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Höga krav i kombination med låg kontroll har inom 
arbetslivsforskningen visat sig kunna leda till psykologisk anspänning. 
I kombination med hög kontroll kan höga krav istället leda till att 
individens inlärning ökar (Karasek, 1979). Studien syftade till att, med 
Karaseks krav- och kontrollmodell (1979) som grund, undersöka om 
graden av krav och kontroll har något samband med anspänning och 
förutsättningar för inlärning bland studenter. En enkätundersökning 
genomfördes där deltagarna självskattade upplevelsen av krav och 
kontroll i studiesituationen, anspänning, self-efficacy samt 
motivationsmönster. Resultatet visade att höga krav i kombination 
med låg kontroll är relaterade till psykologisk anspänning. Inga 
signifikanta effekter upptäcktes mellan förutsättningar för inlärning 
och höga krav i kombination med hög kontroll. Resultaten pekar på att 
anspänning kan tänkas uppstår då kraven överstiger de resurser 
studenter har att möta kraven, samt att samband mellan krav, kontroll 
och inlärning bland studenter behöver undersökas vidare.   
 

Akademiska prestationer, tidsbrist, oro över ekonomi och att inte veta vad som 
förväntas, är exempel på faktorer som kan upplevas som stressande för studenter 
(Abouserie, 1994). Om tiden inte räcker till och det inte finns utrymme i schemat att 
underhålla viktiga sociala relationer, kan det också vara en orsak till upplevelser av 
stress (Abouserie, 1994). Studenter som känner otillfredsställelse eller mår dåligt i 
studiesituationen kan vara mindre benägna att prestera bra och mer benägna att avbryta 
studierna i förtid (Cotton, Dollard, & de Jonge, 2002). Studietiden är den tid då 
individen ska bygga en kunskapsgrund och tillgodogöra sig kunskaper att ha med sig i 
livet. För att ett mer framgångsrikt lärande ska kunna ske, är det nödvändigt att tro på 
sin egen förmåga och att vara motiverad att lära (Karasek & Theorell, 1990). 
Studiesituationen har antagligen flera likheter med den situation många arbetstagare har 
i sin arbetssituation, varför det inte antas vara orimligt att jämföra upplevelser av stress 
samt inlärning för dessa.  
 
I arbetslivet kan höga arbetskrav i kombination med låg kontroll över sin situation vara 
en källa till stress, även definierat som psykologisk anspänning (de Jonge & Kompier, 
1997; de Witte, Verhofstadt & Omey, 2007; Karasek, 1979; MacDonald, Karasek, 
Punnett & Scharf, 2001; McClenahan, Giles & Mallett, 2007; Taris & Feij, 2004; Van 
der Doef & Maes, 1999). Inom arbetslivsforskningen är relationen mellan krav, kontroll 
och psykologisk anspänning välundersökt. Forskning inom området har dominerats av 
krav- och kontrollmodellen utvecklad av Karasek (van der Doef & Maes, 1999) och 
modellen har varit ledande inom stressforskning i arbetslivet sedan 1980-talet (Taris & 
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Feij, 2004). Karaseks krav- och kontrollmodell (1979) identifierar två avgörande 
psykosociala aspekter i arbetssituationen som kan ha betydelse för arbetstagarens stress 
och hälsa, nämligen arbetskrav samt kontroll. Arbetskrav syftar på de psykologiska 
stressorer som arbete innebär och innefattar arbetets omfattning, arbete under tidspress 
samt oförutsedda uppgifter. Kontroll syftar på arbetstagarens kontroll över den egna 
arbetssituationen och möjlighet att själv fatta beslut gällande det egna arbetet. Modellen 
har även använts för att undersöka relationen mellan krav, kontroll och inlärning (de 
Witte et. al. 2007; Holman & Wall, 2002; Parker & Sprigg, 1999; Taris & Feij, 2004; 
Taris, Kompier, de Lange, Schaufeli & Schreurs, 2003).  
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Figur 1. Krav- och kontrollmodellen, utvecklad av Karasek (1979).  
 
Krav- och kontrollmodellen baseras på två antaganden. Det första antagandet, 
anspänningshypotesen (diagonal A), är att höga psykologiska krav i kombination med 
låg kontroll kan orsaka psykologisk anspänning. Det andra antagandet, 
lärandehypotesen (diagonal B), är att höga arbetskrav i kombination med hög kontroll 
inte orsakar psykologisk anspänning utan kan leda till att individens inlärning ökar. 
 
Anspänningshypotesen innebär att höga krav i kombination med låg kontroll leder till 
psykologisk anspänning. Utifrån en genomgång av 63 studier på området dras slutsatsen 
att antagandet får stöd (van Der Doef & Maes, 1999). Hypotesen att höga arbetskrav i 
kombination med låg kontroll leder till anspänning har testats och bekräftats bland annat 
på sjuksköterskor (Bourbonnais, Comeau & Vezina, 1999), tjänstemän (Pelfrene,  
Vlerick, Kittel, Mak, Kornitzer & De Backer, 2002), universitetsanställda (McClenahan 
et al., 2007), unga vuxna på sitt första arbete (de Witte et al. 2007; Taris & Feij, 2004), 
fabriksanställda (Parker & Sprigg, 1999), lärare (Santavirta, Solovieva & Theorell, 
2007) och även på studenter (Cotton et al., 2002). Enlig krav- och kontrollmodellen 
innebär en arbetssituation med låga krav och hög kontroll samtidigt lägst risk för 
psykologisk anspänning (Karasek, 1979).  
 
Lärandehypotesen (Karasek, 1979) inrymmer att höga nivåer av inlärning uppstår hos 
dem som innehar arbeten med höga krav och hög kontroll vilket bekräftas av studier 
gjorda av de Witte et al. (2007) och Taris och Feij (2004). Lägst inlärning förutspås 
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samtidigt uppstå hos de arbetstagare vars arbeten innebär låga krav och låg kontroll 
(Karasek & Theorell, 1990).  
 
Även i studiesituationen kan höga krav i kombination med låg kontroll leda till stress 
(Cotton et al., 2002), som i sin tur kan vara hämmande för inlärning (Holman & Wall, 
2002; Taris & Feij, 2004). Studenter som är positiva och upplever att de har kontroll 
över sin akademiska situation presterar bättre och har ett högre psykologiskt 
välbefinnande (Ruthig, Haynes, Perry & Chipperfield, 2007). Trots detta har lite 
forskning fokuserat på sambanden mellan studenters upplevda krav och kontroll, deras 
inlärning och grad av psykologisk anspänning (Cotton et al., 2002). Karaseks krav- och 
kontrollmodell som är beprövad för att förstå samband mellan krav, kontroll, 
anspänning och inlärning i arbetslivet, kan även användas för att undersöka om 
sambanden är liknande i studiesituationen (Cotton et al., 2002).    
 
Krav 
I arbetslivet såväl som i studiesituationen ställs krav av varierande karaktär. Vissa 
likheter bland kraven i de skilda situationerna kan identifieras. På samma sätt som 
betalda arbetstagare, befinner sig studenter ofta i en hierarkisk arbetsmiljö med 
specificerade arbetsuppgifter och varierande kontroll (Cotton et al., 2002). Arbetslivets 
krav har av Karasek (1979) definierats som de psykologiska stressorer som arbetet 
innebär. Kraven i arbetslivet innebär arbetets totala omfattning med alla uppgifter som 
ingår i arbetet (Karasek, 1979). I studiesituationen karaktäriseras kraven av eget ansvar, 
produktivitet och kognitiva krav (Cotton et al., 2002). Studentens arbete består till stor 
del i att ta in information, förstå, lära och minnas för att slutligen omvandla 
informationen till egen kunskap. Arbetsmängden skulle kunna sägas vara den totala 
mängd information studenten ska bearbeta och omvandla till kunskap samt det material 
som ska produceras. Kunskaper sätt på prov både i arbetslivet och i studiesituationen. 
Studenters kunskaper bedöms delvis genom tentamensresultat och delvis genom eget 
producerat material i form av inlämningsuppgifter, presentationer och grupparbeten. 
Liknande kunskapskontroller kan förekomma i arbetslivet där information ska 
sammanställas och presenteras, för kollegor, kunder eller överordnade.    
 
I arbetslivet förekommer arbete under tidspress för att möta s k deadlines. Det kan 
handla om att ha stor arbetsmängd att hantera under kort tid och därför behöva arbeta 
fort (Karasek & Theorell, 1990). Ett högt arbetstempo kan förekomma även i 
studiesituationen, med många uppgifter som ska slutföras på kort tid. Det kan 
exempelvis röra sig om att hinna läsa in all litteratur till en salstentamen eller att hinna 
genomföra en hemtentamen med ett visst antal frågor under en begränsad tid. 
Studiesituationen präglas av ständiga deadlines och krav ställs på koncentration. Flera 
uppgifter parallellt och flera tentamenstillfällen med korta mellanrum kan kräva fokus 
under tidspress.  
 
Exempel på krav i arbetslivet kan även vara att arbetstagaren tvingas hantera 
oförutsedda uppgifter (Karasek, 1979) som kräver omprioriteringar. I studiesituationen 
kan oförutsedda uppgifter motsvaras exempelvis av att bli underkänd på en tentamen 
och studenten kan därför behöva planera om för att få tid att förbereda för en 
omtentamen. Arbetslivet kan innebära att anställda får olika direktiv från olika 
överordnade, så kallade motsägande krav (Karasek & Theorell, 1990). Det skulle i 
studiesituationen kunna motsvaras av att få olika direktiv från olika undervisande lärare.   
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Inom många arbeten ställs krav på prestation, tempo och kvalitet för att arbetstagaren 
ska anses som lämplig att behålla sin anställning. Liknande krav ställs även på 
studenter. Ett visst antal godkända poäng per termin krävs inom vissa utbildningar för 
att få gå vidare i utbildningen och fortsätta till nästföljande termin. Centrala 
studiestödsnämnden, varifrån många studenter får sin inkomst, kräver att studenten 
håller en viss studietakt och klarar ett visst antal godkända poäng per termin för att 
beviljas studiemedel (Centrala studiestödsnämnden, 2008). 

 
Kontroll 
För att höga krav i arbetslivet inte ska leda till att arbetstagaren känner sig stressad 
krävs att arbetstagaren upplever att denne har kontroll över sin situation (Karasek, 
1979). Begreppet kontroll syftar på arbetstagarens möjlighet att själv fatta beslut 
gällande det egna arbetet och kontroll över den egna arbetssituationen (Karasek, 1979). 
Det kan handla om deltagande i beslut som rör den egna arbetssituationen och att själv 
kunna bestämma hur det egna arbetet ska utföras (Karasek & Theorell, 1990). För 
studenter kan deltagande i beslutsfattande innebära att studenten själv kan vara med och 
besluta om hur kunskapsbedömningar och betygsgrundande examinationer ska se ut 
(Cotton et al., 2002). Likaså kan det röra sig om att studenten själv har möjlighet att 
välja hur arbetet ska genomföras, alltså vilken metod som passar bäst för att utföra 
uppgiften. Ytterligare exempel på kontroll är egen planering och disponering av tid.    
 
Kontroll innebär även att kunna påverka sin studiesituation i ett större perspektiv genom 
att exempelvis erbjudas möjlighet att delta i beslut som gäller utbildningen. Enligt 
Högskoleverket har studenter rätt att vara representerade i universitets och högskolors 
styrelser och i organen för utbildning och forskning (Högskoleverket, 2008). Studenter 
ska även ges möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter på genomförda 
kurser genom en kursutvärdering (Högskoleverket, 2008). Denna typ av deltagande och 
delgivande av synpunkter kan vara ett sätt att utöva kontroll.  
 
För arbetstagaren kan kontroll innebära att få möjlighet att använda sina förmågor, sin 
kompetens och sin kreativitet (Karasek & Theorell, 1990). Det betyder också att 
möjlighet till utveckling finns och att arbetet är varierande och omväxlande (Karasek & 
Theorell, 1990). I studiesituationen skulle det kunna motsvaras av studenters möjlighet 
att påverka hur färdigheter och kunskaper ska användas i studierna. Det kan handla om 
att studierna är omväxlande och att utbildningen innehåller utrymme för studenterna att 
vara kreativa och lösa problem.       
  
Enligt krav- och kontrollmodellen är fyra olika kombinationer av krav och kontroll 
möjliga. Dessa är höga krav och låg kontroll, höga krav och hög kontroll, låga krav och 
hög kontroll samt låga krav och låg kontroll. Grad av anspänning och inlärning antas se 
olika ut beroende på vilken av de fyra kategorierna individen främst befinner sig i 
(Karasek, 1979).  
 
Höga arbetskrav och låg kontroll 
Då arbetstagaren inte själv har möjlighet att påverka eller fatta beslut gällande det egna 
arbetet, och samtidigt utsätts för höga arbetskrav, kan det leda till känslor av stress 
(Karasek & Theorell, 1990). Karasek (1979) definierar arbeten som ställer höga krav 
och som innebär låg kontroll, som arbeten med hög psykologisk anspänning.  Personer 
som upplever detta rapporterar utmattningssymtom i form av utmattning efter arbetstid, 
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svårigheter att vakna på morgonen, depression, nervositet, oro, sömnsvårigheter och 
sömnstörningar (Karasek, 1979). Individer som befinner sig i denna typ av 
arbetssituation upplever generellt lägre psykologiskt välbefinnande och lägre 
arbetstillfredsställelse (van der Doef & Maes, 1999). Höga krav och låg kontroll har 
även visat sig vara förknippat med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & 
Theorell, 1990). Bland studenter har höga krav och låg kontroll föreslagits vara kopplat 
till lågt psykologiskt välbefinnande och låg studietillfredsställelse (Cotton et al., 2002). 
 
Kontinuerliga och ihållande upplevelser av anspänning som orsakas av en stressande 
arbetssituation ger upphov till ackumulerade känslor av utmattning som kan förhindra 
inlärning. Detta sker genom att arbetstagaren på grund av utmattning drar sig undan från 
utmaningar som kan innebära inlärning (Theorell & Karasek, 1996). När arbetstagaren 
slutar ta sig an utmaningar, minskar tillfällena att lära och använda kunskaper, vilket 
försvagar känslorna av self-efficacy (upplevd förmåga) (Karasek & Theorell, 1990). 
Stress kan vara hämmande för inlärning (Holman & Wall, 2002). Därför kan det tänkas 
att studenter som känner sig stressade har svårare att ta till sig ny kunskap. Om 
studenten inte tror att den egna förmågan räcker till för att klara en kurs och därför inte 
gör ett helhjärtat försök, kan även det tänkas öka risken för ett misslyckande.  
 
Höga arbetskrav och hög kontroll 
Arbeten där arbetskraven är höga och kontrollen stor, kan definieras som så kallade 
aktiva arbeten (Karasek, 1979). Denna typ av arbete karaktäriseras av att det är 
omväxlande och utvecklande samt låter arbetstagaren använda sina förmågor på ett 
kreativt sätt (Karasek & Theorell, 1990). Möjligheten att använda sina förmågor och 
fatta beslut om sin arbetssituation är förenat med minskade symtom på psykologisk 
anspänning (Karasek, 1979). De höga krav som ställs upplevs inte som övermäktiga då 
arbetstagaren har utrymme att själv fatta beslut gällande det egna arbetet och själv kan 
planera och påverka sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Den som befinner sig i den 
aktiva arbetssituationen under en längre tid kan utveckla en känsla av skicklighet som i 
sin tur förhindrar upplevelsen av anspänning under perioder av överbelastning, och 
minskar således effekterna av en stressande arbetssituation (Theorell & Karasek, 1996). 
Aktiva arbeten förknippas med tillfredsställelse och minskad depression, trots att de är 
krävande (Karasek, 1979). Personer som befinner sig i den aktiva situationen har 
föreslagits uppleva medelnivåer av anspänning (Taris & Feij, 2004). 
 
Den aktiva arbetssituationen kan främja inlärning och öka känslan av skicklighet och 
self-efficacy, vilket i sin tur minskar upplevelsen av stress (Karasek & Theorell, 1990). 
Höga arbetskrav kan under dessa förutsättningar leda till att arbetstagaren stimuleras 
med ökad motivation, inlärning och utveckling av förmågor som följd (Karasek, 1979). 
De som befinner sig i denna typ av arbeten rapporterar högst nivå av inlärning (de Witte 
et al., 2007; Taris & Feij, 2004). Studenten i den aktiva situationen kan på samma sätt 
som arbetstagaren tänkas ha goda förutsättningar för inlärning och ligga på en 
medelnivå av anspänning.  

 
Låga arbetskrav och hög kontroll 
De arbeten där arbetskraven är låga och kontrollen stor definieras som arbeten med låg 
psykologisk anspänning (Karasek, 1979). Den stora handlingsfriheten tillåter 
arbetstagaren att på ett optimalt sätt möta varje utmaning eller krav samtidigt som 
relativt få krav finns att hantera (Karasek & Theorell, 1990). Karasek och Theorell 
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(1990) förutspår att arbetstagare i denna typ av arbeten har lägre nivåer än genomsnittet 
av psykologisk anspänning. De har lägre hälsorisker och blir gladare och friskare än 
genomsnittet av sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Arbetstagare med arbeten som 
ställer låga krav och där kontrollen är hög rapporterar lägst nivåer av psykologisk 
anspänning medan inlärning har visat sig ligga på en medelnivå hos personer med denna 
typ av arbeten (Taris & Feij, 2004). Studenter i denna typ av situation har möjlighet att 
själv avgöra hur de egna resurserna ska utnyttjas för att möta de lågt ställda kraven och 
kan därför tänkas ha låg psykologiskt anspänning och medelnivåer av inlärning.   
 
Låga arbetskrav och låg kontroll 
Den fjärde typen av arbete som behandlas i modellen är så kallade passiva arbeten och 
innebär att arbetstagaren har låga arbetskrav och låg kontroll (Karasek, 1979). Då 
antalet krav är få innebär det ett litet antal konfrontationer med stressande situationer 
men varje uppgift eller krav som ställs blir stressande då kontrollen är begränsad. Därför 
förutspås denna typ av arbetssituation leda till en måttlig nivå av psykologisk 
anspänning (Karasek & Theorell, 1990) vilket Taris och Feij (2004) bekräftar i sin 
studie.  
 
Då arbetet saknar utmaningar samtidigt som det är strängt kontrollerat, kan det leda till 
att arbetstagaren slutar att prova egna idéer för att förbättra arbetssättet (Karasek & 
Theorell, 1990). Det kan innebära att både motivation och produktivitet går 
arbetstagaren förlorad (de Jonge & Kompier, 1997). Andra konsekvenser av ett sådant 
arbete kan vara en gradvis tillbakagång av inlärda färdigheter och förmågor (Karasek & 
Theorell, 1990). Lägst nivåer av inlärning rapporterar arbetstagare med denna typ av 
arbeten (Taris & Feij, 2004). För studenter i denna situation kan nivån av inlärning 
tänkas vara låg på samma sätt som för arbetstagare. Då få utmaningar bjuds och den 
egna kontrollen över arbetet är begränsad finns en möjlig risk att motivationen till att 
lära nytt minskar.      
 
Förutsättningar för inlärning 
Anspänningshypotesen är välundersökt medan lärandehypotesen inte undersökts i 
samma utsträckning (de Jonge & Kompier, 1997; Holman & Wall, 2002; Taris et al., 
2003). Krav och kontroll kan påverka inlärningsrelaterade faktorer så som användning 
av förmågor och self-efficacy (Holman & Wall, 2002). Karasek och Theorell (1990) 
föreslår att inlärning sker i situationer som är tillräckligt utmanande för att väcka 
intresse men inte så krävande att den mentala kapaciteten blir överbelastad.  
 
            Self-efficacy som förutsättning för inlärning  
Tro på den egna förmågan, så kallad self-efficacy (Bandura, 1986), är en förutsättning 
för att lärande ska kunna ske (Karasek & Theorell, 1990). Den som har hög self-efficacy 
kan vara mer uthållig och driven att nå resultat (Bandura, 1986), vilket kan påverka 
akademisk prestation (Coutinho & Neuman, 2008; Multon, Brown & Lent, 1991). 
Enligt Bandura (1986) innefattar self-efficacy en förmåga att organisera sina kognitiva, 
sociala och beteendemässiga färdigheter till handling. Framgång sker ofta först efter att 
flera olika tillvägagångssätt och strategier testats, något som kräver stor insats. Den som 
inte tror på sin förmåga och inte tror sig kunna lyckas med uppgifter är snabbare att 
avbryta denna process om första ansträngningen misslyckas. Den som däremot tror på 
sin förmåga ger inte upp utan testar nya vägar, något som ofta kan leda till framgång, 
oavsett bakomliggande kompetens (Bandura, 1995). Individer som har hög self-efficacy 
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har lättare att lösa problem och presterar ofta bättre, inte för att kunskaperna 
nödvändigtvis är större utan för att tron på den egna förmågan är stor (Bandura, 1986). 
Grad av self-efficacy för akademiska prestationer har föreslagits ha effekt på vilka 
slutliga akademiska mål studenter sätter upp för sig själva (Zimmerman, Bandura, & 
Martinez-Pons, 1992). Studenter med hög self-efficacy ägnar mer tid åt sina studier och 
rapporterar högre akademiska ambitioner och en större strävan efter akademiska 
prestationer (Bassi, Steca, Delle Fave & Caprara, 2007). Hög upplevd tro på sin 
akademiska förmåga kan leda till högre betyg (Caprara, Fida, Vecchione, Del Bove, 
Vecchio, Barbaranelli & Bandura, 2008). 
 

                Motivation som förutsättning för inlärning  
Även motivation till att utveckla nya beteendemönster beskrivs av Karasek och Theorell 
(1990) som en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Med motivation till 
utveckling av beteendemönster menas att arbetstagaren själv tar initiativ till att lära och 
utveckla sina kunskaper inom sitt arbetsområde (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Av vilken anledning en ansträngning görs kan ha betydelse för grad av inlärning 
(Coutinho & Neuman, 2008). Enligt en motivationsteori kallad achievement motivation 
kan två möjliga motivationsmönster, skicklighetsmotivation (mastery) och 
prestationsmotivation (performance), fungera som drivkraft att åstadkomma bedrifter 
(Elliott & Dweck, 1988). Teorin är utvecklad för att mäta motivationsmönster till 
inlärning bland studenter men har även använts för att mäta motivationsmönster bland 
idrottare (Duda & Nicholls, 1992).  
 
Skicklighetsmotivation innebär att drivas av en lust att lära och prestera för sin egen 
utvecklings skull (Duda & Nicholls, 1992). Denna typ av motivation kan innebära en tro 
på att framgång nås genom ansträngning, intresse för uppgiften och samarbete med 
andra (Duda & Nicholls, 1992). Personer med denna typ av motivation fokuserar på att 
förbättra sina kunskaper och sin förståelse för ett område och utvecklar sin kompetens 
samt söker efter utmaningar och kämpar på i svåra situationer (Elliott & Dweck, 1988). 
Uppgiftens nivå och svårighetsgrad bedöms i relation till den egna upplevda förmågan 
och ju mer individen upplever sig ha lärt, desto större känsla av kompetens infinner sig 
(Nicholls, 1984). När personer med skicklighetsmotivation misslyckas reagerar de 
genom att söka lösningar och upprätthåller eller förbättrar prestationer (Elliot & Dweck, 
1988). Studenter med skicklighetsmotivation använder mer effektiva strategier, föredrar 
utmanande uppgifter, har en positivare attityd gentemot klassen och en starkare tro på 
att framgång följer som ett resultat av ansträngning (Ames & Archer, 1988). Det har 
även föreslagits att de inte känner sig uttråkade utan har hög tillfredsställelse med 
skolarbetet (Duda & Nicholls, 1992). Envishet, ansträngning och goda tentamensresultat 
har associerats med denna typ av motivation (Elliot, McGregor & Gable, 1999). Det har 
föreslagits att denna typ av motivation kan vara en inre känsla som inte kräver 
förstärkning utifrån (Elliot & McGregor, 2001).  
 
Personer med prestationsmotivation mäter sin förmåga i förhållande till andras förmåga 
(Nicholls, 1984) och presterar för att bevisa sin förmåga för andra (Duda & Nicholls, 
1992). Prestationsmotivation karaktäriseras av en tro på att framgång nås genom att 
besegra och vara överlägsen andra (Duda & Nicholls, 1992). Individer med 
prestationsmotivation kan sträva efter att visa upp och upprätthålla en positiv bild av sin 
kompetens och samtidigt undvika negativa bedömningar av kompetensen (Elliott & 
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Dweck, 1988). Personer med denna typ av motivation kan undvika utmaningar och 
hinder och föredra enklare uppgifter där de är säkra på att lyckas (Ames & Archer, 
1988). Ställs de inför svåra uppgifter kan det innebära att de drar sig ur av rädsla för att 
misslyckas (Coutinho & Neuman, 2008). Studenter med prestationsmotivation 
rapporterar en negativ inställning till sin förmåga (Button, Mathieu & Zajac, 1996). 
Misslyckande tillskrivs brist på förmåga och inte att uppgiften varit för svår, vilket kan 
tänkas leda till att individen inte känner sig motiverad att anstränga sig (Ames & 
Archer, 1988). Dock har goda tentamensresultat kopplats till denna typ av motivation 
(Elliot et al., 1999), liksom värdering av utmaningar och strävan efter höga betyg 
(McGregor & Elliot, 2002). 
 
Dessa två motivationsmönster är inte uteslutande utan en och samma person kan vara 
både skicklighets- och prestationsmotiverad (Duda & Nicholls, 1992). Individer som är 
både skicklighets- och prestationsmotiverade har troligtvis en önskan att både vara 
högpresterande och att förbättra sina kunskaper över tid (Button et al., 1996). Den som 
har en kombination av de båda motivationstyperna kan ha gynnsamma förutsättningar 
för inlärning och goda resultat (Duda & Nicholls, 1992).  
 
Syfte  
Upplevelser av krav och kontroll har föreslagits ligga bakom grad av anspänning och 
inlärning. Self-efficacy och motivation till inlärning har föreslagits vara förutsättningar 
för att inlärning ska kunna ske. Föreliggande studie syftade till att undersöka om graden 
av krav och kontroll har något samband med anspänning och förutsättningar för 
inlärning. Vidare syftade studien till att studera hur de olika faktorerna krav, kontroll, 
anspänning, self-efficacy och motivationsmönster är relaterade till varandra. Följande 
hypoteser ställdes: Hypotes 1: Studenter som rapporterar höga krav och låg kontroll 
skattar högst nivåer av psykologisk anspänning. Hypotes 2: Studenter som rapporterar 
höga krav och hög kontroll skattar högst nivåer av self-efficacy och motivation till 
inlärning. 

 
Metod 

  
Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 80 studenter vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet i 
studien. Av dessa var 52 kvinnor och 28 män, i åldrarna 19 till 43 år. Medelåldern var 
25,15 år (sd = 6,17). Totalt 110 enkäter trycktes upp, varav 87 enkäter återlämnades 
ifyllda. Av dessa 87 räknades 7 som bortfall då de inte var fullständigt ifyllda.   

 
Procedur  
Undersökningen anslogs på en anslagstavla vid Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet, och enkäterna ställdes fram vid anslagstavlan. Studenterna fick själva 
anmäla sig genom att ta en enkät, besvara den och lämna in den till studentexpeditionen 
på institutionen. En halvtimmes så kallad undersökningsdeltagartid2 delades ut som 
ersättning. Deltagarna skrev upp sitt namn och sin e-postadress och fick sin 
undersökningsdeltagartid skickad via e-post till sig. Deltagarna informerades via 
anslaget och på framsidan av enkäterna att enkäterna skulle komma att avkodas för att 

 
2  För studerande vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet är deltagande i undersökningar på 
institutionen obligatoriskt, 3 h / termin. 
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garantera anonymitet samt att deltagandet kunde avbrytas när som helst. Totalt 36 
deltagare lämnade in fullständigt ifyllda enkäter till studentexpeditionen inom utsatt tid. 
Då fler deltagare önskades delades enkäter ut till frivilliga studenter på institutionen. 
Som ersättning gavs 0,5 h undersökningsdeltagartid till de studenter som önskade detta, 
till övriga utgick ingen ersättning. Deltagarna informerades om att deltagandet var helt 
frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Totalt 44 fullständigt ifyllda enkäter 
samlades in på detta sätt.         

 
För att bestämma i vilken av grupperna för grad av krav och kontroll varje deltagare 
befann sig gjordes en uppdelning av dem. Deltagarna delades upp i fyra grupper 
beroende på hur de skattat sig själva gällande krav och kontroll: höga krav och hög 
kontroll, höga krav och låg kontroll, låga krav och hög kontroll samt låga krav och låg 
kontroll. De som befann sig över medianen av poängen för krav respektive kontroll 
ansågs som höga, de som hamnade under räknades som låga, osv. De som hamnade 
precis på medianen grupperades efter om de låg över eller under medelvärdet.  

 
Material   
För att mäta krav användes två skalor, en som mäter kvantitativa och en som mäter 
kvalitativa krav. Kontroll mättes med två skalor, en som mäter autonomi och en som 
mäter work locus of control. Svarsalternativen för skalorna sträckte sig från Instämmer 
inte alls (1) till Instämmer helt (5). 
 
Kvantitativa krav mättes med skalan Role Overload bestående av tre frågor (Beehr, 
Walsh & Taber, 1976). Frågorna modifierades för att passa studiesituationen. Exempel 
på frågor var ”Jag har tillräckligt med tid för att klara mina studier” från ”Jag har 
tillräckligt med tid för att klara mina arbetsuppgifter” och ”Jag har ofta för mycket att 
göra i skolan”.  
 
Kvalitativa krav mättes med tre frågor från skalan Role Overload (Sverke, Hellgren & 
Öhrming, 1997). Frågorna modifierades för att passa studiesituationen. Exempel på 
frågor var ”Mina studier innehåller uppgifter som är för svåra att klara av” från ”Mitt 
arbete innehåller…” och ”Mina studier innehåller moment som ställer för höga krav på 
min kapacitet”.  
 
Autonomi mättes med fyra frågorna konstruerade av Sverke och Sjöberg (1994). 
Frågorna modifierades för att passa studiesituationen. Exempel på frågor var ”Jag har 
tillräckligt stort inflytande över mina studier” från ”… i mitt arbete” och ”Det finns 
utrymme för mig att ta egna initiativ i mina studier”.  
 
Work Locus of Control mättes med tre frågor från Spectors Work Locus of Control 
Scale (1988). Frågorna modifierades för att passa studiesituationen. Exempel på frågor 
var ”Mina studier blir vad jag själv gör de till” från ”Ett jobb är vad man själv gör det 
till” och ”De flesta kan lyckas bra med sina studier, bara de anstränger sig” från ”De 
flesta kan uträtta sitt arbete väl, bara de anstränger sig”.  
 
För att mäta förutsättningar för inlärning användes en skala som mäter self-efficacy och 
en som mäter motivationsmönster. 
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Self-efficacy. En self-efficacyskala med sjutton frågor från The Self-Efficacy Scale 
utvecklad av Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs och Rogers (1982) 
användes. Exempel på frågor var ”Jag litar till mig själv” och ”Ett misslyckande sporrar 
mig att försöka med större kraft”. Svarsalternativen sträckte sig från Instämmer inte alls 
(1) till Instämmer helt (5). 
 
Motivation mättes med Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire som mäter 
motivationsmönster. Skalan består av 13 frågor, varav sex syftar till att mäta 
prestationsmotivation (performance) och sju syftar till att mäta skicklighetsmotivation 
(mastery) (Duda & Nicholls, 1992). Frågorna modifierades för att passa 
studiesituationen och inleddes med texten ”Jag känner mig som mest framgångsrik med 
mina studier när…” och deltagarna graderade varje påstående på en femgradig skala 
från Instämmer inte alls (1) till Instämmer helt (5). Exempel på påståenden att ta 
ställning till för prestationsmotivation var ”Jag känner mig som mest framgångsrik med 
mina studier när jag presterar bättre än mina kompisar” och ”… Jag är bäst”. Exempel 
på påstående som syftade till att mäta skicklighetsmotivation var ”Jag känner mig som 
mest framgångsrik med mina studier när jag lär mig en ny färdighet genom att studera 
hårt” och ”… Jag gör mitt absolut bästa”.  
 
Psykologisk anspänning mättes med sju frågor från Maslachs Burnout Inventory 
(Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Exempel på frågor var ”Jag känner mig 
känslomässigt tömd av mina studier” och ”Jag känner att jag arbetar för hårt med mina 
studier”. Svarsalternativen sträckte sig från Instämmer inte alls (1) till Instämmer helt 
(5). 

 
Resultat 

 
En envägs variansanalys med krav-kontrollgrupp som oberoende variabel och 
psykologisk anspänning (utbrändhet) som beroende variabel, visade på signifikant 
effekt (F=7,574; p<0,001). Efterföljande post hoc test (Sheffé) visade att de med höga 
krav och låg kontroll skattade signifikant högre anspänning än de med låga krav och 
hög kontroll (p=0,003) och de med låga krav och låg kontroll (p=0,001). Övriga grupper 
skilde inte signifikant från varandra. 
 
Tabell 1. Deskriptiva data för skattningar av anspänning hos de fyra krav och 
kontrollgrupperna 
______________________________________________________________________ 

 
Krav-kontrollgrupp  Medelvärde  Standardavvikelse  
______________________________________________________________________ 
 
Höga krav, hög kontroll  2,15  0,53 
Höga krav, låg kontroll  2,73  0,98 
Låga krav, hög kontroll  1,91  0,70 
Låga krav, låg kontroll   1,76  0,47 
______________________________________________________________________ 
 
Högst anspänning rapporterade de som upplevde att de hade höga krav och låg kontroll. 
Lägst anspänning skattade de som upplevde att de hade låga krav och låg kontroll. 
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En envägs variansanalys med krav-kontrollgrupp som oberoende variabel och self-
efficacy som beroende variabel visade på signifikant effekt (F=5,243; p=0,002). 
Efterföljande post hoc test (Sheffé) visade att de med låga krav och hög kontroll 
skattade signifikant högre self-efficacy än de med höga krav och låg kontroll (p=0,012) 
och de med höga krav och hög kontroll (p=0,032).  
 
Tabell 2. Deskriptiva data för skattningar av self-efficacy hos de fyra krav- och 
kontrollgrupperna 
______________________________________________________________________ 
 
Krav-kontrollgrupp  Medelvärde  Standardavvikelse  
______________________________________________________________________ 
 
Höga krav, hög kontroll   3,28  0,59 
Höga krav, låg kontroll  3,30  0,55 
Låga krav, hög kontroll  3,80  0,46 
Låga krav, låg kontroll   3,63  0,48 

    ______________________________________________________________________
  

Högst self-efficacy rapporterade de som upplevde att de hade låga krav och hög 
kontroll. Lägst self-efficacy skattade de som upplevde att de hade höga krav och hög 
kontroll. 
 
 
En envägs variansanalys med krav-kontrollgrupp som oberoende variabel och 
skicklighetsmotivation som beroende variabel visade att ingen signifikant effekt fanns 
(F=1,010; p=0,393).  

 
Tabell 3. Deskriptiva data för skattningar av skicklighetsmotivation hos de fyra krav- 
och kontrollgrupperna 
______________________________________________________________________ 
 
Krav-kontrollgrupp  Medelvärde  Standardavvikelse  
______________________________________________________________________ 
 
Höga krav, hög kontroll   4,31  0,46 
Höga krav, låg kontroll  4,10  0,49 
Låga krav, hög kontroll  4,33  0,65 
Låga krav, låg kontroll   4,34  0,57 
______________________________________________________________________ 
 
Högst skicklighetsmotivation rapporterade de som upplevde att de hade låga krav och 
låg kontroll. Lägst skicklighetsmotivation skattade de som upplevde att de hade höga 
krav och låg kontroll. 
 
 
En envägs variansanalys med krav-kontrollgrupp som oberoende variabel och 
prestationsmotivation som beroende variabel visade att ingen signifikant effekt fanns 
(F=1,696; p=0,175).  
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Tabell 4. Deskriptiva data för skattningar av prestationsmotivation hos de fyra krav- och 
kontrollgrupperna 
______________________________________________________________________ 
 
Krav-kontrollgrupp  Medelvärde  Standardavvikelse  
______________________________________________________________________ 
 
Höga krav, hög kontroll   2,64  1,14 
Höga krav, låg kontroll  2,73  1,06 
Låga krav, hög kontroll  3,04  1,16 
Låga krav, låg kontroll   3,39  0,99 
______________________________________________________________________ 
 
Högst prestationsmotivation rapporterade de som upplevde att de hade låga krav och låg 
kontroll. Lägst prestationsmotivation skattade de som upplevde att de hade höga krav 
och hög kontroll. 

 
 

Tabell 5. Korrelationskoefficienter (Pearsons) för sambandsanalyser mellan studerade 
faktorer. 
______________________________________________________________________ 
 
  1 2 3 4 5 
______________________________________________________________________ 
 
1 Krav   
 
2 Kontroll  -0,324**  
 
3 Anspänning 0,590** -0,357** 
 
4 Self-efficacy -0,511** 0,305** -0,444** 
 
5 Mastery  -0,121 0,216 -0,330** 0,363** 
 
6 Performance -0,069 -0,125 0,063 0,165 -0,158 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
*Indikerar signifikant samband med Pearsons korrelationskoefficient.  
(* p<.05; ** p<.01) 

 
Diskussion 

 
Inom arbetslivsforskningen har Karaseks krav- och kontrollmodell (1979) varit ledande 
för att undersöka relationen mellan anspänning och grad av krav och kontroll (van der 
Doef & Maes, 1999). Modellen har inom arbetslivsforskningen även använts för att 
undersöka samband mellan krav, kontroll och inlärning (de Witte et. al. 2007; Holman 
& Wall, 2002; Parker & Sprigg, 1999; Taris & Feij, 2004; Taris, Kompier, de Lange, 
Schaufeli & Schreurs, 2003). De krav och den kontroll som finns i arbetssituationen och 
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i studiesituationen kan på flera sätt sägas likna varandra. Därför antogs det inte orimligt 
att undersöka om samband fanns mellan grad av krav och kontroll och anspänning samt 
inlärning bland studenter. 
 
Föreliggande studie syftade till att undersöka om psykologisk anspänning och inlärning 
hos studenter har något samband med upplevelser av krav och kontroll. 
Anspänningshypotesen och lärandehypotesen från Karaseks krav- och kontrollmodell 
(1979) testades. De som befann sig i en situation med höga krav och låg kontroll 
(situation med hög anspänning) förväntades uppleva högst nivåer av anspänning. De 
som befann sig i en situation med höga krav och hög kontroll (den aktiva situationen) 
förväntades skatta högst nivåer av self-efficacy och motivation till inlärning.  

 
Resultaten i föreliggande undersökning visade att de deltagare som upplevde att de hade 
höga krav och låg kontroll (situation med hög anspänning) skattade signifikant högre 
anspänning än de med låga krav och hög kontroll (den aktiva situationen) och de med 
låga krav och låg kontroll (den passiva situationen). Lägst anspänning rapporterade de 
som upplevde att de hade låga krav och låg kontroll (den passiva situationen). De 
deltagare som upplevde att de hade låga krav och hög kontroll (situation med låg 
anspänning) skattade signifikant högre self-efficacy än de med höga krav och låg 
kontroll (situation med hög anspänning) och de med höga krav och hög kontroll (den 
aktiva situationen). Lägst self-efficacy skattade de som befann sig i den aktiva 
situationen, med höga krav och hög kontroll. Ingen signifikant effekt upptäcktes mellan 
de fyra krav- och kontrollgrupperna vad gäller skicklighetsmotivation eller 
prestationsmotivation. Ett signifikant samband kunde påvisas mellan self-efficacy och 
skicklighetsmotivation.  
 
Anspänningshypotesen som innebär att höga krav i kombination med låg kontroll kan 
leda till anspänning bekräftades sålunda i föreliggande undersökning. Lärandehypotesen 
som innebär att höga krav i kombination med hög kontroll kan leda till ökade 
förutsättningar för inlärning bekräftades inte. 

 
Anspänning  
I föreliggande studie rapporterade de deltagare som upplevde att de hade höga krav och 
låg kontroll (situation med hög anspänning) högst nivåer av anspänning. 
Överensstämmelse finns med tidigare forskning som visat att psykologisk anspänning 
kan uppstå vid denna typ av obalans mellan krav och kontroll hos studenter (Cotton et 
al., 2002) och i arbetslivet (de Jonge & Kompier, 1997; de Witte et al., 2007; 
MacDonald et al., 2001; McClenahan et al., 2007; Taris & Feij, 2004; Van der Doef & 
Maes, 1999). Överensstämmelse finns även med Karaseks krav- och kontrollmodell 
(1979) som legat till grund för föreliggande undersökning. Resultaten i föreliggande 
studie skulle kunna bero på att anspänning uppstår då kraven överstiger de resurser 
individen upplever sig ha att möta kraven, som krav- och kontrollmodellen (Karasek, 
1979) antyder. Den stora merparten av forskningen inom området är utförd på 
arbetstagare och modellen är utformad för att appliceras på arbetslivet. Resultaten i 
föreliggande studie visar dock att höga krav i kombination med låg kontroll kan få 
förutspådda konsekvenser även bland studenter. Huruvida individen befinner sig i en 
arbetssituation eller studiesituation kan sägas vara av sekundär betydelse. Om den miljö 
individen befinner sig i till vardags innebär höga krav och låg kontroll kan anspänning 
uppstå, oavsett om den dagliga sysselsättningen innebär lönearbete eller studier.   
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Enligt krav- och kontrollmodellen (Karasek, 1979) har de som befinner sig i en situation 
med låga krav och hög kontroll (situation med låg anspänning) bäst förutsättningar för 
låga nivåer av anspänning. Föreliggande undersökning bekräftar inte detta. Lägst 
anspänning skattade istället de som upplevde att de hade låga krav och låg kontroll (den 
passiva situationen). Enligt krav- och kontrollmodellen kan de krav som ställs på 
arbetstagaren i den passiva situationen upplevas som stressande då kontrollen är 
begränsad. Det bör påpekas att anspänningsnivån hos de i den passiva situationen inte 
var signifikant högre än anspänningsnivån hos de i situationen med låga krav och hög 
kontroll (situation med låg anspänning), snarare låg de relativt nära varandra i 
anspänningsnivå. Båda situationerna innefattar låga krav, vilket skulle kunna innebära 
att kraven inte var så höga att de orsakade anspänning i någon av dessa situationer. 
Därför kan det tänkas att nivå av kontroll inte hade avgörande betydelse för 
anspänningsnivå bland deltagarna i föreliggande studie.  

 
Deltagarna som upplevde att de hade höga krav och samtidigt hög kontroll (den aktiva 
situationen) hade något lägre anspänning än de med höga krav och låg kontroll 
(situation med hög anspänning). En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att 
känslan av att ha kontroll över sin situation gör att kraven, även om de upplevs som 
höga, känns mindre betungande. Överensstämmelse finns med en studie av Taris och 
Feij (2004) vars resultat visade på att personer som befann sig i den aktiva situationen 
upplevde medelnivåer av anspänning. Resultaten i föreliggande studie hade 
överensstämmelse med modellen där individer i denna situation förutspås uppleva 
medelnivåer av anspänning (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Ett signifikant samband mellan krav och anspänning kunde påvisas i denna 
undersökning. De studenter som skattade att deras studier ställde höga krav på dem 
rapporterade högre nivåer av anspänning än de som upplevde att kraven var lågt ställda. 
Resultatet i föreliggande studie indikerar att högt ställda krav med stor arbetsmängd, 
exempelvis i form av mycket litteratur att läsa in, många tentamenstillfällen och 
inlämningsuppgifter kan göra att studenter känner sig stressade.   

 
Inlärning 
Enligt krav- och kontrollmodellen kan känslorna av att ha kontroll över sin situation 
leda till att höga krav inte upplevs som stressande, utan istället stimulerar och kan leda 
till att inlärningen ökar (Karasek, 1979). Tvärt om vad som förutspåtts så uppgav de 
som befann sig i den aktiva situationen lägst nivåer av self-efficacy som antogs vara en 
förutsättning för inlärning. Några signifikanta effekter fanns inte mellan de fyra krav- 
och kontrollgrupperna och skicklighetsmotivation eller prestationsmotivation. 
Hypotesen att de studenter som befann sig i den aktiva situationen skulle ha högst self-
efficacy och vara mer motiverade får alltså inte stöd i denna undersökning. 

 
Då få studier har testat lärandehypotesen (de Jonge & Kompier, 1997; Holman & Wall, 
2002; Taris et al., 2003) är det svårt att uttala sig om ifall resultaten i föreliggande studie 
stämmer överens med eller skiljer sig från tidigare forskning. De studier som gjorts har i 
första hand gjorts i arbetssituationen och resultaten visar inte på någon tydlig 
samstämmighet. Vissa jämförelser kan ändå göras i ett försök att spegla resultaten i 
föreliggande studie.     
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Överensstämmelse finns mellan resultaten i denna studie och de resultat som erhölls i en 
studie av Taris et al. (2003) där inget stöd fanns för att de arbetstagare som befann sig i 
den aktiva situationen skulle ha bäst förutsättningar för inlärning. Liknande resultat 
erhölls i en studie utförd på studenter av Cotton et al. (2002), som visade att höga krav 
och låg kontroll påverkade studietillfredsställelse, vilket i sin tur påverkade 
studieprestation.  

 
Resultatet i föreliggande studie går emot resultat från studier av de Witte et al. (2007) 
och Taris och Feij (2004) vars resultat antydde att krav och kontroll kan påverka 
inlärning på det sätt som föreslagits i krav- och kontrollmodellen. Skillnaden i resultaten 
skulle kunna bero på att deltagarna i dessa studier var arbetstagare och inte studenter. 
Inlärning mättes med en fråga som syftade till att besvarar om deltagarna upplevde sig 
ha lärt sig nya färdigheter på arbetet (de Witte et al., 2007) och med frågor utformade att 
mäta hur aktivt deltagarna sökt ny kunskap för att utvecklas i arbetet (Taris & Feij, 
2004).  
 
Resultatet för lärandehypotesen i föreliggande studie skiljer sig även mot krav- och 
kontrollmodellens förutspådda utfall. Hög self-efficacy och motivation föreslås av 
Karasek & Theorell (1990) som förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Trots att 
förutsättningar för inlärning i föreliggande studie mätts med just self-efficacy och 
motivation som förutsättning för lärande tyder resultaten inte på att de som befann sig i 
den aktiva situationen skulle ha bäst förutsättningar för inlärning.  

 
En orsak till att resultaten i föreliggande studie skiljer sig från tidigare 
forskningsresultat och vad som förutspås i krav- och kontrollmodellen skulle kunna vara 
att inlärning har mätts med olika skalor i de olika undersökningarna. Det kan även 
tänkas att hur inlärning sker och vad inlärning innebär i arbetssituationen och 
studiesituationen kan skilja sig från varandra. I arbetssituationen kan inlärning handla 
om utvecklig av förmågor och arbetsrelaterad kompetens medan det i studiesituationen 
kan tänkas vara en mer teoretisk inlärning som sker. Det kan därför tänkas vara 
problematiskt att överföra inlärningsbegreppet enligt modellen från arbetssituationen till 
studiesituationen.  
 
Frågan väcks om höga krav kan vara främjande för inlärning. Resultaten i föreliggande 
studie pekar på att studenter som upplever att höga krav ställs rapporterar höga nivåer 
av anspänning. Anspänning har tidigare visat sig vara hämmande för inlärning (Holman 
& Wall, 2002; Taris & Feij, 2004). När kraven blir för höga och arbetsmängden för stor 
kan det tänkas möjligt att studenten inte hinner ta till sig all kunskap utan själv tvingas 
sålla och prioritera i materialet. Krav- och kontrollmodellen föreslår att kontroll över 
situationen bidrar till minskade nivåer av anspänning vid höga krav och kan leda till att 
individens inlärning ökar. Frågan är om kontrollen för studenten i studiesituationen kan 
bli så hög att den kan väga upp mot högt ställda krav. Studentens kontroll är begränsad 
som studiesituationen ser ut idag, med bestämda lärandemål. Hur stor frihet kan 
studenter erbjudas? Det kan även diskuteras om ökad kontroll är främjande för inlärning 
eller om minskade krav kan vara en nyckel.  
 
Self-efficacy, skicklighetsmotivation och prestationsmotivation  
Signifikant samband fanns mellan self-efficacy och skicklighetsmotivation. Det skulle 
kunna bero på att det kan tänkas finnas en koppling mellan att lära för sin egen skull och 
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att tro på sin egen förmåga. Den som är skicklighetsmotiverad drivs av en lust att lära 
för sin egen utveckligs skull (Duda & Nicholls, 1992) och tror på att ansträngning kan 
leda till framgång och ger därför inte upp vid motgångar (Ames & Archer, 1988). Detta 
synsätt på utveckling och inlärning kan föreslås ligga nära den tro på den egna förmågan 
som personer med hög self-efficacy har. Den som har hög self-efficacy tror på sin egen 
förmåga att lyckas och kan vara mer uthållig när det gäller exempelvis akademisk 
prestation (Bandura, 1995). Någon koppling mellan self-efficacy och 
prestationsmotivation fanns inte. Det skulle kunna tänkas bero på att den som inte tror 
på sin egen förmåga inte heller tror att de egna kunskaperna kan förbättras genom 
ansträngningar. Den som är prestationsmotiverad drivs delvis av en önskan att vara 
överlägsen andra och kan undvika utmaningar av rädsla för att misslyckas (Duda & 
Nicholls, 1992). Fokus skulle då kunna tänkas hamna på att vara bättre än andra, istället 
för på att utveckla de egna förmågorna.  
 
I föreliggande studie var medelvärdena för skicklighetsmotivation i samtliga krav- och 
kontrollgrupper högre än medelvärdena för prestationsmotivation. Detta talar för att 
deltagarna i studien motiverades mer av en inre drivkraft att utvecklas än av att vara 
bättre än andra. Deltagarna i studien var studenter vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Det kan tänkas att denna målgrupp har ett stort intresse för sina 
studier och därför motiveras av att lära för sin egen utveckligs skull, snarare än att 
prestera bättre än andra. Det kan även tänkas att denna målgrupp har kunskap inom 
området och känner till de skalor som använts i denna studie och därför vet hur det de 
bör svara för att framställa sig själva på ett visst sätt.  
 
Högst nivåer av self-efficacy skattade de studenter som rapporterade låga krav och hög 
kontroll (den passiva situationen), och inte höga krav och hög kontroll (den aktiva 
situationen) som förutspått. En tänkbar förklaring till resultatet skulle kunna vara ett de 
som skattade hög self-efficacy hade stor tro på sin egen förmåga och att de därför 
upplevde kraven som låga och kontrollen som hög. De som skattade lägst self-efficacy 
skulle kunna ha låg tro på sin egen förmåga och det skulle eventuellt kunna vara en 
orsak till att de upplevde kraven som höga och kontrollen som låg.  
 
Varför krav kan upplevas som höga och kontrollen som låg i studiesituationen  
I studiesituationen ställs krav på studenter att ta eget ansvar, ta in och bearbeta 
information och att vara produktiva. Kunskapskontroller i form av tentamen och 
inlämningsuppgifter sker. För att bli godkända måste studenter hålla en viss nivå och ett 
visst tempo. Krav finns på att en viss mängd arbete ska utföras på en viss tid vilket kan 
resultera i arbete under tidspress. När studenter försöker klara av att färdigställa alla 
tilldelade studieuppgifter på ett tillfredsställande sätt, genom att exempelvis läsa all 
angiven litteratur och hinna lämna in hemuppgifter i tid, kan de bli överväldigade av 
känslor av att tiden inte räcker till (Hoff Macan, Shahani, Dipboye & Peek Phillips, 
1990). Studiesituationen innebär intellektuella krav som fordrar fokus, användning av 
kognitiva förmågor, eget ansvar och produktivitet. En omfattande arbetsmängd av detta 
slag skulle kunna vara en orsak till att kraven upplevs som höga. Detta skulle i 
synnerhet kunna gälla i kombination med brist på tid att möta dessa krav.   
 
Kontroll i studiesituationen kan innebära att studenten tycker sig ha möjlighet att vara 
med och påverka sin situation. Det kan handla om möjligheten att själv disponera 
merparten av sin tid, bortsett från vissa obligatoriska moment i undervisningen. 
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Självbestämmande över hur färdigheter och kunskaper ska användas i studierna, samt 
tillfällen för kreativitet och problemlösning i arbetet, kan symbolisera kontroll i 
studiesituationen. Dock handlar det om självbestämmande inom bestämda ramar då 
bestämmelser finns för vad som förväntas av studenterna för att bli godkända på en 
kurs. Möjlighet att delta i beslut som rör den egna studiesituationen kan vara ett annat 
exempel på kontroll. Studenter har rätt att vara representerade i beslutande organ, men 
det innebär inte att alla studenter kan göra sin enskilda röst hörd på detta sätt. Genom att 
fylla i kursutvärderingar har studenter möjlighet att delge sina synpunkter och på så sätt 
uppmärksamma kursansvariga lärare på eventuella brister och vad som fungerat bra för 
att förbättra kvaliteten på kursen. Dock är det endast efterföljande studenter som kan 
gagnas av detta engagemang. Detta är exempel på anledningar till att studenters kontroll 
över den egna situationen skulle kunna upplevas som begränsad.  
 
Studiens begränsningar 
Tidigare forskning på motivationsmönster och self-efficacy antyder att dessa faktorer är 
relaterade till akademisk prestation (Coutinho & Neuman, 2006). Self-efficacy och 
motivationsmönster har föreslagits som förutsättningar för att inlärning ska kunna ske 
(Karasek & Theorell, 1990). Det kan ändå ifrågasättas om self-efficacy och 
motivationsmönster är tillförlitliga indikatorer för inlärning. Det bör belysas att grad av 
self-efficacy och motivationsmönster som använts för att mäta grad av inlärning i 
föreliggande studie inte kan sägas vara samma sak som hur mycket individen faktiskt 
lär. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om andra sätt att mäta inlärning hade valts. 
Exempel på hur grad av inlärning skulle kunna mätas är att använda tentamensresultat 
eller kursbetyg. Det skulle även kunna erbjuda en mer objektiv bild av inlärningen, i 
jämförelse med den subjektiva bild självskattning innebär. Ett problem med 
självskattningstest kan vara att det finns risk att deltagarnas svar kan vara påverkade av 
bakomliggande faktorer. Ett exempel på en bakomliggande faktor som skulle kunna 
tänkas påverka svaren är deltagarnas så kallade dagsform, alltså hur de kände sig och 
hur de mådde den dag de besvarade enkäten. 

 
Samtliga skalor som använts anses som validerade och tillförlitliga. Frågorna gällande 
krav, kontroll, anspänning och motivationsmönster har modifierats för att passa 
studiesituationen. Små ändringar har gjorts och endast ett fåtal ord har bytts ut. 
Exempelvis har orden ”mitt arbete” bytts ut mot ”mina studier”. Det skulle kunna tänkas 
vara problematiskt att överföra skalorna från arbetssituationen till studiesituationen. 
Trots de likheter som finns situationerna emellan finns även skillnader. Exempelvis kan 
anledningarna till att individer befinner sig i de olika situationerna tänkas skilja.  
Arbetssituationen innebär lönearbete medan studenten kan antas befinna sig i 
studiesituationen på grund av intresse. Möjligtvis skulle detta till exempel kunna 
påverka hur betungande de ställda kraven upplevs. 
 
En svaghet med föreliggande studie är det begränsade antalet deltagare, vilket skulle 
kunna vara en orsak till att inga signifikanta samband mellan den aktiva situationen och 
goda förutsättningar för lärande upptäcktes. Ytterligare forskning inom området skulle 
kunna generera mer information om huruvida de som befinner sig i den aktiva 
situationen är de som har bäst förutsättningar för ökad inlärning.      
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Sammanfattning av studien och förslag till vidare forskning 
Sammanfattningsvis kan sägas att höga krav i kombination med låg kontroll i 
studiesituationen kan leda till anspänning bland studenter. Tidigare forskning har visat 
att studenter kan uppleva sin situation som stressande (Abouserie, 1994; Cotton et al., 
2002), vilket också bekräftas i föreliggande studie. Studenters upplevelser av stress och 
att stressen kan vara sammankopplad med upplevelser av höga krav i kombination med 
låg kontroll är en iakttagelse i behov av vidare uppmärksamhet. Den forskning som 
gjorts på anspänningshypotesen har till största del varit fokuserad till arbetssituationen. 
Föreliggande undersökning bekräftar anspänningshypotesen bland studenter men mer 
forskning på studenter inom området behövs. Möjligen är grad av anspänning och 
upplevelser av krav och kontroll i studiesituationen sammankopplade med andra 
faktorer, exempelvis personlighet, copingstrategier och grad av socialt stöd. Förslag på 
vidare forskning inom området skulle till exempel kunna vara att undersöka om 
personlighet, copingstrategier och grad av socialt stöd kan ha något samband med 
anspänningsnivå vid upplevelser av höga krav och låg kontroll bland studenter.    
 
Föreliggande studie kan sägas bidra med en bekräftelse av att anspänningshypotesen får 
stöd bland studenter och ett tydliggörande av att lärandehypotesen behöver testas 
ytterligare. Lärandehypotesen från krav- och kontrollmodellen är inte välundersökt, 
därför finns begränsat med forskningsresultat att jämföra med. Mer forskning behövs 
inom området för att skapa en tydligare bild av eventuella samband mellan inlärning 
och upplevelser av krav och kontroll. Eventuella samband mellan anspänning och 
inlärning bland studenter är exempel på vidare forskning, likaså om grad av krav eller 
kontroll var för sig har någon koppling till inlärning. Inlärning bland studenter skulle 
även kunna tänkas ha samband med andra faktorer, exempelvis intresse för ämnet och 
studietillfredsställelse, vilket skulle kunna undersökas vidare. Inlärning skulle 
förslagsvis kunna mätas med hjälp av kursbetyg eller tentamensresultat. Studenter 
skulle kunna antas befinna sig i studiesituationen för att lära. Vad som påverkar 
inlärning bland studenter kan därför sägas vara av intresse att undersöka vidare. 
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