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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan en 
grupp gymnasielevers upplevelse av stress och deras motivation. Karasek och Theorells 
(1990) teori kring stress användes som teoretisk utgångspunkt för upplevelsen av stress och 
Vallerands (1997) teori kring motivation användes som teoretisk utgångspunkt vad gäller 
elevernas motivation. Metoden som användes var av en kvantitativ art där mätinstrumentet 
var i form av en enkät. Undersökningen är en totalundersökning av alla elever på en 
gymnasieskola som går andra året på ett samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller 
tekniskt program. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av eleverna upplever 
kraven på dem som låga och de känner även en hög grad av kontroll, vilket enligt Karasek 
och Theorells teori kring stress medför att de benämns vara lågt stressade. En tydlig 
könsskillnad kunde urskiljas där majoriteten av kvinnorna visar på en upplevelse av hög 
stress, vilket är den negativa formen av stress där de upplever höga krav men en låg grad av 
kontroll. Majoriteten män visar istället på en upplevelse av att vara lågt stressade. Beträffande 
motivation har majoriteten av deltagarna i studien antingen en låg inre och en låg yttre 
motivation eller en hög inre och en hög yttre motivation. Gällande kön har kvinnorna i studien 
en högre motivation än männen (både inre och yttre). I analysen av deltagarnas motivation 
och deras upplevelse av stress kunde även en del skillnader ses. Exempelvis verkar 
upplevelsen av kontroll vara något som spelar en roll för elevernas inre motivation. 
Upplevelsen av låg kontroll verkar samspela med motivation på det sätt att många av de 
eleverna känner en lägre inre motivation än många av de elever som känner en hög kontroll, 
vilka också då uppvisar högre inre motivation. Vidare kunskap kring detta ämne anses här 
vara av stor vikt för lärare och andra som jobbar inom skola och med ungdomar, och bör ha 
en effekt på bland annat undervisningsupplägg.  
 
Nyckelord: Elever, stress, krav, kontroll, stöd, inre motivation, yttre motivation. 
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Inledning 
 
Min erfarenhet från egen skolgång och VFU-perioder under min lärarutbildning säger mig att 
många av dagens ungdomar känner sig väldigt stressade. Många krav ställs på dem, dels från 
skolans sida och dels från samhällets. I skolan är det många ämnen som ungdomarna läser. 
För gymnasieelever kan även omställningen från grundskolan kännas stor. På grundskolan 
finns alltid chansen att rätta till ett betyg, får en elev ett G i ett ämne på höstterminen kan 
eleven under vårterminen arbeta sig upp till VG om han/hon så önskar. På gymnasiet är det 
skillnad då eleverna läser kurser istället för ämnen. Ämnena är där uppdelade i A, B-kurser 
osv. Har eleven väl fått ett betyg efter avslutat kurs så kan inte det betyget ändras under den 
resterande gymnasietiden. Denna omställning kan kännas stor för eleverna då de hela tiden 
måste prestera på topp eftersom att inte betygen kan ändras på i efterhand. Från samhällets 
sida ställs sen krav på att det behövs bra betyg för att eventuellt komma in på en högre 
utbildning och få ett ”bra” jobb senare. Andra faktorer som kan påverka ungdomarnas 
upplevelse av stress är att de ska hinna med så mycket annat efter skoltid, t.ex. olika 
fritidsaktiviteter och umgänge med vänner och pojk-eller flickvän. För att eleverna ska lyckas 
med allt detta krävs att de har motivation till det. Jag ställer mig då frågan om det verkligen 
går att känna en så kallad ”inre” motivation, dvs. att drivas av ett intresse, för skolan när det är 
så mycket yttre faktorer som spelar in.  
 
Enligt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) ska läraren i sitt arbete utgå från varje elevs 
förutsättningar och stimulera eleverna och stärka deras vilja och förmåga att lära. Med andra 
ord ska de krav som läraren ställer på sina elever vara anpassade efter vad eleverna klarar av 
och läraren skall även arbeta med att motivera sina elever. Därmed anser jag att kunskap kring 
stress, inre och yttre motivation är viktig i läraryrket. 
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Bakgrund 
 
I detta avsnitt definieras och diskuteras de båda begreppen stress och motivation. Tidigare 
forskning kring stress och motivation inom skolans kontext redovisas. Avsnittet avslutas med 
denna studies syfte och frågeställningar. 
 

Stress 
Det finns inte någon allmän rådande definition på begreppet stress. I Nationalencyklopedin (a, 
2009-05-14) definieras det som de;  

”…anpassningsreaktioner som i människans och andra djurs organsystem utlöses av 
fysiska och mentala påfrestningar, stressorer, som individen har begränsad möjlighet 
att påverka.” 

 
Hans Selye (1978, Sjödin och Wikner, 2007) studerade stress utifrån ett fysiologiskt 
perspektiv. Hans definition på stress är det icke-specifika (gemensamma) resultatet av någon 
slags stressor som ställs på kroppen. Selye (1978, Sjödin och Wikner, 2007) intresserade sig 
för den fysiologiska reaktion på yttre hot som en organism uppvisar, yttre hot som han 
studerade var till exempel köld, hetta, infektioner och så vidare. Den fysiologiska reaktionen 
gav han beteckningen ”stress” och källan eller orsaken till hotet gavs beteckningen ”stressor”. 
Kritik har dock riktats mot Selyes (1978, Sjödin och Wikner, 2007) definition av begreppet 
stress. Kritiken har främst gällt hans antagande att det finns en gemensam fysiologisk reaktion 
på alla stressorer, samma faktorer/situationer utlöser inte en stressreaktion hos alla individer. 
Det finns idag klara bevis för individuella skillnader när det gäller vad som utlöser en 
stressreaktion. Det har forskare kommit fram till genom att fokusera på hur individers 
kognitiva bedömning av en situation ser ut. En del personer tycker t.ex. att det är stressande 
att stå inför folk och hålla ett tal, medan det för andra inte alls är stressande (Lupien et al., 
2007, Sjödin och Wikner, 2007). 
 
En forskare vid namn John Mason (ref. i Lupien et al., 2007, Sjödin och Wikner, 2007) har 
dragit andra slutsatser än Selye när det gäller vad som utlöser stress hos individen. Genom att 
mäta de cirkulerande stresshormonerna före och efter individer utsattes för någon slags 
uppgift eller situation som ansågs vara stressande, kunde han dra slutsatser kring vilka 
psykologiska karaktärsdrag en situation ska innehålla för att vara stressande för en individ. 
Enligt Mason (ibid) ska då situationen tolkas som ovanlig och/eller oförutsägbar och/eller så 
måste individen ha känslan av att han/hon inte har kontroll över situationen.  
 
En annan forskare, Richard S Lazarus (1984), tillskriver kognitiv bedömning en betydande 
roll för huruvida individen upplever stress. Stress uppstår vid känslan av att vara utsatt, vid 
hot om skada eller när ett hinder stöts på som tros kunna övervinnas. Huruvida en situation är 
stressfull eller ej beror alltså på individens tolkning av den. Vidare menar Lazarus (1984) att 
om omgivningen tolkas som stressfull så använder sig individen utav någon form av 
copingstrategi in för att hantera situationen. Coping handlar om hur individen hanterar stress. 
Enligt Lazarus (1984) är coping individens kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för 
att hantera specifika yttre och/eller inre krav vilka uppfattas som högre än vad individen har 
resurser till. Individens bedömning av omgivningen samt vilken copingstrategi som används 
är det som påverkar styrkan i stressreaktionen.  
 
Man brukar i stressforskningen skilja mellan positiv och negativ stress. Med den förstnämnda 
avses de biologiska orsakerna. Den positiva stressen fungerar även som en kortvarig 
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prestationshöjande effekt. Den negativa påfrestningen infinner sig, då stressen pågår under 
längre tid utan chans till återhämtning. Det är alltså den negativa stressen som leder till att 
individen uppvisar fysiska och psykiska symptom. De fysiska symptom som kan uppstå, är 
t.ex. huvudvärk, hjärt-kärlsjukdomar, allergier, magbesvär, bukfetma. Sen kan även psykiska 
besvär uppstå i form av; depression och panikångest (Hasson, 2005). 
 
Karasek och Theorell (1990) skiljer även de i sin teori på positiv och negativ stress. De har 
studerat stress i olika arbetsmiljöer och menar att en individs förmåga att hantera höga krav 
beror på dennes upplevelse av kontroll över det egna arbetet. En individ som har höga krav på 
sig i sitt arbete och samtidigt upplever att han/hon har möjlighet till en egen kontroll över sitt 
arbete upplever en positiv stress där det finns möjlighet till utveckling och lärande. Detta till 
skillnad från en individ som också har höga krav på sig men som upplever att han/hon inte har 
någon möjlighet att kontrollera det egna arbetet, en sådan individ menar Karasek och Theorell 
(1990) upplever en negativ stress. De påpekar även vidare att om det inte finns någon chans 
för återhämtning för denna individ är risken för ohälsa överhängande.   
 
En utredning gjord av statens offentliga utredningar (SOU 2006:77) visar att stressrelaterade 
symptom är något som ökar hos ungdomarna. År 1989 angav 9 procent av kvinnor i åldern 
16-24 år att de besvärades av ängslan, oro eller ångest, år 2005 uppger tre gånger så många, 
30 procent, liknande problem. En stor del av de stressrelaterade symptomen är enligt SOU 
(2006:77) vanligare hos kvinnor än hos män, dock följer ökningen samma mönster hos 
männen. I den utredning som gjorts år 2006 (SOU, 2006:77) kring ungdomars psykiska hälsa 
anses skolan vara den främsta orsaken till ungdomars upplevelse av stress, enligt ungdomarna 
själva. Ungdomarna menar detta främst genom att de krav som ställs på dem ofta är alltför 
höga i förhållande till den tid de har, de pratar om en tidsbrist, vilket är i enlighet med 
Karaseks och Theorells (1990) definition på negativ stress. Utredningen (SOU 2006:77) visar 
även på en tydlig könsskillnad. Vilken består i att tjejerna generellt uppger att de känner en 
högre grad av stress än killarna och tjejerna visar även i större utsträckning upp 
stressrelaterade symptom, såsom t.ex. huvudvärk och magknip.  
 

Motivation 
Vad är motivation? Definitionen på motivation enligt nationalencyklopedin säger att 
motivation är en;  
 ”…sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller 

och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar 
och varför vi gör vissa saker snarare än andra.” (Nationalencyklopedin b, 2009-05-14) 

 
Enligt Ryan och Deci (2000) är motivation den drivkraft inom oss som får oss att engagera 
oss i ett visst beteende. Dock har människor inte bara olika mycket motivation utan även olika 
sorters motivation. Ryan och Deci (2000) skiljer i sin ”self-determination theory” (SDT) på 
inre och yttre motivation. Med inre motivation menas ett beteende som grundar sig i ett 
intresse och en lustfylldhet för själva aktiviteten. Detta i kontrast till yttre motivation där 
beteendet grundar sig i utkomsten av aktiviteten, dvs. individen engagerar sig i en viss 
aktivitet på grund av vad aktiviteten leder till och inte på grund av aktiviteten i sig själv. 
Kunskap kring den inre motivationen har visat sig vara viktig inom skolan då den fungerar 
som en naturlig grund för inlärning och prestation och kan förstärkas eller försvagas av 
föräldrar och lärare. Ryan och Deci (2000) menar att det är viktigt att ta reda på vilka dessa 
faktorer är som förstärker eller försvagar den inre motivationen då den ger upphov till 
kreativitet och en högre kvalitet i inlärningen. En förutsättning, enligt Ryan och Deci (2000), 
för att eleverna ska kunna uppleva en inre motivation för skolarbetet är att eleven upplever sig 
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själv som självständig och att han/hon har en möjlighet att göra egna val efter sitt eget 
intresse. Lärare som hela tiden kontrollerar sina elever och deras arbete försvagar därmed 
deras inre motivation. 
 
Även om inre motivation är en viktig typ av motivation så är det inte den som de flesta 
människor drivs av i det vardagliga livet. I takt med att vi växer upp undermineras den inre 
motivationen av olika sociala krav och roller som kräver att individen tar ansvar och utför 
diverse uppgifter som kanske inte alltid är så intressanta för individen. Vid sådana tillfällen 
kan yttre faktorer fungera som en motor för att individen ska få sakerna gjorda, individen 
drivs då av en yttre motivation. Belöningar är således en faktor som kan motivera individer, 
dock har det debatterats mycket kring om belöningar verkligen är något positivt att använda 
sig av skolsammanhang. För individer som inte alls är motiverade i sitt skolarbete är det 
positivt med användningen av belöningar. Dock tyder forskningen starkt på att användningen 
av belöningar i klassrummet underminerar elevernas inre motivation, då det får eleven att 
skifta fokus från att vara intresserad av uppgiften och vilja lära sig till att sträva efter själva 
belöningen. Tas belöningen sen bort så finns inte intresset heller kvar (Ryan och Deci, 2000). 
 
Vallerand (1997) för också han en diskussion kring inre och yttre motivation. Två individer 
kan vara lika mycket motiverade att engagera sig i en viss aktivitet vare sig de drivs av en inre 
eller yttre motivation, därför menar han att det är viktigt att urskilja vad dessa två typer av 
motivation innebär. För det första åtskiljer han dem på samma sätt som Ryan och Deci (2000) 
gör. Vidare diskuterar han även de skillnader i emotioner som de två typerna av motivation 
ger upphov under själva arbetsprocessen. Individer som drivs av en inre motivation upplever 
behagliga emotioner, som t.ex. glädje och känslor av frihet och avslappning, under själva 
arbetsprocessen. I kontrast till detta så menar Vallerand (1997) att individer som drivs av en 
yttre motivation upplever sig som spända och under press. Dessa individer har ju rimligen 
goda skäl att känna sig spända och nervösa om det mål de söker är beroende av just deras 
prestation i den aktuella aktiviteten. 
 
Skolverket (2009-05-12) publicerar statistik kring elevernas betyg. Tittar man där bakåt de 
senaste tio åren visar kvinnorna i varje årskull på ett högre genomsnittligt slutbetyg från 
gymnasiet än männen. 
 

Stress och motivation 
Då förutsättningen för inre motivation är en känsla av intresse och lust inför aktiviteten går 
detta inte bra ihop med stressrelaterade känslor. Enlig Maslow (1987) har vi olika behov, 
vilka är hierarkiskt ordnade, som kräver tillfredsställelse. Grundläggande behov såsom mat, 
sömn, kärlek etc. måste vara tillfredsställda innan vi kan engagera oss i våra kognitiva behov 
(Maslow, 1987). Individer som uppvisar fysiska stressrelaterade symptom, såsom t.ex. 
magknip, har alltså en brist i tillfredsställelsen av dessa behov. De behoven är mer akuta än 
behovet av kognitiv utveckling. Upplevelsen av negativ stress ruckar således på 
tillfredsställelsen av de grundläggande behoven vilket leder till en distrahering bort från de 
kognitiva behoven som t.ex. inlärning. Vallerands (1997) tankar kring de skillnader i 
emotioner som inre respektive yttre motivation ger upphov till under arbetsprocessen (se 
ovan), pekar på att yttre motivation i större utsträckning än inre motivation skulle vara en del 
av orsaken till upplevelsen av negativ stress.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ett samband föreligger mellan en grupp 
gymnasielevers typ av motivation och deras eventuella upplevelse stress, detta mot bakgrund 
av Vallerands (1997) motivationsmodell och Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-
stöd-modell kring upplevelsen av stress. 
 

Frågeställningar 
- Hur ser elevernas upplevelse av stress ut i samband med skolan, enligt Karasek och 

Theorells (1990) teori kring stress? 
 

- Vilken grad av inre respektive yttre motivation drivs eleverna av inför skolan? 
 

- Finns det ett samband mellan elevernas upplevelse av stress, enligt Karasek och 
Theorells (1990) teori kring stress, och deras typ av motivation, enligt Vallerands 
(1997) motivationsteori?  

 
- Hur ser ett eventuellt samband ut? 

 
- Finns det skillnader gällande kön? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan presenteras de två teorier kring stress och motivation vilka denna studie har som 
utgångspunkt och som kommer att användas i analysen av resultatet. 
 

Karasek och Theorells teori kring stress 
I föreliggande studie kommer utgångspunkten gällande stress vara Karasek och Theorells  
(1990) krav-kontroll-stöd-modell. De har skapat en modell, för hur man mäter upplevd stress 
på arbetsplatsen. De utgår ifrån hur individen påverkas av de krav som arbetet ställer och de 
möjligheter till kontroll över det egna arbetet som individen har. De menar att en viss grad av 
krav behövs för att utmana och intressera människor i sitt arbete, men samtidigt behöver 
människor känna ett eget ansvar och att de har någon möjlighet att påverka den egna 
situationen. Positiv stress är därmed, enligt Karasek och Theorell (1990), när individen 
upplever kraven som höga men samtidigt upplever en hög kontroll. Den negativa stressen 
inträder när kraven är höga och men kontrollen låg, finns det sedan inte heller någon 
möjlighet till återhämtning är risken stor att den negativa stressen leder till allvarliga 
konsekvenser för individens välmående. Skillnaden mellan positiv och negativ stress ligger 
således i upplevelsen av kontroll, eftersom båda två har höga krav som en gemensam faktor 
(se figur 1). En ytterligare faktor lades i efterhand till i modellen och det är i vilken 
utsträckning individen känner ett stöd av sin omgivning. Det sociala stöd en individ upplever 
sig ha av sin närmaste omgivning kan fungera som en buffert då individen samtidigt upplever 
kraven som höga och kontrollen som låg. Det sociala stödet tillfredställer även individens 
behov av tillhörighet som umgänge och gruppkänsla skänker. Karasek och Theorell (1990) 
menar att det främst är det sociala stödet från arbetskamrater och chefer som spelar en 
betydande roll för upplevelsen av negativ stress, men de vidkänner även att stödet från familj 
och andra nära vänner kan spela en stor roll.  
 
                                                                    Arbetskrav 
                                                           Låga                     Höga 
                                Stressdiagonal                                                           
                                       
                Låg 
       Egenkontroll 
                                      
                               Hög               

 
 

Aktivitetsdiagonal 
 

    Figur 1: Karaseks krav/kontrollmodell, Hansen & Orban, 2002:134              

 
Karasek och Theorell (1990) pratar alltså om stress i arbetslivet, inte i ett skolsammanhang. I 
den aktuella undersökningen har försöket gjorts att anpassa deras teori till skolans kontext, 
kring vilket insikten finns om att det kan medföra att teorin inte kommer till sin fulla rätt här. 
En arbetsplats skiljer ju sig på många sätt från skolan. En väsentlig skillnad är att eleverna är i 
skolan för att lära sig om vissa specifika saker, inte för att utföra ett arbete för någon annan, 
sen får ju eleverna ingen lön för det arbete de lägger ner heller. Eleverna kan visserligen få sitt 
studiebidrag indraget om de inte uppfyller de krav på bl.a. närvaro som finns, men frågan är 
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om eleverna verkligen betraktar studiebidraget som en slags belöning för det skolarbete som 
de utför. Betyget eleverna får för varje avslutad kurs är i sådana fall mer att likna vid en slags 
”lön för mödan”. Karasek och Theorells (1990) användning av begreppen krav och kontroll 
kan på många sätt återfinnas i skolans värld. Det ställs ofta krav på eleverna gällande tid, de 
ska hinna läsa in ett visst ämne inför ett prov eller en hemläxa ska göras färdig innan deadline 
för inlämning etc. Sedan ställs också krav i form av att de måste visa på en viss kunskapsnivå 
för att nå upp till ett visst betyg. Elevernas möjlighet till kontroll kan även de vara av olika 
slag. Det kan t.ex. gälla kontroll över vem de vill samarbeta med vid grupparbeten eller hur de 
vill genomföra en viss uppgift. Elevernas möjlighet till kontroll över det egna arbetet beror i 
mångt och mycket på läraren, vilket går att likna vid att en anställs möjlighet till kontroll i 
många fall beror på dess chef. När det gäller teorins inslag av det sociala stödets betydelse för 
individens hantering av stress kommer det i föreliggande studie att betraktas i form av det stöd 
eleverna upplever (eller inte upplever) från lärare, vänner, klasskompisar och familj. 
Modellen kommer inte att användas för att beskriva stressnivån på elevernas arbete, alla 
elever ”arbetar” ju på samma så kallade arbetsplats och de har samma arbetsuppgifter, dvs. de 
ska studera. Modellen kommer därför att anpassas för att beskriva stressnivån hos eleverna 
själva. Så istället för kategorierna passiva arbeten, lågstressade arbeten, högstressade arbeten 
och aktiva arbeten kallas kategorierna i denna studie för passiv, lågt stressad, högt stressad 
och aktiv. Den modifierade modellen ser således ut som nedan i figur 2.  
                           
                                                                    Arbetskrav 
                                                           Låga                     Höga 
                                Stressdiagonal                                                           
                                       
                Låg 
       Egenkontroll 
                                      
                               Hög               

 
 

Aktivitetsdiagonal 
 

Figur 2: Modifierad version av Karaseks krav/kontrollmodell anpassad för föreliggande studie 

 

Vallerands teori kring motivation 
Vallerands (1997) motivationsteori kallas ”the hierarchical model of intrinsic and extrinsic 
motivation” (se figur 3, sida 10). Modellen visar på de olika sätt motivation representeras hos 
individen, hur de olika representativa sätten är relaterade till varandra såväl som de 
bestämmande faktorerna och konsekvenserna av dessa motivationella representationer. 
Modellen är uppbyggd i fem ”moment”; 

1. Vid behandling av begreppet motivation, menar Vallerand (1997), att man måste ha i 
åtanke konstruktionerna av inre motivation (engagemang i en aktivitet pga. nöje och 
tillfredsställelse), yttre motivation (engagemang i en aktivitet pga. det aktiviteten leder 
till) och amotivation (den relativa frånvaron av motivation, inre som yttre). 

 
2. Vidare anser han motivation existera inom individen på tre hierarkiska nivåer; 

a. Den globala: Den nivå refererar till hur individens generella motivations 
mönster ser ut gentemot omgivningen, dvs. huruvida individen interagerar med 
omgivningen på ett motivationellt inre, yttre eller amotivativt sätt. Drivs 
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individen av främst en inre motivation engagerar han/hon sig i olika aktiviteter 
beroende på om det är något som är intressant eller väcker glädje. Är det en 
yttre motivation som är drivkraften väljer individen sina aktiviteter utifrån vad 
någon annan tycker eller vad de leder till i slutändan. En amotiverad individ 
bryr sig inte om varför han/hon engagerar och gör det inte heller fullt ut. Den 
globala nivån är relativt oföränderlig hos individen, det är ett inslag i 
personligheten. 

b. Den kontextuella: Här handlar det om individens motivation gentemot en 
specifik kontext, det kan t.ex. vara arbete, utbildning, fritid, 
vänskapsrelationer. Här kan en individs typ av motivation skilja sig beroende 
på vilken kontext det gäller. En individ kan exempelvis drivas av en inre 
motivation gentemot sitt arbete och verkligen tycka att det är något som denne 
engagerar sig i på grund av ett starkt intresse, men sedan kanske samma person 
på fritiden går till gymmet för att gå ner i vikt och drivs där alltså främst av en 
yttre motivation.  

c. Den situationella: På denna nivå avses den typ av motivation individen har i en 
viss situation. En individ kan drivas av en yttre motivation gentemot kontexten 
”skola” men på en specifik lektion i veckan drivas av en inre motivation i 
samma kontext på grund av att ämnet som lektionen handlar om är något som 
genuint intresserar individen. Motivationen på denna nivå är alltså föränderlig 
beroende på den specifika situationen.   

 
3. Här tas upp vilka Vallerand (1997) anser vara de avgörande faktorerna för 

motivationen. 
a. Dels menar han att motivation är ett resultat av sociala faktorer på alla de tre 

nivåerna (globala, kontextuella och situationella), dvs. situationella faktorer 
påverkar den situationella motivationen, kontextuella faktorer påverkar den 
kontextuella motivationen osv.  

b. Vidare att påverkan av sociala faktorer på motivation förmedlas genom 
individens uppfattning om kompetens (huruvida interaktionen med 
omgivningen är effektiv), autonomi (känslan av att vara fri att göra sina egna 
val), relatedness (i vilken utsträckning man känner samhörighet med andra 
betydande personer), detta på varje av de tre nivåerna (globala, kontextuella 
och situationella). De sociala faktorerna refererar även till faktorer som är 
närvarande vid en given tidpunkt, de är alltså inte konstanta. T.ex. en lärare är 
en del av elevens skolkontext men inte i kontexten fritid 

c. En tredje aspekt på de bestämmande faktorerna är, enligt Vallerand (1997), 
”top-down” effekten från motivation på nästa högre nivå i hierarkin på 
motivation på nästa lägre nivå i hierarkin. T.ex. den globala motivationen 
kommer att påverka den kontextuella motivationen och den kontextuella 
kommer i sin tur påverka den situationella motivationen. 

d. Den sista aspekten som Vallerand tar upp gällande de bestämmande faktorerna 
kallar han ”the specificity effect”. Här menar han att den situationella 
motivationen gentemot t.ex. en viss fritidsaktivitet främst bör påverkas av 
individens kontextuella motivation gentemot fritidsaktiviteter generellt sett och 
sådana situationella faktorer som spelar in vid just det tillfället som individen 
engagerar sig i just den fritidsaktiviteten. Faktorer som inte är relaterade till 
dimensionen av fritidsaktiviteter bör ha minimal effekt på den situationella 
motivationen gentemot just den fritidsaktiviteten.  
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4. Här behandlas hur relationen mellan de tre nivåerna i modellen fungerar som 
tillbakariktande. Här menar han att situationell motivation under en längre tidsperiod 
kan producera tillbakariktande effekter på den aktuella kontextuella motivationen. 
Som exempel tar Vallerand (1997) upp att upplevelsen av kontinuerligt låga nivåer av 
inre motivation i skol/utbildnings sammanhang kan till slut leda till att eleven 
utvecklar en låg nivå av inre motivation gentemot utbildning och skola på den 
kontextuella nivån. På liknande sätt kan motivation i en eller flera kontexter ha 
tillbakariktande effekter på den globala motivationen över tid.  

 
5. I det sista momentet av modellen tar Vallerand (1997) upp att motivation leder till 

olika typer av utkomster för individen. Det här momentet av modellen kan i sin tur 
delas in i fyra aspekter. 

a. Motivationella utkomster kan vara kognitiva, affektiva eller beteendemässiga 
till sin natur.  

b. De olika motivationstyperna påverkar utkomsterna på kvalitativt olika sätt. De 
mer positiva konsekvenserna produceras av inre motivation och de negativa 
konsekvenserna produceras av, i vissa fall, yttre motivation och amotivation.  

c. De motivationella utkomsterna existerar på alla de tre nivåerna (global, 
kontextuell och situationell). Vidare befinner sig också de motivationella 
utkomsterna på samma nivå som den motivation som ledde till just den 
utkomsten. Alltså situationell motivation leder till situationell konsekvens osv.  

d.  Till sist så bör också de kontextuella konsekvenserna vara bestämda av en 
relevant kontextuell motivation. T.ex. en utbildningsrelaterad konsekvens 
(exempelvis tillfredsställelse gentemot utbildning) bör vara ett resultat av 
motivation gentemot utbildning och inte motivation gentemot fritidsaktiviteter. 

 
I denna studie kommer endast den kontextuella nivån i Vallerands (1997) motivationsmodell 
vara aktuell, detta då AMS (Academic Motivation Scale, 2009-05-14) är skapad att ta reda på 
individernas motivation gentemot kontexten ”skola”. En tyngdpunkt kommer även att läggas 
på inre respektive yttre motivation, även om amotivation också kommer att ingå i 
undersökningen så är det inte en del av undersökningens syfte. Gymnasiet är en frivillig 
skolform (även om den inte alltid kanske upplevs så), eleverna antas därför känna någon grad 
av motivation gentemot skolan, om än en låg sådan. Vallerands (1997) motivationsmodell 
visas i figur 3 på nästföljande sida (s.10).  
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Figur 3: The Hierarcical Model of Intrinsic (IM) and Extrinsic Motivation (EM). AM: Amotivation. 
Vallerand, 1997:274 
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Metod 
 
 I detta avsnitt beskrivs och förklaras de val som gjorts angående mätmetod och urval. 
Enkätens utformning och tillvägagångssätt vid analysen av dess resultat klargörs även.  
 

Val av metod 
I föreliggande studie valdes att utgå ifrån en kvantitativ ansats, där mätinstrumentet blev i 
form av en enkät. Eftersom syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband 
mellan elevers upplevelse av stress och deras motivation till att gå till skolan, krävdes en 
undersökningsmetod där information kunde samlas in från en större grupp av elever. Därmed 
passade en kvantitativ metod bra. Valet av enkät blev naturligt då man kan vara säker på att 
alla respondenter får svara på exakt samma frågor. Då enkäten även är en gruppenkät 
(enkäterna delades ut och besvarades av personer som regelbundet träffas i en lokal eller som 
kan sammankallas) finns en kontroll över vem som svarar och att deltagarna inte pratar med 
varandra. En annan fördel med gruppenkät är att svarsfrekvensen oftast är förhållandevis hög 
(Ejlertsson, 2005). Kvantitativa metoder brukar oftast förknippas med en positivistisk 
ståndpunkt, detta beskrivs närmare nedan. Då det för den aktuella undersökningen är 
intressant huruvida det finns ett samband av något slag mellan två variabler är kvantitativ 
ansats den mest lämpliga, dock hade en djupare förståelse kunnat skapas kring resultatet 
genom att komplettera med någon typ av kvalitativ intervju. Men det är inte något som blivit 
aktuellt i just denna studie då tidsramen för den inte tillåter det.  
 

Vetenskapssyn 
Denna uppsats kan sägas grunda sig i en positivistisk syn på vetenskap. Inom positivismen 
anses att naturvetenskapliga metoder även passar för forskning inom samhällsvetenskapen. En 
annan grundläggande tanke är att endast det som går att observera kan räknas som giltig 
kunskap. Därmed utesluts sådana fenomen som rör känslor eller subjektiva erfarenheter, 
såvida att de inte kan göras observerbara (Bryman, 1997). Positivister menar även att 
verkligheten är objektiv (ontologin inom positivismen) och att det är forskaren som upptäcker 
den, denna objektiva verklighet existerar alltså oberoende av om den är upptäckt av någon.  
Positivister utgår oftast från en epistemologisk ansats där det sätts en stor tillit till empirisk 
observation. Om inte teorier och förklaringar är grundade på observation eller kan bekräftas 
genom observation så anses de sakna trovärdighet (Denscombe, 2004). Denna 
epistemologiska ansats faller sig relativt naturlig då positivismen har en ontologisk syn på 
verkligheten som objektiv. Denscombe (2004) tar också upp att man inom positivismen inte 
ser observerbara händelser i verkligheten som slumpmässiga utan som styrda av olika lagar 
och samband, precis som inom naturvetenskapen.  
 

”Positivismen visar sig framförallt i sin betoning på fakta som kommer från observationer, 
indirekta som direkta. Tonvikten på att utforma valida och reliabla mätmetoder är typiskt för 
positivismen…” (Bryman, 1997:55).  

 
I denna studie är intresset ett eventuellt samband som i sådana fall visar sig genom 
mätinstrumentet, enkäten. Stress och motivation är dock fenomen som i allra högsta grad kan 
beskrivas som subjektiva upplevelser, men dessa subjektiva upplevelser har genom enkäten 
gjorts mätbara vilket gör att undersökningen faller inom ramen för positivistisk forskning. De 
båda teorierna kring stress och motivation är även väl beprövade vilket ger mätinstrumentet 
en god tillförlitlighet.  
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Utformning av enkäten 
Enkäten består av två delar (se bilaga). Första delen består av 15 frågor som avser att ta reda 
på elevernas upplevelse av stress. Frågorna formulerades här utifrån Karasek och Theorells 
(1990) teori, Hansen och Orban (2002) användes dock som hjälp för att utveckla och anpassa 
deras modell till denna undersökning och målgrupp. De fem första frågorna ämnar undersöka 
vilka krav eleven upplever gällande studierna. De nästföljande fem ser till vilken kontroll 
eleven upplever att han/hon har. Den första delen avslutades sen med fem frågor om hur 
eleven upplever det sociala stöd denne får av sin omgivning.  
 
 Den andra delen av enkäten är en översättning av ”The Academic Motivation Scale – AMS 
(2009-05-14), vilken är utformad och beprövad av Vallerand (1997). Den avser att ta reda på 
vilken typ av motivation eleverna har till att gå i skolan och består av 28 påståenden med 
vardera sju svarsalternativ som sträcker sig från ”håller inte med alls” till ”håller med 
fullständigt”.  Skalan är kopplad till Vallerands motivationsteori. Uppdelningen av vilka 
påståenden som behandlar inre, yttre respektive amotivation ser ut som följande: 

Fråga 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 och 27 är frågor som ska ta reda på i vilken grad 
eleven känner en inre motivation till att gå i skolan.  

Fråga 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24 och 28 ska ta reda på i vilken utsträckning 
eleven känner en yttre motivation till att gå i skolan. 

Sen avser till sist fråga 5, 12, 19 och 26 ta reda på i vilken utsträckning eleven känner 
amotivation till att gå i skolan.  

 
Då AMS (Academic Motivation Scale, 2009-05-14) är uppbyggd på det sätt med sju fasta 
svarsalternativ till varje påstående valdes att även tillämpa detta på den första delen av 
enkäten för att inte förvirra eleverna.  
 

Urval 
Urvalet gjordes bland gymnasieelever. Detta eftersom tidsutrymmet för denna studie är 
förhållandevis begränsat och arbetet med att skaffa tillstånd från elevernas föräldrar, vilket 
krävs om eleven är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2009-05-22), till deras barns deltagande i 
studien skulle kräva mycket tid från min sida då jag ville ha en stor grupp av deltagare. Andra 
steget i urvalet blev att jag bestämde mig för att de deltagande eleverna skulle gå andra året på 
gymnasiet. Detta dels för att undvika problemet med om någon elev som går sitt första år mot 
förmodan inte hade fyllt 15 år. Sedan även för att de elever som går sitt tredje år är mitt uppe i 
sina projektarbeten och eventuellt väldigt stressade över just det momentet och en annan 
stressfaktor kan även gälla allt vad det innebär att bestämma sig för vad man vill göra efter att 
man tagit studenten. Sedan kan deras motivation även påverkas av det faktum att de faktiskt 
snart är färdiga med sin gymnasieutbildning. Jag valde alltså att genomföra undersökningen 
bland elever som går sitt andra år, på grund av att jag vill att de resultat jag får fram ska gälla 
för dem som är mitt uppe i sina studier men även har en bit kvar av sin utbildning.  
 
Då avsikten är att undersöka elevers upplevelse av stress och motivation gällande studier 
gjordes ett urval bland de elever som går på något teoretiskt program. De elever som går på 
ett praktiskt program är inte i skolan i lika stor utsträckning då de har perioder när de gör 
praktik av något slag, därmed fanns en risk att resultatet gällande upplevelsen av stress i 
studierna och motivation till att gå i skolan kunde bli missvisande. Från början var tanken att 
därefter endast ta med de elever som går andra året på ett samhällsvetenskapligt program eller 
ett naturvetenskapligt program i undersökningen detta på grund av att tidsramen för denna 
studie är så pass begränsad. Men efter ett önskemål från en av rektorerna togs även de elever 
som går andra året på teknikprogrammet med, vilket också är ett teoretiskt program. 
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Önskemålet från rektorns sida grundade sig i att han var intresserad av att se om det fanns en 
betydande könsskillnad, i och med att eleverna från teknikprogrammet inkluderades fick 
undersökningen också en jämnare könsfördelning. 
 
Undersökningen är alltså en totalundersökning av alla de elever på den utvalda skolan som 
går andra året på ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller ett tekniskt program. 
Totalt är de eleverna 273 stycken, uppdelade på 11 klasser. Det blev ett bortfall på 72 stycken 
på grund av frånvaro i klassen vid det tillfälle då enkäten skulle besvaras eller på grund av att 
enkäten var felaktigt ifylld. Så totalt medverkade 201 elever i studien, vilket ger en 
svarsfrekvens på 73,6 %. Av de 201 eleverna var 112 st kvinnor och 89 st var män. 
 

Tillvägagångssätt för insamling empiri 
Enkäten delades ut personligen och besvarades vid samma tid och plats. Deltagarna fick 
information utifrån de fyra forskningsetiska huvudkraven gällande information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjade som forskning enligt vetenskapsrådet (2009-05-22) ska följa. 
Deltagarna informerades om uppsatsens undersökningsområde, dvs. att det handlar om 
upplevelsen av stress och motivation. De fick däremot inte någon information om de mer 
ingående variablerna krav, kontroll, stöd, inre motivation, yttre motivation och amotivation, 
detta för att det ej fick bli ledande för deras svar i enkäten. De fick veta att deras deltagande 
var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Då undersökningen ej 
ansågs vara av en etiskt känslig karaktär inhämtades endast elevernas samtycke (ej 
föräldrarnas/vårdnadshavares), dock var alla elever över 15 år. Elevernas samtycke 
inhämtades muntligt vid tillfället då enkäten skulle besvaras. Eleverna fick även information 
om att deras deltagande är helt anonymt och att inte ens skolans namn kommer att nämnas i 
uppsatsen, också att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i syftet för den 
föreliggande studien. Till sist fick eleverna även veta var de senare kunde hitta uppsatsen i sin 
färdiga form i det fall att de skulle vilja ta del av resultatet. Vid de tillfällen då enkäterna 
besvarades var en andra författare delaktig i denna uppsats, Magnus Danielsson, varvid hans 
namn finns med på försättsbladet till enkäten (se bilaga).  
 

Reliabilitet, validitet och generalisering 
Patel och Davidsson (2003) säger; 

”När vi använder oss av enkät har vi den minsta möjlighet att kontrollera 
tillförlitligheten i förväg. Det enda vi kan göra är att på alla sätt försäkra oss om att 
individerna som ska besvara enkäten uppfattar den som vi tänkt oss” (s. 102).  
 

För få en så hög reliabilitet som möjligt på undersökningen togs beslutet att göra en 
pilotstudie med 3 personer innan undersökningen genomfördes bland de utvalda eleverna. 
Detta var tre elever som gick på något av de tre programmen som ämnades ta med i studien, 
och de gick första året. Pilotundersökningen visade inte på några frågetecken kring vår enkät 
och därmed behöll vi enkäten i den form som den då var. Ett sätt att mäta tillförlitligheten hos 
mätinstrumentet gällande den del som behandlar motivation är att se huruvida resultatet 
stämmer överens med det som är givet enligt Vallerands (1997) teori. Det är möjligt för en 
individ att känna hög inre motivation och låg yttre motivation och tvärtom, det är även möjligt 
att både känna en hög eller en låg inre och yttre motivation. Däremot skall det inte vara 
möjligt (om respondenten besvarat enkäten ärligt) att känna en hög amotivation och en hög 
inre och/eller yttre motivation. Detta då amotivation innebär en avsaknad av motivation, 
personer med en hög amotivation är personer som saknar en drivkraft att engagera vad gäller 
det undersökta området.  
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Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka huruvida ett samband föreligger 
mellan en grupp gymnasielevers typ av motivation och deras eventuella upplevelse stress. För 
användningen av de båda begreppen motivation och stress i undersökningen är 
utgångspunkten hela tiden Karaseks och Theorells (1990) teori kring stress och Vallerands 
(1997) motivation. Enkäten är endast utformad efter deras teorier, även om en del bearbetning 
krävdes (bl.a. genom översättning). Analysen av resultatet från enkätundersökningen görs 
också med utgångspunkt ifrån dessa två teorier. För denna studie anses de båda teorierna 
passa väl in och studien kan inte annat än sägas undersöka det den syftar att undersöka, 
därmed måste undersökningen anses ha en hög validitet. 
 
Eftersom studien är en totalundersökning så gäller resultatet för hela den aktuella 
populationen. I vilken utsträckning resultatet kan generaliseras att gälla för elever som går 
andra program eller på samma program fast på andra skolor är inget som kommer att göras 
någon uppskattning om här. Dock skulle fler liknande studier kunna bidra till en ökad 
kunskap om sambandet mellan upplevd stress och typ av motivation hos populationen 
gymnasielever som läser ett teoretiskt program. 
 

Analysdesign 
För analysen av resultaten användes det statistiska dataprogrammet SPSS. Nedan följer en 
beskrivning av de variabler som användes i analyserna. 

- ”Kön”: Man eller kvinna. 
- ”Krav 1”, ”Kontroll 1”, ”Stöd 1”, ”Inre motivation 1”, ”Yttre motivation 1” och 

”Amotivation 1” är variabler där deltagarnas summa på frågorna rörande den variabeln 
presenteras.  

- ”Krav 2”, ”Kontroll 2”, ”Stöd 2”, ”Inre motivation 2”, ”Yttre motivation 2” och 
”Amotivation 2”: Här gjordes en indelning efter vilken summa de fick på föregående 
variabel, indelningen blev att individerna fick antingen hög eller låg. Medianen 
användes som utgångspunkt. Vid indelningen av t.ex. höga eller låga krav användes 
värdet för hela gruppens median som utgångspunkt, vilken var 15. De elever som hade 
en totalsumma på frågorna rörande krav som var 15 eller lägre benämndes känna låga 
krav och de elever som hade en totalsumma som var högre än 15 benämndes känna 
höga krav.  

- ”Karasek”: Här delades deltagarna in efter vilken grupp enligt den modifierade 
versionen av Karasek och Theorells (1990) modell som de tillhörde (passiv, lågt 
stressad, högt stressad eller aktiv). För att ta reda på vilken grupp enligt modellen som 
eleverna tillhörde gjordes på följande sätt: 

o Totalsumman räknades fram för frågorna rörande krav och kontroll för varje 
deltagare.  

o De tre dimensioner krav och kontroll delades sen in i två, hög och låg, varje 
deltagare benämndes således känna en hög eller låg grad av krav och kontroll. 
Indelningen i hög och låg gjordes på liknande sätt som beskrivits ovan, dvs, 
medianen användes som utgångspunkt.  

o Nu var det möjligt att räkna ut i vilken av de fyra kategorierna passiv, lågt 
stressad, högt stressad och aktiv som varje individ placerade sig i. En individ 
som benämndes känna en låg grad av krav och en låg grad av kontroll 
placerade sig i kategorin ”passiv”, en individ som kände låg grad av krav och 
hög grad av kontroll placerade sig i kategorin ”lågt stressad”, en individ som 
kände hög grad av krav och låg grad av kontroll hamnade i kategorin ”högt 
stressad” och till slut placerade sig en individ som kände hög grad av krav och 
hög grad av kontroll i kategorin ”aktiv” (se figur 2).  



   

15 

- ”Vallerand”: Här skapades en variabel för att ta reda på vilken kombination av inre 
och yttre motivation som deltagarna hade. Variablerna ”Inre motivation 2” och Yttre 
motivation 2” användes för att ta reda på detta. De fyra kategorier som skapades var: 

o ”Låg I Låg Y”: Dessa individer hade en låg inre motivation och en låg yttre 
motivaton. 

o ”Låg I Hög Y”: Dessa individer hade en låg inre motivation och en hög yttre 
motivation. 

o ”Hög I Låg Y”: Dessa individer hade en hög inre motivation och en låg yttre 
motivation. 

o ”Hög I Hög Y”: Dessa individer hade en hög inre motivation och en hög yttre 
motivation. 

 
Gällande variablerna ”Stöd 1” och ”Stöd 2” fick en fråga (fråga 14 del 1, se bilaga ) uteslutas 
på grund av att majoriteten av respondenterna inte besvarade denna fråga. 
 
I SPSS gjordes med hjälp av ovanstående variabler fem stycken chi-två tester, fem stycken 
oberoende tvåvägs variansanalyser och tre oberoende envägs variansanalyser. Chi-två är ett 
test som används för att ta reda på om det finns ett samband mellan två variabler, 
utgångspunkten är skillnaden mellan observerade och förväntade data hos respektive variabel. 
I en variansanalys jämförs medelvärdena hos en beroende variabel med en eller fler 
oberoende variabler (Aronsson, 1999). En beroende variabel är en som påverkas och en 
oberoende variabel är den som påverkar (Edling & Hedström, 2003). Om man t.ex. i en 
analys vill se om/hur den inre motivationen påverkas av individens kön så är inre motivation 
den beroende variabeln och kön den oberoende variabeln.  I denna studie används antingen en 
eller två oberoende variabler i variansanalyserna, därav används antingen envägs- eller 
tvåvägs variansanalyser. En tvåvägs variansanalys besvarar tre frågor:  

1. Finns det en huvudeffekt av den beroende variabeln hos den oberoende 
variabeln A?  
2. Finns det en huvudeffekt av den beroende variabeln hos den oberoende 
variabeln B? 
3.  Finns det en interaktionseffekt mellan de båda oberoende variablerna 
gällande den beroende variabeln? 

 
Alfanivån sattes till 0,05, vilket betyder att för att resultatet ska vara signifikant får slumpen 
endast spela in till 5 %.   
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Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet från studiens enkätundersökning. Avsnittet börjar med en 
presentation av deltagarnas resultat gällande de undersökta variablerna stress och 
motivation. Detta följs av en presentation av resultaten gällande stress och motivation 
kombinerat med varandra. Sedan redovisas de variansanalyser som genomförts och avsnittet 
avlutas med en sammanfattning av de signifikanta resultaten. 
 

Stress 
Nedan presenteras elevernas fördelning gällande variablerna ”Krav 2”, ”Kontroll 2”, ”Stöd 2” 
och ”Karasek”.  
 
Tabell 1: Antalet elevers fördelning gällande kön och upplevelsen av krav 

Kön                                                        Krav                     
                                  Låg               Procent                               Hög               Procent                             Totalt 
                                                       inom krav                                                   inom krav     
Man                          62                                                          27                                              89 
Procent                                        58                                                      29 
inom kön                    70                                                             30               100 % 
         
Kvinna                 45                                                   67                               112  
Procent                                         42                                                    71 
inom kön          38                         62             100 % 
Totalt                  107               100 %                         94                100 %                              
 
 
 
Tabell 2: Antalet elevers fördelning gällande kön och upplevelsen av kontroll 

Kön                                                        Kontroll                     
                                  Låg               Procent                               Hög               Procent                             Totalt 
                                                     inom kontroll                                               inom kontroll     
Man                          33                                                         56                                             89 
Procent                                        37                                                      50 
inom kön                    37                                                             63               100 % 
         
Kvinna                  56                                                  56                               112  
Procent                                        63                                                      50 
inom kön          50                        50             100 % 
Totalt                   89               100 %                        112                100 %                              
 
 
 
 
 
 
 
 



   

17 

Tabell 3: Antalet elevers fördelning gällande kön och upplevelsen av stöd 

Kön                                                         Stöd                     
                                  Låg               Procent                               Hög               Procent                             Totalt 
                                                       inom stöd                                                    inom stöd     
Man                          42                                                         47                                             89 
Procent                                        48                                                      42 
inom kön                    47                                                             53               100 % 
         
Kvinna                 46                                                   66                                112  
Procent                                       52                                                      58 
inom kön          41                         59             100 % 
Totalt                   88               100 %                         113                100 %                              
 
 
 
Tabell 4: Antalet elevers fördelning gällande kön och stresskategori 

Kön                                                         Stresskategorier                     
                   Passiv       Procent           Låg       Procent           Hög        Procent           Aktiv       Procent    Totalt 
                                      inom             stress       inom             stress        inom                              inom 
                                      passiv                           låg stress                        hög stress                           aktiv 
Man            21                               41                              13                             14                         89 
Procent                       51                            62                          27                              31 
inom kön      23                                   46                                15                                  16                      100 % 
         
Kvinna     20                             25                           36                             31                      112  
Procent                       49                            48                          73                              69 
inom kön      18                               22                               32                                   28                          100 % 
Totalt       41          100 %         66         100 %       49         100 %          45          100 %                           
 
 
Majoriteten deltagare har placerat sig i stresskategorin ”låg stress”. Men tittar man på männen 
respektive kvinnorna placerar sig majoriteten män i kategorin ”låg stress” medan majoriteten 
kvinnor placerar sig i kategorin ”hög stress”. Ett chi-två test genomfördes mellan variablerna 
”Karasek” och ”Kön” för att se om skillnaderna var signifikanta. Analysen visar att skillnaden 
mellan männens och kvinnornas placeringar i de fyra kategorierna är signifikant, x222 
(3,201)=18.7, p<0,05. Den största skillnaden ligger i att majoriteten män kategoriserar sig 
som lågt stressade medan majoriteten kvinnor kategoriseras som högt stressade. Men även 
gällande kategorin ”aktiv” skiljer sig männen och kvinnorna åt. En betydande högre andel 
kvinnor placerar sig i den kategorin. 
 
Ytterligare ett chi-två test gjordes mellan variablerna ”Karasek” och ”stöd”. Analysen visar ett 
signifikant samband, x222 (3,201)=27.3, p<0,05. Majoriteten av deltagarna som upplever ett lågt 
stöd kategoriseras som högt stressade, medan majoriteten av dem som upplever ett högt stöd 
kategoriseras som lågt stressade. I stresskategorin ”Aktiv” kunde även en tydlig skillnad ses, 
en betydande majoritet upplever där ett högt stöd. 
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Motivation 
Här följer en presentation av elevernas fördelning gällande variablerna ”Inre motivation 2”, 
”Yttre motivation 2” och ”Vallerand”. 
 
Tabell 5: Antalet elevers fördelning gällande kön och inre motivation 

Kön                                            Inre motivation                     
                                  Låg               Procent                               Hög               Procent                             Totalt 
                                                  inom motivation                                        inom motivation     
Man                          58                                                         31                                              89 
Procent                                        58                                                      31 
inom kön                    65                                                             35               100 % 
         
Kvinna                 42                                                   70                               112  
Procent                                        42                                                      69 
inom kön          38                         62             100 % 
Totalt                  100               100 %                        101                100 %                              
 
 
 
Tabell 6: Antalet elevers fördelning gällande kön och yttre motivation 

Kön                                               Yttre motivation 
                                  Låg               Procent                               Hög               Procent                             Totalt 
                                                  inom motivation                                        inom motivation     
Man                          48                                                          41                                              89 
Procent                                        52                                                      38 
inom kön                    54                                                             46               100 % 
         
Kvinna                 44                                                   68                               112  
Procent                                                48                                                       62 
inom kön          38                         62             100 % 
Totalt                   92                100 %                        109                  100 %                              
 
 
 
Tabell 7: Antalet elevers fördelning gällande kön och kombination av inre och yttre motivation 

Kön                                                         Stresskategorier                     
                        Låg I            Procent           Låg I           Procent            Hög I           Procent            Hög I            Procent                   Totalt 
                         och                inom               och               inom               och              inom                 och                inom 
                        Låg Y       Låg I Låg Y       Hög Y       Låg I Hög Y       Låg Y       Hög I Låg Y       Hög Y         Hög I Hög Y                   

Man            42                          16                          6                           25                               89 
Procent                      60                          53                        27                            32 
inom kön      47                               18                               7                           28                               100 % 
         
Kvinna      28                          14                         16                          54                               112  
Procent                      40                          47                         73                           68 
inom kön      25                          13                         14                          48                              100 % 
Totalt       70        100 %        30         100 %       22        100 %        79         100 %                           
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Majoriteten deltagare har antingen en låg inre och en låg yttre motivation eller tvärtom, en 
hög inre och en hög yttre motivation. Av männen har de flesta en låg inre och en låg yttre 
motivation medan majoriteten kvinnor har en hög inre och en hög yttre motivation. Ett chi-två 
test genomfördes för att se om dessa skillnader var signifikanta, de variabler som användes 
var ”Vallerand” och ”Kön”. Testet visar att det finns ett samband, x222 (3,201)=15.7, p<0,05. 
En betydande majoritet av männen har både en låg inre motivation och en låg yttre motivation 
medan kvinnorna visar på ett motsatt mönster, majoriteten har där både en hög inre 
motivation och en hög yttre motivation.  
 

Stress och motivation 
Ett chi-två testet genomfördes mellan variablerna ”Vallerand” och ”Karasek”. Analysen visar 
att det inte föreligger något samband mellan vilken kategori deltagarna placerar sig i i 
variabeln ”Vallerand” och vilken kategori i variabeln ”Karasek”.  
 
Ett chi-två test gjordes även mellan de tre variablerna ”Vallerand”, ”Karasek” och ”Kön”. 
Testet visar en signifikant skillnad mellan de män och kvinnor som har en hög inre och en hög 
yttre motivation, x222 (3,201)=13, p<0,05. Bland kvinnorna som har både en hög inre och en 
hög yttre motivation har också de allra flesta kategoriserats som högt stressade i variabeln 
”Karasek” (37 %, 20 st). Men för männen som både har en hög inre och en hög yttre 
motivation kategoriseras det minsta antalet som högt stressade (4 %, 1 st). Skillnaden kan ses 
i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 4: Antalet elevers placeringar i respektive stresskategori som har en hög inre och yttre motivation 
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Variansanalyser 
Ett antal oberoende tvåvägs och envägs variansanalyser genomfördes för att titta närmare på 
hur de olika variablerna har effekt på varandra.  
 

- Analys av variablerna ”Karasek”, ”Kön” & ”Inre motivation 1”  
En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband 
mellan deltagarnas grad av inre motivation, vilken stresskategori de tillhör och vilket kön de 
har. Alltså dels om det finns ett samband mellan stresskategori och inre motivation, också om 
det finns ett samband mellan kön och inre motivation men sen även om det finns en 
interaktionseffekt mellan stresskategori och kön vad gäller inre motivation. De oberoende 
variablerna är ”Karasek” och ”Kön” och den beroende variabeln är ”Inre motivation 1”. I en 
variansanalys jämförs medelvärden, vilket gör att variabeln för inre motivation som är 
uppdelad i hög och låg inre motivation inre går att använda. Istället användes den variabel för 
inre motivation där endast deltagarnas totala summa på frågorna i enkäten rörande inre 
motivation presenteras. Nedan presenteras medelvärdena för inre motivation för respektive 
kategori inom variablerna ”Kön” och ”Karasek”. 
 
Tabell 8: Medelvärden och standardavvikelser gällande elevers inre motivation fördelade på kön och 
stresskategorier 

           STRESSKATEGORIER    

   Passiv                    Låg stress                     Hög  stress Aktiv     

 Man M = 31,7        M = 43,1                         M = 32,2             M = 53,7   M = 40,5 

   S = 10,1        S =  15,3                         S = 6,8             S = 23,4   S = 16,6 

KÖN       Total  

 Kvinna M = 44        M =  51,2                       M = 46,4             M = 49,1   M = 47,8 

   S = 12,3         S =  13,7                        S = 14,3             S = 12,8   S = 13,5 

                                   Total     

   M = 37,7                                            M = 46,2                        M = 42,6             M = 50,5     

   S = 12,7        S =  15,1                         S = 14,1              S = 16,7    
 
 
Variansanalysen visar att det finns en huvudeffekt av variabel ”Karasek”,  
F3,193 = 8,59, n222= 0,118, p < 0.05. Ett post hoc test (sheffe) gjordes för att se mellan vilka 
grupper den signifikanta skillnaden föreligger. Testet visar att det är mellan kategorierna 
passiv/låg stress och passiv/aktiv som skillnaden är signifikant. Skillnaden består i att 
individerna i kategorin ”passiv” har en signifikant lägre inre motivation än individerna i 
kategorierna ”låg stress” och ”aktiv”. Kategorin ”hög stress” skiljer sig inte signifikant från 
någon annan kategori.  
 
Huvudeffekten av variabeln ”Kön” är även den signifikant enligt analysen,  
F1,193 = 12,17, n222= 0,059, p<0.05. Kvinnorna och männen i studien skiljer sig från varandra 
genom att kvinnorna har en högre inre motivation än männen.  
 
Analysen visar också att det finns en interaktionseffekt mellan variablerna ”Karasek” och 
”Kön”, F3,193 = 3,48, n222= 0,051, p<0.05. Det är bland de män och kvinnor som kategoriserats 
som aktiva som skiljer sig från övriga deltagare i studien. I kategorierna ”passiv”, ”låg stress” 
och ”hög stress” har kvinnorna en högre inre motivation än männen, men i kategorin ”aktiv” 
har männen en högre inre motivation än kvinnorna. Skillnaden kan tydligt ses i figuren nedan. 
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Figur 5: Elevers medelvärden gällande inre motivation fördelade på kön och stresskategorier 

 

- Analys av variablerna ”Karasek”, ”Kön” & ”Yttre motivation 1”  
En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband 
mellan deltagarnas grad av yttre motivation, vilken stresskategori de tillhör och vilket kön de 
har. Alltså dels om det finns ett samband mellan stresskategori och yttre motivation, också om 
det finns ett samband mellan kön och yttre motivation men sen även om det finns en 
interaktionseffekt mellan stresskategori och kön vad gäller yttre motivation. De oberoende 
variablerna är ”Karasek” och ”Kön” och den beroende variabeln är ”Yttre motivation 1”. I en 
variansanalys jämförs medelvärden, vilket gör att variabeln för yttre motivation som är 
uppdelad i hög och låg yttre motivation inre går att använda. Istället användes den variabel för 
yttre motivation där endast deltagarnas totala summa på frågorna i enkäten rörande yttre 
motivation presenteras. Nedan presenteras medelvärdena för yttre motivation för respektive 
kategori inom variablerna ”Kön” och ”Karasek”. 
 
Tabell 9: Elevernas medelvärden och standardavvikelser gällande yttre motivation fördelade på kön och 
stresskategorier 

           STRESSKATEGORIER    

   Passiv                    Låg stress                     Hög  stress Aktiv     

 Man M = 55,6        M = 61                           M = 56,2             M = 65,7   M = 59,8 

   S = 9,8        S =  8,3                           S = 8,6             S = 15,2   S = 10,5 

KÖN       Total  

 Kvinna M = 59,8        M =  62,7                       M = 66,4             M = 64,3   M = 63,8 

   S = 9,4         S =  9,7                          S = 11,6             S = 8,7   S = 10,2 

                                   Total     

   M = 57,6                                            M = 61,7                        M = 63,7             M = 64,8     

   S = 9,7         S =  8,9                           S = 11,7              S = 10,9    
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Variansanalysen visar att det finns en huvudeffekt av variabel ”Karasek”, F3,193 = 3,6, n222= 
0,053, p<0.05. Ett post hoc test (sheffe) gjordes för att se mellan vilka grupper den 
signifikanta skillnaden föreligger. Testet visar att det är mellan kategorierna passiv/hög stress 
och passiv/aktiv som skillnaden är signifikant. Skillnaden består i att individerna i kategorin 
”passiv” har en signifikant lägre yttre motivation än individerna i kategorierna ”låg stress” 
och ”aktiv”. Individerna i kategorin ”hög stress” skiljer sig inte signifikant från någon annan 
kategori gällande yttre motivation.  
 
Huvudeffekten av variabeln ”kön” är även den signifikant enligt analysen,  
F1,193 = 5,8, n222= 0,029, p<0.05. Kvinnorna och männen i studien skiljer sig från varandra 
genom att kvinnorna har en högre yttre motivation än männen.  
 
Analysen visar vidare att interaktionseffekten mellan variablerna ”Karasek” och ”Kön” inte är 
signifikant. Dock visar analysen på en tendens till ett visst mönster, vilket ser ut på liknande 
sätt som det för interaktionseffekten mellan ”Karasek” och ”Kön” gällande inre motivation. 
Alltså att kvinnorna i alla stresskategorier förutom i kategorin ”aktiv” har en högre yttre 
motivation. Analysen visar att det resultatet till 7 % kan bero på slumpen, vilket alltså är 
högre än den satta alfanivån 0,05, vilken säger att för att resultatet ska vara signifikant får 
slumpen endast spela in till 5 %.   
 

- Analys av variablerna ”Vallerand”, ”Kön” & ”Krav 1” 
En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband 
mellan hur höga deltagarna känner att kraven på dem är, vilken stresskategori de tillhör och 
vilket kön de har. Alltså dels om det finns ett samband mellan graden av krav och kön, även 
om det finns ett samband mellan graden av krav och vilken stresskategori de tillhör och sist 
och det finns en interaktionseffekt mellan stresskategori och kön gällande upplevelsen av 
krav. De oberoende variablerna är ”Vallerand” och ”Kön” och den beroende variabeln är 
”Krav 1”. I en variansanalys jämförs medelvärden, vilket gör att variabeln för krav som är 
uppdelad i höga och låga krav inre går att använda. Istället användes den variabel för krav där 
endast deltagarnas totala summa på frågorna i enkäten rörande krav presenteras. Nedan 
presenteras medelvärdena för krav för respektive kategori inom variablerna ”Kön” och 
”Karasek”. 
 
Tabell 10: Elevernas medelvärden och standardavvikelser gällande upplevelsen av krav fördelade på kön 
och motivationskategorier 

   
        
MOTIVATIONSKATEGORIER    

   Låg I Låg Y                          Låg I Hög Y                  Hög I Låg Y Hög I Hög Y     

 Man M = 13,6        M = 14,1                        M = 11,8             M = 15   M = 13,9 

   S = 4,3        S =  4,6                           S = 2,5             S = 5,6   S = 4,7 

KÖN       Total  

 Kvinna M = 17,4        M =  17,5                       M = 16,6             M = 18,1   M = 17,6 

   S = 6,4         S =  4,5                          S = 4,9             S = 5,4   S = 5,5 

                                   Total     

   M = 15,1                                            M = 15,7                        M = 15,3             M = 17,1     

   S = 5,5        S =  4,8                           S = 4,8              S = 5,6    
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Variansanalysen visar att det inte finns en huvudeffekt av variabel ”Vallerand”,  
F3,193 = 1.07, n222= 0.016, p<0.05. Ett post hoc test (sheffe) gjordes därför ej.  
 
Huvudeffekten av variabeln ”Kön” är signifikant enligt analysen,  
F1,193 = 17.7, n222= 0.084, p<0.05. Kvinnorna och männen i studien skiljer sig från varandra 
genom att kvinnorna känner högre grad av krav än vad männen gör.  
 
Analysen visar vidare att det inte finns en interaktionseffekt mellan variablerna ”Vallerand” 
och ”Kön”.   
 

- Analys av variablerna ”Vallerand”, ”Kön” & ”Kontroll 1” 
En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband 
mellan graden av kontroll deltagarna känner, vilken stresskategori de tillhör och vilket kön de 
har. Alltså dels om det finns ett samband mellan graden av kontroll och kön, även om det 
finns ett samband mellan graden av kontroll och vilken stresskategori de tillhör och sist och 
det finns en interaktionseffekt mellan stresskategori och kön gällande upplevelsen av kontroll. 
De oberoende variablerna är ”Vallerand” och ”Kön” och den beroende variabeln är ”Kontroll 
1”. I en variansanalys jämförs medelvärden, vilket gör att variabeln för kontroll som är 
uppdelad i hög och låg kontroll inre går att använda. Istället användes den variabel för 
kontroll där endast deltagarnas totala summa på frågorna i enkäten rörande kontroll 
presenteras. Nedan presenteras medelvärdena för kontroll för respektive kategori inom 
variablerna ”Kön” och ”Karasek”. 
 
Tabell 11: Elevernas medelvärden och standardavvikelser gällande upplevelsen av kontroll fördelade på 
kön och motivationskategorier 

   
        
MOTIVATIONSKATEGORIER    

   Låg I Låg Y                          Låg I Hög Y                  Hög I Låg Y Hög I Hög Y     

 Man M = 20,4        M = 20,1                        M = 21             M = 24,6   M = 21,6 

   S = 3.6        S =  5,5                           S = 4,6             S = 3   S = 4,3 

KÖN       Total  

 Kvinna M = 19        M =  19,1                       M = 21,6             M = 20,2   M = 19,9 

   S = 3,9         S =  4,4                          S = 4,1             S = 4,7   S = 4,4 

                                   Total     

   M = 19,8                                            M = 19,6                        M = 21,4             M = 21,6     

   S = 3,8        S =  5                              S = 4,2              S = 4,7    
 
 
Variansanalysen visar att det inte finns en huvudeffekt av variabel ”Vallerand”. Ett post hoc 
test (sheffe) gjordes därför ej.  
 
Däremot är huvudeffekten av variabeln ”Kön” signifikant enligt analysen,  
F1,193 = 4.6, n222= 0.023, p<0.05. Kvinnorna och männen i studien skiljer sig från varandra 
genom att männen känner högre grad av kontroll än vad kvinnorna gör.  
 
Analysen visar vidare att det inte finns en interaktionseffekt mellan variablerna ”Vallerand” 
och ”kön”.    
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- Analys av variablerna ”Vallerand”, ”Kön” & ”Stöd 1” 
En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband 
mellan graden av stöd deltagarna känner, vilken stresskategori de tillhör och vilket kön de har. 
Alltså dels om det finns en skillnad mellan männens och kvinnorna upplevelse av stöd, även 
om det finns en skillnad i graden av stöd mellan individerna i de olika stresskategorierna och 
sist om det finns en interaktionseffekt mellan stresskategori och kön gällande upplevelsen av 
stöd. De oberoende variablerna är ”Vallerand” och ”Kön” och den beroende variabeln är 
”Stöd 1”. I en variansanalys jämförs medelvärden, vilket gör att variabeln för stöd som är 
uppdelad i hög och låg kontroll inre går att använda. Istället användes den variabel för stöd 
där endast deltagarnas totala summa på frågorna i enkäten rörande stöd presenteras. Nedan 
presenteras medelvärdena för stöd för respektive kategori inom variablerna ”Kön” och 
”Karasek”. 
 
Tabell 12: Elevernas medelvärden och standardavvikelser gällande upplevelsen av stöd fördelade på kön 
och motivationskategorier 

   
        
MOTIVATIONSKATEGORIER    

   Låg I Låg Y                          Låg I Hög Y                  Hög I Låg Y Hög I Hög Y     

 Man M = 18,4        M = 17,3                        M = 18,3             M = 22,2   M = 19,2 

   S = 4,1        S =  5,2                           S = 4,8             S = 4,6   S = 4,8 

KÖN       Total  

 Kvinna M = 19,5        M =  17,1                       M = 21,8             M = 21   M = 20,2 

   S = 4,6         S =  4,6                          S = 4,7             S = 4,4   S = 4,7 

                                   Total     

   M = 18,8                                            M = 17,2                         M = 20,8             M = 21,3     

   S = 4,6        S =  4,8                            S = 4,9              S = 4,5    
 
 
Variansanalysen visar att det finns en huvudeffekt av variabel ”Vallerand”,  
F3,193 = 7.5, n222= 0.105, p<0.05. Ett post hoc test (sheffe) gjordes för att ta reda på mellan vilka 
grupper det fanns en signifikant skillnad gällande graden av stöd. Analysen visar på att det är 
gruppen ”Hög I Hög Y” som signifikant skiljer sig från de båda grupperna ”Låg I Låg Y” och 
”Låg I Hög Y”. Skillnaden ligger i att individerna i kategorin ”Hög I Hög Y” känner ett högre 
stöd än individerna i kategorierna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I Hög Y”. Individerna i kategorin 
”Hög I Låg Y” skiljde sig inte signifikant från individerna i någon av de andra tre 
kategorierna. 
 
Huvudeffekten av variabeln ”Kön” var ej signifikant enligt analysen. 
 
Analysen visar även att det inte finns en interaktionseffekt mellan variablerna ”Vallerand” 
och ”Kön”.    
 

- Analys av variablerna ”Amotivation 1”, ”Inre motivation 2” och ”Yttre motivation 2” 
Två stycken oberoende envägs variansanalys gjordes för att se hur respondenternas inre och 
yttre motivation påverkas av graden av amotivation. Analysen mellan ”Amotivation 1” och 
”Inre motivation 2” visade på ett signifikant samband, F1,199 = 7.3, n222= 0.036, p<0.05. 
Sambandet bestod i att ju högre amotivation deltagarna har ju lägre inre motivation uppvisar 
de. Analysen mellan ”Amotivation 1” och ”Yttre motivation 2” visar ett liknande resultat, 
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F1,199 = 7.9, n222= 0.039, p<0.05. Desto högre amotivation deltagarna har desto lägre yttre 
motivation uppvisar de även. 
 

- Analys av variablerna ”Vallerand” och ”Kontroll 1” 
En oberoende envägs variansanalys gjordes för att se hur deltagarnas motivation påverkas av 
upplevelsen av kontroll. Analysen visar på ett signifikant samband, F1,199 = 2.7, n222= 0.040, 
p<0.05. Skillnaden verkar främst ligga i graden av inre motivation. Individerna i de båda 
kategorierna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I Hög Y” visar en upplevelse av lägre kontroll än dem i 
de båda kategorierna ”Hög I Låg Y” och ”Hög I Hög Y”. Skillnaden kan ses i figuren nedan. 
 

 
Figur 6: Elevernas medelvärden gällande upplevelsen av kontroll fördelade på motivationskategorierna 

 

Sammanfattning 
Resultaten gällande stress visar att majoriteten av deltagarna i studien placerar sig i 
stresskategorin ”låg stress”. Angående upplevelsen av stöd kategoriserades majoriteten av 
deltagarna som upplevde ett lågt stöd som högt stressade, medan majoriteten av dem som 
upplevde ett högt stöd kategoriserades som lågt stressade. Bland dem som placerade sig i 
stresskategorin ”Aktiv” kände även en betydande majoritet ett högt stöd. Några 
könsskillnader kunde även urskiljas. Kvinnor uppvisar en upplevelse av högre krav än 
männen i studien, men männen uppvisar sedan en upplevelse av högre kontroll än kvinnorna. 
Männen och kvinnorna skiljer sig här då även genom att majoriteten män kategoriserades som 
lågt stressade medan majoriteten kvinnor kategoriserades som högt stressade. Men även 
gällande kategorin ”aktiv” skiljer sig männen och kvinnorna åt. En betydande högre andel 
kvinnor placerar sig i den kategorin. 
 
Beträffande motivation har majoriteten av deltagarna i studien antingen en låg inre och en låg 
yttre motivation eller en hög inre och en hög yttre motivation. I jämförelsen av medelvärden 
visas att majoriteten av individerna känner en högre yttre motivation än inre. Ju högre 
amotivation individer har, desto lägre inre och yttre motivation uppvisar de. Gällande kön 
visade majoriteten män ha en låg inre och en låg yttre motivation medan majoriteten kvinnor 
har en hög inre och en hög yttre motivation.  
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Enligt analyserna där stress och motivation testades tillsammans kunde även en del 
signifikanta skillnader urskiljas. När det gäller grad av inre och yttre motivation skiljer sig 
individerna i stresskategorin ”passiv” genom att de har en betydligt lägre inre och yttre 
motivation än individerna i kategorierna ”låg stress” och ”aktiv”. Gällande upplevelsen av 
stöd finns en skillnad gällande kombinationen av inre och yttre motivation Det är gruppen 
”Hög I Hög Y” som signifikant skiljer sig från de båda grupperna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I 
Hög Y”. Skillnaden ligger i att individerna i kategorin ”Hög I Hög Y” känner ett högre stöd 
än individerna i kategorierna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I Hög Y”. Enligt analysen påverkas 
även deltagarnas motivation av upplevelsen av kontroll. Skillnaden verkar främst ligga i 
graden av inre motivation. De båda kategorierna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I Hög Y” visar på 
en upplevelse av lägre kontroll än de båda kategorierna ”Hög I Låg Y” och ”Hög I Hög Y”. 
Gällande kön finns en skillnad mellan de män och kvinnor som har en hög inre och en hög 
yttre motivation. Bland kvinnorna som har både en hög inre och en hög yttre motivation har 
också de allra flesta kategoriserats som högt stressade i variabeln ”Karasek”. Men för männen 
som både har en hög inre och en hög yttre motivation kategoriserades det minsta antalet som 
högt stressade. De män och kvinnor som kategoriserats som ”aktiva” skiljer sig även åt från 
de män och kvinnor i övriga stresskategorier. I kategorierna ”passiv”, ”låg stress” och ”hög 
stress” har kvinnorna en högre inre motivation än männen, men i kategorin ”aktiv” har 
männen en högre inre motivation än kvinnorna. 
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Diskussion 
 
Avsnittet är upplagt att besvara och diskutera undersökningens frågeställningar, detta utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. En diskussion förs även kring studiens 
förfarande och avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 

Hur ser elevernas upplevelse av stress ut i samband med skolan, enligt Karasek och Theorells 
(1990) stressmodell? Finns det skillnader gällande kön? 
Majoriteten av deltagarna i studien kategoriserades som lågt stressade enligt Karasek och 
Theorells (1990) stressmodell, dvs. de flesta individerna kände låga krav och hög kontroll. 
Detta är något som kan sägas stämma överens med den utredning som gjordes av SOU 
(2006:77), där majoriteten av ungdomarna upplevde sig som lågt stressade. SOU:s (2006:77) 
undersökning visade dock på en ökning av den negativa stressen men det är något som inte 
denna studie kan göra någon uppskattning om gällande den aktuella populationen. Tittar man 
sedan på hur männen respektive kvinnorna i studien placerar sig i de olika stresskategorierna 
så framträder också en överensstämmande bild gentemot SOU:s (2006:77) undersökning.. 
Precis som deras undersökning visar kvinnorna i denna studie på en upplevelse av högre 
stress än männen. I stressmodellen (se figur 2) placerar sig majoriteten kvinnor i kategorin 
”högt stressad” medan majoriteten män placerar sig i kategorin ”lågt stressad”.  
 
I analysen av vilken grad av stöd deltagarna upplevde kombinerat med i vilken kategori de 
hamnade i enligt Karasek och Theorells (1990) stressmodell, kunde ett samband ses. 
Majoriteten av deltagarna som upplevde ett lågt stöd kategoriserads som högt stressade, 
medan majoriteten av dem som upplevde ett högt stöd kategoriserades som lågt stressade. 
Analysen säger ingenting om vad som är orsak och vad som är verkan, men en tanke som 
väcks är huruvida ett lågt socialt stöd ger upphov till en högre stress och tvärtom? Är det 
möjligt att upplevelsen av ett lågt socialt stöd ger upphov till ett lägre självförtroende vilket i 
sin tur bidrar till upplevelsen av höga krav och låg kontroll? Tar man ut stresskategorin 
”Aktiv” och tittar på den för sig självt kan man där se att en betydande majoritet upplever ett 
högt stöd. Detta känns ganska naturligt i sådana fall att man ser på det sociala stödet som en 
orsak till graden av stress. I kategorin ”Aktiv” känner individerna höga krav men samtidigt en 
hög kontroll, denna stress är således den ”bästa” formen av stress då den verkar drivande men 
inte ger upphov till ångest eller andra negativa följder. Frågan ställs här om inte upplevelsen 
av ett lågt socialt stöd kan tänkas verka hämmande för individen? Vid ett ja på den frågan 
vore det inte troligt att dessa individer skulle kategoriseras som aktiva enligt Karasek och 
Theorells (1990) stressmodell.  
 

Vilken grad av inre motivation, yttre motivation respektive amotivation drivs eleverna av inför 
skolan? Finns det skillnader gällande kön? 
Majoriteten av eleverna har en högre yttre än inre motivation. Att ha en högre inre än yttre 
motivation gentemot skolan (i gymnasieåldern) är nog tyvärr något unikt i dagens samhälle. 
Som Deci och Ryan (2000) påpekar är det vanliga att den inre motivation sänks i takt med en 
ökande ålder då det ställs fler och fler yttre krav på individen.  
 
Gällande kombinationen av inre och yttre motivation har majoriteten av deltagarna antingen 
både en låg inre och en låg yttre motivation eller både en hög inre och en hög yttre 
motivation. Majoriteten har alltså antingen en låg eller hög motivation generellt gentemot 
skolan. Denna skillnad beror till största delen på deltagarnas kön. Majoriteten av dem som har 
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låg inre och yttre motivation är män och majoriteten av dem som har hög inre och yttre 
motivation är kvinnor. Enligt skolverkets statistik (2009-05-12) har kvinnorna åtminstone de 
senaste tio åren haft ett högre genomsnittligt slutbetyg än män från gymnasiet, en fråga som 
kan ställas är huruvida det har med motivation att göra? Enligt Ryan och Deci (2000) är 
motivation den drivkraft inom oss som får oss att engagera oss i ett visst beteende. En elev 
med låg motivation har alltså inte en lika stor drivkraft att utföra en viss handling, som då 
t.ex. att studera, vilket naturligen bör leda till ett lägre betyg? I föreliggande studie har inte 
elevernas betyg undersökts, men vid ett antagande att eleverna i denna undersökning följer 
samma mönster som betygsstatistiken uppvisar för Sveriges alla gymnasieelever tidigare år 
ställs här frågan om inte det har att göra med att kvinnorna uppvisar en högre motivation än 
männen? En följdfråga blir även varför det ser ut på detta sätt och vidare hur skolan kan jobba 
för att även männen ska uppleva en hög motivation gentemot skolan? Dessa frågor kan ej 
besvaras med grund i denna studie men vidare studier kring dessa frågor och en diskussion 
kring denna tydliga könsskillnad gällande både betyg och motivation behövs för att kunna gå 
vidare med konkreta förslag på arbetssätt i skolan. 
 

Finns det ett samband mellan elevernas upplevelse av stress, enligt Karasek och Theorells (1990) 
stressmodell, och deras typ av motivation, enligt Vallerands (1997) motivationsteori? Hur ser ett 
eventuellt samband ut? Finns det skillnader gällande kön? 
Vilket diskuterades i inledningen ställs det idag höga krav på ungdomarna vad gäller t.ex. 
vidareutbildning. Det går inte alltid att endast engagera sig i aktiviteter som man har ett 
genuint intresse för, ibland krävs det också att man gör saker som kanske inte alltid känns så 
roligt. Men samtidigt gör man ett val när man studerar på gymnasiet, man väljer en inriktning 
för att man sen antingen ska kunna få ett jobb eller för att kunna vidareutbilda sig så att man 
också ska kunna få ett jobb som man vill ha under en längre period. Man väljer inom vilket 
område man vill göra en yrkeskarriär. Att välja att studera något endast på grund av yttre skäl, 
såsom t.ex. lön eller status, är förmodligen inte alltid så lyckat. Klarar man inte av att uppnå 
de krav som då ställs på en så innebär det att man går miste om de yttre faktorer som 
eftersträvas. Som tidigare tagits upp visar Vallerand (1997) på de skillnader i emotioner som 
inre respektive yttre motivation ger upphov. Individer som drivs av en hög yttre motivation 
känner sig ofta spända och pressade under arbetsprocessen medan individer som drivs av en 
hög inre motivation istället upplever behagliga emotioner, som t.ex. glädje och frihet. De 
emotioner som Vallerand (1997) menar individer med en hög yttre motivation ofta visar sig 
känna under arbetsprocessen kan jämföras med de känslor som en negativ form av stress ger 
upphov till (Hasson, 2005). Föreliggande studie visar inte på ett sådant mönster när det gäller 
hela populationen, men vid en titt på kvinnornas resultat kan ett sådant mönster urskiljas. 
Majoriteten av kvinnorna har en hög yttre motivation och de kategoriseras även som högt 
stressade enligt Karasek och Theorells (1990) teori. Intressant att nämna är också att männen 
visar på ett motsatt mönster (även om inte detta mönster är något som diskuteras i någon av de 
båda teorierna kring stress och motivation), majoriteten män har en låg yttre motivation och 
kategoriseras som lågt stressade. Vallerand (1997) för ingen diskussion kring vilka emotioner 
en låg inre eller yttre motivation kan ge upphov till. En spekulation från min sida är om inte 
männens låga yttre motivation leder till ett lägre engagemang vad gäller skolan vilket i sin tur 
leder till att det finns inte så mycket för dem att vara stressade över? Varken positivt eller 
negativt stressade? 
 
Analysen i SPSS visade även på ett annat intressant resultat gällande männens och kvinnornas 
skillnader i motivation och stress. I stresskategorierna ”passiv”, ”låg stress” och ”hög stress” 
har kvinnorna en högre inre motivation än männen, men i kategorin ”aktiv” har männen en 
högre inre motivation än kvinnorna (se figur 5). Kvinnorna i kategorin ”aktiv” skiljer sig inte 
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direkt från kvinnorna i det övriga stresskategorierna, utan det är främst männen i kategorin 
”aktiv” som skiljer sig från männen i de övriga stresskategorierna. Männen i de övriga 
stresskategorierna ligger på en förhållandevis låg nivå vad gäller inre motivation, medan 
männen i kategorin ”aktiv” har en betydande högre grad av inre motivation. En fundering 
kring detta är att de som drivs av en hög inre motivation har lättare för att hantera stress och 
därför kategoriseras som aktiva. Men då borde även kvinnorna i kategorin ”aktiv” skilja sig på 
ett lika markant sätt från kvinnorna i de övriga stresskategorierna. Det enda som kan sägas 
säkert är att det finns en skillnad mellan könen vad gäller effekten av inre motivation. Mer 
exakt hur denna skillnad i effekt ser ut och vad det beror på är frågor som här lämnas öppna 
för vidare funderingar.     
 
Precis som i Karasek och Theorells (1990) teori finns ett inslag begreppet kontroll i 
Vallerands (1997) teori. Dock använder inte han begreppet kontroll utan han pratar om 
individens upplevelse av autonomi, dvs. individens upplevelse av att vara fri att göra sina 
egna val. Upplevelsen av autonomi är en av de sociala faktorer som Vallerand (1997) menar 
påverkar individens motivation på global, kontextuell och situationell nivå. Det är främst den 
inre motivationen som han menar påverkas av individens känsla av autonomi. Resultatet i 
denna studie går helt i linje med detta. Respondenternas upplevelse av kontroll har ett 
samband med främst deras inre motivation, sambandet bestod i att upplevelsen av låg kontroll 
innebar en lägre inre motivation och tvärtom. Även Ryan och Deci (2000) tar upp individens 
upplevelse av autonomi som en avgörande faktor för den inre motivationen. Upplevelsen av 
kontroll är således en av de avgörande faktorerna både vad gäller stress och motivation. Enligt 
Karasek och Theorells (1990) teori är det just graden av kontroll som är skillnaden mellan de 
högstressade och aktiva arbetena, och enligt Vallerands (1997) teori är alltså upplevelsen av 
kontroll (autonomi) också en av de avgörande faktorerna för huruvida individen upplever en 
hög eller låg motivation, dock gäller det där främst den inre motivationen. Kunskapen om att 
elevernas upplevelse av kontroll (autonomi) kan ha en avgörande effekt på både deras 
välmående och motivation bör i allra högsta grad påverka undervisningens upplägg. Att som 
lärare arbeta för att eleverna ska få känna sig delaktiga i undervisningen och känna att det är 
främst dem själva som har kontrollen över sin egen framgång är således något som inte nog 
kan betonas för att hjälpa eleverna att lyckas med sina studier och samtidigt må bra.  
 
Gällande upplevelsen av stöd visar resultatet på en skillnad gällande kombinationen av inre 
och yttre motivation Det är gruppen ”Hög I Hög Y” som signifikant skiljer sig från de båda 
grupperna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I Hög Y”. Skillnaden ligger i att individerna i kategorin 
”Hög I Hög Y” känner ett högre stöd än individerna i kategorierna ”Låg I Låg Y” och ”Låg I 
Hög Y”. Kan det vara så att en upplevelse av ett högt socialt stöd hos individen leder till en 
ökad motivation? En individ som upplever att omgivningen tror på att denne kan lyckas 
kanske också får lite extra kraft att engagera sig?   
 

Metod 
Enligt Vallerand innebär amotivation en avsaknad av motivation, individer med en känsla av 
amotivation gentemot någonting saknar motivation att engagera sig inom det området och har 
således både en låg inre och yttre motivation. Detta är något som undersökningens resultat 
bekräftar. Ju högre amotivation respondenterna uppvisar ju lägre inre och yttre motivation 
visar de även. Detta resultat ger undersökningen en hög reliabilitet, då det visar på att 
enkätfrågornas innehåll inte förändrats på något sätt efter översättningen från engelska till 
svenska. Dock finns en risk att undersökningens bortfall är i form av ett systematiskt sådant. 
Det är möjligt att många av de elever som var frånvarande vid tillfället då enkäten besvarades 
är elever som är just amotiverade. Ifall att ett större tidsutrymme förelegat kunde dessa elever 
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sökts upp för att bli tillfrågade att deltaga i studien vilket hade kunnat leda till en större 
skillnad gällande spridningen i graden av motivation.  
 
En annan diskussion som bör lyftas är kring den uppdelning som gjorts gällande krav, 
kontroll, stöd, inre och yttre motivation i hög eller låg. Medianen användes där som 
utgångspunkt, det medför att uppdelningen av hög eller låg är beroende av vilket resultat alla 
deltagarna fick. De högsta och lägsta poäng som användes för att räkna ut medianen var alltså 
de inom populationen, inte de högsta och lägsta poäng som var möjliga att få. En fördel med 
att använda medianen istället för medelvärdet i en sådan här uppdelning är att medianen inte 
är känslig för extremvärden, vilket medelvärdet är. Medianen delar helt enkelt populationen 
på mitten. Undersökningen visar alltså på vilka värden som är höga respektive låga inom just 
denna population och samma median värde kan alltså inte användas för att göra en liknande 
uppdelning i en annan population.  
 

Vidare forskning 
Vidare forskning kring hur upplevelsen av krav, kontroll och stöd påverkar och påverkas av 
inre respektive yttre motivation anser jag vara viktig kunskap för läraryrket och säkert viktig i 
andra sammanhang också. Studier av en mer kvalitativ art krävs också för att få en djupare 
insikt i dessa samband. De könsskillnader som denna studie har visat på är fenomen som bör 
studeras närmare för att skapa en förståelse kring män och kvinnors skillnader i beteende och 
tankesätt gentemot studier och skolan, men även av vikt för att kunna skapa arbetsformer i 
skolan där alla elever kan komma till sin fulla rätt och få en chans att ta vara på all sin 
potential.    
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Hej! 
 
Vi heter Carolina Wikner och Magnus Danielsson och studerar till lärare på 
Högskolan i Halmstad. Vi håller nu på med vårt examensarbete vilken handlar 
om elevers upplevelse och inställning till skolan och skolarbetet ur ett stress- 
och motivationsperspektiv. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du 
vill medverka i vår studie.  
 
Enkäten är utformad i två delar, med 15 påståenden i del ett och 28 
påståenden i del två. Varje påstående har sju svarsalternativ som sträcker sig 
från ”Håller inte alls med” till ”Håller med fullständigt”. Ringa in ett av de 
svarsalternativ som du anser passar bäst in på dig.  
 
Enkäten är givetvis anonym och frivillig, du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande. 
 
Ansvariga handledare: 
Jette Trolle-Schultz Jensen  
Ole Olsson 
 
 

Tack på förhand! 
//Magnus & Carolina 
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Kön:  Man Kvinna 
 
Del 1 
 
 
Håller inte                 Håller                          Håller med                   Håller med                   Håller med 
med alls                    med lite                          måttligt                          mycket                       fullständigt 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
1. Det är svårt att få tiden gällande studierna att räcka till 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
2. Under terminerna har jag aldrig tid över till nöje/fritidsysselsättningar 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
3. Kursmålen känns ofta för höga och för omfattande för mig 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
4. De förväntningar som min närmaste omgivning (familj, partner, släkt, vänner etc.) har på mina betyg 

känns ofta för höga för mig  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
5. Jag känner att relationen till mina närmaste (familj, partner, släkt, vänner etc.) blir lidande pga. de 

krav jag ställer på mig själv i studierna 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
6. Jag känner att jag kan påverka kursernas upplägg och innehåll 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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7. Jag känner att jag kan påverka vem jag vill samarbeta med vid grupparbeten 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
8. Jag känner att jag själv kan bestämma om/när jag behöver använda min fritid till skolarbete 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
9. Jag känner att jag kan nå de studieresultat jag vill bara jag anstränger mig 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
10. Jag känner att jag kan bestämma över min egen studietakt 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
11. Jag upplever att jag får det stöd jag behöver (gällande studierna) från lärare på skolan  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
12. Jag upplever att jag får det stöd jag behöver (gällande studierna) från klasskamrater 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
13. Jag upplever att jag får det stöd jag behöver (gällande studierna) från vänner  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
14. Jag upplever att jag får det stöd jag behöver (gällande studierna) från pojkvän/flickvän (hoppa över 

denna fråga om du inte har en pojk- eller flickvän) 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
15. Jag upplever att jag får det stöd jag behöver (gällande studierna) från min familj  
 
1 2 3 4 5 6 7 
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Del 2 
 
Varför går du till skolan? 
 
1. För att jag minst behöver ta studenten för att kunna få ett bra jobb senare. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
2. För att jag känner glädje och tillfredsställelse när jag lär mig nya saker. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
3. För att jag tror att en gymnasieutbildning kommer att hjälpa mig att förbereda mig för den 

karriär jag vill ha. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
4. För att jag verkligen tycker om att gå i skolan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
5. Helt ärligt så vet jag inte, jag känner verkligen att jag slösar bort min tid i skolan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
6. För glädjen jag känner när jag överträffar mig själv i mina studier. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
7. För att bevisa för mig själv att jag är kapabel att avsluta min gymnasieexamen.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
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8. För att jag ska kunna få ett mer prestigefyllt jobb senare. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
9. För glädjen jag känner när jag upptäcker nya saker jag aldrig sett förut. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
10. För att det så småningom kommer att göra det möjligt för mig att komma in på 

arbetsmarknaden inom det område som jag skulle vilja. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
11. För att jag tycker att skolan är kul. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
12. Förut hade jag bra anledningar till att gå till skolan, men nu undrar jag om jag verkligen 

ska fortsätta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
13. För glädjen jag känner när jag överträffar mig själv i någon av mina personliga 

prestationer. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
14. På grund av det faktum att när jag lyckas i skolan känner jag mig viktig. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
15. För att jag vill ha ett ”bra liv” senare. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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16. För glädjen jag känner när jag breddar mina kunskaper om saker som berör mig. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
17. För att det kommer att hjälpa mig att göra bättre val angående min karriär. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
18. För glädjen jag känner när jag deltar i diskussioner med intressanta lärare. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
19. Jag kan inte förstå varför jag går till skolan och jag kunde inte bry mig mindre. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
20. För tillfredsställelsen jag känner när jag är i processen av att klara av svåra teoretiska 

uppgifter. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
21. För att visa mig själv att jag är en intelligent person. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
22. För att få en bättre lön i framtiden. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
23. För att mina studier tillåter mig att fortsätta att lära mig om många saker som intresserar 

mig. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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24. För att jag tror att min gymnasieexamen kommer att förbättra min kompetens som 
arbetare. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
25. För den ”höga” känslan jag upplever medan jag läser om olika intressanta saker. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
26. Jag vet inte, jag kan inte förstå vad jag gör i skolan. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
27. För att gymnasiet tillåter mig att uppleva en personlig tillfredsställelse i min strävan för att 

vara bäst i mina studier. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
28. För att jag vill visa mig själv att jag kan lyckas med mina studier. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
    Tack för din medverkan!! 
 


