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Sammanfattning 

 

Studenter känner sig stressade flera gånger i veckan. Detta påverkar inte bara deras 

hälsotillstånd utan även deras motivation. Den här studien fokuserar på studenter vid 

Linnéuniversitetet och deras resonemang kring stress och motivation. Studien 

genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skedde med 

hjälp av en kvalitativ intervju. Tio studenter deltog i studien och intervjuerna baserades 

på en intervjuguide med olika teman. Studenterna känner sig som mest stressade när de 

inte har kontroll på sin tillvaro var ett resonemang som kom fram i studien. Detta gjorde 

att de upplevde en negativ stress vilket oftast beskrevs i samband med skoluppgifter. 

Studenterna beskrev sin motivation som god när de var intresserade av ämnet de 

studerade samt det fanns ett mål att se fram emot. Vid brist på motivation upplevde 

studenterna detta som negativt för sin hälsa. Analysen av resultatet kopplas till studiens 

teoretiska ramverk Karasek och Theorells teori kring stress samt inre och yttre 

motivationsteorin. Teorierna redogörs i studien. Den här studien påvisar att 

resonemangen kring stress och motivation är viktiga för studenterna då för mycket 

stress och för lite motivation leder till ett negativt hälsotillstånd. 

 

Nyckelord: Stress, motivation, hälsa, studenter, universitetsstudier



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning _________________________________________________________ - 1 - 

2 Syfte ____________________________________________________________ - 3 - 

2.1 Frågeställningar ________________________________________________ - 3 - 

2.2 Disposition ____________________________________________________ - 3 - 

3 Bakgrund ________________________________________________________ - 4 - 

3.1 Stress _________________________________________________________ - 4 - 

3.1.1 Positiv och negativ stress _____________________________________ - 5 - 

3.1.2 Stress är individuellt _________________________________________ - 6 - 

3.2 Motivation ____________________________________________________ - 6 - 

3.3 Tidigare forskning kring stress och motivation ________________________ - 7 - 

4 Teoretiskt ramverk _______________________________________________ - 10 - 

4.1 Karasek och Theorells teori kring stress_____________________________ - 10 - 

4.2 Inre och yttre motivationsteori ____________________________________ - 12 - 

5 Metod __________________________________________________________ - 15 - 

5.1 Metodval _____________________________________________________ - 15 - 

5.2 Urval ________________________________________________________ - 15 - 

5.3 Genomförande ________________________________________________ - 16 - 

5.4 Validitet och reliabilitet _________________________________________ - 18 - 

5.5 Etiska överväganden ____________________________________________ - 19 - 

5.6 Metodkritik ___________________________________________________ - 20 - 

6 Resultat och analys _______________________________________________ - 22 - 

6.1 Tema 1: Stress ________________________________________________ - 22 - 

6.2 Analys av stress _______________________________________________ - 25 - 

6.3 Tema 2: Motivation ____________________________________________ - 27 - 

6.4 Analys av motivation ___________________________________________ - 30 - 

7 Diskussion _______________________________________________________ - 32 - 

7.1 Resultatsdiskussion _____________________________________________ - 32 - 

7.2 Fortsatt forskning ______________________________________________ - 35 - 

8 Referenser_______________________________________________________ - 36 - 

Bilagor ___________________________________________________________ - 39 - 

Bilaga 1 Informationsbrev ___________________________________________ - 39 - 

Bilaga 2 Intervjuguide ______________________________________________ - 40 - 

 

 



 

 

 

- 1 - 
 

1 Inledning 

 

Stress ger upphov till bland annat psykisk och fysisk ohälsa som värk, vilket i Sverige 

är de två vanligaste anledningar till att befolkningen upplever sitt hälsotillstånd som 

negativt. Dessa två faktorer bidrar tillsammans till tre fjärdedelar av alla sjuk- och 

aktivitetsersättningar bland kvinnor och två tredjedelar bland män i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009). Runt 30-40 procent av sjukskrivningarna i Sverige har 

diagnoser som kan definieras som psykisk ohälsa. Dock ligger det en svårighet i att ta 

reda på hur många av diagnoserna från psykisk ohälsa som har påverkats av stress 

(FYSS, 2008). Statistiska centralbyrån (2007) visar i sin undersökning att 7 av 10 

studenter känner sig stressade flera gånger i veckan. Deras studie visade även att ca 40 

% av studenterna känner att de har svårt att hinna med skolan och privatlivet samtidigt 

(Statistiska Centralbyrån, 2007). Hälsan hos unga har förändrats och lett till ökad 

psykisk ohälsa (Persson, 2001). 

 

Stress kan påverka studenterna på många olika sätt. En liten mängd stress kan hjälpa 

studenter att prestera bättre medan för mycket stress istället påverkar studenternas 

resultat negativt (Stevenson & Harper, 2006). Hur stress påverkar studenterna är 

intressant ur ett hälsoperspektiv
1
 eftersom stress påverkar deras hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen, 2009). Stress påverkar inte enbart studenternas hälsotillstånd utan även 

deras motivation på ett positivt eller negativt sätt (Stevenson & Harper, 2006). Vilka 

motivationsfaktorer som påverkar om en student klarar att prestera eller inte när de är 

stressade går även att se ur ett hälsoperspektiv vilket beskrivs nedan. Motivation är 

viktigt för att studenten ska klara av de krav som ställs. Känner studenten glädje inför 

en uppgift skapas en vilja att klara av uppgiften och det ger en ökad motivation då 

studenten klarar av att leva upp till de krav som ställs. Det har även visats att studenter 

som inte klarar av uppgifterna upplever en högre grad av stress till skillnad mot de 

studenter som klarar av uppgifterna (Ryan & Deci, 2000). Glädje leder till ökat 

                                                 

1
 Denna studie kommer använda begreppet hälsa utifrån WHOs definition att hälsa är ett tillstånd av 

fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

funktionshinder (Folkhälsorapport, 2003). 
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välbefinnande hos studenterna vilket i längden ger ett positivt hälsotillstånd (Schéele, 

1995). 

 

Studenter beskriver stress utifrån de krav som universitetsstudierna ställer på dem. Det 

är därför intressant att försöka förstå hur stress och motivation ser ut utifrån synen 

studenterna har på sina studier och de krav som ställs på dem. Vilken inriktning av 

universitetsstudier studenten läser kommer inte användas analytiskt i studien utan 

kommer användas som stöd i att förstå hur studenterna hanterar sin stress och 

motivation. Ur ett idrottsvetenskapligt synsätt är studien intressant eftersom hälsa är en 

byggsten inom idrottsvetenskap. Och som tidigare beskrivits handlar hälsa om stress 

och hur den upplevs hos individen vilket gör den här studien aktuell för det 

idrottsvetenskapliga fältet. 
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2 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur studenter på Linnéuniversitetet som 

läser olika universitetsutbildningar förhåller sig till stress samt hur olika 

motivationsfaktorer kan förstås i relation till studenternas studier. 

 

2.1 Frågeställningar 

Ovanstående syfte kommer besvaras med hjälp av dessa frågeställningar. 

 

1. Hur resonerar studenterna kring stress utifrån universitetsstudier? 

2. Hur resonerar studenterna om inre eller yttre motivation? 

3. Hur kan studenternas hälsa beskrivas i relation till stress och motivation? 

 

2.2 Disposition 

 

För att få en förståelse för hur syftet och frågeställningarna kommer besvaras i studien 

kommer bakgrund kring stress och motivation presenteras först. Detta för att få en 

uppfattning om vad stress och motivation är. Även den metod som valts att använda i 

studien, urvalet och genomförandet kommer presenteras och diskuteras i studien. I 

resultatet kommer fokus fästas vid frågeställning ett och två. Frågeställning tre kommer 

fokuseras mer i diskussionen där hälsa kommer kopplas ihop med stress och motivation. 

Med hjälp av studiens två teorier kommer resultatet analyseras för att sedan tas upp i 

diskussionen tillsammans med tidigare forskning. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras, definieras och diskuteras begreppen stress och motivation. 

Detta för att definiera och förklara vad de innebär samt hur studien förhåller sig till 

dessa begrepp. Även hur dessa begrepp framställs i tidigare forskning kommer 

beskrivas. 

 

3.1 Stress 

 

Stress kan definieras på olika sätt, därav används i denna studie Socialstyrelsens (2009) 

definition av stress; 

 

”Stress är ett ökat tillstånd av psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga 

beredskaper.” (Socialstyrelsen, 2009). 

 

En annan definition av stress är den fysiska reaktionen när kroppen förbereder sig på 

flykt eller kamp (Socialstyrelsen, 2009). I dagens samhälle ställs vi oftare inför psykiska 

hot vilket ger en psykisk stressreaktion. Den psykiska stressreaktionen är problematisk 

på grund av att det kan ta flera timmar för kroppen att återhämta sig och återgå till 

normal balans. Det är också svårare för kroppen att stänga av den psykiska 

stressreaktionen i jämförelse med den fysiska stressreaktionen. Långvarig stress har 

visat påverkar vår hälsa negativt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det som oftast genererar stress hos människor är när omgivningens krav är för höga för 

att tillfredsställas, olika förändringar eller vid konflikter med andra människor. Det går 

inte att tillfredsställa för många krav på samma gång utan att det blir en överbelastning. 

Det är oftast individens egna krav och ansträngningar som gör att en stressreaktion blir 

negativ och det skapar en oro eller ängslan hos individen (Socialstyrelsen, 2009). Att 

krav utifrån eller från individen själv påverkar individen ligger i fokus i denna studie då 

studenter ofta har höga krav från både omgivningen och från sig själva att nå upp till. 
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3.1.1 Positiv och negativ stress 

 

När stress beskrivs framställs den oftast som negativ. Däremot behöver inte stress alltid 

vara negativ utan den kan även vara positiv. Positiv stress kännetecknas av att individen 

får extra energi till att klara av olika prövningar som kan komma i livet. I den 

situationen har individen full kontroll och kan prestera sitt bästa. Kraven som ställs på 

individen hanteras utan att individens hälsa påverkas på ett negativt sätt (Währborg, 

2009). Negativ stress uppstår när för många krav ställs på individen så att dessa tillslut 

inte kan hanteras. Negativ stress kan även uppstå när en individ blir understimulerad på 

grund av att för låga kravs ställs eller att individen utför uppgifter som den avskyr under 

längre tid. Båda delarna av negativ stress, den med för höga krav samt den med låga 

krav, är inte bra för individens hälsa. Negativ stress övergår till att vara farlig när 

stressen blir långvarig och en långvarig stress kan leda till försämrad hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

De kroppsligt negativa effekter som en långvarig stress kan utlösa beror på att kroppen 

producerar för höga halter av stresshormoner och kroppen får aldrig en chans att 

återhämta sig (Socialstyrelsen, 2009). De problem som kan uppkomma är exempelvis 

att individen får besvärligare att koncentrera sig, känner illamående, upplever konstant 

trötthet, överdrivet ätande och obehagliga känslor som ångest, rädsla samt vrede. Får en 

negativ stress fortgå under en längre tid ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som 

högt blodtryck och hjärtinfarkt. Utöver tidigare nämnda symptom kan negativ stress ge 

magproblem som magsår, sömnproblem, viktproblem samt sexuella störningar som till 

exempel nedsatt lust. Dock påverkar inte stress en individ enbart fysiskt utan även 

psykiskt (Socialstyrelsen, 2009). Många psykiska sjukdomar som till exempel 

depression och ångest är en följd av kroniskt negativ stress (Socialstyrelsen, 2001). I 

denna studie kommer stress analyseras utifrån de krav samt den kontroll som studenten 

upplever och hur det påverkar studentens hälsa. 
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3.1.2 Stress är individuellt 

 

Att stress kan påverka hälsan negativt har förklarats tidigare i studien. Däremot är det 

viktigt att förstå att stress är individuellt och att alla individer inte påverkas av stress på 

samma sätt. Vissa individer klarar av att hantera stress i flera veckor utan att påverkas 

allt för mycket medan andra inte klarar mer än en dag innan stressen gör sig påmind. 

Alla reagerar med olika handlingsmönster och beteenden vilket påverkar individens 

hälsa mer eller mindre. Hur stress upplevs beror på hur hjärnan tar tidigare erfarenheter 

av stressupplevelser och de känslor (positiva känslor, oro eller ångest) som individen 

känner vid stressituationen i beräkning (Jones, 2001). För att motverka stress behöver 

varje individ utveckla strategier för att minska den upplevda stressen och ta till sig och 

utöva olika friskfaktorer. Dessa kan individen påverka själva och de gör att hälsan blir 

bättre genom minskad stressnivå i kroppen. Friskfaktorerna är bland annat fysisk 

aktivitet, att fokusera på att lösa problemen, att ge och få socialt stöd, att återhämta sig 

samt få tillräckligt med sömn. Det är viktigt för individen att få förståelse för hur de kan 

minska stressfaktorer i sitt liv och att friskfaktorer kan hjälpa till med det 

(Folkhälsoguiden, 2014). 

 

Ovan beskrivs att stress påverkar individen beroende på vilka krav som ställs och att vi 

hanterar stressen på olika sätt. Individen försöker tillfredsställa sina egna krav utan att 

påverkas för mycket av stress som uppkommer när kraven blir för höga 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta går att diskutera i relation till motivation då en individ 

behöver känna glädje eller ha ett mål för att känna sig motiverad (Ryan & Deci, 2000) 

vilket kommer att beskrivas i nästa avsnitt. 

 

3.2 Motivation 

 

Definitionen av motivation skiljer sig mellan olika språk vilket beror på att forskarna 

uppfattar motivation på olika sätt. Nationalencyklopedins definition kommer att 

användas i denna studie, där beskrivs motivation som en; 



 

 

 - 7 - 

 

”… psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Motivation är följaktligen en inre faktor som aktiverar, integrerar och styr en individs 

beteende och ger en förklaring till varför individers beteende är olika. Motivation skiljer 

sig mot faktorer som influerar vårt beteende, som till exempel tidigare erfarenheter samt 

den miljösituation individen befinner sig i. Motivation har två viktiga faktorer som 

påverkar individens beteende. Den första faktorn är drivkraften som sätter igång en 

handling hos individen som i första hand kommer från en inre process, där individen 

känner glädje över det den gör. Den yttre miljön, tillexempel vilket väder det är ute, kan 

även påverka individens motivation trots att drivkraften är en inre process. Den andra 

faktorn är när motivation uppnås av att det finns ett mål eller belöning att uppnå som 

påverkar individen att handla eller inte (Ryan & Deci, 2000). Dessa två faktorer för 

motivation kommer att beskrivas mer utförligt senare i studien och benämnas som inre 

och yttre motivation teori. Hur motivation ser ut skiljer sig från person till person och 

därför är det är viktigt att ta hänsyn till att individers motivation ser ut på olika sätt 

(Ahl, 2004). 

 

3.3 Tidigare forskning kring stress och motivation 

 

Vad det är som gör studenterna stressade och hur de hanterar stress beskrivs i Teaching 

strategies for coping with stress – the perceptions of medical students (Pereira & 

Barbosa, 2013). Först utfördes studier på en fokusgrupp med nio studenter som fick 

svara på öppna frågor kring vad som gjorde dem stressade samt hur de hanterade 

stressen. Fokusgruppen var till för att hitta värderingar, uppfattningar och attityder 

utifrån ämnet stressfaktorer i läkarutbildningen. Utifrån deras svar undersökte forskarna 

i studien 31 andra studenter på läkarutbildningen kring vad som stressar dem och hur 

den stressen hanteras. Resultatet visade på att det som stressade studenterna var att de 

inte hade tid att studera inför examinationer, att de hade många fritidsysslor utöver 

studierna, att de var tvungna att studera på natten och att olika examinationer skulle 



 

 

 - 8 - 

testas av under samma period. Studenterna i studien hanterade sin stress genom att gå på 

promenad, umgås med sina vänner och familj, hoppar över klasser för att utföra något 

de blev glada av och lära sig vad som får dem att må bra (Pereira & Barbosa, 2013). 

 

I studien Learning, Beliefs, and Products: Students Perspectives with Project-based 

Learning (Grant, 2011) intervjuades och observerades fem elever som går i åttan på 

högstadiet. Resultatet i studien visade att eleverna blev motiverade av att de var duktiga 

på något och fick organisera samt planera sitt arbete hur det själva ville (Grant, 2011). 

Eleverna beskrev även att de motiverades av yttre faktorer som betyg. När de fick bättre 

betyg ökade deras motivation till att klara av skolarbetet (Grant, 2011). 

 

Ovan har två studier presenterat för att belysa stress och motivation enskilt. De studier 

som följer kommer ta upp stress och motivation tillsammans för att ge en djupare 

förståelse för studiens syfte. Att stress och motivation påverkar varandra kan ses i 

studien Workplace stress and the student learning experience (Stevenson & Harper, 

2006). Deras resultat påvisar att en viss mängd stress gör att studenterna får bättre 

resultat medan en för stor mängd stress kan påverka resultaten negativt. I studien 

användes en enkät där 124 anställda lärare på Scottish Higher Education Institute 

besvarade frågor i syfte att ta reda på om de anställdas stress påverkar studenternas 

inlärning samt vad lärarna trodde stressade studenterna. Lärarna ansåg att den vanligaste 

orsaken till stress hos studenterna var att det inte fanns tid till att utföra uppgifterna 

(Stevenson & Harper, 2006). Som tidigare förklarats i Pereira & Barbosas (2013) studie 

så blir studenterna stressade när de har för lite tid till att utföra examinationerna. 

Däremot så när de blev stressade kunde de hoppa över en lektion för att göra något 

roligt vilket påverkar tiden till examinationerna negativt och bör göra studenterna mer 

stressade (Pereira & Barbosa, 2013). 

 

Även relationerna mellan stress och motivation påvisas i studien A Structural Model of 

Stress, Motivation, and Academic Performance in Medical Students (Park et al, 2012) 

där 160 studenter besvarade enkäten Medical Stress Scale. Deras resultat påvisade att 

stress, motivation och betyg har ett samband mellan sig. Studenternas stress ökar i och 
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med deras ökande motivation till att få bättre betyg. En högre stressnivå vid svårare 

kurser ansågs vara bra för att öka motivation till bättre betyg hos studenterna. Detta 

visades även Park et al (2012) resultat visade även att studenter med hög amotivation 

(amotivation beskrivs under teoridelen) hade svårt att uppehålla ett bra betyg när 

kurserna blev svårare vilket genererade en högre stressnivå (Park et al, 2012). När 

stressen blir hög påvekrar studenternas motivation och en faktor som kan minska 

stressen hos studenterna är att arbeta i grupp. Detta tar studien Exploring the effects of 

group testing on graduate students’ motivation and achievement (Hancock, 2007) upp. 

De beskriver att det spelar roll för studenternas inlärning och stress om de arbetar i 

grupp eller inte. I studien testades 45 studenters kunskap och inlärning genom 

deltagande i en kurs med 16 lektioner. Detta för att bland annat se hur arbete i grupp 

eller ensam påverkar stress och motivation. Motivationen testades på sista lektionen 

genom enkäten Motivated Strategies for Learning Questionnaire och för att ta reda på 

hur studenterna upplevde stress fick de besvara några få frågor om stress i en intervju. 

Ett viktigt resultat som Hancock (2007) påvisade i studien var att studenter som arbetar 

tillsammans har en lägre nivå av stress vid inlämning av uppgift i jämförelse med 

studenter som arbetar ensamma (Hancock, 2007). 

 

Både Stevenson & Harpers (2006) studie och Pereira & Barbosas (2013) studie visar på 

att studenterna blir stressade av att de inte hade tid att utföra sina studier. Motivation är 

en viktig faktor för att studenterna ska vilja utföra sina studier beskrev Grant (2011) och 

när motivationen blir större till ett bättre betyg ökar även studenternas stress enligt Park 

et al (2012) resultat. Att det finns samband går att se (Stevenson & Harpers, 2006 och 

Pereira & Barbosas, 2013) och det är därför intressant för den här studien att ta reda på 

hur studenterna resonerar kring stress och motivation utifrån deras egna 

universitetsstudier för att få en större helhetsbild kring detta ämne. 
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer studiens två teorier presenteras. Den första teorin är Karasek 

och Theorells teori kring stress där de tagit fram en krav-kontroll-stödmodell. Den 

andra teorin är den inre och yttre motivationsteori som är viktig i individens lärande. 

De två teorierna kring stress och motivation kommer senare användas i resultatets 

analys. 

 

4.1 Karasek och Theorells teori kring stress 

 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) har utvecklat en krav-kontroll-stödmodell 

som är till hjälp för att mäta upplevd stress på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 

Då denna studie vill undersöka hur studenter resonerar kring stress är krav-kontroll-

stödmodellen ett bra utgångsläge för att ta reda på hur studenternas krav, kontroll och 

stöd ser ut på universitetet. Som tidigare förklarats så ökar individens stress när kraven 

blir för höga (Socialstyrelsen, 2009) och därför valdes Karasek och Theorells (1990) 

teori. En individ påverkas av de krav som ställs på arbetet samt den kontroll som 

individen har. Krav-kontroll-stödmodellen går att dela upp i fyra modellsituationer där 

kontroll kan vara hög eller låg samt ifall de har höga eller låga krav på sig på 

arbetsplatsen beroende på hur individen ser på sin arbetssituation. Det är viktigt att 

individen känner att det ställs en viss mängd krav på dem för att arbetet ska kännas 

intressant och utmanande samtidigt som individen ska känna att de har plats för egen 

kontroll. De behöver känna att de får ta eget ansvar och kan påverka arbetssituationen 

för att stressnivån inte ska bli alltför hög (Karasek & Theorell, 1990). 
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Figur 2: Karaseks krav/kontroll modell, Socialstyrelsen, 2001. 

 

Utifrån krav-kontroll-stödmodellen går det att avläsa ifall en individ känner av positiv 

stress eller negativ stress. En individ som känner av positiv stress har högre krav på 

arbetsplatsen och upplever sin kontroll som hög. Negativ stress uppkommer när 

individen har höga krav på sig och upplever sin kontroll som låg. Håller negativ stress 

på under en längre tid utan återhämtning kan detta påverka individens välmående och 

hälsa. Det som skiljer positiv stress mot negativ stress är alltså individens upplevelse av 

kontroll eftersom det är gemensamt för båda situationerna att kraven är höga (Karasek 

& Theorell, 1990). 

 

Även faktorn socialt stöd är viktigt i krav-kontroll-stödmodellen. När individen har 

höga krav men låg kontroll kan det sociala stödet vara viktigt för hur personen mår 

psykiskt. Vid negativ stress kan det sociala stödet från familjen, vänner, kolleger och 

chefer göra att den inte upplevs lika farlig och kan på så sätt bidra till lite bättre psykisk 

hälsa till skillnad mot när det sociala stödet inte är närvarande (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Eftersom krav-kontroll-stödmodellen är utvecklad för stress i arbetslivet (Karasek & 

Theorell, 1990) och inte på universitetet kommer teorin kanske inte sin fulla rätt då 

syftet för den här studien är att undersöka hur studenter resonerar kring stress. Att 

studera på universitetsnivå går däremot att jämföras med ett arbete eftersom studenter 

som inte får godkänt i tillräckligt många kurser inte får ”lön” (studiemedel) för sin 

studietid. Det gör att det ställs krav på studenterna att de ska ha viss kunskap för att få 
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godkänt i kurser. Detta kan ses som en belöning för att de klarar av kurser likt en 

anställd som får sin lön för sitt arbete. Studenter har även olika former av kontroll på sig 

i form av vilka de vill arbeta med i grupparbeten och hur de vill utföra sina uppgifter. 

Studenternas möjlighet till egen kontroll beror på hur mycket läraren vill ge studenterna 

kontroll samt att på universitetsnivå är det upp till studenterna ifall de vill utföra 

studierna eller inte. Detta kan likna de krav som en anställd får från sin chef. Det sociala 

stödet kommer i den föreliggande studien beskrivas i termer av stöd från lärare, vänner, 

klasskamrater och familjen. 

 

Krav-kontroll-stödmodellen har ett kvantitativt förhållningssätt för att försöka mäta 

upplevd stress (Karasek & Theorell, 1990). Syftet i den här studien är inte att mäta 

upplevd stress utan att se hur studenterna resonerar kring relationerna krav-kontroll-stöd 

samt hur deras stress upplevs när de har samt inte har höga krav, kontroll eller stöd. 

Krav-kontroll-stödmodellen ska i studien vara till hjälp att förstå hur studenter upplever 

sina krav, sin kontroll och det stöd de får från omgivningen. 

 

4.2 Inre och yttre motivationsteori 

 

Till denna studie där studenter ska resonera kring motivation passar den inre och yttre 

motivationsteorin in då den teorin är viktig i individens lärande eftersom de påverkar 

om individen vill lära sig eller inte (Ahl 2004). Detta kommer beskrivas nedan. Inre och 

yttre motivation går även att ses i relation till positiv och negativ stress beroende på 

studenternas lärande vilket kommer beskrivas nedan i kapitlet. 

 

Som tidigare beskrivits upplever alla individer motivation på olika sätt beroende på 

situationen och det gäller även inre och yttre motivation. Det kan finnas många 

kombinationer av inre och yttre motivation. Inre motivation är den motivation som ger 

känslor hos individen som intresse, glädje och att individen klarar av sitt arbete själv. 

Det är individens behov av kompetens och självbestämmande som grundar inre 

motivation vilket leder till olika sorters beteenden som bottnar i att individen ”kan 

själv” (Ahl, 2004). Ett exempel på inre motivation är att studenterna går på 
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föreläsningar för att han eller hon vill lära sig något nytt och finner det intressant 

(Vallerand et al, 1992). Inre motivation har inget att göra med de fysiologiska behoven, 

yttre belöningar eller straff utan individen måste känna att den har full kontroll och 

väljer vad den vill göra på egen hand. För att inre motivation ska uppnås behöver 

uppgiften vara utmanande för individen. Detta för att den ska känna sig tillfredsställd 

(Ahl, 2004). När individen inte känner intresse, glädje eller att den inte har någon 

kontroll kan detta resultera i negativ stress som beskrevs i tidigare avsnitt om krav-

kontroll-stödmodellen. När individen känner att inre motivation leder till ett positivt 

lärande och inte känner av en negativ stress ökar individens välbefinnande (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

Yttre motivation påverkas av det som andra människor kan ge oss som till exempel 

belöningar, straff, sociala normer eller genom tvång. Ett exempel på yttre motivation är 

att studenterna studerar natten innan ett prov för att det är det duktiga studenter gör och 

att den måste klara av provet (Vallerand et al, 1992). Ofta handlar yttre motivation om 

att individen får något för det han eller hon gör, som till exempel pengar (Ahl, 2004). I 

denna studie kan detta förknippas med betyg som studenterna får för att klara kurserna 

så att individen inte blir återbetalningsskyldig under studietiden eller att deras 

studiemedel blir indraget. Yttre motivation går att relatera till tidigare teori om att 

studera är som ett arbete vilket gör att båda teorierna (Ahl, 2004 & Karasek & Theorell, 

1990) går att använda i studien. 

 

Dock behöver inte mer pengar eller belöningar i sig ge bättre prestation hos individen 

utan det kan snarare ge negativare prestationer. Om individen tappar sin kontroll, som är 

viktig för att individen ska känna att kraven inte blir för höga (Karasek & Theorell, 

1990) kan det leda till ointresse och yttre motivation tränger bort inre motivation (Ahl, 

2004). Detta kan leda till negativ stress hos individen enligt krav-kontroll-stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990). Däremot kan för mycket inre motivation göra att 

individerna börjar göra som de själva vill och inte arbetar för det som till exempel en 

kursplan beskriver att studenterna behöver klara av. Inre motivation är gynnsammare för 

den enskilde individen då det leder till bättre hälsa, bättre inlärning samt ökad kreativitet 

(Ahl, 2004). 

http://www.researchgate.net/researcher/25334587_RJ_Vallerand/
http://www.researchgate.net/researcher/25334587_RJ_Vallerand/
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Det finns en tredje form av motivation som är amotivation och då är individen 

omotiverad till att göra något alls. Individen känner varken en inre eller yttre motivation 

som kan vara till hjälp för att klara av uppgifter. Individen känner att den inte vet varför 

en uppgift bör göras längre. Ett exempel på amotivation är att studenterna inte längre 

vet varför de studerar och på så sätt ger upp de uppgifter som studenten bör klara av 

(Vallerand et al, 1992). 

 

Motivation påverkas av ifall individen är stressad eller inte. Yttre motivation ger i större 

utsträckning än inre motivation upphov till negativ stress (Vallerand, 1997). Detta är 

intressant för den här studien då syftet är att se hur studenter resonerar kring stress och 

motivation utifrån de universitetsstudier de läser. Eftersom motivation påverkas av 

individens kontroll, hur utmanande uppgifterna (kraven) är samt ifall det finns något 

mål att stäva efter (Ahl, 2004) går det att binda ihop med krav-kontroll-stödmodellen i 

tidigare avsnitt. Krav-kontroll-stödmodellen bottnar i att individen ska känna kontroll 

över uppgifterna (Karasek & Theorell, 1990) vilket gör att dessa två teorier går att 

relatera och resonera till varandra. 

 

  

http://www.researchgate.net/researcher/25334587_RJ_Vallerand/
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5 Metod 

Nedan kommer metodval, urval, datainsamling samt metodens genomförande beskrivas 

och förklaras. Även etiska övervägande, valitidet, reliabilitet och metod ska diskuteras. 

 

5.1 Metodval 

 

Till denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod då syftet med studien var att få 

resonemang kring hur studenter som läser olika inriktningar vid Linnéuniversitetet 

förhåller sig till stress samt hur deras motivationsfaktorer kan förklaras. Hur studenterna 

mår kan påverkas av deras stress och motivation vilket gör att hälsoperspektivet är 

viktigt att diskutera i studien. Eftersom kvalitativa forskningsmetoder vill försöka få en 

uppfattning om hur den sociala vekligheten ser ut och kan förstås läggs fokus på 

individens uppfattning och tolkning av sin verklighet (Bryman, 2002). Därför kändes 

valet av en kvalitativ metod som självklar i relation till studiens syfte. 

 

5.2 Urval 

 

Urvalet i studien är ett icke-sannolikthetsurval som är vanligt för en kvalitativ studie 

eftersom informanterna inte förväntas representera någon given population som 

resultatet kan generalisera sig till. Forskaren förväntas att använda informationen från 

ett icke-sannolikhetsurval till att lösa kvalitativa problem genom att se vad som händer 

eller upptäcka relationer som kan förklara det som sker (Merriam, 1994). En 

kombination av kriterierelaterat urval samt bekvämlighetsurval användes för att 

uppfylla studiens syfte. 

 

Vid ett kriterierelaterat urval väljs informanter utifrån olika kriterier som ska besvara 

studiens syfte på lämpligast sätt. Informanterna väljs på grund av att de förväntas ha 

erfarenheter som kan gynna studien (Merriam, 1994). Kriterierna i studien var att 

studenterna måste vara studerande vid Linnéuniversitetet samt att de studerar olika 
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universitetsutbildningar. Studenterna ska studera på universitetet för att ha aktuella 

erfarenheter om hur deras stress och motivation är. Genom att fokusera på olika 

inriktningar fick studien ett mer nyanserat förhållningssätt i diskussionen. De olika 

inriktningarna på universitetsstudierna ska ses som exempel på hur studenterna hanterar 

sin stress och motivation. Det används inte analytiskt i studien. 

 

Bekvämlighetsurval utmärks av att individerna som valts till studien är lättillgängliga 

för forskaren (Cohen et al, 2007). I studien användes detta av att jag mejlade ut ett 

informationsbrev där det stod förklarat vem jag var, vad studien handlade om och vart 

de skulle höra av sig om de ville vara med i studien samt att de fick välja plats för 

intervjun. Hela informationsbrevet hittas i Bilaga 1. De som var intresserade och 

tackade ja var tio studenter som läser vid sju olika program på Linnéuniversitetet. Det 

var fem kvinnliga och fem manliga studenter som deltog. Efter intervjuerna valde jag att 

använda berättelser från sex informanter då de andra fyra intervjuerna hade 

ofullständiga citat eller så gick citaten inte att använda för studiens syfte. Detta kan ses 

som ett bortfall i studien. 

 

5.3 Genomförande 

 

Till datainsamlingen valdes en kvalitativ intervju i form av en intervjuguide som 

besvarades med hjälp av två olika teman (Se Bilaga 2). Informanten får en friare 

möjlighet att utveckla sina erfarenheter och ståndpunkter vid intervjutillfället vid 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuers öppenhet gav en bra förutsättning till att 

minska missförstånd mellan mig och informanten genom följdfrågor (Bryman, 2002). 

Vid utformning av intervjufrågor till intervjuguiden låg fokus vid att få flest öppna 

frågor för att få breda och utvecklande svar. Vid slutna frågor med ja eller nej svar fanns 

alltid en följdfråga där informanten fick utveckla sitt tidigare svar. På det sättet fick jag 

möjlighet att följa med i utvecklingen av samtalet och på så sätt få en bättre intervju. 

Frågornas följd spelade ingen större roll ifall informanten lyckades svara på dem innan. 

När intervjuguiden (Se Bilaga 2) var klar gjordes en testintervju för att se till att 

intervjufrågorna inte gick att missförstå samt att det inte fanns fler frågor som fick 
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liknande svar. Informantens svar transkriberades och deras citat delade upp i två olika 

teman: stress och motivation. Detta för att strukturera upp resultatet utifrån studenternas 

resonemang där de antingen resonerade kring stress eller motivation. Sedan 

kategoriserade jag de två olika teman med hjälp av underkategorier. De citat jag valde 

ut till resultatet identifierades av att de hade något med studiens två teorier att göra. 

Studenternas citat tog upp kontroll, krav och socialt stöd samt inre och yttre motivation. 

 

Intervjun genomfördes med informanten på en plats informanten själva valt. Detta för 

att de skulle ha möjlighet att välja platser de kände sig säkra och bekväma med. 

Platserna informanterna valde var grupprum vid de olika lärosätena på 

Linnéuniversitetet. Den enda svårigheten var i de grupprum som hade glasfönster där 

personer som antingen kände mig eller informanten kunde se oss. Detta var dock inget 

problem då ingen kom fram och störde oss under intervjutillfället. Att informanten 

känner sig bekväm betydde att jag under intervjun fick arbeta med att inte försöka 

pressa fram svar eller få informanten att känna sig bedömd (Larsen, 2009). Vid 

utförandet av intervjuerna fanns detta i åtanke. I början av intervjun förklarades syftet 

noga och att deltagandet var frivilligt. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter att utföra 

och under intervjuerna fördes anteckningar i form av stödord. Detta för att kunna koppla 

tillbaka ifall jag var osäker på något som informanten förklarat. På så sätt minskade 

missförstånden som kunde uppstå mellan mig och informanten. Intervjun spelades även 

in med hjälp av en mobiltelefon vilket ger enligt Kvale (1997) en bättre förutsättning till 

att få med allt som informanten säger. 

 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden (se bilaga 2) för att få de frågor som var 

viktiga för studien besvarade. Genomförandet av intervjuerna flöt på bra utan 

störningsmoment samt med utvecklande svar från informanterna. Att använda en öppen 

intervjuguide hjälpte till under intervjuerna där både svar på frågorna som var viktiga 

och frågor som dök upp på plats fick besvaras samt utvecklas. Att lyssna uppmärksamt 

och intresserat med förståelse samt respekt gav en god kontakt med informanten vid 

intervjutillfället (Kvale, 1997). 
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5.4 Validitet och reliabilitet 

 

Vid tematisering av informanternas svar var jag ensam om att ta ut deras svar vilket i 

validitetsresonemang kan ses som negativt (Merriam, 1994). Däremot var jag noggrann 

med att inte blanda in mina egna åsikter i tolkningen av resultaten där jag först lät två 

andra individer, som inte hade med studien att göra, läsa min resultatdel för att se om 

tolkningen i resultatet stämmer överrens med analysen Detta förklaras av Merriam 

(1994) som horisontell granskning och är till hjälp för att göra en studie valid. Sedan lät 

jag även två informanter som jag intervjuade läsa mitt resultat för att de skulle ta 

ställning till om resultatet verkade trovärdigt och att mina åsikter inte fanns med i 

resultatet. Detta kallas deltagande tillvägagångssätt och även detta förklarar Merriam 

(1994) bör öka en studies validitet. Undersökningsdata behandlades noga för att inga 

förväxlingar skulle ske i resultatet. 

 

Frågornas formulering i kvalitativa studier ska besvara det som studien handlar om 

(Merriam, 1994). Diskussionen kring ledande frågor fanns under utformning av 

intervjuguiden där frågorna var öppna samt ifall frågan inte besvarades helt av 

informanten ställdes följdfrågor för att svaret skulle bli mer utvecklande. Detta gjorde 

att missförstånden mellan mig och informanten minskade. Ett exempel på en öppen 

fråga var: När det är nära en examination i skolan, hur mår du då? Då fick informanten 

förklara sig och beskriva sina känslor vilket leder till utvecklande svar. Frågorna och 

följdfrågorna hade inga påståenden när de ställdes för att säkerställa att frågorna inte 

skulle bli ledande. Svaren från informanterna uppfyller syftet samt frågeställningarna 

för studien. Vid vissa tillfällen under intervjun kunde diskussionen cirkulera bort från 

ämnet men det var enkelt att komma tillbaka med hjälp av intervjuguiden. 

 

Att öppna frågorna ger en ökad förutsättning till att besvara studies syfte gör att 

validiteten ökar i studien (Merriam, 1994). Däremot minskar de öppna frågorna studiens 

reliabilitet då svaren på öppna frågor troligen kommer variera vid senare studier. 

Merriam (1994) förklarar att reliabiliteten och validiteten i kvalitativ forskning är 

förknippade med varandra vilket gör att finns inte validitet kommer studien inte heller 
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ha reliabilitet. Stärks däremot validiteten ökar även reliabiliteten (Merriam, 1994). 

Horisontell granskning, deltagande tillvägagångssätt samt utformningen av 

intervjufrågor är arbetsätt som ska höja en studies valitidet vilket då bör öka en studies 

reliabilitet. 

 

5.5 Etiska överväganden 

 

Innan studien tog jag hänsyn till de forskningsetiska rekommendationernas fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) för att under studiens gång vara etisk 

medveten. Enligt informationskravet ska forskaren informera om vad informanternas 

uppgift i studien är samt vilka villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan intervjun påbörjades upplystes informanterna om vilka villkor som gällde 

ifall de valde att delta i studien. I informationsbrevet (Se Bilaga 1) meddelades 

informanten om hur de kunde ta kontakt med den ansvariga för studien, vilket syfte 

studien hade och att det var frivilligt att delta. Jag upplyste informanterna vid 

intervjutillfället om att de får ta del av resultatet ifall de ville, att de fick avbryta 

intervjun när de ville och att de inte behövde besvara frågor de kände sig obekväma 

med. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver samtyckeskravet där forskaren ska få informanternas 

samtycke för deras deltagande. Alla studenter som deltog i studien var över 15 år och 

tackade ja till deltagande efter att de läst informationsbrevet samt ställt frågor om de var 

osäkra på något kring studien. Att få avbryta sitt deltagande utan påtryckning från 

forskaren är viktigt enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och inga av 

informanterna valde att avbryta sitt deltagande i denna studie. Att delta i studien var helt 

anonymt där inga namn eller kännetecken kunde urskiljas i studiens resultat. I resultatet 

användes fiktiva namn på deltagarna. Detta beskrivs i konfidentialitetskravet av 

Vetenskapsrådet (2002) där vikten av anonymitet ligger. I studien användes inga 

känsliga citat eller citat som kunde avslöja vilka informanterna var för att anonymiteten 

skulle öka. Dock valde vissa informanter att intervjuas på platser där andra individer 
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kunde känna igen mig eller informanten vilket kunde rubba anonymiteten hos vissa 

informanter. Informanterna var dock medvetna om risken för igenkännande och valde 

att använda samma plats för intervjun. 

 

Informantens uppgifter och svar användes endast för studiens syfte vilket enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) är en viktig del i den etiska medvetenheten. En 

diskussion kring hur resultatet analyserades och tolkades går att hitta i validitet och 

reliabilitetskapitlet. Där tog jag hjälp av utomstående individer samt några deltagare i 

studien för att se att min tolkning av resultatet verkade trovärdig. 

 

5.6 Metodkritik 

 

Med kvalitativa forskningsmetoder vill forskaren få en uppfattning om hur den sociala 

vekligheten ser ut (Bryman, 2002) vilket gör att en kvalitativ intervju var en självklar 

metod för studies syfte. Eftersom jag var ovan med att intervjua kan detta påverkat 

intervjuerna. För att minska osäkerheten hos mig gjorde jag en testintervju för att öva 

och se att frågorna var utformade till att besvara studiens syfte. Testintervjun gjorde att 

senare intervjuer kändes mer bekväma att utföra. De intervjuer som gjordes i slutet av 

studien blev de intervjuer som fick utförligare svar från informanterna då min teknik 

efter hand blev bättre. 

 

Att använda sig av kriterierelaterat urval (Merriam, 1994) samt bekvämlighetsurval 

(Cohen et al, 2007) kan eventuellt ha påverkat studiens resultat då forskaren tar kontakt 

med informanter som kan besvara studiens syfte på lämpligast sätt utifrån de 

förbestämda kriterierna. För att minska risken att påverka studiens resultat kände jag 

ingen av informanterna. Detta minskade risken att välja informanter som kunde besvara 

syftet i den riktning jag undermedvetet kunde leda emot (Kvale, 1997). Jag valde att 

använda tio stycken informanter för att jag ville få många resonemang från olika 

personer. Dock kan för många informanter göra att materialhanteringen blir för stor och 

påverkar resultatet negativt (Kvale, 1997). Att göra sin första kvalitativa studie på tio 

stycken informanter kan ha varit lite för mycket då jag var osäker på hur resultatet 
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skulle sammanställas och det tog tid att transkribera. Däremot fick jag fler utförliga svar 

att använda i resultatet. 
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6 Resultat och analys 

Resultatet presenteras i två olika teman utifrån perspektiven stress och motivation. 

Tema 1 innefattar hur studenterna resonerar kring stress utifrån sina 

universitetsutbildningar. Tema 2 beskriver studenters resonemang kring motivation 

utifrån deras universitetsutbildningar samt en diskussion kring vad som motiverar dem 

när de är som mest stressad. Varje tema är uppdelat i kategorier för att underlätta 

läsningen. I slutet av varje tema kommer en analytisk diskussion presenteras där 

resultatet kommer belysas med hjälp av studiens två teorier samt tidigare forskning. 

Resultatet presenteras i form av löpande text och citat. 

 

De studenter som beskrivs i resultatet är sex studenter mellan åldrarna 20-26 som 

studerar olika inriktningar på Linnéuniversitetet. De är alla intresserade av hälsa och 

är måna om att ta hand om sina kroppar. Namnen som presenteras i resultatet är 

fiktiva. 

 

6.1 Tema 1: Stress 

 

Stress för studenterna 

När studenterna beskriver vad stress är för dem förklarar de att deras stress oftast 

handlar om att de känner att de har tappat kontroll. Studenterna upplever att de inte 

hinner med allt de ska göra vilket kan leda till att de inte kan slappna av eller få någon 

ro i kroppen. Carolinas erfarenheter kring stress liknar de andra studenternas 

erfarenheter. 

 

”Stress för mig är när man känner att man inte har ro i kroppen. Man har 

magont, huvudvärk, okontrollerade känslor och blir lätt irriterad. Oftast slutar 

det med att det blir för mycket att göra så jag släpper allt. Det är inte bra när 

jag släpper allt för då blir jag mer stressad sen vilket ger mig låsningar i 



 

 

 - 23 - 

huvudet och att jag inte vet hur jag ska gå tillväga för att klara av uppgifterna 

som ställs på mig och det slår slint.” 

 

När studenterna blir stressade förklarar de att det blir som om de stänger av hjärnan. De 

kan inte fokusera på vad som behöver göras. Carolina beskrev det som att hon får 

låsningar och det slår slint i hjärnan. Detta förekom hos flertalet av studenterna och 

många beskrev att de kände ångest när de var som mest stressade och har tappat sin 

kontroll. När studenterna känner sig som mest stressade umgicks de med sina vänner för 

att stressa ner. Detta var övergripande bland alla studenter men även att träna var ett sätt 

att varva ner. 

 

Tidsbrist 

Ofta när studenterna beskrev sin upplevda stress relaterades det till att de har för mycket 

uppgifter att utföra i skolan som beskrevs ovan. De känner att det är svårt att hinna med 

allt som ska göras. Stress över uppgifterna i skolan kommer oftast nära en examination 

och när studenterna inte känner att de studerat så mycket som de känner att de borde ha 

gjort. Nedan beskriver Oskar hur han känner sig inför en examination. 

 

”Ifall jag känner att jag har pluggat kan jag känna mig mer stressad, tänka att 

jag har läst på fel grejer, känner mig osäker på att jag inte ska komma ihåg så 

mycket som möjligt och är stressad över vad läraren kommer tycka om mina 

svar. Men när jag inte har pluggat så mycket så är jag nästan beredd på att inte 

få bra resultat och därför stressar jag mindre, det kan ju bara gå bra med en G 

som överraskning utan att ha pluggat!” 

 

De examinationer som stressar studenterna mer är muntliga redovisningar där 

studenterna känner att de inte har kontroll på ifall de har övat tillräckligt och är nervösa 

för att hålla sin presentation inför grupp. Att ta hjälp av andra i till exempel 

grupparbeten kan hjälpa studenterna att känna mindre stress då de flesta upplevde att de 

blev mer stressade av att arbeta ensam. Studenterna beskrev att de var svårt att hitta 
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motivation till att påbörja ett eget arbete. Detta ledde till att de sköt upp påbörjandet av 

uppgiften vilket gav mer stress till studenterna. Hanna beskriver nedan att hon sätter 

press på sig själv och bara har sig själv att skylla på ifall arbetet inte går som hon vill. 

 

”Vi har inte haft så mycket grupparbeten under vår studietid så jag känner av 

stress mer när jag är själv. För när jag gör saker med andra sätter jag inte 

samma press på mig själv. För är det bara jag så har jag bara mig själv att 

skylla på. I grupp anpassar man sig och gör uppgiften tillsammans och då 

känner jag mig lugnare för då är det gruppen som är sämst, inte jag. När jag är 

själv vill jag inte vara sämst för så jobbigt är det faktiskt inte att gå i skolan.” 

 

Socialt stöd 

Att socialt stöd är viktigt för studenterna går inte att neka. De blir lugnare av att arbeta i 

grupp och studenterna hittar stöd hos sina nära och kära när de känner sig som mest 

stressade. Stödet från deras vänner och familj är i form av umgänge där studenterna får 

energi till att klara av studierna, får hjälp med svåra uppgifter och ger kärlek samt 

glädje. Bo beskriver sitt sociala stöd nedan. 

 

”De ger mig kärlek och pratar med mig. Då blir jag lugn. De finns där för mig 

helt enkelt.” 

 

Att det sociala stödet är viktigt fortsätter studenterna beskriva. För att motverka stressen 

umgås studenterna med sina vänner, tränar eller går på fest. Dessa tre faktorer är de som 

studenterna helst gör för att stressa ner. Sofia beskriver nedan hur hon gör för att ta det 

lugnt. 

 

”Jag dricker te, städar, äter, sorterar saker eller pratar i telefon för att ta det 

lugnt.” 
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Kontroll 

Det studenterna återkommer till under sina berättelser är att de blir stressade när de inte 

har kontroll. De vill få bestämma själva hur de vill gå tillväga och inte ha för mycket 

andra saker att behöva ta hand om utanför studierna. Hanna beskriver sin kontroll på 

liknande sätt. 

 

”Jag har mest kontroll när jag dels får bestämma själv hur man får gå tillväga, 

till exempel hur man pluggar inför en tenta. Jag vill styra själv hur jag vill 

studera. Det hänger på en själv och inte behöver anpassa sig efter andra. Då har 

jag mest kontroll. I grupp behöver man anpassa sig efter andra och det måste 

jag göra i mitt examensarbete eftersom de har en plan hur jag ska gå tillväga 

och jag måste även ha hjälp med analyser så där känner jag att jag inte har 

någon kontroll. Kontroll + kunskap = kontroll.” 

 

Att inte behöva anpassa sig efter andra är viktigt för studenterna för att de ska känna att 

de har kontroll. När studenterna känner att de inte har kontroll försöker de ta tag i sina 

problem och planera för att få tillbaka sin kontroll. En vanlig företeelse för att få tillbaka 

sin kontroll är att lägga mer tid på studierna på fritiden istället för att göra det som de 

tycker är roligt. Dock påverkar detta studenterna negativt i längden då de känner att de 

inte har roligt och blir mindre motiverad till att utföra uppgifterna i skolan. 

 

6.2 Analys av stress 

 

För att sammanfatta tidigare del i resultatet känner studenterna sig som mest stressade 

när de tappar sin kontroll. De tappar kontroll när de känner att de inte hinner med allt de 

borde. Studenterna mår dåligt när de stressar för mycket och ett vanligt stressmoment är 

vid muntliga redovisningar eller innan en tenta. I skolan blir studenterna stressade när 

de inte hinner med alla uppgifter som ges till dem samt när de tappar all kontroll över 

hur de studerar inför examinationer. Studenterna har som bäst kontroll när de får gå 
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tillväga och utföra uppgifterna på sitt sätt samt inte har för mycket andra saker att tänka 

på utanför studierna. Uppgifterna i skolan utför de gärna i grupp för då känner de sig 

mindre pressade vilket leder till minskad stress. Även det sociala stödet leder till 

minskad stress hos studenterna då deras vänner och familj hjälper dem att slappna av i 

form av umgänge. Att träna och festa är andra faktorer som minskar studenternas stress. 

 

När studenterna känner att de har kontroll samt inte allt för mycket andra saker att tänka 

på utöver sina studier är de som minst stressade. Detta går att relatera till krav-kontroll-

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) som beskriver att hög kontroll och höga krav 

ger positiv stress. Studenterna känner att deras arbete är intressant och att de har plats 

för egen kontroll vilket visas i deras resonemang när de förklarar sin stress som lägst. 

Detta går även att relatera till inre och yttre motivation där intresse och egenkontroll 

behöver finnas för att studenten ska känna att den blir motiverad (Ahl, 2004). Att både 

stress och motivation påverkas av intresse och egenkontroll är viktigt att tänka på ur ett 

hälsoperspektiv. Mår studenten dåligt av sin stress och motivation påverkar det 

hälsotillståndet negativt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Studenterna beskriver att deras krav är höga på universitetet och det är när de tappar sin 

kontroll som de upplever stress. Krav-kontroll-stödmodellen beskriver att det är när 

kontroll inte är närvarande som negativ stress uppkommer (Karasek & Theorell, 1990) 

och detta resonerar studenterna kring. När de inte känner att de studerat tillräckligt och 

att uppgifterna är allt för många blir de stressade med känslor av magont, huvudvärk 

och att de nästan gått in i väggen vilket kan upplevas som negativ stress. 

 

Dessa symptom går att relatera tillbaka till den negativa stressen som förklarats tidigare 

i studien. Konsekvenserna av negativ stress är de symptom (Socialstyrelsen, 2009) som 

studenterna förklarar (magont, huvudvärk och att de känns som de gått in i väggen). Att 

studenterna känner av symptomen för negativ stress bör ses som ett uppvaknande. Hälsa 

är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande vilket betyder att 

studenterna inte har ett tillstånd av fullständig fysisk eller psykiskt välbefinnande 

(Folkhälsorapport, 2003). Studenterna beskriver att den negativa stressen får dem att må 
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dålig vilket betyder att deras hälsotillstånd är negativt. Stress som förklaras utifrån 

universitetsstudier hos studenterna leder till negativa konsekvenser vilket visar att de 

inte mår bra. 

 

Krav-kontroll-stödmodellen beskriver att det sociala stödet är viktigt när negativ stress 

uppkommer eftersom stödet kan få negativ stress att upplevas som mindre farlig 

(Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödet hos studenterna beskriv som viktigt när 

de är som mest stressade och att de får mer energi och blir gladare vilket leder till att de 

klarar av de krav som ställs på dem. Även det sociala stödet hittar studenterna i 

grupparbeten där de kan känna sig lugnare när fler arbetar med samma uppgift. 

Studenterna behöver inte dra ett tungt lass själva utan kan ta hjälp av varandra. Detta 

visar även Hancock (2007) i sin studie där studenter som gjorde uppgifter i grupp 

upplevde sin stress mindre i jämförelse med studenter som arbetade ensamma. Förutom 

att umgås med vänner och familj föredrar studenterna att träna eller festa för att slappna 

av och känna mindre stress. Att slappna av och känna mindre stress gör att studenterna 

känner att de har en bra hälsa. 

 

6.3 Tema 2: Motivation 

 

Studenters motivation 

När studenterna resonerar kring vad som gör dem motiverade är det vanligt att de måste 

tycka att det är intressant för att de ska vilja göra en uppgift. Finns inte intresset till att 

utföra uppgiften kommer heller ingen motivation finnas under uppgiftens gång. En 

annan viktig del i studenternas motivation är att det bör finnas delmål samt slutmål som 

göra att studenterna vet vart den är på väg. Vad som gör Carolina motiverad beskrivs 

nedan. 

 

”Att målet man går emot känns meningsfullt, annars känns det inte som någon 

mening att sätta sig in i situationen.” 
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Det är viktigt att det ska finnas glädje i det studenterna gör för att öka deras motivation. 

Även resonemanget att vara bra på det de gör är viktigt för studenterna. Deras 

motivation ökar när de känner att det går bra och att de är duktiga på det som de utför. 

 

Valet till att studera 

Resonemangen kring varför studenterna studerar och vill ha en universitetsutbildning är 

liknande hos alla. De studerar för att få ett arbete som de tycker är intressant men även 

för att kunna få ett arbete över huvudtaget i framtiden. De vill säkra sin framtid genom 

en utbildning där de kan känna sig trygga i att de har kunskap till att få ett bra arbete. 

Att ha en utbildning är som ett kvitto beskriver Sofia. 

 

”För att kunna göra det jag vill i livet och kunna (för relevanta personer) visa 

med ett ”kvitto” att jag har genomgått en hel utbildning och att jag är 

kvalificerad för eventuellt jobb inom området.” 

 

Valet till att studera är dock inte endast att de vill ha ett arbete som de tycker är 

intressant utan de tycker även att det är kul att studera och ibland skönt. Som studenter 

får de styra sin vardag hur de vill och har oftast inte tider att passa på samma sätt som 

ett arbete kräver. De känner att de har fri vilja att bestämma över sin vardag. Även 

resonemanget att studenterna utvecklas som personer och får mer kunskap beskrivs. Att 

studera gör att de kan hitta sig själv på ett annat sätt i jämförelse med hur de utvecklas 

på en arbetsplats. Mer kunskap ökar förståelsen för världen runt omkring studenterna 

och öppnar upp deras ögon på ett helt annat sätt. 

 

Studenters drivkraft 

Att klara av sina studier och de uppgifter som ställs på studenterna är vanliga 

resonemang kring vad det är som driver studenterna att klara av utmaningarna i deras 

studier. Även känslan av att ha klarat av något och att det som görs inte är värdelöst 

driver studenterna till att klara av uppgifterna i skolan. Oskar beskriver sin drivkraft på 

följande sätt. 
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”Har jag bestämt mig för att plugga så får man ta och göra det. Vissa uppgifter 

kan ju vara kul och intressant att göra medan andra kan vara tråkiga men man 

får bara bita i det sura äpplet och köra på.” 

 

Oskars drivkraft är att det måste göras och det beskriver även de andra studenterna 

genom att det är ingen annan som gör uppgiften åt en. Ett annat perspektiv på 

drivkraften som studenterna beskriver är att de måste klara av kurserna för att få 

tillräckligt med kurspoäng. För utan tillräckligt med kurspoäng får studenterna inte 

studiemedel vilket gör att de inte kan klara av att till exempel betala räkningar. Oavsett 

vad det är som driver studenterna till att klara av sina uppgifter i skolan är det 

gemensamt för alla att de börjar med uppgifterna i sista stund. De beskriver att de för 

det mesta drar ut på att påbörja uppgifterna vilket gör att de blir stressade i slutet av 

kurserna. 

 

Motivation vid stress 

Att finna motivation när stressnivån är hög är svårt och det visas hos studenterna. 

Stressnivån hos studenterna blir hög eftersom de drar ut på att påbörja sina uppgifter 

vilket redovisades ovan. En uppgift måste göras eftersom ingen annan gör den åt en och 

detta kan leda till ökad motivation. Studenterna beskriver att de efteråt inte mår bra med 

huvudvärk, magvärk samt att det känns som de gått halvt in i väggen. Hanna anser att 

det är stress som motiverar henne till att utföra sina uppgifter. 

 

”Det är nog stress som motiverar ändå. Ibland blir stress förlamande men i 

detta läge har jag inte tid att bli förlamad och måste göra någonting. Jag bryter 

ner arbete i små delar och sätter delmål så man känner att man får nått gjort 

hela tiden. Då är det lättare att fortsätta. Stressar jag så får jag vila sen när 

arbetet är gjort.” 
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Studenterna beskriver även att de ibland måste tänka positivt när de är stressade för att 

klara av uppgifter. Tankar som att andra har klarat av detta innan och att andra studenter 

gjort ännu svårare saker motiverar studenterna till att vilja klara av sina uppgifter när de 

är som mest stressade. 

 

6.4 Analys av motivation 

 

Att känna intresse för att utföra något är en viktig del för att studenterna ska känna sig 

motiverade. För att fortsätta sammanfatta motivation hos studenter är även del- och 

slutmål viktiga för att studenterna ska känna att den vill fortsätta med en uppgift. Varför 

studenterna valt att studera är för att de vill ha ett arbete de tycker är intressant, få en bra 

framtid och att det ibland är skönt att studera. De får själva bestämma sin egentid och 

hur de ska studera inför examinationer. Att starta upp arbeten är dock svårt för 

studenterna som gärna skjuter upp till sista minuten innan de börjar studera inför en 

examination. Det som driver studenterna till att klara av sina kurser är att det känns bra 

att ha klarat av något och att inte känner sig värdelös. Klara inte studenterna sina kurser 

får de heller inga kurspoäng vilket leder till att de inte får sitt studiemedel. När 

studenterna upplever att stressnivån är hög tycker de att det är svårt att hitta motivation 

till att studera. Då blir stress i sig det som motiverar och att de måste tänka positivt för 

att det ska bli enklare att motivera sig. Efteråt mår de inte speciellt bra men de kan börja 

slappna av. 

 

Studenternas resonemang kring motivation är att de både är intresse samt del- och 

slutmål som motiverar dem. I relation till den inre och yttre motivationsteorin (Ahl, 

2004) har studenterna en blandning av både inre och yttre motivation. De blir både 

motiverade av inre och yttre motivation men finns ingen inre motivation blir inte 

studenterna inspirerad till att fortsätta utföra uppgiften. Detta går att relatera till 

motivationsteorin som beskriver att yttre motivation kan tränga bort inre motivation hos 

studenterna vilket leder till ointresse (Ahl, 2004). Studenterna vill känna att de är 

duktiga på något, de vill känna sig självförverkligande, och detta bottnar i inre 
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motivation. Däremot motiverar även yttre drivkrafter studenter till att klara av sina 

studier eftersom klarar de inte sina kurser får de inte lön för sin möda (studiemedel). 

 

Genom de båda teorierna (Ahl, 2004 & Karasek & Theorell, 1990,) samt studenternas 

resonemang går det att se att stress och motivation är komplext eftersom det är beroende 

på hur studenten upplever situationen som påverkar hur de känner. När studenterna 

känner av sin stress minst är när de har kontroll, de är duktiga på vad de gör och att de 

har intresse för sina studier. På samma sätt beskriver studenterna sin inre motivation. 

När inre motivation och studenternas kontroll sviker mår de inte bra och blir stressade. 

Det går att se en koppling mellan krav-kontroll-stödmodellen samt den inre och yttre 

motivationsteorin att kontroll och intresse hör ihop med positiv stress. När studenterna 

känner positiv stress beskriver de att de har kontroll och har inre motivation (intresse) 

för det de gör. De känner sig inte stressade och har inga symptom som gör att deras 

hälsotillstånd känns negativt (Folkhälsorapport, 2003). Deras stress och motivation får 

dem att må bra i jämförelse med vad deras negativa stress och brist på motivation gör. 

För att få ett bra hälsotillstånd bör studenterna finna positiv stress bland sina studier och 

veta vad det är som motiverar dem. 
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7 Diskussion 

I följande avsnitt presenteras en diskussion i relation till studiens tidigare forskning, 

studiens resultat samt analys. Diskussionen presenteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

7.1 Resultatsdiskussion 

 

Studiens syfte var att se relationerna mellan stress och motivation hos studenter som 

läser på universitetsnivå. Syftet var även att se hur hälsa kunde relateras till studenternas 

stress och motivation. Resultatet från studien ställdes emot studier kring stress och 

motivation (Karasek och Theorells teori om stress & inre och yttre motivationsteori) 

samt jämfördes med den tidigare forskning som togs upp i studien. Efter 

sammanställning av resultatet går det att se att studenterna är stressade och detta 

påverkar deras motivation på olika sätt samt enligt skiftande komplexa mönster. Stress 

och motivation påverkar varandra beroende av hur studenterna upplever sin stress och 

motivation i olika situationer. De relationer som finns mellan stress och motivation hos 

studenterna i denna studie beskriver ett komplext beteende där studenterna upplever och 

hanterar dessa två faktorer i relation till varandra utan att ibland ens tänka på det. Att det 

finns mönster går ändå att se i resultatet. 

 

I Pereira och Barbosas (2013) studie förklarar de att studenter känner sig som mest 

stressade när de inte har tid att studera inför examinationer, har för mycket fritidsysslor 

eller att flera examinationer ska testas av under samma tidsperiod (Pereira & Barbosa, 

2013). I denna studie beskrev studenterna att de kände stress när de hade för många 

examinationer i skolan samt många andra åtaganden på fritiden som de inte hann med. 

Detta ledde till att de inte fick tid över till att studera. Som den tidigare studien (Pereira 

& Barbosa, 2013) visade påverkas studenterna av examinationerna i skolan. Att ha för 

mycket att göra leder till stress som förklaras av studenterna som negativ. De mår dåligt 

av att stressa över sina examinationer och detta påverkar deras hälsotillstånd. För att 

hantera sin stress umgicks studenterna med sina vänner, tränade eller gick på fest. Detta 
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går att relatera till Pereira & Barbosas (2013) studie som visade att studenter gick på 

promenad eller sökte glädje i roliga aktiviteter. Studenterna behöver koppla bort vad det 

är som stressar dem för att klara av stressen. 

 

I den här studien förklarar studenterna att det som motiverar dem till att klara av 

uppgifter är att det är intressant, att de är duktiga på vad de gör samt att det finns mål till 

att avklara uppgiften. Detta beskriver även Grant (2011) i sin studie där studenterna blev 

motiverade av att de var duktiga och fick planera sitt arbete som de ville. Studenterna 

behöver ha motivation för att vilja utföra en uppgift. Blir de inte motiverade väntar 

studenterna in i det sista med en uppgift vilket leder till att de känner sig stressade. 

Studenterna beskrev att det kunde kännas som att vissa uppgifter inte var meningsfulla 

under studietiden vilket också påverkade hur studenterna upplevde sin stress. Detta 

påverkar studenterna negativt som tidigare förklarats vilket leder till ett sämre 

hälsotillstånd. Däremot kan stressen i sig motivera studenterna till att utföra uppgifter 

men stress som motivationsfaktor gör att de mår sämre efter en avklarad uppgift. 

Intresse och glädje som motivationsfaktor gör att de mår bättre efter avklarad uppgift. 

 

Det är intressant att se hur stress och motivation påverkar studenterna på olika sätt. 

Precis som Park et al (2012) beskriver finns det ett samband mellan stress och 

motivation hos studenterna. Deras studie beskriver att högre stress kan hjälpa 

studenterna till att klara av studierna. Studenterna i den här studien beskriver att deras 

stress är en motivationsfaktor i sig. Däremot mår de inte bra av den stressen som 

uppkommer vilket visar på att för mycket stress som motivation är sämre för deras 

hälsotillstånd. Det märktes på studenterna att de behövde ha kontroll över sin tillvaro, 

att de kände intresse för det de gjorde samt fick stöd från vänner och familj för att de 

skulle må bra. Detta beskrevs både när de förklarade deras stress och motivation. Att 

hålla isär stress och motivation var svårt för studenterna när de besvarade frågorna och 

de beskrev ofta stress och motivation i relationer till sitt hälsotillstånd. 

 

För att vrida på diskussionen beskriver studenterna att stressen påverkar deras 

motivation och hälsotillstånd negativt. De flyr ofta undan sina problem genom träning, 
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umgås med vänner eller fester så studierna blir lidande. När studenterna inte känner av 

motivationen skjuter de fram sina uppgifter vilket minskar deras kontroll på tillvaron 

och ger stress. De anser att det är viktigt att hantera stressen men ändå skjuter de fram 

sina problem. Skulle studenterna plugga åtta timmar om dagen borde deras kontroll öka 

och deras stress minska. Och minskar stressen bör även studenterna känna glädje över 

sitt ansvar vilket kan öka motivationen. En fråga är ifall studenterna pluggar tillräckligt 

på dagarna och om de tar ansvar över sina egna studier. En student har till skillnad mot 

en anställd en frihet men med ett visst ansvar. Skulle studenterna använda sin frihet till 

att plugga och inte fly undan sina problem bör även stressen minska och motivationen 

öka när de känner av sin kontroll. 

 

Att stress och motivation är viktigt ur ett hälsoperspektiv påvisas i studien. Därför är det 

viktigt för studenterna att få förståelse för vad stress och motivation är samt hur 

studenterna kan arbeta för att motverka stressen. Negativ stress är ett hälsoproblem i 

dagens samhälle där psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att 

hälsotillståndet upplevs negativt (Socialstyrelsen, 2009). Detta gör det ännu viktigare att 

belysa vad stress gör för studenterna. Stress påverkar inte enbart hälsotillståndet utan 

även om studenten blir motiverad eller inte. På universitetet bör detta tas i åtanke då 

motivation är viktigt för att kunna slutföra studierna. Eftersom skolan är en stor källa till 

stress och den psykiska ohälsan har ökat hos yngre (Persson, 2010) vilket i denna studie 

kan påverka motivationen så bör det funderas över. Däremot går det att fråga om 

ansvaret bör ligga hos universitetet eller studenten själv. Studenterna beskriver att de 

har lite tid till att utföra uppgifter vilket genererar stress. Däremot när stressen blir för 

hög kopplar de bort skolan och gör roligare saker istället vilket minskar stressen för en 

liten stund. Påverkas motivationen av studenternas stress så är det intressant att försöka 

gå vidare till att förstå vad som behöver göras för att minska studenters stress och ge 

studenterna en motivation som inte behöver komma ifrån den stress studenterna känner. 

För när motivationen kommer från stress beskrev studenterna att de inte mådde bra 

vilket som tidigare förklarats minskar deras hälsotillstånd. 
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7.2 Fortsatt forskning 

 

I en kvalitativ studie går det bara att uttala sig om vilka resonemang som kommer fram 

bland den här studiens studenter. Det går inte att uttala sig om att så här är det bland alla 

studenter vid andra universitet eftersom denna studie endast riktade in sig på 

Linnéuniversitetets studenter. Jag skulle gärna se att det forskades mer kring 

resonemangen stress och motivation hos studenter då det inte finns mycket empiri från 

kvalitativ forskning. 

 

Ett annat intressant perspektiv att forska mer kring är hur studenterna ser på sina 

universitetsstudier och vad dessa bör ge studenterna i stress och motivations syfte. Att 

stress och motivation påverkar studenterna visas i studiens resultat och därför är det 

viktigt att lära ut om hur stress påverkar studenterna. Detta för att i förebyggande syfte 

kunna arbeta för att studenterna ska må bättre och bli mindre stressade. 

 

Utöver det vore även intressant att se resonemang kring stress och motivation hos 

studenter ur ett genusperspektiv för att se ifall det finns skillnader och vad då dessa 

skillnader beror på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev 

Hej 

Mitt namn är Madelene Aspe Carlsson och jag läser den sista terminen på det 

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som handlar 

om vilka resonemang studenter har kring stress och motivation i skolan samt ifall 

resonemangen ser olika ut beroende på om inriktningen studenterna läser har hälsa eller 

inte. 

 

Mitt syfte är: Syftet med den här studien är att undersöka hur studenter på 

Linnéuniversitetet som läser olika universitetsstudier förhåller sig till och hanterar 

stress samt hur olika motivationsfaktorer kan förstås i relation till studenternas studier. 

 

För att kunna svara på mitt syfte skulle jag vilja träffa Er och ställa några frågor. För att 

Ni ska kunna förbereda Er på intervjufrågorna bifogar jag dessa i mejlet. Intervjun 

kommer ta ungefär 20 minuter och all information som samlas in kommer behandlas 

konfidentiellt. Jag föredrar att intervjun spelas in men vill Ni inte bli inspelade för jag 

anteckningar istället. Ni väljer plats där intervjun sker. 

 

Vill Ni vara med i intervjun får Ni gärna höra av er till mig. Tack på förhand! 

Hälsningar, Madelene Aspe Carlsson, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Kontaktinformation: 

Madelene: 073 710 60 43 eller ma222ma@student.lnu.se 

  

mailto:ma222ma@student.lnu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket program läser du? 

3. Civilstånd (Bor ensam/sambo/gift). 

4. Är du hälsointresserad och är mån att ta hand om din kropp? 

5. Lägger du ner tid på att lära dig mer om hälsa på fritiden? 

 

Stress 

1. Vad är stress för dig? 

2. Vet du hur kroppen påverkas av stress? Både din egen kropp och i allmänhet. 

(vid svar nej förklara vad som händer och hur det känns). 

3. Är det viktigt att ha en kunskap om hur stress påverkar kroppen? 

4. Varför? (Följdfråga från fråga 3). 

5. Hur blir du när du är stressad? 

6. Är det något speciellt som gör dig stressad som du vet om? Och varför? 

7. Vilka uppgifter i skolan har en tendens att stressa upp dig mer? 

8. Blir du mer stressad av att utföra uppgifterna ensam eller i grupp? Varför? 

9. Varför stressar de uppgifterna upp dig? 

10. När det är nära en examination i skolan, hur mår du då? 

11. När har du som mest kontroll i skolan enligt dig? 

12. Vad gör du när du inte känner att du har kontroll?  Varför? 

13. Och i vilket sammanhang känner du att du har som minst kontroll i skolan? 

Varför? 
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14. På vilket sätt hjälper människorna i din omgivning dig när du känner att du har 

mycket att göra? På vilket sätt har du stöd från dina lärare, familj och vänner? 

15. Vad gör du för att ta det lugnt och varva ner? 

 

Motivation 

1. Vet du vad motivation är? 

2. Vad är viktigast för dig för att du ska känna dig motiverad? 

3. Vad gör dig glad? 

4. Vad gör dig ledsen? 

5. Varför studerar du? 

6. Är det viktigt att veta vad som gör dig motiverad och vad som gör dig mindre 

motiverad? 

7. Varför? (följdfråga från fråga 6). 

8. Vad är det viktigaste med att få en utbildning? (ifall det inte kommer fram i 

fråga 5) 

9. Vad är det som driver dig till att klara av uppgifterna i skolan? 

10. När du får en ny uppgift, hur går du tillväga för att lösa den? Gör du den direkt 

eller väntar du till sista minuten? Varför? 

11. När du klarar av saker, hur känner du dig då? 

12. Vad gör du när du inte klarar av uppgifter? 

13. Hur hittar du motivation när du är som mest stressad? 

 

Avslutande frågor 

1. På vilket sätt tror du att studenters synsätt på stress och motivation påverkas av 

ifall de läser ett program som har hälsa som inriktning eller ett program som inte 

har hälsa som inriktning? 

2. Tror du att studenter som läser som läser ett hälsoinriktat program har en mer 

förståelse på hur stress påverkar studenterna och vad studenterna kan göra åt 

stress?  

3. Jag har inga flera frågor – är det något du skulle vilja tillägga eller fråga innan vi 

avslutar intervjun? 


