att vissa individer drivs 
av förändringar och drivas på så vis framåt av det. Vissa individer trivs i tryggheten och 
upplever förändringar som enbart stressande och belastande. 

Perlman (2013) undersökte om en förändring i undervisningen på skolan kunde påverka 
elevernas motivation av att lära och utvecklas. Resultatet visade att det var när eleverna själva 
hade möjlighet att känna kompetens och fick att vara medbestämmande med en stöttande 
omgivning som de trivdes, utvecklades och lärde sig mest.  

Wigbladh, Hansson, Townsend & Lever (2012) kommer fram till i sin undersökning om 
anställdas motivation i förändring. Då organisationen står inför en förändring och kommer att 
avvecklas helt och hållet så genererar detta ändå till att produktiviteten hos de anställda ökade. 
I undersökningen visar det sig även att samarbetet mellan de anställda ökade under denna tid i 
förändringen. De menar att detta sker eftersom anställda ser detta som att hålla en form av 
arbetskontroll vilket ofta sker på automatik som ett slags försvar individend en förändring.  

Förändringar tar energi och kroppen söker ständigt fysiologiskt och psykiskt efter jämvikt 
med en struktur för att uppleva trygghet, trivsel och må bra (Karlsson, 2010). Inom en 
organisation finns mål i form av strukturer och uppgifter som ska utföras. Då individen 
befinner sig där förväntar sig hen att veta vad som ska hända och göras. Då förändringar sker 
inom en organisation kan strukturen brista och individen kan uppleva sig stressad och 
förvirrad. Schein (2002) menar då att det är viktigt att organisationen tar ansvar för hur 
förändringen sker.  

Wigbladh et, al,. (2012)  beskriver att de anställda vidhåller beslut som ledning föreslagit och 
fortsätter att följa den strukturen trots att företaget kommer att läggas ned. Angelöw (2009) 
förklarar att då negativa inställningar till förändringar sker beror det ofta på utanförskap och 
att individen saknar en känsla av delaktighet men samtidigt finns en inre vilja att kunna vara 
med och påverka sin situation. Dessa omändringar kan i sin tur leda till en upplevelse av 
osäkerhet hos individen. 

Angelöv (2009) förklarar att förändringar kan vara positiva och samtidigt leda till något 
konstruktivt. Förändringen av underinvisningsmetod visade sig generera till att studenterna 
upplevde sig mer motiverade av att utvecklas och lära sig mer eftersom de upplevde sig 
kompetenta och delaktiga i den nya stödjande omgivningen (Perlman, 2013). Upplevs 
förändringar som negativt kan det bero på andra faktorer som förlust av sin sociala omgivning 
eller en inneboende dålig självkänsla menar Angelöw (2009).   

Graner (2007) betonar vikten av att individen klarar av att sätta gränser när förändringar sker. 
Som studerande kan strukturen av ens utbildning omändras eller förändras. Kusukar, et alt. 
(2011) undersöker motivation utifrån läkarstudenters upplevelse av motivation i sin 
utbildning. De kommer fram till i sin undersökning hur viktigt det är med en yttre stödjande 
omgivning för att studenterna ska klara sin utbildning. Avgörande är studentens sociala 
omgivning och att deras omgivning innehar kompetens som en stöttande funktion i form av 
föräldrar, lärare, kollegor eller skolkamrater. Resultatet i studien visar även att känslan av en 
bra struktur, trygghet och tillhörighet i sin skolmiljö är grundläggande faktor för att 
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studenterna ska uppleva sig motiverade. Utifrån självbestämmande teorin framgår det i 
studien hur avgörande det är att studenterna upplever att de har en trygg struktur att utgå ifrån 
i form av trygg ekonomi och en trygg socialomgivning för att lyckas med sin utbildning.  

Hansen (2001) tar upp om hur reaktionerna inom en organisation blir när förändringar av 
trygghet och rutiner ändras vid indragningar och omorganiseringar. Detta kan generera till 
dels att individens sociala och ekonomiska situation förändras.   

Detta kan generera till upplevelse av stress som kan orsaka att individen upplever sig förlora 
något av betydelse då förändring sker. Schein (2002) menar att detta sker oavsett vilken 
förändringsmodell en organisation använder sig utav så är det viktigt att förändringen sker 
stegvis. Han förklarar hur viktigt det är med en struktur som efterföljer vid förändringar. 
Upplevelsen av stress påverkar då inte individen i lika stor utsträckning om strukturen som 
utlovats från början efterföljs i så stor utsträckning som möjligt menar han. Konsekvenserna 
av förändringarna blir då inte lika omfattande.  

Illeris (2007) tar upp om påverkan då hinder uppstår för ett lärande vilket leder till ett försvar 
mot inlärning som kallas ambivalens. Detta tillstånd kan uppstå då stress och ständiga 
förändringar sker och individen börjar tvivla på sig själv och underskattar på så individens sin 
egen förmåga av att lära och prestera. Han betonar även vikten av att inneha en personlig inre 
förmåga av att kringgå förändringarna som sker av stress och press. En förmåga av att se över 
hindren som är framför och att utveckla en förmåga att motiveras mot ett tydligt mål oavsett 
förändringar i yttre miljön där aktiviteten sker.  

Sammanfattningsvis sker förändringar runt omkring individen ständigt i mindre eller större 
utsträckning. En stor del av individens aktiva tid tillbringar hen i en aktivitet i form av 
arbetsplats, fritidsaktivitet eller inom skolverksamhet. Inom aktiviteten utsätts individen 
ständigt av yttre påverkan av att anpassa sig och agera utefter lagar och regler i den miljö hen 
befinner sig i. Forskningen inom förändringar beskrivs ofta som en lärande och utvecklande 
motivator i en aktivitet. Samtidigt så kan förändringen upplevas som ett hinder av inre och 
yttre påverkan i upplevelsen av motivation. Förändringar kan skapa en otrygghet av oro och 
stress hos individen som kan ge oönskade konsekvenser om inte upplevelsen av motivation 
upprätthålls.  

Självbestämmande teorin utgår från individens inre upplevelse av sin yttre omgivning och vad 
som påverkar upplevelsen av motivation i en aktivitet. Genom delaktighet och en upplevelse 
av samhörighet och tillhörighet kan individen upprätthålla och uppleva sig motiverad i en 
förändring. Maslows behovsteori omfattas av individens upplevelse av fysiska behov, 
trygghet, gemenskap, självkänsla för att nå ett självförverkligande mål. Det är först när dessa 
behov är tillgogosedda som individen kan uppleva sig motiverad och nå ett mål. Det som 
motiverar hen främst är upplevelsen av att vilja nå ett mål av självförverkligande och med ett 
självbestämmande. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelse av motivation i organisationsförändring.  
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Metod 

I Undersökningen som handlar om upplevelsen av motivation i organisationsförändring har 
författare valt en hermeneutisk inriktning och är på så vis analyserad ur ett perspektiv av 
tolkande med en förståelse av undersökningsmaterialet. Ansatsen i studien är fenomenologisk 
genom ett sökande av essensen av vad studentens upplevelse av motivation i 
organisationsförändring. Studien syftar till att söka informantens upplevelse av motivation i 
en organisationsförändring. Kvalitativ metod har använts för att på ett djupare plan undersöka 
fenomenet motivation och dess egenskaper i en förändring (Langemar, 2008).   

Undersökningsdeltagare 

 Urvalet för undersökningen är fördelat på fyra deltagare som studerar sitt sista år inom ett 
utbildningsprogram som kommer att läggas ned på skola. Urvalet av deltagare skulle inneha 
åldersintervall mellan 20- 40 år för att eventuellt analysera någon påverkan av motivation i 
förändringen påverkat upplevelsen av motivation i förändringen. 

Langemar (2008) menar att det är att föredra en kvalitativ studie med färre deltagare där 
undersökningen på så vis tar hänsyn till helheten i ett vidare perspektiv av information från en 
urvalsgrupp. 

Frågeformulär 

I genomförandet av undersökningen användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 
samma frågor ställdes i samma ordning till deltagarna (Kvale, 2009). 
Undersökningsmaterialet består av en presentation där författare kort beskriver vad 
undersökningen handlar om och att svaren i intervjun kommer att spelas in och hanteras 
anonymt. Strukturen på frågeformuläret är presenterat i numerisk ordning med underfrågor. 
Underfrågorna är kopplade till huvudfrågan och kommer att fungera som ett stöd för 
intervjuare i sökandet efter upplevelse av motivation hos deltagare. Underfrågorna utformades 
också för att minimera risken av svar från deltagare som ja eller nej på frågan som ställts. 
Frågorna är utformade utifrån teoretisk bakgrund och handlar om upplevelsen av motivation i 
en förändring utifrån Maslows behovshierarki och självbestämmande teorin.  

Första delen i frågeformuläret (Se bil, s. 27- 29) baserades på att undersöka deltagares 
upplevelse av motivation i organisationsförändring utifrån Maslows behovshierarki. Frågorna 
baserades på deltagares upplevelse av motivation i förändringen och om hen upplevt påverkan 
utifrån behovs behovshierarkier fysiologiska, trygghet, gemenskap, självkänsla och 
själförverkligande. Utifrån de fysiologiska behoven ställdes frågan om deltagare upplevt att 
förändringen påverkat motivationen av att må bra under sin studietid samt att inte ekonomi 
eller boende äventyrats med anledning av förändringen och på så individens hindrat 
upplevelsen av att motiveras och nå sitt utbildningsmål. Deltagare frågades om hen upplevt att 
förändringen påverkat hens upplevelse av trygghet med anledning av oro eller osäkerhet för 
att nå sitt utbildningsmål.    

Den sociala tryggheten är viktig för att uppleva gemenskap med sin omgivning och på så vis 
uppleva motivation. För att undersöka om deltagare upplevde sig motiverade av gemenskap 
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ställdes frågor om hur hen i så fall upplevt att vänskapen och om hur sammanhållningen 
upplevts påverkat deltagare i förändringen. För att ta reda på om deltagare upplevt en tro på 
sig själv i sina studier i form av självkänsla så ställdes frågor om det fanns en inre eller yttre 
faktor i förändringen som påverkat studentens upplevelse av motivation. Hur har studentens 
egen upplevelse och självförverkligande påverkats av förändringen av att 
utbildningsprogrammet läggs ner? Hur upplever deltagare att hens studiemotivation påverkats 
i förändringen i form av ansedd status som studerande inom högre utbildning? 

Frågor ställdes om och hur omgivningen bemött studenten i förändringen och på så vis 
påverkat deltagares upplevelse av motivation genom ett annorlunda bemötande som skapat en 
osäkerhet hos studenten? 

För att undersöka hur studenten bemötte informationen om förändringen så ställdes frågan om 
vad hen själv kommer ihåg om sin första reaktion då information om att utbildningen skulle 
läggas ned var?  

För att uppleva motivation och att nå ett mål som självförverkligande frågades studenten om 
hen upplever att hen kommer att nå sitt mål med sin utbildning? Samtidigt efterfrågas om 
deltagare på något vis upplevt förändringen som något utvecklande eller problemlösande som 
ett led av att kunna nå sitt utbildningsmål? Upplever hen sig motiverad av att studera vidare 
efter utbildningen är klar? För att nå ett självförverkligande och nå ett mål och utvecklas till 
vad hen själv vill så behövdes denna fråga ställas om och hur deltagare upplever att hen trots 
förändringen upplever sig motiverad av att studera vidare? 

Självbestämmandeteorin handlar om hur individen upplever sig motiverad utifrån en 
upplevelse av egen personlig utveckling och hur upplever att omgivningen påverkar till en 
utveckling. Frågorna utformades därför om och hur deltagare upplevt en påverkan av att nå 
sitt studiemål sedan studierna påbörjades på skolan. Vidare ställdes frågor om deltagare 
upplevt att hens motivation har påverkats av förändringen för att klara av utbildningen med 
anledning av förändringen? 

För att ta reda på om och hur deltagare upplevde sin omgivning som stöttande funktion 
ställdes frågor som mer specificerade utifrån skolmiljö och privat miljö. En slutfråga ställdes 
angående om deltagare upplevde att bemötandet i form av status som högskolestuderande 
påverkat upplevelsen av motivation i förändringen av att utbildningsprogrammet kommer 
läggas ned? Frågan ställdes med denna utformning med anledning av att söka svar om 
deltagare upplevt att omgivningen upplevts motiverande och stöttande i förändringen överlag.  

Ur ett välmående perspektiv frågades deltagare vidare om hen specifikt upplevt sig må fysiskt 
eller psykiskt dåligt i förändringen? I så fall på vilket sätt deltagare upplevt en sådan påverkan 
av studiemotivationen? Här syftade frågan till att nå fram till deltagares egna inre upplevelse 
av motivation och om det funnits något påverkansbart hinder för att uppleva sig motiverad i 
förändringen.  

För att nå fram till deltagares inre upplevelse av studiemotivation i förändringen ställdes 
frågor om och hur omgivningen upplevts som stöttande i förändringen. Angående frågan om 
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hen någon gång upplevt sig tvivla på sin egen förmåga och kompetens under utbildningstiden 
så söktes här svar som kunde generera till ytterligare information om deltagare upplevt någon 
påverkan av motivation i förändringen. Samtidigt gav denna fråga en återhämtning av att tro 
på sin egen förmåga och egen upplevelse av självkänsla i förändringen.  

Förändringar kan upplevas antingen som ett hot eller motiverande och utvecklande. Frågor 
om och hur i så fall studenten upplevt sig motiverad i förändringen ställdes som följdfråga.  

För att nå fram till om deltagare upplevt sig motiverade av att studera i och med skolans 
tillvägagångssätt av att ge information så ställdes frågor som omfattades om och hur 
upplevelsen av trygghet och på det sätt informationen gavs upplevdes motiverande för 
deltagare och om deltagare upplevt att skolan lyssnat på deras önskningar i förändringen för 
att kunna nå sitt utbildningsmål? Samtidigt ställdes en fråga om och hur studenterna skulle 
velat att skolan skulle informerat om förändringen.  

I självbestämande teorin återkommer upplevelsen av motivation utifrån yttre påverkan som 
stöttande funktion men även som en påverkan av sin omgivning. Frågan ställdes därför till 
deltagare om de någon gång sedan förändringen upplevt otrygghet eller en yttre påverkan av 
att deras val på utbildningen inte helt varit sin eget val?  

 Svaren som deltagarna ger kommer vidare att bearbetas och analyseras noggrant utefter varje 
fråga i sökandet på svaret på frågan som ställts (Langemar, 2008). 

Procedur 

 Deltagarna kontaktades genom mail kontakt via internet socialmedia Facebook angående en 
förfrågan om att delta i undersökningen. Tre av intervjuerna skedde i avsedda studierum på 
skolbibliotek i fysiskt möte medan en av intervjuerna utfördes genom socialmedia ”Skype”. 
Skype fungerar som ett telefonsamtal fast genom datorn med bildskärm. Intervjun spelades in 
på samma sätt som intervjuerna i fysiskt möte. Anledningen till att en intervju utfördes genom 
internet var med anledning av tidsbrist för deltagare och författare att infinna sig på orten vid 
tillfället för intervjun. Samtliga fyra intervjuerna spelades in på Apple Iphone 5S, för att 
deltagarnas svar på frågorna som ställdes senare skulle kunna bearbetas och analyseras i 
resultatdelen. Inspelningen fungerade bra vid samtliga intervjutillfällen. Deltagare 
informerades om att intervjun skulle spelas in och raderas efter bearbetningen.  

Analys 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och transformeras till berättande text. Materialet 
analyserades med tematisk struktur av intervjuunderlag i sökandet om upplevelsen av 
deltagares upplevelse av motivation i förändring. Utformningen av frågeunderlaget hanterades 
från studier om Maslows behovs hierarki och självbestämmande teorin. Analysen av 
materialet bearbetades abduktivt på det sätt att författare analyserar empiri och teori i en 
växelverkan av deltagarnas svar (Langemar, 2008). Den tematiska indelningen i resultatdelen 
delades in utefter frågeformulärets struktur av Maslows behovshierarki och 
Självbestämmandeteorin. Här reflekterades över fynd som olikheter och likheter av 
upplevelsen av motivation i organisationsförändring.  



11 
 

Etik 

Deltagare informerades om att deras deltagande och svar i undersökningen kommer att 
hanteras anonymt i undersökningen enligt konfidentialitetskravets hänvisningar 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagare fick information om att intervjuerna skulle spelas in och 
fick på detta vis ge samtycke till detta för att delta i undersökningen. Författare informerade 
om att intervjumaterialet kommer att behandlas enligt nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002) 
vilket innebär att det inspelade intervjumaterialet kommer att raderas efter bearbetning.  
Information om från i vilken högskola undersökningen utfördes ifrån var aldrig aktuellt att 
informera sedan deltagarna visste om att undersökningen omfattades av deras egna 
utbildningsprogram och att författare även är student på skolan. Innan intervjun informerades 
deltagarna om syftet med undersökningen och vad den omfattades utav (Se, Bil1- 3). 
Deltagare i undersökningen erbjuds att ta del av undersökningen då uppsatsen är färdigställd.  

Resultat 

Maslows behovshierarki 

Studenterna i undersökningen har inte upplevt att deras ekonomiska trygghet eller att deras 
trygghet av att bo kvar på studieorten har äventyrats med anledning av förändringen av att 
utbildningsprogrammet kommer att läggas ned. 

På frågan om och hur studenterna upplevt att förändringen på utbildningsprogrammet 
påverkat deras motivation utifrån trivsel och att må bra i sina studier på skolan så svarade 
samtliga att de upplever sig trygga på skolan och uttryckte att de alltid har trivts bra på skolan 
både före, under och efter förändringen. Samtidigt så menar de att de upplevt en viss oro i 
form av stress och press då tentor måste bli färdiga under kortare tid sedan utbildnings-
programmet kommer att läggas ned. 

En student upplevde frustration sedan hen upplevde att det fanns färre lärare att tillgå sedan 
förändringen trädde i kraft på skolan. Detta gjorde att studiekamraterna blev viktiga för att 
kunna motiveras och nå sitt utbildningsmål i förändringen. 

Studenterna upplever inte att deras studiemotivation försämrats i och med förändringen på 
utbildningen utan kan tänka sig att studera vidare efteråt. Däremot anges med anledning av 
sin ålder ett hinder för att få studera vidare. 

 Samtidigt uttrycker en deltagare -”jag vill veta och ha en kontroll över vad som sker. På det 
viset kan kanske en motgång ändå leda till att man motiveras istället”.  

En av studenterna uttrycker att hen upplevt mer press i och med förändringen. Student 
förklarar ” det här är min sista chans att studera innan jag blir för gammal”. Hen menar 
vidare att det är främst upplevelsen av stress för att hinna klara av utbildningen inom den 
angivna tiden innan programmet helt läggs ned som upplevs pressande. 

Två av studenterna berättar att det skedde flera förändringar på skolan vid denna tid då deras 
utbildningsprogram lades ned. Dels så ändrade svenska skolorna sitt betygssystem, vilket 
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upplevdes som att kraven på att klara sina kurser överlag upplevdes krävande. Vilket 
genererade till att viljan av att studera det där lilla extra försvann. 

Student beskriver upplevelsen – ”Där sjönk motivationen från att uppleva att vara duktig i 
ämnena till att ens veta om att klara av ett betyg godkänd”.  

En annan student menar att hen inte upplevt någon förändring men återhämtar samtidigt att 
det kan vara av den anledningen att hen studerat sina valbara kurser på annan studierort sista 
året då förändringen genomfördes. 

På frågan om studenterna i undersökningen upplevt sig oroliga eller osäkra av att klara av att 
nå sina studiemål trots förändringen svarar samtliga att de aldrig tvivlat på sin egen förmåga 
av att klara sin utbildning. De beskriver att det som oroat dem har varit de upplevda korta 
tidsgränserna för att hinna klara av alla kurserna och de nya högre kraven för att klara sina 
kurser och kunna ta sin examen på utbildningen.  

En av studenterna uttrycker ”Det blev ju en oro om vad som händer om jag inte kommer klara 
kurserna inom tidsgränsen och vad händer sedan i så fall?”. 

Förutom upplevelsen av oroande tidsgränser uttrycker en student ”Betygskriterierna ändrades 
om vilket gjorde att man inte visste längre hur mycket ett godkänt var värt på en kurs”. 

På frågan om student upplever att förändringen inneburit en påverkan av att tryggheten 
äventyrats och på så vis påverkat studiemotivationen hos studenterna så svarade tre av dem att 
de upplevt att motivationen påverkats dem då skolan erbjöd studenterna ett fristående 
kurspaket på skolan. Dels var intagningskraven till dessa kurser högre än till intagningen till 
deras utbildningsprogram och sedan visade det sig att det inte fanns tillräckligt med 
utbildningsplatser som utlovats till de kurserna. Trots denna påverkan av motivation så menar 
de att de har en egen inre vilja att klara sin utbildning. 

Student berättar ”Det som påverkade motivationen mest var att behöva studera på annan ort 
när kurserna jag helst ville gå egentligen fanns på min skola och inte som det blev nu med 
kurser inom ett annat område än det jag önskat på distans”. 

På frågan om hur upplevelsen om gemenskap påverkat studenterna på utbildningsprogrammet 
med anledning av förändringen så upplever två av dem det som oförändrat. En av studenterna 
upplevde att nya grupper bildades i förändringen.  En av studenterna berättar att förändringen 
snarare inneburit en gemenskap bland studenterna på utbildningsprogrammet och menar 
vidare att det kanske har att göra med som hen beskriver ”Vi sitter alla i samma båt”. 

Studenterna i undersökningen fick frågan om de upplevde att någon i deras omgivning 
påverkat deras studiemotivation i förändringen. Samtliga deltagare upplever att de fått någon 
form av stöd i förändringen. Studenterna upplevde att de lärarna som finns var kvar på 
utbildningen alltid peppat dem och alltid besvarat frågor som de ställt. Två av deltagarna 
svarar att de alltid fått snabba och bra svar från lärare på programmet. Medan två andra 
deltagare menar att de fått svar men att det tagit lite längre tid.  
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 En av studenterna säger ” all stöttning både på skolan och privat har varit viktig för mig”.  

Det var ingen av studenterna i undersökningen som upplevt att deras ansedda status som 
högskolestuderande i förändringen påverkat deras studiemotivation.  

En annan deltagare återkopplar till sina egna funderingar om arbetsmarknadens reaktion. Hen 
berättar ”Hur kommer arbetsgivarna att bemöta mig som arbetssökande från en utbildning 
som kommer att läggas ned och inte finns längre?”. 

En student menar att omgivningen varit extra viktig när hen själv varit omotiverad av att 
fortsätta studera. 

I bemötandet på skolan hade två av studenterna upplevt en tendens att frågorna som 
studenterna hade kom i andra hand. En av studenterna förklarar ”en känsla av att, det är inte 
så noga för vi berörs inte på samma sätt som de studenter som går kvar på skolan”.  

En av studenterna beskriver ”Det har inte funnits tillräckligt med mentorer och de verkar inte 
riktigt ha tid”. ”Det har varit många snabba förändringar och beslut som kommit plötsligt”.   
”Upplever att det behövts påtryckningar från ytterligare person för att de ska lyssna”.  

På frågan om studenterna på något annat sätt upplevde att de påverkades av sin status som 
högskolestudent så återkopplade tre av studenterna i undersökningen att de upplevde sig 
orättvist behandlade angående hanteringen av de valbarar fristående kurserna på 
utbildningsprogrammet. De förklarar att utbudet inte var rättvist fördelat av kurserna eftersom 
inte samma möjligheter att få genomföra dessa kurseran var lika för alla studenterna.  

 En av deltagarna förklarar -” vi lovades av ansvariga att vi skulle få gå klart vår utbildning 
som var sagt från början”.  

Vad studenterna kommer ihåg av sina första tankar om och kring förändringen av att 
utbildningen skulle läggas ned så svarade alla deltagarna att det fanns en oro om och hur 
arbetsmarknaden skulle ta emot dem efter utbildningen i och med att utbildningen inte finns 
kvar längre. De vet om att deras utbildning är bra och att det inte beror på det som den läggs 
ned. 

Två av studenterna på utbildningen menar att det i samband med förändringen blev många 
frågor till ansvariga på utbildningen. Det var i samband med den informationen som det även 
figurerarat negativa inlägg i socialmedia om utbildningsprogrammet, vilket skapade en 
negativ stämning just där och då.  

En av studenterna uttrycker ”det var lite jobbigt där och då för förändringen skapade ju trots 
allt oro om vad som kommer att hända med oss”.  

En av studenterna beskriver att utbildningsprogrammet hade många intressanta kurser denna 
termin så hen valde att fokusera på dem där och då. 

På frågan om förändringen på något annat sätt upplevdes påverka studentens motivation av att 
nå sitt utbildningsmål så svarade ytterligare tre av studenterna att det var det förändrade 
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kursutbudet på programmet som påverkade dem mest samtidigt som upplevelsen av att kraven 
för att klara sin utbildning ökade. 

En av studenterna beskriver ”Samtidigt som vi fick information om förändringen så ändrades 
den informationen hela tiden” 

En av studenterna som sedan tidigare i utbildningen valt att studera sina valbara kurser på 
annan högskola upplever inte att hens motivation av att nå sitt studiemål har påverkats av 
förändringen.  

Samtliga deltagare i undersökningen upplever att de kommer att nå sitt mål med utbildningen 
även om förändringen påverkat till att två av deltagarna behöver komplettera med ytterligare 
friståendekurser med anledning av uteblivna lovade kurser.  

En av deltagarna menar samtidigt att förändringen upplevts utvecklande med anledning av att 
hen behövt söka information hela tiden. Hen säger ”Även om det tagit energi så har det 
samtidigt triggat till att nu ska jag minsann klara ut det här. Det som påverkade 
studiemotivationen av att nå sitt studiemål är ju angående studiepaketet som utlovades, där 
plockade skolan bort upplevelsen av trygghet”. 

Två studenter beskriver att de upplevt sig orättvist behandlade angående de valbara kurserna 
som utlovades. 

En student uttrycker. ”-Det kändes som att en hel termin gick åt av frustration”. 

Självbestämmande teorin 

På frågan om studenterna upplevt ha påverkat studiemotivation i och med förändringen av att 
utbildningen kommer att läggas ned utifrån studentens ursprungliga utbildningsmål? Så 
svarade en av deltagarna att motgången dels varit utvecklande. Samtidigt påtalar två av 
studenterna i undersökningen att de upplever sig påverkade i och med att de måste studera 
vidare efter utbildningsprogrammets slut med anledning av det ändrade utbudet av de valbara 
kurserna. En av studenterna påtalar att hen med anledning av sin ålder kanske inte kan 
komplettera sina kurser. 

En av studenterna upplever att motivationen påverkats sedan det ibland tagit lång tid att få 
svar på frågor om uppgifterna på kurser och på så vis gjort att hen halkat efter med uppgifter.  

På frågan om upplevelsen av att studiemotivation påverkats av förändringen och i så fall om 
hur det påverkat studenterna så svarade tre av studenterna att de påverkats angående 
hanteringen av de valbara kurserna.  

En av studenterna förklarar ”Vi har valt att studera på skolan, nu tvingades vi att välja kurser 
på distans. Dessutom så erbjöds det inte samma kursutbud på vårtermin som hösttermin av 
valbara kurser.  

Samtliga delatagare upplever att de stöttats av sina lärare på utbildningen och på så vis 
upplevt sig motiverade i förändringen. 
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Två av studenterna återkopplar i sina svar att det har arbetat efter delmål för att motiveras i 
sina studier i förändringen. En av studenterna upplever att personal på utbildningsprogrammet 
varit stöttande. 

På frågan om deltagare upplevt en påverkan från sin omgivning efter vetskapen om att 
utbildningen kommer att läggas ner svarar alla deltagarna att de inte upplevt någon påverkan 
från sin omgivning annorlunda än innan förändringen.  

En student beskriver att då det varit jobbigt så har alltid kommunikationen med familjen 
funnits där.  

En student berättar ” då jag tvivlat på mig själv så har jag alltid fått en respons av lärarna på 
utbildningen som bekräftat att det kommer att gå bra, vilket har hjälpt mig att ta en sak i taget 
och gå vidare framåt”.   

Ingen av deltagarna upplever att deras status som högskolestuderande förändrats i bemötande 
trots vetskapen om att utbildningen kommer att läggas ner. Däremot delger tre av studenterna 
i undersökningen att de snarare har haft egna funderingar om och kring att studera kvar på ett 
utbildningsprogram som läggs ned.   

På frågan om deltagare upplevt att förändringen påverkat studiemotivationen fysiskt och 
psykiskt så svarar deltagarna att det inte har påverkats på det sättet. Däremot återhämtar 
samtliga deltagare att det upplevt sig mer stressade och att det har skapat en oro över att hinna 
med att klara kurserna på utbildningsprogrammet enligt tidsgränserna innan nedläggningen.  

En av deltagarna beskriver ”möjligen att jag är lite tröttare i och med stressen att bli klar i 
tid”. ”Det var väldigt jobbigt att finna motivationen till att göra den terminen som berörde 
fristående kurserna överhuvudtaget”.” Allt blev helt om liksom”. 

En annan student menar ”Hade jag inte haft förmågan att ta en sak i taget och sortera bort 
saker så hade jag nog inte mått så bra”. 

En av deltagarna har upplevt att hen tvivlade på om hen skulle klara av utbildningen med 
anledning av upplevelsen av stress. Samtidigt beskriver hen att viljan hela tiden har funnits 
där att klara utbildningen hela tiden.  

En av studenterna berättar ”en lärare sa i början på utbildningen att tvivla aldrig på dig själv 
och det har jag aldrig gjort”.  

På frågan om studiemotivationen påverkats med anledning av brist på kompetens eller en 
uppgivenhet av att klara nå målet med sin utbildning svarar deltagarna att det har tagit en hel 
del energi att ifrågasätta och att försöka ta kontroll över sin studiesituation.  

En av deltagarna berättar att skolan hade högre intagningskrav på de fristående kurserna som 
erbjöds på utbildningen. Hen menar att här ifrågasattes ju kompetensen hos oss studenter 
genom att vi inte erbjöds kurser som motsvarade vårt utbildningsprograms intagningskrav. 
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 I övrigt så upplever samtliga deltagare att de fått information då de frågat om något även om 
det inte alls stämt med hur utfallet blivit.  

En av studenterna upplevde att informationen ändrades vart eftersom.  

Hen berättar ”jag upplevde en viss uppgivenhet då förändringarna inte verkade ta slut. ”Då 
började jag ana att det var förändringar som skedde i hela organisationen och inte bara att 
vårt utbildningsprogram skulle läggas ned”. 

På frågan om student upplever att skolan arbetat efter en tydlig struktur i förändringen och om 
de lyssnat på vad studenterna har att säga svarade samtliga deltagare att de upplevt att skolan 
lyssnat på vad de haft att säga.  

Däremot menade en av studenterna att hen samtidigt upplevt en uppgivenhet -”hjälper det om 
jag säger något?”. 

Samtidigt så tror tre av studenterna i undersökningen att de upplevt sig mer motiverade om de 
fått tydligare information från början i förändringen. En av studenterna upplever att 
bemötandet alltid varit bra men återhämtar samtidigt att hen har gått sina fristående kurser på 
annan skola och kanske inte märkt av det på samma sätt.  Samtidigt upplever alla studenterna 
i undersökningen att det är jätteviktigt att få information om vad som händer för att må bra. 

Angående förväntningar de hade på skolan då de informerade om förändringen så svarade en 
deltagare att hen inte hade några förväntningar alls. Samtidigt så uttrycker tre av studenterna 
att det dels skulle varit tydligare information från första stund även om det nya betygs krav 
och sedan att det valbara utbudet skulle varit jämlikt för alla på utbildningen. Det har hela 
tiden varit ett sökande av information för att få veta vad som kommer att hända menar de. 

En av studenterna menar ”Det har varit korta beslutstider där man måste bestämma sig 
snabbt och sedan har de gett olika information till oss studenter som berörts av 
förändringen”. ”Från första början skulle de gjort en tydligare plan för hur förändringen 
skulle ske”.  

 

 

 

Sammanfattning 

Maslows behovshierarki 

Deltagarna i studien har inte upplevt att förändringen av att utbildningsprogrammet kommer 
att läggas ned har äventyrat varken deras ekonomiska situation eller trygghet av att kunna bo 
kvar på studieorten. De har upplevt trivsel och trygghet under hela sin utbildningstid trots 
förändringen på skolan. De medger dock att de upplevt oro i form av stress och press över att 
hinna med att slutföra sina kurser innan utbildningen läggs ned. Detta främst med anledning 
av upplevelsen av högre krav på kurserna samt att inlämningstiden för tentorna har blivit 
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kortare. Flera funderingar återkommer om och kring vad som kommer hända om de inte 
klarar kurserna inom angiven tid.  

Upplevelsen av att det fanns färre lärare att tillgå så blev studiekamraterna viktiga för att 
uppleva sig motiverad av att nå sitt utbildningsmål.  

Studenterna upplever sig fortfarande motiverade av att studera vidare trots förändringen av att 
utbildningsprogrammet läggs ned. Samtidigt förklarar en av studenterna att hen med 
anledning av sin ålder ser ett hinder för att kunna få studera vidare och att hinna komplettera 
de uteblivna lovade kurserna för att nå sitt tänkta utbildningsmål. 

Det visade sig ske flera förändringar samtidigt på skolan. Dels skedde en omorganisation på 
hela skolan där flera utbildningar var drabbade av nedläggning. Samtidigt så lades 
betygskriterierna om i svenska skolsystemet vilket visade sig ha en stor inverkan på 
studenternas upplevelse av motivation i förändringen av att utbildningsprogrammet kommer 
att läggas ned. Här upplevdes ytterligare en osäkerhet sedan de nya betygskraven upplevdes 
betydligt högre än i föregående betygsystem. Samtidigt som att tiden för att hinna kurser och 
dess tentor upplevdes kortare. Undersökningen visar på att ingen av studenterna tvivlat på sin 
egen förmåga av att nå sitt utbildningsmål.  

Studenterna i undersökningen upplever att tryggheten påverkades mycket med anledning att 
deras utlovade fristående kurser uteblev. Det genererade till en ständig oro över hur det skulle 
lösa sig för att överhuvudtaget kunna klara ut sin utbildning, främst med anledning av 
students ålder.  

De beskriver att stämningen bland studiekamraterna upplevdes negativ direkt efter 
informationen om nedläggningen av utbildningen. Däremot berättar de att stämningen mellan 
studenterna alltid har varit bra. Deltagare upplever även att hen upplevts sig mer motiverad av 
att gemenskapen stärkts mellan studenterna i förändringen. De har alla upplevt ett gott stöd av 
de lärarna som var kvar på utbildningen och upplevt sig motiverade på så vis.  

En av studenterna menar att både stödet från skolan och hens familj varit en viktig del för att 
nå sitt studiemål i förändringen.  

Däremot upplever studenterna att skolan ibland bemött frågor om deras utbildning som att de 
hanterades i andra hand. Två av studenterna förklarar att det hela tiden krävt påtryckningar 
från mer än ett håll. Studenterna hade egna funderingar om och kring hur de skulle bli 
bemötta på arbetsmarknaden efter det att de tagit examen inom ett program som läggs ned.  

Alla upplever sig motiverade och att de kommer att nå sitt studiemål trots förändringen. Även 
om det innebär ytterligare studier för att komplettera de valbara kurserna som deltagare inte 
fått med sig som utlovades. Ytterligare orsak som tas upp är att inte samma kurser erbjudits 
på lika villkor till alla studenter på utbildningsprogrammet.  

Självbestämmandeteorin 
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 En av studenterna har upplevt sig lite mer motiverad av att studera med anledning av 
förändringen sedan det inneburit ny kunskap att lösa problem och ta reda på information. Om 
upplevelsen av kompetens nämner de att det var högre intagnings krav på de valbara kurserna 
som erbjöds av skolan vilket upplevdes som påverkan av motivationen att kunna få slutföra 
sin utbildning. Samtliga studenter i undersökningen har motiverats av att slutföra sina studier 
då de upplevt ett engagemang i sin omgivning av sina lärare på skolan och av personer i sin 
privata omgivning. De medger även att de mått bra psykiskt och fysiskt bra under hela sin 
studietid även om de påverkats av förändringarna. Förutom upplevelsen av stress med 
anledning av osäkerhet om och kring de nya betygskraven och dels oro över att hinna med att 
slutföra sin utbildning innan programmet läggs ner. De menar dock att det ständigt har tagit 
energi att söka information i och om förändringen. Studenterna upplevde att den information 
som de fick ändrades hela tiden, vilket ibland fick deltagare att ifrågasätta sin egen kompetens 
av att klara av utbildningen.  

De tre studenter som studerat kvar hela sin utbildning på skolan i förändringen upplever att 
hanteringen av de valbara kurserna främst påverkade deras studiemotivation sedan det 
kommer att innebära att de kommer att behöva komplettera med studier efter det de har gått 
klart utbildningsprogrammet. Studenterna menar vidare att förändringen skulle hanterats 
utifrån en tydligare struktur från början, då skulle förmodligen tryggheten upplevts 
annorlunda tror de.  Deltagarna hade inte några särskilda förväntningar på hur förändringen 
skulle ske mer än att de hade önskat sig tydligare information av skolan från början om hur 
nedläggningen av utbildningsprogrammet skulle gå till. De menar vidare att det har märkts att 
det varit korta beslutstider och utbudet av de erbjudna valbara kurserna skulle hanterast på 
lika villkor för studenterna så hade det ökat upplevelsen av att motivation att nå sitt 
utbildningsmål i organisationsförändringen.  

Diskussion 

Motivtion 

Motivation är ett behov och kan beskrivas som en anledning för att individen ska nå ett mål. 
Det är den inre processen som utgör en drivkraft för individens handlingar (Landys & Conte, 
2013). Studenternas menar att det är deras egna inre drivkraft som gjort att de upplevt sig 
motiverade i förändringen på skolan, vilket märks i deras svar då de förklarar att de drivits av 
att söka information om och hur de ska göra för att kunna slutföra sin utbildning och att arbeta 
av varje kurs som ett delmål. Andra faktorer som påverkat deras motivation är att de trivts bra 
på skolan och att de upplevt gott stöd från främst lärarna. En motiverande miljö är av stor vikt 
för att uppleva sig motiverad och drivas framåt. Illeris (2007)  beskriver att upplevelsen av 
motivation beror främst på individens egen inre förmåga. Studenterna i undersökningen 
upplever sig trots förändringen fortfarande motiverade av att studera vidare efter utbildnings-
programmet läggs ned och de menar vidare att det är viktigt att tro på sig själv för att uppleva 
sig motiverad. 

Inre och yttre motivation  
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För att uppnå ett önskat mål krävs en upplevelse av ett inre engagemang och en vilja av att ta 
ansvar i en aktivitet, där det finns en social omgivning som påverkar den upplevelsen så väl 
positivt som negativt (Ratey, 2001). Studenterna beskriver att de märker av att den 
informationen de får ändras vart eftersom och att deras upplevelse av motivation från sin 
omgivning har påverkat motivationen av att nå sitt utbildningsmål. Deci & Ryan (2000) 
menar att det är den yttre omgivning som påverkar individens upplevelse av motivation 
framförallt då ur ett socialt och välmående perspektiv. Studenterna förklarar att deras 
motivation har påverkats främst av yttre faktorer. Det är individens egna behov av både inre 
och yttre faktorer som är avgörande för att känna sig motiverad med en vilja av att prestera för 
att nå ett resultat. En avgörande faktor för att nå ett mål är en förstående och kompetent 
omgivning så att individen ska uppleva sig motiverad menar Deci och Ryan (2000). 
Studenterna beskriver dels att då de fick information om att utbildningsprogrammet skulle 
läggas ned så påverkades upplevelsen av motivation. Samtidigt som informationen gavs så 
ändrades den hela tiden samtidigt så figurerad negativa rykten om studenternas utbildnings-
program i social media genom internet som påverkade dem ytterligare. Strax efter det drar 
skolan in de utlovade kurserna som de tidigare garanterats plats till. Något som upplevs ha 
påverkat studenternas motivation mest är ändå osäkerheten kring det nya betygsystemet som 
införts. Vilket stämmer väl in med det forskarna Kusurkar et, al,. (2011) kom fram till i sin 
forskning. I deras forskning var studenternas eget intresse och inre drivkraft en anledning till 
att de kunde nå sitt mål med sina studier. David L Stum (2009)  kommer fram till att det som 
är den viktigaste motivatorn för att nå ett mål är upplevelse av tillhörighet till en grupp och 
betonar därmed vikten av att individen har ett socialt umgänge för att lyckas. Mitt i all 
förändring så menar studenterna att de kommer att nå sitt utbildningsmål. Dels har den en inre 
drivkraft att vilja nå sitt mål men det beror också på att de har en stöttande omgivning av 
lärare på utbildningen och att de upplever trivsel studenterna emellan på utbildningen. 
Kusurkar, et al. (2011) kommer fram till att studenter drivs mest av inre motivation genom ett 
eget intresse av att klara av att nå sitt utbildningsmål. Vilket stämmer väl in med vad 
studenterna i författares undersökning beskriver vad som motiverat dem.  

Maslows behovshierarki 

De basala behoven omfattas av individens upplevelse av att tillgodose sina livsviktiga behov 
för att överleva och må bra (Kauffman & Kauffman, 2012). Studenterna upplever inte att 
förändringen har påverkat deras basala trygga behov i egenskap av att kunna bo kvar på 
utbildningsorten eller att deras ekonomi äventyrats under utbildningstiden med anledning av 
förändringen. Dock har motivationen påverkats med en upplevelse av otrygghet i form av oro 
och press. Oron upplevde de främst då de utlovade valbara kurserna som utlovades uteblev 
samt de höga intagningskraven på dessa kurser. Pressen som studenterna upplevde påverkade 
deras trygghet på så vis. Det som studenterna upplevde mest stressande i förändringen var de 
nya betygskraven som genererade till en upplevelse av osäkerhet över vad de nya 
betygskraven innebar för studenterna av att prestera på tentorna. I behovshierarkin menar 
Maslow att det är viktigt att individen upplever trygghet och en stabilitet (Kauffman & 
Kauffan, 2012). Om detta behov äventyras menar han att upplevelsen av att motiveras för att 
nå sina mål påverkas. Studenterna beskriver hur oro och press har påverkat deras upplevelse 
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av motivation men samtidigt att de alltid har känt sig trygga på skolan trots förändringen. 
Studenterna har samtidigt upplevt ett socialt stöd av sin omgivning på skolan och privat som 
har motiverat dem. Även om informationen ibland har tagit längre tid att få så har studenterna 
genom en egen inre trygghet och en vilja att klara ut studier och nå sitt utbildningsmål. Det 
sociala behovet omfattas av individens upplevelse av uppskattning och gemenskap med sin 
omgivning för att kunna nå ett självförverkligande (Kaffmann & Kauffman, 2012). För att 
uppnå ett självförverkligande menar Maslow att de tidigare behoven måste vara 
tillfredsställda för att individen ska nå ett självförverkligande (Kauffmann & Kauffmann, 
2012). Utifrån studenternas upplevelse av trygghet, säkerhet i sin miljö, självkänsla av att 
klara av sina studier trots osäkerhet om ständigt ny information om vad som gäller och oro 
kring de nya betygskraven och dessutom bekymmer över att ens kunna hinna komplettera 
kurser med anledning av ålder så har studenterna drivits framåt i förändringen genom att 
ifrågasätta med en vilja av att lösa konflikten som uppstår. Detta visar på att studenterna 
upplever sig motiverade att nå sitt självförverkligande utbildningsmål. 

Självbestämmande teorin 

För att individen ska kunna nå ett självbestämmande och nå ett självförverkligande i en 
aktivitet så beror det på vad individen upplever sig motiveras utav i sin miljö för att nå ett mål 
(Kusurkar et, al,. 2011). Studenterna i undersökningen anger olika motivations faktorer av 
dels en inre vilja av att klara utbildningen, en stöttande socialomgivning där familj och 
framförallt lärare på skolan varit viktig del. En student beskriver drivkraften av att vara 
problemlösande. Samtidigt så hade de önskat att de fått vara mer delaktiga i förändringen av 
om och hur utbildningsprogrammet skulle läggas ner. De beskriver att de velat ha mer 
information i god tid över vad som kommer att hända med dem och utbildningen i och med 
organisationsförändringen. 

Kuskur et, al,. (2011) förklarar att individen kan nå sitt mål då upplevelsen finns av en egen 
inre drivkraft utan förväntningar från sin omgivning. Detta stämmer väl in på studenternas 
upplevelse av motivation i förändringen. Studenterna upplever att de kommer att nå sitt 
studiemål men samtidigt upplever de en osäkerhet om och kring vad de nya betygskraven 
förväntar sig att de ska prestera för att de ska nå sitt utbildningsmål. 

Perlman (2013) menar att det är viktigt att individen har en autonom drivkraft samtidigt som 
det finns en stöttande omgivning som agerar för att stötta individen så att hen ska kunna nå ett 
resultat för att kunna nå ett uppsatt mål. Studenterna beskriver dels sin egen drivkraft av att 
vilja nå sitt studiemål, de har trivts bra på skolan och upplever att lärarna har stöttat dem i 
förändringen. I förändringen så upplevde en av studenterna att sammanhållningen stärktes och 
att de stöttade varandra på utbildningen vilket säkert stärkte motivationen trots upplevda 
högre krav i förändringen. 

Enligt självbestämmande teorin är den sociala omgivningen en avgörande faktor för att uppnå 
ett självbestämmande i ett självförverkligande för att nå ett mål (Deci & Ryan, 2000). Kuskur 
et, al,. (2011) förklarar integrerad reglering där det finns tillgång till kunniga lärare för att 
skapa ett intresse och stötning vilket är av högt värde för studenten av att motivers i sina 
studier. Detta stämmer väl med det studenterna beskriver i förändringen, de menar att deras 
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motivation påverkats av att antalet lärare minskat på utbildningsprogrammet sedan 
förändringen trädde i kraft. Trots det så upplever studenterna ett gott stöd av sina lärare för att 
motiveras och kunna nå sitt utbildningsmål trots detta. 

Deci & Ryan (2000) menar att då det finns en önskan hos individen att vilja klara av sitt mål 
men då yttre påverkan av högre krav kan leda till press och ångest för att prestera kan detta 
leda till ett hinder för att uppleva motivation i studierna. Deci & Ryan (2000) menar vidare att 
upplevelsen av självförverkligande behovet är den innersta och viktigaste upplevelsen av 
motivation hos individen för att lyckas och nå välbefinnande i en aktivitet. Utifrån vad 
studenterna upplevt som påverkat deras upplevelse av motivation i förändringen mest oavsett 
om de gått kvar de fristående kurserna på skolan i förändring eller studerat de fristående 
kurserna på annan skola så är det angående de nya betygskraven. De beskriver en osäkerhet 
över vad som krävs av dem för att nå ett godkänt samtidigt som någon menar att det rent av 
genererat till en uppgivenhet av att studera det där lilla extra för att få ett bättre betyg.  

Förändringar 

Då förändringar sker inom en organisation eller verksamhet kan trygghet och rutiner för 
individen kan upplevas stressande (Hansen, 2001). Schein (2002) menar att det är viktigt att 
förändringen sker enligt en trygg struktur för de som berörs. Studenterna upplever sig 
omotiverade med anledning av oro och stress för att utbildningsprogramet kommer att läggas 
ned. Samtidigt beskriver studenterna omfattande upplevelsen av att pressen består främst av 
oro sedan det nya betygsystemet blev gällande mitt i organisationsförändringen. De beskriver 
stress över tidspress över att klara tentorna på kortare tid samt de upplevda nya höga kraven 
på att ens få ett godkänt betyg på sina kurser ökat. Det studenterna beskriver av stress och 
press vid inlärning stämmer väl in med Illeris (2007) forskning. Han beskriver att då stress 
uppstår kan ett hinder för inlärning uppstå. En upplevelse av ambivalens där individen kan 
uppleva tvivel och på så vis underskatta sin egen förmåga att lära sig mer. Här kan 
upplevelsen av att tappa motivation istället bli ett hinder för att nå ett studiemål. Samtidigt 
beskriver studenterna att de drivs av en inre vilja av att klara sina studier trots organisations-
förändringen och de nya betygskraven. Vid en förändring kan även individen uppleva en 
drivkraft inom sig av att vilja lösa konflikter som uppstår menar Deci & Ryan (2000).  Illeris 
(2007) menar att detta är en avgörande faktor för att klara en förändring och för att individen 
ska kunna vilja lära sig mer trots ökad upplevelse av yttre krav. Studenterna beskriver att de 
upplevde sig omotiverade i och med att de inte längre visste vad som krävdes av dem för att 
klara sina kurser på utbildningsprogrammet. Med anledning av att betygsystemet ändrades 
samtidigt som de agerade med en vilja att söka information och få sina kurser för att nå sitt 
studiemål. Vilket tyder på att Illeris teori stämmer väl in på studenternas motivation av att 
vilja lära sig trots förändringarna.  I samband med detta upplevde de ytterligare hinder sedan 
de valbara kursera som de utlovats plats till hade högre intagningskrav än vad flera studenter 
hade på sitt utbildningsprogram. Schein (2002) förklarar att stress kan påverka individens 
upplevelse av motivation och orsaka att individen upplever sig förlora något av betydelse då 
förändringar sker. I denna situation så splittrades säkert den trygga studiegruppen för vissa 
studenter vilket kanske påverkade dessa berörda studenter extra mycket. Vilket i sin tur 
kanske upplevdes som ytterligare en förändring i förändringen för studenten. Den yttre sociala 
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omgivningen är otroligt viktig funktion där en kompetens av stöttning finns om det sker 
förändringar (Kusurka et al,. 2011).  Även Ryan & Deci (2000) förklarar att det är av stor 
betydelse att den yttre omgivningen finns runt individen för att öka motivationen för att nå ett 
mål. Det är viktigt att uppleva en gemenskap med sin omgivning som en stöttande funktion 
för att uppleva sig motiverad över huvudtaget i ett lärande menar Illeris (2007) vidare. Deci & 
Ryan (2000) anser att det är den yttre påverkan som gör att individen upplever en inre 
motivation. Det som påverkat studenternas upplevelse av motivation i förändringen har varit 
att många beslut har fattats under kort tid. Samtidigt så verkar det finnas faktorer som inte 
skolan själva kunnat påverka av motivation hos studenterna. Deci & Ryan (2000) beskriver 
risken då hen inte upplever sig motiverad som amotivation. Då agerar inte individen agerar 
aktivt av varken inre eller yttre påverkan. Granér (2008) betonar hur viktigt det är att det finns 
strukturer och ramar i livet som upprätthålls med en upplevelse av trygghet för individen vid 
förändringar. Han betonar också att vi människor inte klarar av hur många förändringar som 
helst. Karlsson (2012) menar att kroppen ständigt söker efter en balans för att individen ska 
må bra för att orka med. Studenterna förklarar att förändringen har påverkat deras 
studiemotivation då de inte fått veta vad som kommer att hända med varken dem eller deras 
utbildning för att fullt ut kunna må bra och uppleva sig motiverade att nå sitt studiemål innan 
utbildningen läggs ned. 

Genomförs en omorganisation stegvis i ett led med ständig information och kommunikation 
mellan ledning och berörda så kommer berörda inte att påverkas negativt utan istället uppleva 
trygghet och delaktighet i förändringen (Schein, 2002). Hade kanske en tydligare information 
till studenterna om organisationsförändringen samt det nya betygsystemet underlättat 
studenternas upplevelse av motivation i förändringen. Deci & Ryan (2000) menar att 
upplevelsen av ett självförverkligande är den innersta och viktigaste upplevelsen av 
motivation. Oftast finns ett mål med det individen gör där motivation handlar om en känsla av 
kompetens, självbestämmande och samhörighet för att kunna lyckas och utvecklas. 
Studenterna är fortfarande motiverade av att studera vidare. De upplever sig motiverade av att 
de kommer att nå sitt utbildningsmål trots förändringen dels tack vare en inre vilja och en 
upplevelse av trivsel på skolan och samhörighet med sin omgivning. Det som oroat och 
stressat studenterna mest har varit det nya korta tidsinlämningarna på uppgifter och tentor 
samt de nya kraven av att veta vad som krävs för att klara sina uppgifter och tentor i och med 
det nya betygsystemet. Här upplever studenterna att deras motivation av kompetens har 
ifrågasatts i förändringen.  

Metoddiskussion 

Undersökningen handlar om upplevelse av motivation i en organisationsförändring 
analyserades kvalitativt. Kvalitativ betyder att det är en analys av språklig berättande text som 
analyseras med hänsyn till helheten av resultatet (Langemar, 2008).   

Metodvalet bestämdes tidigt sedan intresset i studien riktade sig till individens subjektiva inre 
upplevelse av motivation av förändring. Analysarbetet kan verka rörigt sedan empiri och teori 
analysrat i en växelverkan utifrån individens upplevelse av motivation i förändring. 
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Trovärdigheten av studien hänvisar författare till att hen med noggrannhet och hänsyn utefter 
sin egen förmåga med kunskap om riktlinjer för veteskaplig forskning efterföljts för att 
respektera berörda i och om undersökningen. Det går aldrig att förbise att författare i 
egenskap av intervjuare underförstått kan ha påverkat deltagare med intryck, kroppsspråk och 
närvaro av författare omedvetet kan ha påverkat deltagare.  

 Författare uppfattade deltagare i undersökningen som lugna och trygga. Deltagare gav långa 
och utförliga svar på frågorna som ställdes. Vissa av frågorna som författare i undersökningen 
ställde upplevdes som långa av deltagare vilket genererade till att intervjuare fick läsa om 
frågan för deltagare.  

Samtidigt går inte att frångå att undersökningen har färre deltagare vilket samtidigt inte 
omnämns för att förringa undersökningens resultat. Måste ändå nämnas sedan resultatet med 
fler deltagare kan ha skapat en vidare analys av upplevelsen av motivation i 
organisationsförändringen.  

Samtidigt så utförde författare två intervjuer innan själva undersökningen på studenterna 
utfördes.  Test personerna var två vänner till författare som nyligen genomgått byte av 
arbetsbefattning med anledning av organisationsförändring på sin arbetsplats. Dels för att 
testa att intervjuunderlaget var täckande för undersökningen samt att författare på detta vis 
kunde reflektera om och kring sitt eget sätt vad som kunde förbättras innan undersökningen 
skulle utföras på deltagare i undersökningen. 

Bearbetningen av resultatet delades in i tema där resultatet bearbetades utifrån samma struktur 
som intervju underlaget. Langemar (2008) menar att validitet uppstår i en kvalitativstudie då 
forsknings processen utförs genom en systematisk analys.  

Syftet med undersökningen var att kvalitativt söka individens upplevelse av motivation i en 
organisationsförändring. Sedan individen idag lever i ett samhälle med ständiga förändringar 
som påverkar hen av olika anledningar så valde författare att inte rikta syftet till just 
undersökningsgrupp i egenskap av student. Det är sökandet av det psykologiska fenomenet 
motivation i en förändring som var syftet vilket kanske kommer att kunna användas i andra 
undersökningar om motivation i organisationsförändringar och på så vis finna likheter och 
olikheter som utvecklar kunskapen om och hur individen hanterar och påverkas av 
förändringar. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

I undersökningen om studenternas upplevelse av motivation uppfattar studenterna dels att de 
fått gott stöd av lärarna på utbildningsprogrammet i förändringen. Samtidigt upplever 
studenterna att då de sökt information om sin utbildning i förändringen så har det ständigt 
krävts påtryckningar från mer än ett håll för att få svar på frågor om förändringen. Det som 
påverkat studenternas upplevelse av motivation i förändringen är främst de nya högre kraven 
för att klara av sina kurser i förändringen av att utbildningsprogrammet kommer att läggas 
ned. Studenterna beskriver oro över att klara av sina kurser utefter de nya kraven som ställs i 
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och med de nya betygskriterierna. Vilket är ett intressant fynd i uppsatsen. Det skulle vara 
intressant att undersöka studenters upplevelse av det nya betygsystemet som infördes i 
svenska skolsystemet. Ett vetenskapligt problem att undersöka om detta är ”Riskerar det nya 
betygsystemet upplevelsen av motivation hos studerande”. Undersökningen skulle kunna 
omfattas av studerandes upplevelse av emotionella påverkan av motivation utifrån 
upplevelsen sedan de nya betygskraven ändrats. Undersökningen skulle kunna genomföras 
inom olika åldersgrupper inom skolverksamheter. Upplever studenterna sig mer motiverade i 
sina studier sedan det nya betygsystemet ändrades?  
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Intervju-underlag 

Ålder ___  

Syftet är att undersöka studenters upplevelse av motivation i förändring. Sista året på 
utbildning för samhällsvetare inom lärande kommunikation och utveckling har förändringar 
skett. Utbildningsprogrammet har bestämts att det ska läggas ned efter vårterminen 2015. 
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Samtidigt sker en omorganisation av verksamheten. Har förändringen påverkat upplevelsen 
av motivation hos de studenter som är sistagångs elever på samhällsvetarprogrammet på 
högskolan?  

Maslows behovshierarki  

1. Har förändringen påverkat din studiemotivation av att uppleva trivsel och må bra under 
sista året av dina studier på högskolan? 

-I så fall hur upplever du att det har påverkat din upplevelse av att trivas och må bra? 

2. Har du på något annat sätt upplevt dig orolig eller osäker på att du kommer att nå ditt mål 
med din utbildning i och med förändringen?-På individenlket sätt upplever du att det 
påverkade din studiemotivation av att mista den tryggheten?  

Finns det andra faktorer som påverkat din upplevesle av motivation att nå ditt mål med dina 
studier? 

3. Har förändringen påverkat din egen upplevelse av gemenskapen er studenter emellan på 
utbildningsprogrammet?  

Har du upplevt att gemenskapen på något annat sätt påverkats av förändringen mellan er 
studenter på utbildningsprogrammet? 

4. Har du upplevt att förändringen av studiemotivation påverkade din ansedda status som 
högskolestuderande på ett utbildningsprogram för att programmet du studerar på läggs ner?  

Alltså har du upplevt att omgivningen bemött dig annorlunda?  

Kommer du ihåg dina första tankar/ reaktioner då förändringen av att utbildnings programmet 
skulle läggas ned?  (Dels din egen och från din omgivning? ) 

5.  Upplever du att du kommer att klara av att nå ditt utbildningsmål som du planerat när du 
sökte in till programmet för tre år sedan trots förändringen att utbildningsprogrammet läggs 
ner? 

Har/eller på individenlket sätt har förändringen påverkat din studiemotivation att nå ditt 
studiemål i form av upplevelsen av personliga utveckling och problemlösande förmåga?  

Finns det något annat som du upplever påverkat din motivation av att nå ditt utbildningsmål 
och en individenlja att studera individendare efter utbildningsprogrammet i och utbilda dig till 
det du helst önskat? 

 

Självbestämmandeteorin 

1. Upplever du att förändringen påverkat din studiemotivation utifrån ditt ursprungliga 
utbildningsmål när du började studera på högskolan? 
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På individenlket sätt upplever du att din studiemotivation påverkats av förändringen av att 
klara av och slutföra utbildningen?  

2. Hur upplever du lärarna stöttat för att du ska uppleva dig motiverad att fortsätta studera 
kvar och slutföra din utbildning trots förändringen? 

Har individenktigt upplever du  din privata omgivning har varit för dig att nå dina studiemål?  

Hur och på individenlket sätt upplever du att din status som högskoledeltagare påverkat din 
studiemotivation i förändringen av att utbildningsprogrammet läggs ned? (tänker reaktioner 
från omgivning).  

3. Har du upplevt att förändringen påverkat dig fysiskt och psykiskt i din studiemotivation att 
nå dina studiemål?  

Om du upplevt det psykisk och fysisk påverkan. På individenlket sätt har du upplevt att det 
har påverkat din studiemotivation?  

4. Har förändringen påverkat din studiemotivation av att du tindividenvlat på din egen 
prestationsförmåga av att klara utbildningen?  

Upplever du att du fått stöttning och att du känt dig kompetent att nå dina studiemål, under 
utbildningen?   

Hur har du tindividenvlat på dig själv någon gång? 

5. Har du upplevt dig mer motiverad av att nå dina studiemål med anledningen av 
förändringen? 

På individenlket sätt har förändringen påverkat upplevelsen av studiemotivation? 

6. Har skolan informerat er studenter om förändringen och att på så individens motiverat dig i 
dina studier? 

Har du upplevt ett samförstånd med studenter på programmet och skolan? 

Upplevde du studiemotivation av att skolan gav tydlig information till er studenter om vad 
som kommer att hända med er som går utbildningsprogrammet?  

Hur upplever du att skolan lyssnat på er studenter som är berörda av förändringen då 
utbildningsprogrammet?  

8. Har skolans instruktioner och information om förändringen genererat till trygghet att du 
kommer att nå ditt utbildningsmål i förändringen?  

Hur skulle skolan informerat om förändringen så att det hade motsvararet dina förväntningar?  

9. Finns det någon gång sedan förändringen som du upplevt dig otrygghet eller att du 
påverkats av att dina val under utbildningen inte varit helt dina egna? 
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Upplever du att skolan har gett dig bra förutsättningar för att nå dina studiemål? 

  

 

 

    


