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Sammanfattning 

Detta är en undersökning om engagemang och motivation. Syftet med 

undersökningen är, att genom att titta på andra motivationsteorier än Abraham Maslows 

behovshierarki, ta reda på vad det är som ligger bakom att vissa personer väljer att engagera sig 

som studentrepresentanter. Detta genom att fråga representanterna själva hur de ser på saken. Den 

frågeställning som har arbetats utifrån är: vad ligger till grund för att vissa personer väljer att 

engagera sig som studentrepresentanter? 

 Designen på undersökningen är kvalitativ, dvs. ett fåtal intervjuer har gjorts och har  

därefter studerats på djupet. De underliggande faktorer som spelar in på studentrepresentanternas 

engagemang har sökts i detta datamaterial. Undersökningen bygger på sju intervjuer som har 

analyserats genom en induktiv tematisk analys.  

 Det resultat som har uppkommit av denna undersökning presenteras i fem teman: 

motivation, socialt arv, bevis på engagemang, resultat av engagemang samt motsättningar med 

engagemang.  

Det som förklarar varför man engagerar sig som studentrepresentant ligger mycket i 

motivationen hos dessa personer. Mycket stammar även från den socialisationsprocess som vi går 

igenom som unga och som återkommer varje gång vi stöter på en situation som vi sedan tidigare 

inte känner till. Om man har sett t ex sina föräldrar ta på sig ideella engagemang kommer detta att 

påverka och sätta sin prägel på det egna beteendet.  

Inte bara socialisation och olika motivationsfaktorer påverkar tillräckligt för att man 

ska engagera sig ideellt på det sätt som studentrepresentanter gör. Det krävs även att de ska få 

något ut av den uppoffring som de gör. Detta handlar inte om pengar så mycket som om själslig 

belöning och personlig utveckling. Att själv må bra för att man hjälper till samt få kunskaper som 

kan vara bra att ha i framtiden är även de orsaker för att engagera sig. 

 

Nyckelord: motivation, socialisation, engagemang, personlig utveckling 

 



Abstract 

This is a study about engagements and motivation. Its purpose is, by looking at 

other motivational theories than Abraham Maslow’s hierarchy of needs, to find out why certain 

people choose to become engaged as student representatives. The question this study is working 

from is: why do certain people choose to engage themselves as student representatives?  

This study has a qualitative approach, which means that a number of interviews 

have been done and subsequently profoundly analyzed. The underlying factors that play a part in 

the student representatives’ engagements have been sought out in this data material. This study is 

built on seven interviews which have been analysed with an inductive thematic analysis.  

The result of the study is presented in five themes: motivation, social heritage, proof 

of engagement, result of engagement and opposition with engagement.  

Much of what explains why someone becomes engaged as a student representative 

lies largely in what motivates you. Much of it can also be traced back to the socialisation process 

that we go through when we are young, and which returns every time we come across a new 

situation. If you have seen a parent, or such, take on a non-profit engagement, this will leave its 

mark on you and the way that you subsequently will act.  

Not only socialisation and different motivational factors influence enough to make 

you engage yourselves in non-profit organisations in the manor a student representative does. It 

also requires that they should get something out of the sacrifice they make. It isn’t about money 

as much as it is about self fulfilment and personal developments. To feel good about oneself 

because of the effort you provide, and the knowledge you can get which might help you in the 

future, are all reasons to become engaged as a student representative.  
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Förord 

Detta är en uppsats i vilken jag, författaren, tog kontakt med studentkåren vid 

Karlstads universitet för att skriva en uppsats om engagemang och motivation. Syftet var att ta 

reda på vad det är som ligger bakom att vissa personer väljer att engagera sig som 

studentrepresentanter. Bakgrunden till detta var att jag själv är aktiv som studentrepresentant och 

gick en kurs som handlade om vad vi som representanter ska, och kan, göra. Under denna kurs 

uppkom frågan om varför man engagerar sig inom kåren och jag tyckte att det var en intressant 

fråga, som jag ville hitta ett svar på.  

Ett stort TACK framförs härmed till alla medverkade som har hjälpt till och ställt 

upp med sin tid. Ett speciellt tack till de studentrepresentanter som tog sig tid att svara på mina 

frågor om varför just de engagerar sig. Jag skulle även vilja tacka min sambo och min mor för 

deras hjälp med textredigeringen, samt min handledare Roger Donaldson för hans vägledning. 

Januari 2006 

Gabriella Lindahl 

 
 

  



 6

Inledning 
Man kan ställa sig frågan varför är det intressant att ta reda på varför personer tar på 

sig uppdrag som studentrepresentant? Ett tänkbart svar kan vara att det är intressant att förstå att 

det finns orsaker till allting och att man kan förstå ett beteende genom att studera personer som 

har detta beteende. Allting som vi säger och gör kan vi härleda tillbaka till vad som motiverar oss 

och det är viktigt att plocka fram detta faktum. Denna undersökning handlar om att visa att 

engagemanget som vi människor har kommer någonstans ifrån, att det kan bero på 

socialisationen vi går igenom, dvs. att våra föräldrar och vår omgivning har satt sin prägel på oss 

genom att visa oss hur de beter sig och att vi har anammat detta beteende och gjort det till en del 

av oss själva.  

Resultatet av denna undersökning bygger på sju intervjuer som sedan bearbetats 

med hjälp av en induktiv tematisk analys. Med detta menas att det inte finns några förutfattade 

meningar kring ämnet och ingen teoriinläsning förrän efter tematiseringen är klar (Hayes, 2000). 

Idén till att göra denna undersökning uppkom vid en kurs vid vilken man vid ett tillfälle 

diskuterade varför det är så få som engagerar sig som studentrepresentanter och om det var något 

speciellt hos dem som faktiskt engagerar sig.  

Mycket av det vi idag vet om motivation förknippar vi med Abraham Maslows 

behovshierarki. Det är en teori som vi får lära oss i grundskolan och det är även denna som vi kan 

känna en koppling till och förstå. Teorin bygger på fem motivationssteg, där man börjar med de 

basala basbehoven, dvs. de fysiologiska behoven. Vi människor behöver näring, luft, vatten och 

gärna ett tak över våra huvuden för att fungera. Det är ytterst just dessa fyra behovsfaktorer som 

vi är mest beroende av och som vi strävar efter att åstadkomma. Nästa steg upp i behovshierarkin 

har vi behovet av trygghet. Med detta avses en trygg omgivning som skyddar oss mot fysiska och 

psykiska skador. Men det kan även vara tryggheten i att ha och behålla ett arbete så man kan 

uppfylla de fysiologiska behoven.  Det tredje behovet kallas för det sociala behovet och är enligt 

Maslow det högsta behovet av de så kallade bristbehoven. Maslow menar även att detta behov, 

som handlar om behovet till vänner, kollegor, en intim partner samt stöd och acceptans från sin 

omgivning, inte kan aktualiseras förrän de två tidigare behoven är tillfredställda. De två slutliga 

behoven klassar Maslow inte som de tre tidigare reducerandet av brister; snarare som växande 

som person. Det fjärde behovet är behovet av uppskattning, en önskan att få prestera, vinna 

prestige, nå framgång i livet samt att få andras respekt. Det slutgiltiga steget i Maslows 
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behovshierarki är självförverkligande. Det handlar om att kunna förverkliga sina potentialer, 

alltså att kunna frigöra kapacitet för att utveckla de anlag, de förmågor och de egenskaper som 

man besitter, men som inte tidigare har kunnat ta plats eftersom andra behov har kommit emellan 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Det finns en del kritik på Maslows behovshierarki och denna handlar mest om att 

teorierna som presenteras framstår som ovetenskapliga. Detta beror mycket på att 

beskrivningarna av de olika behovsstegen verkar nästan skönlitterära och att de saknar den 

struktur som man anser att en vetenskaplig teori bör ha. Vidare anses Maslows teorier vara 

alldeles för diffusa och vara ett hopplock av olika idéer och för inte fram något genuint nytt. 

Mycket av Maslows teorier kretsar kring tanken att det finns ett autonomt jag som har förmågan 

att växa, men som samtidigt har ett eget ansvar för att lyckas växa. Mycket av kritiken riktar sig 

mot att detta synsätt är elitiskt och att man även behöver ta hänsyn till samhälliga förhållanden 

när det gäller att växa som person och att inte vara allt för individualistisk. Kritikerna menar att 

det inte finns ett autonomt jag utan att individen formas av samhälliga förhållanden. En annan 

kritik mot Maslows teori är ur en mer feministiskt synvinkel och menar att kvinnor förväntas att 

nå självförverkligande utifrån manliga ideal och mål. Trots att det finns en hel del kritik mot 

Maslows teorier lever dessa teorier vidare, och Maslow ses fortfarande som en av de mest kända 

teoretikerna inom motivationsteori (Tamm, 2002). 

Trots kritiken mot Maslows behovshierarki, har den gett en bra förståelse för vad 

som driver människor till olika typer av ageranden, men det räcker kanske inte för att förklara 

vad det är som skapar ett ideellt engagemang hos studenter eller andra mer konkreta situationer. 

Det krävs något mer, något som är mer specifikt och som går djupare för att förklara detta 

engagemang. Det är inte lätt att hitta tillförlitlig forskning kring varför man engagerar sig i ideella 

sammanhang. Denna undersökning är ett steg på vägen mot att skapa nya teorier kring detta och 

visa att även om vissa organisationsteorier går att applicera på ideella organisationer, håller de 

inte hela vägen. 

Vanligen presenteras här i inledningen den teori som undersökningen är 

sammankopplad med men i detta fall presenteras teorierna i diskussionen där de diskuteras 

tillsammans med undersökningens resultat, detta eftersom undersökningen är en kvalitativ studie 

med en induktiv ansats.  
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som ligger bakom när vissa 

personer väljer att engagera sig som studentrepresentanter. Dvs. vad säger 

studentrepresentanterna själva om sitt engagemang. 

Frågeställning 

Frågeställningen som denna undersökning arbetar utifrån är denna: Vad ligger till 

grund för att vissa personer väljer att engagera sig som studentrepresentanter? 

 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen har gått till väga. De val som har gjorts 

samt den urvalsprocess som respondenterna har utsatts för. Vidare visas på studiens design, 

insamlingsmetoden, planeringen av hur data ska bearbetas och hur sedan dessa data faktiskt har 

bearbetats, bortfall i studien samt slutligen reliabiliteten och validiteten hos studien. 

Urval 

Urvalet i denna studie är gjordes genom att ett brev skickades ut via e-mail till alla 

55 studentrepresentanter vid Karlstads universitet. Ursprungstanken var att de första sex personer 

som svarade inom en veckas tid, skulle ta del i undersökningen, men efter en vecka hade enbart 

fem personer svarat. Detta låga svarsmaterial gjorde att de fem personerna kompletterades med 

två personer som personligen valdes ut och blev tillfrågade om de ville ställa upp. Dessa två 

tillfrågades för att de ansågs besitta viktig information inom området. Gruppen består av 

representanter från båda könen, men könstillhörighet hade inget med urvalet att göra. 

Respondenterna är även i ganska varierande ålder, mellan 22 till 55 år gamla.  

 Ursprungsantalet respondenter var sex stycken, vilket sedan utökades till sju. Detta 

på grund av att sex personer inte gav tillräckligt med data samt att en av respondenterna inte ville 

bli inspelad på band. Det innebar att vederbörande inte kunde tas med i själva analysen. Att 

ursprungligen sex respondenter valdes berodde på att tio blev för många, med den tidsram som 

fanns, och fyra var för få för att resultatet skulle bli tillförlitligt. 
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Design 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Det betyder att det teorietiskt 

sett är en kvalitativ explorativ undersökning. Denna typ av forskningsdesign användes eftersom 

den passade bäst med den frågeställning som man ville ha svar på, samt det syfte som man 

strävade efter att uppfylla. Ett annat skäl till att just en induktiv ansats valdes var att det verkar 

saknas lämpliga teorier inom detta ämne. Undersökningen avsedde även att gå ner på djupet och 

få en djupare förståelse till ett beteende, detta kan man endast uppnå genom att ha en kvalitativ 

ansats. En kvantitativ ansats riktar sig åt det motsatta hållet; man har ett stort datamaterial som 

man studerar ganska ytligt, medan ett kvalitativt material är mindre men bearbetas mer 

genomgående (Kvale, 1997). 

Datainsamling 

I den här undersökningen användes en kvalitativ metod med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. För att samla in data på bästa sätt byggdes en halvstrukturerad 

intervjuguide, se bilaga 1. Detta betyder att man utformar ett antal frågor vilka man vill ha svar 

på, men man förbinder sig inte att verkligen ställa alla de frågor som man har skrivit upp, dvs. 

man kan komplettera eller ställa andra frågor som känns mer anpassade till den specifika 

respondenten. Frågeguiden kan även vara bra att ha i det fall att samtalet mellan intervjuare och 

respondent skulle avstanna, samt även ett sätt att se till att allt det man hade som syfte att ta reda 

på genom att intervjua respondenten faktiskt diskuteras.  

 Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades dessa. Pauser, hostningar, skratt och 

fnissanden markerades inom parenteser. Kortare pauser markerades beroende på sin längd med 

olika antal punkter. En paus på 4-5 sekunder markerades med 3 punkter (…) och en paus på ca 2 

sekunder markerades med 2 punkter (..). Längre pauser än 5 sekunder markerades med (paus) 

(Kvale, 1997). Bortsett från detta skrevs endast det som faktiskt sades. Till dessa transkriptioner 

lades anteckningar som gjorts kring varje intervju. Dvs. efter varje intervju skrevs tankar kring 

respondenten ner, hur respondenten satt, om den verkade orolig eller lugn, de intryck som 

intervjuaren fått.  

Genomförande 

Sex av de sju intervjuerna skedde i ett studierum på Karlstads universitetsbibliotek. 

Detta för att respondent och intervjuare båda skulle vara bekväma i sin omgivning. Den sista 
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intervjun ägde rum på annan plats för att underlätta för denna respondent. Respondenterna hade i 

brevutskicket meddelats om vad som gällde rörande anonymitet och konfidentialitet, dvs. att de 

skulle vara helt anonyma, samt att enbart intervjuaren själv, och dennes handledare som skulle få 

se intervjutranskriptionerna, se bilaga 2. Efter avslutad studie ska även det bandade materialet 

förstöras. I samma brev meddelades även att intervjuerna skulle spelas in på band och sex av sju 

respondenter gick med på detta. Inspelningen gjordes med hjälp av en mikrokassettspelare. De 

sju intervjuerna var mellan 14 och 35 minuter långa och totalt sett 126 minuter tillsammans. 

Detta resulterade i 30 sidor transkriberat datamaterial. 

Databearbetning 

Den typ av databearbetning som har genomförts var av en tematisk karaktär med en 

induktiv ansats. Detta betyder att de teman som har kommit fram har framträtt vid genomläsning 

av det insamlade datamaterialet. Man har inte haft en stor kunskap om det ämne som har 

undersökts innan man gav sig in i undersökningen (Hayes, 2000). I denna undersökning har man 

dragit allmänna och generella slutsatser utifrån det empiriska datamaterialet (Thurén, 2004). 

Analysen utfördes med utgångspunkt från de sju steg som presenteras av Hayes om 

hur man gör en tematisk induktiv analys av kvalitativa data. Dessa sju steg är: 

1) Förbered data för analys. Dvs. transkribera intervjuerna noggrant (Hayes, 2000). 

2) Läs igenom allt material, alla intervjuer som har gjorts, och notera intressanta 

enheter. Gör gärna dessa noteringar på papperslappar. Sök i texten de fenomen som ligger i linjer 

med de tankar som finns kring ämnet (Hayes, 2000). 

3) Sortera data in i så kallade prototeman. Dessa blir förstadiet till de blivande 

slutteman, se bilaga 3 (Hayes, 2000).  

4) Undersök de prototeman som man har fått fram i punkt 3, och försök hitta en 

inledande definition på vart och ett av dessa (Hayes, 2000). 

5) Ta nu varje prototema för sig och läs igenom hela materialet med utgångspunkt 

från respektive prototema. Gör alltid en genomläsning för varje prototema, titta efter 

sammanhang, men leta gärna citat som passar (Hayes, 2000). 

6) Nu bör de slutgiltiga temana ha tagit form. Använd allt tillgängligt material som 

är relaterat till varje tema för att konstruera hur det slutgiltiga temat ska bli. Sätt ett kort men 

belysande namn på temat, definiera vad temat går ut på och beskriv med ett par stödjande citat 

eller delar av en text, se bilaga 4 (Hayes, 2000). 
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7) Välj ut relevant data för att kunna använda vid rapportering av varje tema. Här är 

citaten viktiga eftersom de har funktionen att vid rapporteringen styrka framtagna data (Hayes, 

2000).  

Det som utfördes var att efter att intervjuerna transkriberats började en grundlig 

genomläsning. Efter att det transkriberade datamaterialet hade lästs igenom ett antal gånger för 

att ge en kännedom om vad som sagts, har ett antal citat, som verkat vara västentliga, plockats ur. 

Dessa citat placerades för sig själva på post-it lappar. Därefter arrangerades dessa lappar i högar 

med liknande citat. Dessa högar skrevs ner på papper och dessa papper gavs sedan namn som var 

början på de teman som skulle bli resultatet på undersökningen. Inte alla dessa kluster av citat 

skulle visa sig vara relevanta för undersökningens syfte, citaten inom dessa kluster handlade om 

annat än deras engagemang och skäl till att de har detta engagemang. De passade alltså inte ihop 

med det undersökningen hade som mål att få fram. Vissa fördes samman med andra kluster för att 

skapa en mer sammanhängande bild. Slutligen fanns det fem kluster av citat kvar och dessa blev 

de resulterande teman, dvs. de blev undersökningens resultat. Efter detta gjordes en överblick av 

alla transkriptionerna för att se om de teman som tagit fram verkligen gick att se i 

transkriptionerna. Slutligen har de fem teman beskrivits, utifrån de citat som finns i de kluster 

som har plockats fram och de fullständiga intervjuerna samt illustrerats med ett par belysande 

citat.  

Bortfall 

 Denna undersökning har inget bortfall eftersom alla sju respondenterna kom till 

intervjuerna och gick med på att delta i undersökningen. Den typ av bortfall som dock existerar är 

att en av respondenterna inte ville bli inspelad på band. Denna intervju har därför inte tagits med i 

själva analysen, eftersom det inte finns någon exakt dokumentering av vad som faktiskt sades 

under denna intervju. De svar som har skrivits ner för hand av intervjuaren har dock observerats 

och jämförts med analysen efter att denna var gjord. Det har i denna undersökning inte funnits 

något faktiskt bortfall, men det har funnits ett teoretiskt bortfall. Av de 55 personer som i 

dagsläget är studentrepresentanter vid Karlstads universitet, svarade bara fem på det brev som 

skickades ut. Det var mindre än 10 % som var beredda att ställa upp och berätta om sitt 

engagemang, och detta är mycket lågt. Detta skulle kunna rubriceras som ett teoretiskt bortfall. 

Att mindre än 10 % av studentrepresentanterna var villiga att ställa upp i undersökningen kan 

även leda till att det resultat som framkommit kan ifrågasättas. Detta på grund av att 
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undersökningen bygger på så få personers utsago samt på att det datamaterial som framkom från 

dessa respondenter inte är speciellt stort.  

Reliabilitet och validitet 

 För att testa reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, i denna undersökning har det 

genomförts en testning av resultatet genom att låta två utomstående personer genomföra en 

jämförelse med resultatet. Dessa två personer ombads att med de teman som har tagits fram, samt 

26 slumpmässigt utvalda citat från datamaterialet, placera in dessa citat under något av de fem 

temana. Efter detta jämfördes dessa två personers resultat med den ursprungliga analysen. 

Likheterna mellan dessa två tematiseringar och den ursprungliga analysen låg på mellan 72-77 %. 

Detta betyder att man kan göra antagandet att den ursprungliga analysen håller och kan ses som 

något tillförlitlig. En minskning i tillförlitligheten måste man se när man tittar på det antal som 

har tagit del i undersökningen. En kvalitativ undersökning kräver inte samma mängd datamaterial 

som en kvantitativ undersökning gör, men sju personer kan ses som ett litet urval och kan även 

dra ner tillförlitligheten på det resultat som presenteras. Tillförlitligheten dras även ner av att det 

datamaterial som kommer av dessa respondenter är relativt litet. 

 Validiteten i en undersökning syftar till att ta reda på om man faktiskt har undersökt 

det man har tänkt undersöka. Dvs. om de frågor som man har ställt till respondenterna faktiskt är 

utformade på ett sådant sätt att de kan ge svar på den övergripande frågeställningen (Hayes, 

2000). När det gäller validiteten i den här undersökningen lägger man inte tyngden på att man ska 

kunna återskapa resultatet i en kvalitativ undersökning, utan istället på att man ska kunna skapa 

sig en förståelse för det man har undersökt. Detta beror mycket på att man i denna typ av studie 

framhäver respondenterna och den situation som de tar del i under intervjuerna. Man lägger vikt 

vid att respondenterna är unika individer, vilket ger att de resultat som har tagits fram, osannolikt 

kan bli replikerat på ett bra och giltigt sätt (Hayes, 2000). 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av denna undersökning. Detta resultat är 

uppdelat i fem delar, utifrån mina fem teman, och syftar till att ge en bild av varför vissa väljer att 

vara studentrepresentanter. Dessa fem teman är; viljan att förändra, socialt arv, bevis på 

engagemang, resultat av engagemang och motsättningar med engagemang. 
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Viljan att förändra 

 Som huvudmotivation för att vara studentrepresentant verkar de flesta av 

respondenterna vara eniga om att det är viljan att förändra som driver dem. En tydlig ton är att 

respondenterna inte tycker att de kan förvänta sig att alla andra gör saker för dem; de tycker att 

man måste själv dra sitt strå till stacken. En känsla av att själva känna att man har försökt att göra 

något åt sin egen och andras situation, man skulle kunna kalla det en pliktkänsla.  

 

 ”Jag kan inte förvänta mig att alla gör allting för mig, jag måste få dra min bit till 

stacken.” 

 

”Jag vet att jag har försökt att göra någonting åt min situation och även andras.” 

 

”Även fast jag fortfarande är student så att jag på ett sätt står upp för mig själv så 

är det inte mig jag tänker på, jag tänker på alla andra studenter som måste få sin 

rättighet hörd.” 

 

 Man har ofta som person en enorm önskan att allt ska vara rättvist och detta påpekar 

alla respondenterna, de menar även att viljan till rättvisa är en stark motivationskraft för dem. En 

ytterligare drivkraft, för ett par av respondenterna, är att de inte riktigt känner att de kan stå upp 

för sig själva, men de har kraft att stå upp för andra. Man vill göra den stora massan hörd och 

arbeta för att göra nytta för andra studenter, vilket respondenterna påpekade även betyder att de i 

förlängningen arbetar för att förbättra för sig själva. Respondenterna menar även att det trots allt 

är livssituationerna, och studiesituationerna för studenterna, som representanterna ska arbeta för, 

och detta påverkar alla studenter. De menar även, att är man det minsta intresserad av att få en så 

bra studietid som möjligt, så borde alla studenter engagera sig.  

 

 ”Enklaste förklaringen är det här med rättvisa skäl, man ser att någonting är fel.” 

 

”Man har ett sånt otroligt behov att det ska va rättvist.” 
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Socialt arv 

Många av representanterna har sett sina föräldrar, och sin omgivning, ta på sig ett 

ansvar av denna typ. Detta har lett till att de har socialiserats in i den rollen och insett at det är 

någonting bra, och värdefullt, som de håller på med. Detta har gått så långt att ett par av 

respondenterna säger att de skulle må väldigt dåligt om de inte fick vara med och påverka. De 

säger även att de numera inte vet hur man gör när man inte engagerar sig. 

 

 ”Jag skulle må väldigt dåligt om jag inte fick påverka och fick vara med och träffa 

andra människor som engagerar sig.” 

 

”Jag vet inte hur man gör när man inte engagerar sig” 

 

”Så för mig är det mer en livssituation än något annat.” 

 

 Flera av respondenterna framhäver själva att de tror att socialisation ligger till grund 

för deras engagemang, dvs. de tror att det kan ha mycket med det sociala arvet att göra. De lägger 

alla tyngdpunkten på att det har med deras uppväxtmiljö att göra. De har sett sina föräldrar 

engagera sig och har då sett det roliga i att man kan åstadkomma något om man tar sig tid att 

försöka. En av respondenterna påpekade även att om man vill motivera någon idag, gör man det 

bäst genom att ge personen en riktigt bra förebild och vad är en bättre förebild än ens föräldrar 

som man under den egna uppväxten sett engagera sig. 

 

 ”Jag tror att det är någonting som jag har växt upp med och det har lärt mig att se 

det roliga i det.” 

 

”Ska man motivera någon idag så är det ju faktiskt genom att man ger den personen 

en riktig, riktigt bra förebild.” 

 

”Socialiserad in i rollen.” 
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Bevis på engagemang 

De flesta av respondenterna ser sitt engagemang inom studentkåren som ett bevis på 

att de kan ta ansvar, samt att andra tror att de är kapabla att stå upp för dem och arbeta mot de 

orättvisor som finns runt omkring sig. De menar att även om engagemanget kanske inte alltid 

leder till en tydlig förbättring, så visar det ändå att man oftast har tänkt igenom det man säger och 

att man är villig att stå för sin åsikt, trots att andra kanske inte delar denna åsikt.  

 

”Att de är engagerade visar ju ändå att de har tänkt igenom det och kan stå för det 

och motivera det.” 

 

”Visar på att man kan ta ansvar, för det krävs det faktiskt i en sån organisation.” 

 

 Många av respondenterna ser även att engagemanget blir en viktig punkt på det 

framtida CV som man skickar ut, eftersom det tydliggör att man har haft ett intresse för att hjälpa 

till och göra saker bättre. Man kan argumentera, man står för sin sak, samt slutligen, man är 

beredd att ta på sig ett ansvar och jobba utifrån det ansvaret efter bästa förmåga.  

 

”Det visar också att folk har förtroende för dig och att du kan kommunicera.” 

 

”Det är ett intyg på att man har varit, då syns det att man har varit engagerad.” 

Resultat av engagemang 

 Alla respondenter är eniga om att det är mycket givande att vara 

studentrepresentant. Deras uppfattning är att det hjälper till att utveckla sig själv som individ. I 

och med att man sitter med som representant på olika plaster lär man sig att hantera olika 

situationer och detta ger en syn på att det behövs representanter. Alla menade, att den känslan 

man känner när något som man har arbetat för verkligen går igenom, var obeskrivbar och även 

om det var mycket motvind så känner man sig ändå duktig och viktig.  

 

 ”Det är både givande men kan vara väldigt roligt också.” 
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”När man ser när något verkligen går igenom, som man kanske har slitigt för och 

man ibland tycker att det har varit så mycket motvind […] åh äntligen nu…” 

 

 Annat som man får ut av att vara studentrepresentant menar många, är att man får 

träffa många nya människor. Man får en speciell gemenskap bland gruppen representanter 

samtidigt som det ger en speciell sorts identitet. Eftersom studentlivet kan vara ganska krävande 

menar ett par av respondenterna att när man engagerar sig känner man sig inte lika ensam längre. 

Man får en gemenskap och blir en bland många.  

 

”Alltså det är en gemenskap […] man får någon sorts identitet, identitet på något 

sätt även om den kan vara flytande så är den…[…] man känner sig inte lika 

ensam.” 

 

”Man är en av många.” 

 

”Jag får ju en väldig respekt från folk på alla håll och kanter och blir uppskattad 

rent socialt.” 

Motsättningar med engagemang 

 Respondenterna berättar om olika typer av motsättningar som de tror finns kring att 

vara studentrepresentant, dvs. det som man får utstå som representant, men även det som de tror 

hindrar andra från att engagera sig inom denna typ av aktivitet.  

Många av respondenterna berättar om de problem som man stöter på när man sitter 

som studentrepresentant. Mycket av motsättningarna handlar om att det tar mycket tid, och det 

ställs stora krav på att man ska klara av att studera heltid och ha ett liv vid sidan om skolan, 

samtidigt som man ska hinna med att engagera sig ordentligt som representant. 

 

”Det är så mycket som ska hinnas med.” 

 

”Jag tror att det är tidsbrist och prioritet.” 

 

”Det ställs väldigt stora kvar.” 
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Dessa hänvisar respondenterna även som skäl till att så många studenter inte 

engagerar sig. Man har inte tid och har för mycket att göra för att orka ta sig tid. Då räknar man 

med att någon annan gör det. Ett par av respondenterna hänvisar till jantelagen som skäl till att de 

tror att så få vill bli representanter. De tror inte att de kan och att andra kommer att utföra det 

arbete som behöver göras bättre än de kan.  

 

”Man är uppvuxen med att man säger inte ifrån, man öh… man tar saker som de är, 

man orkar inte bry sig helt enkelt, därför så tar man det bara som det är.” 

 

”Det är så många studenter här, någon annan gör det bättre, kan, svenska 

jantelagen, jag är inte bra, jag kan inte göra någonting, varför ska jag göra det här, 

andra kommer att göra det bättre.” 

 

”Att de inte tror tillräckligt mycket på sig själva för att de ska tro att deras röst är 

värd någonting.” 

 

”För att de räknar med att någon annan gör det.” 

 

Diskussion 

Detta avsnitt är en diskussion kring den litteratur som finns inom området 

organisationspsykologi och motivationsteori. Även begreppet socialisation presenteras. Att just 

socialisationsbegreppet används, beror på att det psykologiska begreppet identifikation inte 

räcker till för att beskriva den process som vi går igenom som unga, det som skapar det sociala 

arv som vi människor är så beroende av för att överleva. Dessa teorier som beskrivs kopplas 

sedan ihop med undersökningens resultat och därefter genomförs en diskussion kring teorierna 

och det presenterade resultatet. Vidare diskuteras tillförlitligheten och generaliserbarheten samt 

hur man borde forska vidare inom denna typ av motivationsstudie. 

 Mycket av det vi människor gör beror på vad som motiverar oss. Motivationen får 

oss att fatta beslut och handla efter dessa beslut. Det är faktorer inom oss själva som sätter igång 

oss och styr vårt beteende. Själva ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere 
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som ungefär betyder: orsaka rörelse. Det beskriver en medveten eller omedveten benägenhet att 

bete sig på ett visst sätt. Önskningar, impulser, attityder och behov är exempel på olika motiv. 

Man kan säga att det egna beteendet har en riktning, och ett mål, och detta bestäms mycket av det 

som motiverar oss (Hwang, 2005). 

 Detta är en undersökning om engagemang och vad som driver på detta 

engagemang. Det är då viktigt att studera motivation och då framför allt de två större 

motivationsteorierna. Den ena är drivkraftsteori, vilken går ut på att man tror att det är biologiska 

processer inom personen som sätter igång och ger kraft åt olika handlingar. Den andra teorin är 

incentivteorin, vilken säger att våra handlingar styrs av yttre händelser eller åtrådda målobjekt 

som t ex mat, relationer och pengar. Dessa målobjekt tros ge grunden för ett visst agerande och 

fungerar ungefär som belöningar för det målinriktade beteendet. Inom incentivteorin kan man 

placera in Abraham Maslows behovshierarki med sina fem steg, dvs. de fysiologiska behoven, 

behovet av trygghet, det sociala behovet, behovet av uppskattning samt självförverkligande. I 

dagsläget verkar forskare inom det psykologiska området vara överens om att det både är inre 

drivkrafter och yttre målobjekt som tillsammans styr människors motivationsprocesser (Hwang, 

2005).  

 Men inte bara en djupare förståelse för motivation krävs för att förklara varför man 

har en dragning till att engagera någon till att vara studentrepresentant, man behöver gå till 

grunden med varifrån motivationen kommer och detta ligger troligen till stor del i personligheten. 

Personligheten beskriver hur man är som person och den är unik för alla individer. Inom 

personlighetspsykologin utgår man ifrån att alla människor är olika, motiveras olika och reagerar 

olika på samma situation. Man kan inte säga exakt hur en specifik person kommer att agera på en 

viss händelse, men man kan, efter att ha studerat olika personlighetstyper, beskriva hur dessa 

typer brukar agera och vad som motiverar dem. En viktig del inom personlighetspsykologin blir 

då de drivkrafter dvs. den motivation man har för ett visst beteende. Det finns alltså inget sätt att 

direkt skilja på motivation och personlighet, de är sammankopplade (Hwang, 2005). Att titta på 

personligheten var inte syftet med denna undersökning, men personlighetsteori plockades trots 

detta fram för att visa att det finns en koppling mellan personlighet och motivation, i och med att 

de drivkrafter som motiverar oss till stor del kommer av vår personlighet. 

Murray menade att inom personligheten finns det tre viktiga behov som man 

omedvetet eller medvetet lägger tyngd vid. Dessa är prestationsbehov, maktbehov och 
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intimitetsbehov. Prestationsbehov handlar om att man har en önskan om att göra allt bättre ifrån 

sig, att lyckas med det man gör och att känna sig kompetent. Människor som har ett högt 

prestationsbehov njuter av att lyckas med nya uppgifter och tar därför gärna på sig nya 

utmaningar. Maktbehovet definierade Murray som en vilja att påverka andra människor. 

Människor med ett högt maktbehov har en tendens att söka ledande positioner. Intimitetsbehovet 

handlar om en vilja att ha ett lyckligt samliv och vara bra psykosocialt anpassad. Detta behov 

finns bevisligen i högre grad hos kvinnor än hos män (Hwang, 2005).  

Kaufmann och Kaufmann, (2005) beskriver motivation som biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger en riktning åt och upprätthåller ett beteende i 

olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse. De fortsätter med att säga att man 

behöver motivationsfaktorer som prestationer, ansvar, växt, utvecklingsmöjligheter och 

uppskattning för att bli positivt motiverad. När denna typ av motivationsfaktorer saknas leder 

detta till ett neutralt tillstånd, vilket betyder att man inte blir motiverad till att göra något alls. 

Vissa teorier syftar till att saker som motiverar oss, och därmed hjälper våra val i 

livet, beror på vårt sociala arv, dvs. den socialisation som vi går igenom som barn. Socialisation 

är inlärandet av de normer och regler som samhället bygger på. Dessa är dock beroende av det 

samhälle som man lever i och är därför inte konstant. Vissa forskare menar att man lär sig sina 

motiv under sin barndomstid, genom t ex normer, genom sina föräldrar samt i kontakten med 

resten av omgivningen man lever i. Andra forskare menar att andra mål som motiverar människor 

i sina strävanden kan vara beroende av både ett biologiskt arv och ett socialt arv. De flesta 

forskare är dock överens om att man under sin uppväxt behöver mänsklig närvaro för att skaffa 

sig de värderingar som krävs för att fungera i samhället. Man kan dock inte säga att 

socialisationen är en process som är hänvisad enbart till barndomen. Socialisationsprocessen 

pågår hela livet, men framstår som starkast under de första levnadsåren, fram till ungefär 10 års 

ålder. Men så fort en person stöter på en situation som vederbörande inte har varit med om 

tidigare, genomgår personen någon form av socialisation för att anpassa sig själv till den nya 

situationen. En stor del av det som vi ägnar oss åt när vi blir vuxna beror på vår socialisation. 

Vilka typer av relationer som vi söker, vilken familj vi bygger upp åt oss själva, vilka 

organisationer vi söker oss till och de arbeten som vi vill ha, beror alla på den socialisation som 

vi har gått igenom. Denna självbild hjälper oss med våra val och vi väljer att göra saker som 

passar ihop med den bild vi har av oss själva. Detta betyder även att vi väljer att inte göra saker 
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som inte passar in med denna bild. Vi strävar efter att må bra och avhåller oss, i den mån det går, 

från situationer som får oss att må dåligt (Schein, 1994).  

En teori om vad som får någon att stanna vid en organisation är Meyers tre-

komponentsteori. Dessa tre är affektivt engagemang, varaktigt engagemang samt normativt 

engagemang. Affektivt engagemang handlar om att en anställd vill vara kvar hos en organisation 

på grund av ett emotionellt band. Nästa är varaktigt engagemang, vilket handlar om att en person 

måste stanna kvar i en organisation för att de behöver den lön eller de förmåner som arbetet 

erbjuder eller för att de inte kan hitta något annat arbete. Den sista är det normativa 

engagemanget och handlar om att man känner att man är skyldig organisationen att stanna kvar 

genom en känsla av att det är det rätta att göra (Spector, 2005; Landy & Conte 2004). 

Schein presenterar även han en normativ teori, denna är Etzionis normativa teori. 

Den går ut på att man i organisationer med en normativ inriktning ger möjligheter för sina 

anställda eller sina medlemmar till att bidra med sin förmåga för att nå vissa mål. Dessa mål är 

värderade av organisationen och överensstämmer med den enskilda individens mål. Vilket 

betyder att både organisationen och personerna som jobbar för organisationen, har samma mål, 

vilka båda stävar efter, med eller utan ett gemensamt motiv och detta mål gör att de fungerar 

tillsamman och kan uträtta det de vill uträtta (Schein, 1994). 

De stora motivationsteorierna är alltså drivkraftsteorin och incentivteorin, där den 

första är en biologisk dragning och den andra teorin bygger på att det är en strävan efter att ha 

tillgång till mat, pengar, trygghet och/eller närhet som driver oss människor att fatta beslut och 

motiverar våra handlingar (Hwang, 2005). Men dessa räcker inte för att upprätthålla 

motivationen, man behöver som person bli positivt motiverad genom utvecklingsmöjligheter och 

uppskattning (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Viktigt är också att tänka på att mycket av vad 

som motiverar oss kommer ifrån den socialisationsprocess som vi går igenom som barn, och som 

senare i livet hjälper oss med våra val i livet, vilket arbete man vill ha och vilken organisation 

man söker sig till (Schein, 1994). Man kan ha många skäl för att stanna inom en organisation 

men de tre viktigaste är att man har en acceptans av de mål som organisationen sätter upp, man är 

villig att arbeta mot dessa mål och man har en önskan att stanna med organisationen (Spector, 

2005; Landy & Conte 2004). 

De hittills presenterade teorierna bygger till stor del på lönearbete, och inte på 

ideellt arbete, vilket studentrepresenterande bör klassas som. Men i sin uppsats inom informatik 
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har Bylund och Nilsson kommit fram till tre övergripande faktorer inom ideella arbeten; 

samhörighet, själslig belöning och personlig utveckling. Dessa tre stämmer ganska bra ihop med 

resultatet som har kommit ur denna undersökning. Liksom i Bylund och Nilssons undersökning 

drivs respondenterna av en vilja till samhörighet dvs. eftersom gemenskap är ett av de 

grundläggande behoven blir det då mycket motiverande att hitta samhörighet med en grupp av 

personer som delvis har samma mål eller samma intressen. Även själslig belöning eftersöks av 

respondenterna i denna undersökning, detta handlar om att nå mål och åstadkomma det som man 

vill åstadkomma. En ytterligare och viktig motivationskraft är den tredje kraften, denna kallar 

Bylund och Nilsson för personlig utveckling. Att skaffa sig kunskaper som kan hjälpa en i 

framtiden, att kunna utvecklas som person inom ett område som man ser som intressant och 

utmanande ger motivationskraft och leder ofta till personlig utveckling.   

Precis som med Bylund och Nilssons modell passar många av de presenterade 

teorierna och modellerna ganska bra in på de resultat som den här undersökningen har kommit 

fram till. De teman som blev resultatet i denna undersökning; motivation, socialt arv, bevis på 

engagemang, resultat och av engagemang och motsättning med engagemang, går alla fem att 

knyta an till den vilja att förbättra som i grunden motiverar oss och som får en person att ta på sig 

ett ideellt arbete som t ex att vara studentrepresentant. Respondenterna talar om att de under sin 

uppväxt sett sina föräldrar ta på sig uppdrag och ansvar av liknande typ, och känner därmed att de 

genom detta har socialiserats in i ett tänkande som visar på att det är ett beteende som leder till 

personlig utveckling och någon form av själslig belöning.  

Men personlighet och socialisation räcker inte för att beskriva varför man tar på sig 

ett sådan stort uppdrag som det är att vara studentrepresentant, mycket kan handla om de 

drivkrafter som finns runt omkring oss. En motivationsteori som verkar passa ganska bra in på 

respondenternas svar är incentivteorin, dvs. att åtrådda målobjekt som mat och pengar ger oss 

motivation till att göra saker. De som väljer att vara studentrepresentanter gör detta val antagligen 

mycket för att det är ett inlärt beteende som de har lärt av sina föräldrar, men de tjänar även på 

det. Det kan vara i kunskap och i kontakter för framtiden, men även en rad att skriva på det CV 

som man skickar ut till framtida arbetsgivare. 

Vidare kan man koppla ihop studentrepresentanternas beteende med två av de tre 

behov som Murray plockade fram inom personligheten. De tre behoven är prestation-, makt- och 

intimitetsbehoven. De två som passar in är prestation- och maktbehoven. När man väl har tagit på 
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sig sitt uppdrag går prestationsbehovet in och man vill göra saker och ting så bra som möjligt och 

prestera bättre gång på gång. Men prestationsbehovet kan även ha att göra med varför man tar på 

sig detta uppdrag till att börja med. Man vill vara duktig och vill visa att man klarar av att få både 

skolarbetet att fungera samt ha tid och ork att ta på sig ett eller flera andra uppdrag. Man vill 

känna sig kompetent och betydelsefull. Maktbehovet kan komplettera prestationsbehovet med det 

faktum att man har en vilja att söka ledande positioner som gör att man syns och detta kan 

motiveras med att man känner att man mår bra och att man klarar av det man har satt sig för att 

göra. Detta beteende kan man koppla ihop med de teorier som Kaufmann och Kaufmanns (2005) 

presenterar om positiv motivation som får en att växa och må bra som person. De menar att 

uppskattning för det man uträttar gör en villig att uträtta mer och ta på sig ytterligare uppgifter. 

Men även det tredje behov som Murray talar om, intimitetsbehovet kan till viss del 

sammankopplas med studentrepresentanternas beteende. Ett resultat av att vara 

studentrepresentant är att man blir en bland många andra representanter och man får med detta en 

gemenskap. Man kan se detta som en koppling till intimitetsbehovet, i den mån att man har 

människor runt sig som man kan kommunicera med och som ger en social trygghet. 

En annan teori som till vissa delar är applicerbar på de resultat som har framkommit 

i denna undersökning är tre-komponentsteorin om varför man stannar i en organisation. Denna 

passar till två tredjedelar. Den ena av tre-komponentsteorin som passar ihop med resultatet är det 

affektiva engagemanget, alltså att man har ett emotionellt band med den organisation som man 

jobbar för och att man har accepterat de mål som den organisationen har. Utan detta band till 

organisationen väljer man inte att ställa upp och arbeta för den. Man vill ge studenterna vid 

universitetet en bättre studiemiljö och genom att engagera sig i kåren och ställa upp som 

studentrepresentant kan man arbeta för att åstadkomma detta. Den andra delen ur tre-

komponentsteorin är det normativa engagemanget, dvs. att man stannar och arbetar för 

organisationen eftersom det känns som det vore det rätta att göra. Många stannar kvar som 

studentrepresentanter och tar på sig allt fler uppdrag eftersom de känner att någon måste göra det 

och på grund av det band de har till studentkåren väljer de att ta på sig mer och mer för att de vet 

att de behövs och så få andra ställer upp. Man kan här komplettera Meyers tre-komponentsteori 

med Etzionis normativa teori. Dvs. man skulle kunna säga att som studentrepresentant känner 

man en koppling med det man gör och strävar efter att göra studenttiden bättre och mer rättvis för 
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alla de studenter som läser på universitetet.  Man arbetar då tillsammans med universitetet för att 

nå detta mål. 

Det som hittills har gåtts igenom är de likheter resultatet har med de presenterade 

teorierna, men man bör inte glömma bort att titta på olikheterna. Till olikheterna hör 

drivkraftsteorin, dvs. att det är biologiska processer som får oss att agera och sträva efter saker. 

Detta stämmer inte överens med det som studentrepresentanterna säger. De hävdar att det finns 

ett socialt arv som påverkar dem, men inget biologiskt arv. Detta utesluter inte att det inte finns 

en biologisk bakgrund till engagemanget, men det antagandet kan inte stödjas av det datamaterial 

som har plockats fram. Fler olikheter går att se i tre-komponentsteorin, i den del som kallas för 

varaktigt engagemang, det som handlar om att man stannar hos en organisation eftersom man 

behöver arbetet och kanske inte kan få något annat arbete. Detta går inte att passa ihop med den 

ideella organisation som studentrepresentanterna arbetar för. Man kan koppla ihop det med att 

dessa teorier verkar vara byggda på lönearbetande organisationer, vilket skulle kunna betyda att 

de inte riktigt stämmer på alla slags typer av organisationer. Det band som respondenterna visar 

på mellan dem själva och studentkåren, bygger på en känsla av att kunna göra något för den stora 

gruppen studenter. När de känner att de inte har det bandet eller den kunskapen längre, stannar de 

inte kvar utan låter andra som har engagemanget ta över. Därav kan man inte säga att det 

varaktiga engagemanget går att kopplas ihop med resultatet. Den slutgiltiga teoridel som inte 

riktigt går att koppla ihop med resultatet är den del som Murray kallar för intimitetsbehovet. 

Respondenterna talar om en önskan till gemenskap som får dem att engagera sig, detta skulle 

man kanske kunna koppla ihop med intimitetsbehovet som diskuterats tidigare, men troligare 

med Maslows tredje behovssteg, det sociala behovet.  

De teorier som har presenterats kommer till stor del från organisationspsykologin 

och kan därför inte förklara vissa delar av det som har kommit fram i resultatet. De delar som inte 

täcks in av de presenterade teorierna är att det i materialet inte finns något som förklarar varför 

man som studentrepresentant tar på sig saker bara för att de ska bli gjorda, så att den stora massan 

får någon som representerar dem. När det gäller de motsättningar som representanterna får utstå 

kan det kanske ses som en del i den personliga utvecklingen, eller den själsliga belöning som 

man kan få om man tar på sig lite mer än man egentligen klarar av och trots allt lyckas med att 

hinna med allt ändå. 
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Det som egentligen beskriver en person i en ideell organisation som studentkåren, 

är en individ som har en önskan att göra det bättre för någon annan än sig själv, eftersom man 

sällan själv får se resultatet av sitt engagemang. En person som känner sig manad att ställa upp 

och ta av sin tid, trots att det enda som man egentligen får ut av det är själslig belöning, personlig 

utveckling och kunskap som kan vara bra att ha i framtiden. Det är en person som söker 

gemenskap bland likasinnade, och som genuint vill ta del i, och arbeta för, att göra omgivningen 

bättre. Det är oftast en person som har sett någon i sin nära omgivning ta på sig liknande uppdrag 

och som genom socialisation har lärt sig att detta är ett beteende som är värt att anamma. Ett 

beteende som ger själslig belöning och personlig utveckling.  

Den här uppsatsen bygger på sju personers deltagande och har, genom att två 

utomstående personer som inte känner till detaljerna av undersökningen även de satt ihop 

slumpmässigt utvalda citat med de teman som har plockats fram, getts en ganska hög 

tillförlitlighet. Men detta betyder inte nödvändigtvis att det resultat som har plockats fram kan 

generaliseras till alla som engagerat sig som studentrepresentanter. Man kan se en minskning i 

tillförlitligheten när man tittar på det antal som har tagit del i undersökningen. En kvalitativ 

undersökning kräver inte samma mängd datamaterial som en kvantitativ undersökning gör men 

kräver däremot ett visst djup i datamängden, men sju personer, och sex faktiska transkriptioner, 

kan ses som ett litet urval och en liten datamängd och kan därmed dra ner tillförlitligheten på det 

resultat som presenteras. En ytterligare sak att ta i beaktande är att jag själv är en 

studentrepresentant. Detta kan vara både positivt och negativt när det gäller denna undersökning. 

Det positiva är att jag vet hur det är att vara representant, jag känner till de krav som ställs och 

den tid det tar att engagera sig. Men mitt eget engagemang betyder även att jag kan ha svårt att 

skilja på det jag själv tycker och tänker med det som mina respondenter säger. Ytterligare 

nackdelar kan vara att jag och respondenterna kanske har träffats och diskuterat detta ämne 

tidigare vilket kan ha påverkat resultatet. Under undersökningens gång har jag försökt att bortse 

från mitt eget engagemang men detta betyder att jag trots detta kan ha influerats utan att 

reflektera över det. 

 Grunden i psykologi är att alla personer är olika och unika och det är därför svårt 

att göra en riktig generalisering av något inom det mänskliga beteendet. När man vill undersöka 

om alla studentrepresentanter känner på detta sätt så kan man naturligtvis använda sig av denna 

undersökning, men man bör ta i beaktande att urvalet i denna undersökning är förhållandevis litet 
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och även om det resultat som finns kan vara riktigt och överensstämma med hur alla 

studentrepresentanter känner kring sitt uppdrag och vad som engagerar dem, finns det ändå en 

möjlighet att detta enbart är hur en liten grupp personer känner och inte alls den stora massans 

åsikt. Man kan även se det så att det lilla datamaterialet beror på att under intervjuernas gång 

nåddes det mättnad, saturation (Corbin & Strauss, 1998), dvs. att de senare respondenterna inte 

presenterade något nytt, något som inte redan hade presenterats av de tidigare respondenterna. En 

fundering som uppkommer blir om intervjuguiden var felkonstruerad, att om den med en annan 

uppsättning frågor kanske hade genererat en större mängd datamaterial.  

Man kan för att se om detta resultat är generaliserbart och mer tillförlitligt göra en 

liknande studie på andra studentorter. Man skulle även kunna göra en enkätundersökning, med 

grund i de fem teman som har plockats fram. På detta sätt kan man jämföra de resultat som man 

får fram och få en mer konkret och klar bild. En annan väg att gå för att utöka det resultat som 

man här fått fram, är att göra en motsatt undersökning som komplement till denna. Man bör alltså 

intervjua studenter som inte engagerar sig som studentrepresentanter om varför de inte har denna 

form av engagemang. Även denna typ av undersökning kan hjälpa till att generalisera det resultat 

som har kommit fram här. Varför vissa människor inte engagerar sig, kan ge en klarare bild av 

varför de som faktiskt tar på sig den typen av engagemang gör det. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
– Vad fick dig att ställ upp som studentrepresentant? 
 
– Hur länge har du varit engagerad som studentrepresentant eller liknande? 

∟ Inom vad har du varit engagerad? 
 
– Varför tror du att andra inte engagerar sig? 
 
– Varför tror du att andra engagerar sig? 
 
– Engagerar sig andra i din omgivning? 

∟ Har deras engagemang påverkat dig? 
 
– Tror du att du kommer att få nytta av ditt engagemang efter studenttiden? 
 
– Vems är ansvaret för att få studenter att engagera sig? 

∟Varför ska just de ha ansvaret? 
 
– Får du ersättning för att du sitter som representant? 

∟Skulle du sitta även om du inte fick ersättning? 
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Bilaga 2 

Hej RINSare!  

Mitt namn är Gabriella Lindahl och jag är även jag en representant för studentkåren. Jag skriver 

en C-uppsats inom psykologi och jag tänkte skriva om studentrepresentanter och vad som får 

dessa att ställa upp som just representanter. För att göra detta skulle jag behöva er hjälp!  

 

Jag skulle behöva 6 - 7 personer som är villiga att ställa upp på en bandad intervju kring varför de 

har ställt upp som representanter för studentkåren.  

 

Om du är villig att ställa upp kan jag garantera att allt som sägs under intervjun kommer att 

behandlas med full anonymitet och när uppsatsen är klar och publicerad kommer ingen att kunna 

koppla ihop resultatet med vem som sa vad. Det material som intervjuerna ger kommer enbart att 

studeras av mig och min handledare och kommer att förstöras efter att undersökningen är klar.  

 

Om ni är intresserade att ställa upp hör av er så snart som möjligt till mig på xxx eller 000 så kan 

vi göra upp tid och plats.  

 

Mvh 

Gabriella Lindahl 
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Bilaga 3 

Prototeman

- Motsättningar 

- Utkomster av engagemang 

- Engagemang 

- Arv 

- Vilja att engagera sig 

- Mognad 

- Stå upp för sig själv 

- Påverkan 

- Makt 
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Bilaga 4 

 

Slutgiltiga teman 

- Viljan att förändra 

- Socialt arv 

- Bevis på engagemang 

- Resultat av engagemang 

- Mottsättningar med engagemang 
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