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Sammanfattning  

Motivation är en viktig faktor för alla instanser i samhället, för att studera 

individer och veta hur man bäst motiverar och förmår dem att leva hälsosamt. Tidigare 

studier visar på att det finns både inre och yttre faktorer som driver en individ och att 

inre motivation är kopplat till högre välbefinnande. Inre motivation innebär att man 

drivs av faktorer såsom personlig utveckling och att hjälpa andra medan yttre 

motivation behandlar faktorer såsom materiella ting, status och pengar. Denna studie 

gjordes utifrån enkäten Aspiration Index med deltagare från sista året på gymnasiet och 

universitetet. Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

män och kvinnor gällande livsmål, samt om det fanns någon skillnad i livsmål mellan 

deltagarna på gymnasiet och universitetet. Resultatet visade att kvinnor, i större 

utsträckning än män, motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer samt att 

gymnasiestuderande drivs högre av yttre faktorer jämfört med universitetsstuderande.  

 

Nyckelord: Aspiration index, motivations faktorer, utbildning, könsskillnader, livsmål.



 

 

 
Abstract  

Motivation is a key factor for all institutions of the society for the study of individuals 

and knowing how to best motivate them and increase a healthy life. Previous studies show 

that there are both intrinsic and extrinsic factors that drive a person and that intrinsic 

motivation is linked to higher well-being. Intrinsic motivation involves factors such as 

personal development and helping others. In contrast, extrinsic motivation includes material 

things, status and money. This study was based on the survey Aspiration Index with 

participants who studied last year of high school and university. The purpose was to 

investigate whether there was any difference between men and women regarding life goals, 

and if there was any difference in life goals between high school and university students. The 

results showed that women, more than men, are motivated by both intrinsic and extrinsic 

motivation factors and that high school students are motivated by external factors compared 

to university students. 

  

Title: Intrinsic and extrinsic motivation among young people- Effects of gender and education 

in the aspiration of life goals. 
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Introduktion  

Vad är det som motiverar människor i livet? Är yttre livsmål såsom exempelvis 

pengar den största motivationskraften eller är det personlig utveckling och betydelsefulla 

relationer som är de viktigaste livsmålen att uppfylla? Är det någon skillnad mellan kvinnor 

och män och har det någon betydelse vilken utbildningsnivå och vilken fas i livet man är? 

Mycket forskning har gjorts kring ämnet inre och yttre motivation eftersom den kunskapen 

har betydelse både för arbetsgivare, samhället och privatpersoner.   

 

Intern och extern motivation 

D’Lima, Winsler och Kitsantas (2014) definierar motivation som ett resultat av 

personliga mål, känslor, åsikter och värderingar i specifika uppgifter och 

situationer.  Motivation är inte endimensionellt utan innefattas av flera aspekter av 

målstyrning, genom att skapa målet, att arbeta för att nå det inspirerande målet samt att 

avsluta och upprätthålla målet. Bandura och Adams (1977) beskriver individens generella 

egenförmåga av upplevelsen att kunna genomföra uppsatta mål. Har en individ en god tro på 

sig själv tenderar individen att sätta högre och mer krävande mål jämfört med individer som 

tror sig sakna förmåga. Lee, Reeve, Xue och Xiong (2012) menar att motivation är orsaken 

till varför människor handlar som de gör och att agerande utgår utifrån vad som förväntas 

respondera i en attraktiv konsekvens. Enligt  Kyndt, Raes, Dochy och Janssens (2013) drivs 

vissa individer i större grad av yttre motivation som lön och rykte medan andra individer, i 

större grad, drivs av inre faktorer som personlig utveckling och självständighet.  

Att inre och yttre motivation har en fysiologisk härkomst från hjärnan är någonting 

som Schmuck, Kasser, och Ryan (2000) förespråkar. När individer känner driv från inre 

motivationsfaktorer så agerar individen utifrån insular cortex vilket innebär att beteendet och 

handlingen bli mer spontant och självtillfredställande utifrån vad som känns rätt inombords. 

När individen styrs utifrån yttre faktorer är det posterior cingulate cortex (PCC) som påverkas 

vilket innebär ett handlande som baseras mycket mer utifrån sociala förväntningar samt yttre 

belöningar och bestraffningar från omgivningen. Sammanfattningsvis är det olika delar  av 

hjärnan som fokuserar beroende på om individen strävar efter att nå livsmål av inre 

motivationsfaktorer som betydelsefulla relationer, personlig utveckling och samhällsinsatser 

eller av yttre motivationsfaktorer som rikedom, image och att bli berömda. Styrs individens 

livsmål mot yttre motivationsfaktorer så minskar fokus på inre motivationsfaktorer vilket kan 

ha en negativ effekt på välbefinnandet (Schmuck et al, 2000).  
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Kasser och Ryan (2001) påvisar i en studie som gjorts, med hjälp av Aspiration Index, 

på collagestudenter att yttre motivation kan ha en negativ påverkan på välbefinnandet. Sämre 

självkänsla, mer tv-tittande, större droganvändning samt sämre fungerande relationer med 

närstående nämns som korrelerande faktorer till extern motivation medan inre motivation 

enbart korrelerar med högre välbefinnande. Lei (2010) påvisar att inre motivation är negativt 

korrelerat med ångest, depression och frustration jämfört med yttre motivation som har en 

positiv korrelation med just de faktorerna. D’Lima et al. (2014) anser att det inte behöver vara 

svart eller vitt utan att individer, oavsett kön och ålder, i olika grad motiveras av både inre och 

yttre faktorer. Enligt Schmuck et al.(2000) har individer som strävar mot interna mål högre 

välbefinnande och lycka jämfört med individer som strävar mot externa mål. Individer, som 

strävar efter externa mål, söker bekräftelse och belöningar från sin omgivning vilket kan 

resultera i osäkerhet, ökad stress och ett beteende som inte uppfyller de önskade behoven. 

Detta bekräftas även utav Ferssizidis et al. (2010) som menar att individer som drivs av extern 

motivation kan ha svårigheter att sätta egna realistiska mål vilket skiljer sig från individer som 

drivs av intern motivation och istället tar till sig värderingar och sätter mål som leder till 

personlig tillfredställelse. Extern motivation hos individer uppkommer från att individen 

känner sig pressad av omgivningen vilket leder till sämre välbefinnande på daglig basis 

medan inre motivation leder till ett högre välbefinnande i vardagen. Även D’Lima et al.(2014) 

hävdar att intern motivation hänvisar till att individer handlar eller tänker utifrån att resultatet 

kommer vara tillfredställande och intressant. Extern motivation handlar å andra sidan om att 

en individ handlar eller tänker utifrån att resultatet kommer belönas eller alternativt bestraffas. 

Lee et al. (2012) bekräftar detta och menar att internt motiverade människor agerar utifrån ett 

personligt intresse eftersom de tycker att uppgiften är intressant och överensstämmer med 

individens åsikter och värderingar vilket gör att uppgiften blir tillfredställande att utföra. 

Schmuck et al.(2000) har med Aspiration Index jämfört studenter i USA med studenter i 

Tyskland gällande hur de strävar efter interna och externa mål. Studien visar att tyska 

studenter marginellt värderade inre mål högre jämfört med studenter från USA medan de 

externa målen värderades högre av amerikanska studenter jämfört med studenter från 

Tyskland. I studien förklaras det bland annat med att kulturen kan påverka vilket livsmål som 

är önskvärt att sträva efter. 

  



 

 3 

Skillnad mellan kvinnor och män 

Ferssizidis et al. (2010) hävdar att kvinnor jämfört med män har större behov av närhet 

och är mer öppna med sina känslor och drivs av inre motivation i högre grad än män. 

Ferssizidis, et al. (2010) menar även att kvinnor drivs av möjlighet till att knyta sociala 

kontakter medan män snarare styrs av externa faktorer som framgång, makt och innovation. 

Skillnaderna mellan könen ska enligt Ferssizidis, et al. (2010) avspegla skillnader i 

värderingar och därmed påverka graderingen av den inre och yttre motivationen. Även 

Greene och DeBacker (2004) menar på att kvinnor är mer fokuserade på att uppnå personligt 

välbefinnande till skillnad från män som är mer intresserad av att göra karriär samt att uppnå 

status. Enligt Greene och DeBacker (2004) drivs män i högre utsträckning av att tjäna mer 

pengar än kvinnor men anser att kvinnors mål och värderingar, historiskt sätt, har förändrats 

efter att de kommit ut i arbetslivet vilket lett till att de blivit mer intresserade av utbildning 

och karriärmöjligheter vilket gör att kvinnors externa motivation tenderar att öka. Fiorentine 

(1988) tar upp hur kvinnans värderingar och livsmål har förändrats över tid och att det rört sig 

mot ett mer jämlikt samhälle mellan kvinnor och män. Fiorentine (1988) menar på att 

värderingar mellan könen har blivit mer lika men betonar dock att kvinnor fortfarande har 

benägenhet för att drivas mer av inre motivation än av yttre. D´Lima et al. (2014) håller med 

om att kvinnor i högre grad motiveras utav interna faktorer. De hänvisar dock, till skillnad 

från andra, till att ytterligare studier påvisats där yngre kvinnor, helt tvärt emot, motiveras 

utav externa faktorer, framförallt då de drivs av att få bekräftelse från äldre personer i sin 

omgivning, vilket även gäller för män men i lägre utsträckning. Rijavec, Brdar och Miljkovic´ 

(2008) använde sig av mätverktyget Aspiration Index för att undersöka inre och yttre 

motivation hos olika grupper i samhället. Rijavec et al. (2008) fick bland annat fram att de 

interna faktorerna var viktigast för de kvinnliga deltagarna med undantag för de kvinnor som 

saknade livsmål och skattade både inre eller yttre faktorer lågt. Interna och externa livsmål för 

män var ungefär lika viktiga. 

 
Skillnad mellan utbildningsnivå och ålder 

Martinez (2005) hävdar att kvinnor med hög utbildning tenderar att motiveras mer av 

inre motivation jämfört med kvinnor med låg utbildning. Martinez (2005) studie säger att 

kvinnor som har vidareutbildning på fyra år tenderar att värdera extern arbetsmotivation 37% 

lägre jämfört med kvinnor som saknar utbildning vilket Martinez (2005) tror beror på att 

individer med utbildning drivs starkare mot inre motivationsfaktorer. Kvinnor med hög 

utbildning korrelerar negativt med externa motivationsfaktorer vilket kan ha en påverkan av 
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yrkesvalet som uppfyller kvinnans inre motivation. Martinez (2005) menar att högre 

utbildning är relaterad till högre intern motivation och därför att en utbildning faktiskt har en 

påverkan. Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) har studerat inre motivation på 

arbetsplatsen och gör även där en koppling till utbildningsnivå. Eskildsen et al. (2004) menar 

att utbildning har visat sig påverka människors inre arbetsmotivation i positiv riktning men 

gör ingen ytterligare koppling till huruvida inre motivation på arbetsplatsen är kopplad till 

inre motivation generellt. Att även åldern har en påverkan styrks av Haski-Leventhal och 

Mckinnon (2015) samt Ferssizidis, et al.(2010), vilka menar på att äldre människor tenderar 

att motiveras av inre faktorer jämfört med yngre personer. Anledningen till detta anser de 

bero på att människor blir säkrare med åldern samt mognar och inser vad de anser vara viktigt 

i livet. 

 

Föreliggande studie 

I denna studie har människors livsmål undersökts utifrån Aspiration Index, där 

människors strävan efter inre eller yttre livsmål bedömts. Aspiration Index visar vad som är 

viktigt för individen, med hur stor sannolikhet uppskattar individen att nå målet i framtiden 

och hur stor del av målet har individen uppnått i dagsläget. Detta genom att individen skattar 

sig själv på en 7-gradig likertskala (Kasser & Ryan, 1996). Enkäten är uppdelad i sex 

kategorier varav tre är inre livsmål och tre är yttre livsmål. Studien kommer visa på om det 

finns någon skillnad  mellan kvinnor och män samt om det finns någon skillnad beroende på 

nivå av utbildning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka livsmål för unga kvinnor och män som har 

studier som huvudsakliga sysselsättning i väntan på steget ut i arbetsmarknaden. Fiorentine 

(1988) påvisar att män och kvinnor, över tid blir mer och mer jämlika vad gäller värderingar 

och livsmål. Även Greene och Debacker (2004) menar även att kvinnors mål och värderingar, 

historiskt sätt, har förändras efter att de kommit ut i arbetslivet vilket lett till att de blivit mer 

intresserade av utbildning och karriärmöjligheter. Martinez (2005) och Eskildsen et al. (2004) 

menar även att nivån av utbildning har betydelse för vilka livsmål som upprättas. Därför 

finner vi det intressant att göra undersökningen på unga individer som är i början av sina 

karriärer där många ännu inte formats av dagens arbetsmarknad. Studien kommer visa vilka 

skillnader gällande inre och yttre motivation som finns mellan unga kvinnor och män samt om 
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utbildningsnivån har någon betydelse. Studien kommer påvisa vad deltagarna motiveras av 

idag och hur de ser på sin framtid.  

 

Frågeställningar: 

1.   Är det någon skillnad mellan hur kvinnor och män strävar efter sina livsmål? 

2.   Är det någon skillnad mellan hur gymnasieelever och universitetsstudenter strävar 

efter sina livsmål? 

 

Hypoteser: 

Enligt Fiorentine (1988) motiveras kvinnor fortfarande i högre grad av interna faktorer 

jämfört med män men tenderar i större grad att bli mer lika männen i yttre faktorer och drivs i 

större grad av att göra karriär, därför har vi valt H1.  Greene och DeBacker (2004) menar att 

män drivs starkare av yttre livsmål som karriär och status, därför har vi valt H2. Eskildsen et 

al. (2004) menar även att nivån av utbildning har betydelse och att högre utbildning ger högre 

intern motivation och därför har vi valt H3. 

 

H1 Kvinnor strävar efter mer interna mål än män.   

H2 Män strävar efter mer externa mål än kvinnor. 

H3 Universitetsstudenter kommer sträva efter mer interna mål jämfört med gymnasieelever.  
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Metod 

Deltagare och urval 

Ett strategiskt bekvämlighetsurval tillämpades med urvalskriterierna att deltagarna 

skulle vara gymnasiestuderande elever i årskurs tre samt universitetsstudenter termin sex eller 

över. Datainsamlingen för gymnasieelever genomfördes genom ett besök på skolan i en av 

rektor utvald klass vilket gav ett urval 16 kvinnor och 12 män. Gymnasieklassen studerade 

samhällsvetenskapliga programmet. Datainsamlingen för universitetsstudenter gjordes genom 

ett besök på universitetet där studenter tillfrågades om att delta vilket gav ett urval på 16 

kvinnor och 16 män. Studieinriktning och ålder tillfrågades inte för universitetsstudenterna. 

Totalt besvarades 60 enkäter av 32 kvinnor (53%) och 28 män (47%).  I gymnasieklassen 

valde alla att delta. Av universitetsstuderande tillfrågades 40 stycken varav 32 valde att delta i 

studien. 

 

Mätinstrument 

En pappersenkät (bilaga1) baserad på Aspiration Index användes som mätinstrument 

för att mäta om deltagarnas livsmål var styrda mot inre eller yttre livsmål. Enkäten översattes 

från engelska till svenska och bestod av 30 livsmål varav 15 inre livsmål och 15 yttre livsmål. 

Livsmålen var uppdelade i sex kategorier där deltagarens inre livsmål (betydelsefulla 

relationer, personlig utveckling och samhällsinsatser) jämfördes mot deltagarens yttre 

motivationsfaktorer (rikedom, berömdhet och image). Exempel på ett yttre livsmål  “Att bli 

väldigt rik” och ett inre livsmål, “Att växa och lära sig nya saker” . Deltagarna fick gradera 

livsmålen på en 7- gradig likertsskala  med ändpunkterna 1 = inte alls och 7 = väldigt mycket. 

Skalan transformerades från 15-105 poäng till en tydligare skala där intervallet var 0-90 

poäng detta för att få en skala med en 0 punkt som start. Deltagare som svarade 1 på samtliga 

frågor totalt sätt skulle få 0 poäng, tillskillnad från deltagare som svarade 7 på alla frågor och 

därmed skulle få 90 poäng. Graderingen gjordes i tre steg på alla livsmål. (1) Hur viktigt är 

livsmålet för dig, (2) hur troligt är det att du uppnår livsmålet i framtiden, (3) Hur mycket av 

livsmålet har du redan uppnått. Enkäten inleddes även med bakgrundsfrågor om kön och 

utbildningsnivå. 

 

Tillvägagångsätt 

För datainsamling av gymnasieelever mejlades en förfrågan om att delta i studien till 

50 gymnasieskolor varav en gymnasieskola i Stockholms län valde att delta. Anledningen till 
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att skolor inte ville deltaga var till stor del på grund av policys att lektionstid för elever och 

lärare inte fick minska. Efter kontakt med rektor som valde ut en klass, efter önskemål om 

jämn könsfördelning, kontaktades klassläraren och tid för att dela ut enkäter bokades. Vid 

besöket lästes missivbrevet upp innan enkäterna delades ut och syftet med studien förklarades 

kortfattat. Eleverna satt i klassrummet när enkäterna delades ut och ombads att vända enkäten 

upp och ner när de var färdiga så insamling kunde ske. 

För datainsamling av universitetselever besöktes Stockholms Universitet där studenter 

tillfrågades med kriterier att de studerade i termin sex eller längre om att delta i studien. 

Deltagarna fick en kortare information om studiens syfte och fick därefter fylla i enkäten. Vi 

fanns i närheten för att besvara frågor och deltagarna satt vid bord utanför föreläsningssalar 

eller i universitetets cafeteria. 

 

Design och dataanalys 

Enkätsvaren fördes in i Excel 2010. Därefter importerades Excelfilen till SPSS vers-

ion 20.0. Frågorna grupperades efter att alla jämna frågor berörde inre motivation och alla 

udda frågor berörde yttre motivation. Totalt gjordes sex stycken tvåvägs ANOVOR där inre 

och yttre livsmål mättes för kategorierna (1) Hur viktigt är livsmålet för dig, (2) hur troligt är 

det att du uppnår livsmålet i framtiden, (3) Hur mycket av livsmålet är redan uppnått. Den 

beroende variabeln var alltså motivation till inre eller yttre livsmål och de oberoende 

variablerna var kön(kvinna/man) och utbildning (gymnasium/universitet). För att skillnaden 

skulle anses vara statistiskt signifikant krävdes en gräns vid p=≤.05 (5 %). 

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts utgick från informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom 

att ett missivbrev (bilaga 1) som skickades med tillsammans med enkäten vilket gav kort 

information om studien samt kontaktuppgifter vid frågor. För att infria samtyckeskravet 

informerades deltagarna om att enkäten var frivillig och det var vid valfri tidpunkt var tillåtet 

att avbryta. Konfidentskravet uppfylldes genom att deltagandet i enkäten inte kunde kopplas 

till den enskilda individen. Nyttjandekravet infriades genom att insamlad data endast används 

i forskningssyfte för denna studie. Vid besöket på gymnasieskolan lästes även missivbrevet 

upp. 
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Resultat 

För att undersöka om det förelåg någon skillnad i den beroende variabeln motivation 

till inre och yttre livsmål gjordes separata tvåvägs ANOVOR för varje kategori (viktiga 

livsmål att uppnå, sannolikhet att uppnå livsmålet i framtiden och livsmål som redan uppnåtts) 

det gjordes två ANOVOR för varje kategori, en för inre livsmål och en för yttre livsmål. 

Samtliga ANOVOR hade oberoende variablerna kön(kvinna/man) och utbildningslängd 

(Gymnasium/Universitet). Resultatet kommer att redovisas utifrån kategoriernas ordning. 

Tabell.1 visar medelvärdet och standardavvikelsen för alla män respektive kvinnor. Tabell 2 

är uppdelad utifrån utbildningsnivå där medelvärdet och standardavvikelse för alla 

gymnasielever respektive universitetsstudenter visas.   

 

Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för män (n=28) och  

kvinnor (n=32) i skattade inre och yttre livsmål (skala 0-90). 

 Män Kvinnor 
 M (SD) M (SD) 
Viktigt livsmål att uppnå     
Inre 69.2 (10.8) 77.3 (7.4) 
Yttre 34.4 (19.8) 47.4 (15.1) 

Troliga livsmål i framtiden      
Inre  62.5 (14.8) 69.7 (11.4) 
Yttre 38.1 (19.4) 46.3 (12.1) 
Livsmål redan uppnått      
Inre 47.1 (15.1) 50.6 (16.9) 
Yttre  26.6 (15.4) 32.2 (13.0) 
 
 
Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för gymnasieelever (n=28) 
och universitetsstudenter (n=32) i skattade inre och yttre livsmål (skala 0-90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gymnasium Universitet  
 M (SD) M (SD) 
Viktiga livsmål att uppnå     
Inre 71.8 (12.3) 75.1 (9.0) 
Yttre 47.1 (18.3) 36.3 (17.5) 
Troliga livsmål i framtiden      
Inre  65.6 (12.4) 67.1 (14.5) 
Yttre 47.6 (15.5) 38.0 (15.8) 
Livsmål redan uppnått      
Inre 41.6 (12.8) 55.6 (16.0) 
Yttre  27.0 (12.2) 31.9 (15.7) 
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En variansanalys av vikten av inre livsmål visade att kvinnornas genomsnittliga skattningar på 

Aspiration Index skalan  (M = 77.3 SD= 7.4) låg betydligt över männens (M = 69.2, SD = 

10.8), (F(1, 56) = 13.6, p < .001, η2 = .196). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av 

utbildningsnivå p < .088. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt se (figur 1). 

 
Figur 1.  Skattning av vikten av inre livsmål beroende på utbildningsnivå och kön (skala 0-

90). Felstaplar visar SEM. 

 

Variansanalysen av vikten av yttre livsmål visade även att kvinnornas genomsnittliga skatt-

ningar på Aspiration Index skalan (M = 47.4 SD= 15.1) låg betydligt över männens (M = 34.4, 

SD = 19.8), (F(1, 56) = 7.9, p < .007, η2.124). Gymnasielevernas genomsnittliga skattningar 

för vikten av yttre livsmål (M = 47.1 SD= 18.3) låg betydligt högre jämfört med 

universitetsstudenternas (M = 36.3, SD = 17.5), (F(1, 56) = 4.9, p < .031, η2 = .080). Det fanns 

ingen signifikant interaktionseffekt se (figur 2). 

 
 
Figur 2. Skattning av vikten för yttre livsmål beroende på utbildningsnivå och kön (skala 0-
90). Felstaplar visar SEM. 
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Variansanalysen för sannolikhet att uppnå inre livsmål i framtiden visade att kvinnornas ge-

nomsnittliga skattningar i Aspiration Index (M = 69.7 SD= 11.4) låg betydligt över männens 

(M = 62.0, SD = 14.8), ( F(1, 56) = 5,05, p < .029, η2 = .083). Ingen huvudeffekt för 

utbildningsnivå visades p < .464. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt se (figur 3). 

 

 
Figur 3. Skattning för sannolikhet att uppnå inre livsmål i framtiden beroende på utbildnings-
nivå och kön (skala 0-90). Felstaplar visar SEM. 
 
Variansanalysen för sannolikheten att nå yttre livsmål i framtiden visade att gymnasielevers 

genomsnittliga skattningar i Aspiration Index (M = 47.1 SD= 18.3) låg betydligt högre jämfört 

med universitetsstudenternas (M = 36.3, SD = 17.5), (F(1, 56) = 4.9, p < .031, η2 = .098). 

Ingen huvudeffekt för könsskillnader visades p < .078. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt se (figur 4). 

 

 
Figur 4. Skattning för sannolikhet att uppnå yttre livsmål i framtiden beroende på 
utbildningsnivå och kön (skala 0-90). Felstaplar visar SEM. 
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Variansanalysen för hur mycket av inre livsmålet som redan uppnåtts visade att gymnasieel-

ever genomsnittliga i Aspiration Index (M = 41.6 SD= 12.8) låg betydligt lägre jämfört med 

universitetsstudenters (M = 47.3, SD = 15.3), (F(1, 56) = 13.6,  p < .001, η2 = .195). Ingen 

huvudeffekt av könsskillnad visades p < .288. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt 

se (figur 5). 

 

 
Figur 5. Skattning för hur mycket av inre livsmål som redan uppnåtts beroende på 
utbildningsnivå och kön (skala 0-90). Felstaplar visar SEM. 
 
Variansanalysen för hur mycket av yttre livsmålet som redan uppnåtts visade att kvinnor på 

gymnasiet har uppnått färre livsmål jämfört med kvinnor på universitetet medans män på 

gymnasiet tycker sig ha uppnått något fler livsmål jämfört med män på universitetet vilket ger 

en interaktionseffekt F(1, 56) = 4,718, p < .034, , η2 = .078. Analysen visade ingen 

huvudeffekt av könsskillnad p < .136 eller huvudeffekt av utbildningsnivå p < .188. Se (figur 

6). 

Figur 6. Skattning för hur mycket av yttre livsmål som redan uppnåtts beroende på 

utbildningsnivå och kön (skala 0-90). 
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Vika hypoteser stöds av resultatet 

Resultatet av denna studie stödjer H1, att kvinnor tenderar att motiveras i högre grad 

av inre livsmål jämfört med män, både gällande vad som är viktigt för individen samt hur 

troligt det är att individen uppnår livsmålet i framtiden. H2, att män tenderar att motiveras i 

högre grad av externa livsmål, stöds inte av resultatet. Resultatet visade istället att kvinnor 

även tenderar att motiveras i högre grad av de yttre livsmålen jämfört med männen. H3, att 

universitetsstudenter tenderar att i högre grad motiveras av inre livsmål jämfört med 

gymnasieelever, stöds endast av hur långt individen har uppnått sitt inre livsmål idag. 

Däremot visar studien att gymnasieelever i större grad jämfört med universitetsstudenter 

motiveras av externa livsmål både gällande vad som är viktigt för individen samt hur troligt 

att individen kommer uppnå livsmålet i framtiden. 
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Diskussion  

I föreliggande studie kunde H1, att kvinnor tenderar att värdesätta inre livsmål högre 

jämfört med män, bekräftas i resultatet både gällande vad som är viktigt för individen, samt 

vad individen tror sig kunna uppnå i framtiden. Resultatet stöds även av tidigare forskning av 

Ferssizidis et al. (2010) som hävdar att kvinnor drivs av närhet, öppenhet, och möjlighet till 

att knyta sociala kontakter i större utsträckning jämfört med män, vilket även avspeglar att 

kvinnor i större grad motiveras av interna motivationsfaktorer. Även Greene och DeBacker 

(2004) menar på att kvinnor är mer fokuserade på att uppnå personlig utveckling och har 

större fokus på välbefinnande jämfört med männen.  

H2, att män tenderar att värdesätta yttre livsmål i högre utsträckning jämfört med 

kvinnor, får däremot inget stöd i studiens resultat vilket också strider mot tidigare studie av 

Ferssizidis et al. (2010) som påvisar att män styrs starkare av yttrefaktorer som framgång, 

makt och status vilket avspeglar yttre motivationsfaktorer. Även Greene och DeBacker (2004) 

visar att män i större utsträckning drivs av att tjäna mer pengar och göra karriär. Studien visar 

istället att kvinnor tenderar att värdesätta yttre livsmål högre jämfört med män. D’lima et al 

(2014) studie påvisar att unga kvinnor, helt tvärt emot äldre kvinnor, motiveras utav externa 

faktorer i större utsträckning än män vilket bekräftar studiens resultat som är gjord på unga 

kvinnor som går sista året på gymnasiet samt kvinnor från universitet som också är i ett tidigt 

stadie i sin karriär och utveckling. Greene och DeBacker (2004) menar även att kvinnors mål 

och värderingar, historiskt sätt, har förändras efter att de kommit ut i arbetslivet vilket lett till 

att de blivit mer intresserade av utbildning och karriärmöjligheter vilket kan ha påverkat att 

kvinnor värderat de externa livsmålen viktigare jämfört med männen i föreliggande studie. 

 H3, att universitetsstudenter tenderar att värdesätta inre livsmål högre jämfört med 

gymnasieelever kan inte bekräftas i studiens resultat och strider därmed mot tidigare 

forskning av Martinez (2005) som påvisar att kvinnor med hög utbildning tenderar att 

motiveras mer av inre motivation jämfört med kvinnor med låg utbildning, samt Eskildsen et 

al. (2004)  som anser att individer med utbildning har högre intern arbetsmotivation. 

Ferssizidis et al. (2010) menar även att människor med åldern får bättre självkännedom 

genom tidigare erfarenheter samt kunskap om vad som är betydelsefullt och viktigt i livet och 

tenderar med åldern därför att motiveras i högre grad av interna faktorer jämfört med yngre 

individer. Även det borde tala för att universitetsstudenterna borde motiveras mer internt 

eftersom de är äldre. Vad som kan ge ett viss stöd åt H3 är att studien har visat att det 

förekommer en signifikant skillnad mellan gymnasieelever och universitetsstudenter gällande 
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externa livsmål där gymnasieelever värderade externa livsmål högre jämfört med 

universitetsstudenter, både gällande vad som är viktigt för individen samt sannolikheten att 

individen kommer uppnå livsmålet i framtiden. Det får stöd av tidigare forskning gjord av 

Martinez (2005) som påvisar att individer med lägre utbildning tenderar att värdesätta externa 

livsmål högre jämfört med individer med hög utbildning. D’Lima et al. (2014) beskriver även 

att åldern kan ha en inverkan på att yngre individer tenderar att motiveras starkare av externa 

faktorer.  

Interaktionseffekten visade att kvinnor anser sig uppnått fler yttre livsmål på 

universitetet jämfört med kvinnor på gymnasiet medan männen visade det motsatta att fler 

män på gymnasiet ansåg att högre grad av yttre livsmål var uppnådda jämfört med män på 

universitetet. Som visas ovan värderar kvinnor viktiga yttre livsmål betydligt högre än män. 

Ferssizidis et al. (2010) menar att individer som drivs av extern motivation har svårigheter att 

sätta egna realistiska mål jämfört med individer som har drivs mer av interna livsmål. 

Ferssizidis et al. (2010) beskriver även att motivationen ofta förändras med åldern i takt med 

att individen blir säkrare på vilka livsmål som är viktiga och tenderar därmed prioritera dessa. 

Med stöd av detta kan en förklaring till interaktionseffekten vara att männen med åldern blir 

säkrare gällande vad som är viktigt medan kvinnorna fortfarande drivs mer än männen av 

externa faktorer och därmed sätter upp för höga orealistiska mål.  

Sammanfattningsvis finns det alltså skillnader mellan män och kvinnors livsmål. 

Kvinnor tenderar att värdera både inre och yttre livsmål högre jämfört med män. Inre livsmål 

är däremot viktigare än yttre livsmål enligt både män och kvinnor. Det finns även skillnader 

mellan gymnasieelever och universitetsstudenter gällande yttre livsmål vilka 

gymnasieeleverna värderar högre jämfört med universitetsstudenterna. Vid interna livsmål 

finns ingen signifikant skillnad mellan gymnasieelever och universitetsstudenter. 

Avslutningsvis hävdar D’Lima et al. (2014) att människor, oavsett kön och ålder, i olika grad 

motiveras av både inre och yttre faktorer vilket även är något som kan förändras genom olika 

episoder i livet. 

 

Metoddiskussion 

Efter genomförandet av studien gällande inre och yttre livsmål hos kvinnor och män 

på gymnasie- och universitetsnivå kan man konstatera att det både fanns fördelar och 

begränsningar med den metod vi valt. Bekvämlighetsurval bestämdes utifrån enkelheten att få 

tag på deltagare. Önskvärt hade varit ett större urval men begränsades utifrån svårighet att få 

deltagande gymnasieelever.  
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På universitetet var deltagarna en heterogen grupp med okontrollerade variabler 

gällande ålder och studieinriktning jämfört med gymnasieeleverna som var en mer homogen 

grupp. Vid genomförandet var variablerna ålder och studieinriktning inget som togs hänsyn 

till i enkäten eftersom det inte var variabler som föll inom syftet för att besvara 

frågeställningarna. Haski- Leventhal et al. (2015) påvisar dock i sin studie att åldersskillnader 

samt studieinriktning har en påverkan på värderingar. Även Ferssizidis et al. (2010) menar att 

åldern har betydelse då människor med åldern tenderar att ändra sina värderingar utifrån vad 

som är betydelsefullt för individen vilket gör att det svårt att säga om det är utbildningen eller 

åldern som har störst påverkan på resultatskillnaden mellan gymnasieelever och 

universitetsstudenter. Det hade det varit bra om om urvalet hade tagits från en specifik 

studieinriktning och åldersintervall på studenterna vid universitetet.   

Vad gäller mätverktygets validitet och reliabilitet avser det att frågorna i enkäten 

faktiskt mäter det som ska mätas samt är tillförlitliga som mätinstrument och mäter lika vid 

upprepad mätning. Björklund och Paulsson (2003) menar på att man kan öka 

reliabiliteten  genom att ställa upprepande frågor i olika former, just för att se om man får 

samma värde på svaren. Vad gäller mätverktyget Aspiration Index så ställdes flera liknade 

frågor vilket tyder på ökad reliabilitet. Enligt Björklund och Paulsson (2003) ökar validiteten 

om frågorna i enkäten är tydliga samt svåra att subjektivt tolka olika. Aspiration index frågor 

var ursprungligen på engelska och översattes därför till svenska vilket kan haft en viss 

påverkan på validiteten. Därför valdes svåröversatta ord som image att behållas i sin 

ursprungliga engelska form eftersom begreppet anses vara ett väletablerat ord i svenska 

språket. 

 

Studiens praktisk relevans  

Flera studier visar på att hög yttre motivation har en positiv korrelation med ohälsa 

(Kasser & Ryan, 2001). Det visades i denna studie att kvinnor attraheras i högre grad av både 

inre och yttre motivationsfaktorer jämfört med män. Det är intressant då det kan antyda att 

Fiorentine (1988) hade rätt som sa att samhället förändras och att kvinnor och män närmar sig 

ett lika deltagande på arbetsmarknaden där kvinnor i allt större grad väljer att utbilda sig och 

satsa på sin  karriär. Martinez (2005) menar att kvinnor kan känna sig pressade och få 

negativa konsekvenser på välbefinnandet eftersom kvinnor oftast fokuserar på familj i större 

grad än mannen och samtidigt fokuserar på karriären i lika stor utsträckning som männen. 

Kasser och Ryan (1996) beskriver att när individer drivs av yttre motivation så minskar fokus 

på inre motivationsfaktorer vilket kan ha en negativ effekt på välbefinnandet. Enligt Schmuck 
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et al. (2000) har individer som strävar efter externa mål behov av bekräftelse och belöningar 

från sin omgivning vilket kan resultera i osäkerhet och ökad stress. Denna studie visar även 

att gymnasieeleverna värderade externa faktorer högre jämfört med universitetseleverna. 

Haski-Leventhal et al. (2015) beskriver att människor blir säkrare med åldern och tenderar 

motiveras allt mindre externt. Det kan innebära att yngre personer löper större risk till att må 

sämre och därför kanske behöver extra stöd för att undvika ohälsa (Kasser & Ryan 2001). 

Ferssizidis et al. (2010) betonar därför vikten av att individen till största del fokuserar på inre 

livsmål som leder till personlig tillfredställelse. Det är en viktig samhällsfråga att arbeta mot 

ett samhälle som främjar intern motivation just för att förbättra välbefinnandet hos 

medborgarna både privat och på arbetsplatsen. Det gäller alltså att öka medvetandet kring 

vilka livsmål som är viktigast att uppfylla för att undvika ohälsa.  

 

Framtida studie 

I föreliggande studie kommer gymnasiedeltagarna från en skola med höga intagningspoäng,  

placerad i en stadsdel där majoriteten av boende har god ekonomi och hög social status. 

Trautmann, Van De Kuilen och Zeckhauser (2013) studie påvisar att sociala förhållanden som 

var man bor, vilka man umgås med och den ekonomiska situationen är någonting som 

påverkar människors värderingar och mål. Enligt Anderson, Fürth och Holmberg (1993) har 

det gjorts flertalet studier på att barn med akademiskt utbildade föräldrar, samt barn från en 

högre social klass i högre grad utbildar sig vidare, varför det hade varit intressant att 

undersöka skillnaden i inre och yttre livsmål mellan olika sociala klasser.  
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Bilaga	  1	  
Vill	  du	  delta	  i	  en	  studie	  om	  livsmål?	  

	  
Syftet	  är	  att	  undersöka	  vad	  ungdomar	  i	  gymnasiet	  och	  högskolan	  har	  för	  långsiktiga	  mål	  i	  
livet.	  Enkäten	  tar	  ca	  10	  min	  att	  fylla	  i.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  har	  möjlighet	  att	  
avbryta	  deltagandet	  om	  du	  önskar.	  Alla	  uppgifter	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt.	  
Resultatet	  kommer	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  ett	  examensarbete	  från	  Personal	  och	  
Arbetslivsprogrammet	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  	  
	  
Har	  ni	  frågor	  är	  ni	  välkomna	  att	  kontakta	  oss	  på	  någon	  av	  följande	  mailadresser	  	  
	  
Madeleine Lund 
ofk13mld@student.hig.se	  
	  
Caroline	  Wieslander	  
ofk13cwr@student.hig.se	  
	  

	  
 Inte	  alls      Mycket 

1.	  Livsmål:	  Att	  bli	  väldigt	  rik        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

2.	  Livsmål:	  Att	  växa	  och	  lära	  mig	  nya	  saker        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

Bakgrundsfrågor   

Kön Man  Kvinna 

Jag studerar Gymnasium  Högskola/Universitet 

   
Nedan	  beskrivs	  30	  livsmål	  och	  du	  ombeds	  markera	  på	  skalan	  till	  höger	  hur	  viktigt	  varje	  mål	  är	  för	  
dig,	  hur	  troligt	  du	  anser	  det	  är	  att	  du	  kommer	  att	  uppnå	  det	  i	  framtiden	  samt	  i	  vilken	  utsträckning	  
målet	  redan	  är	  uppfyllt. 



 

 

	  
	  
3.	  Livsmål:	  Att	  mitt	  namn	  är	  känt	  av	  många	  
personer	   

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

4.	  Livsmål:	  Att	  ha	  bra	  vänner	  som	  jag	  kan	  lita	  på        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

5.	  Livsmål:	  Att	  framgångsrikt	  dölja	  tecken	  på	  
åldrande	   

       

a)   Hur viktigt är det för dig  1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

6.	  Livsmål:	  Att	  arbetets	  för	  att	  förbättra	  
samhället	   

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

7.   Livsmål: Att ha många dyra ägodelar        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

8.   Livsmål: Att i slutskedet av livet, 
kunna titta tillbaka och se mitt liv som 
meningsfullt och fulländat 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

9.   Livsmål: Att bli beundrad av många 
människor 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Livsmål: Att dela livet med någon man 
älskar 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Livsmål: Att ofta få komplimanger om 
hur attraktiv jag ser ut  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Livsmål: Att hjälpa människor som 
behöver hjälp, utan att kräva någonting 
tillbaka  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Inte	  alls	   	   	   	   	   	   Mycket	  

13.  Livsmål: Att vara ekonomiskt 
framgångsrik 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Livsmål: Att aktivt påverka mina 
handlingar i stället för att låta livet 
bestämmas av slumpen 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

15.  Livsmål: Att vara känd        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Livsmål: Att ha djupa, seriösa 
relationer  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Livsmål: Att hänga med i modet vad 
gäller hår och kläder 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Inte	  alls	   	   	   	   	   	   Mycket	  

18.  Livsmål: Att arbeta för att världen ska 
bli bättre  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

19.  Livsmål: Att vara rik        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

20.  Livsmål: Att känna mig själv och 
acceptera vem jag är  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

21.  Livsmål: Att mitt namn ofta syns i 
media 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

22.  Livsmål: Att känna att det finns 
människor som verkligen älskar mig 
och som jag själv älskar  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Inte	  alls	   	   	   	   	   	   Mycket	  	  

23.  Livsmål: Att uppnå den ”look” jag vill 
ha 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

24.  Livsmål: Att hjälpa andra förbättra 
sina liv 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

25.  Livsmål: Att ha tillräckligt med pengar 
för att köpa allt jag vill ha 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

26.  Livsmål: Att få ökad insikt i varför jag 
gör som jag gör 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

27.  Livsmål: Att bli beundrad av många 
olika människor  

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Inte	  alls	   	   	   	   	   	   Mycket	  

28.  Livsmål: Att ha djupa långvariga 
relationer 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Livsmål: Att ha en ”image” som andra 
uppfattar som tilldragande 

       

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

30.  Livsmål: Att hjälpa människor i nöd        

a)   Hur viktigt är det för dig? 1 2 3 4 5 6 7 

b)   Hur troligt är det att det kommer hända i 
framtiden? 

1 2 3 4 5 6 7 

c)   Hur mycket av livsmålet har du redan 
uppnått?  

1 2 3 4 5 6 7 

 Inte	  alls	  	   	   	   	   	   	   Mycket	  	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 

 


