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Prestationsångest 
Yttre faktorer som relaterar till upplevd press i studier hos unga studerande män  

 
Alexandra Assmar och Mikaela Daleke 

I denna studie har prestationsångest undersökts i relation till tre olika typer av 
socialt stöd och två faktorer inom tidspress. Tidigare forskning pekar på att socialt 
stöd spelar en betydande roll för minskad prestationsångest i studier, samt att 
tidspress ger en ökad effekt. Undersökningen hade 151 manliga studenter från två 
olika program på en högskola. Mätningen av socialt stöd och tidspress skedde 
genom en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar för att få fram om hur 
dessa huvudeffekter har en inverkan på prestationsångest. Resultatet visade att 
högt socialt stöd och lite tidspress minskar prestationsångest samtidigt som lågt 
socialt stöd och mycket tidspress leder till ökad prestationsångest. En åtgärd för 
ökat socialt stöd kan vara att aktivt arbeta för en större sammanhållning mellan 
studenterna. Vi valde att endast undersöka män för att tidigare forskning kring 
detta ämne har haft stor fokus på endast kvinnor. 

 
Keywords: Performance anxiety, test anxiety, time pressure, social support, anxiety 

 
Inledning  

Studier på högskolenivå kan vara både svåra och krävande. Det är en kultur av prestation och 
ambition på en helt ny nivå än tidigare upplevt i skolmiljö. Detta påverkar studenter i deras 
vardag från dagen de kliver in på högskolan fram till den efterlängtade examen. 

Niditch och Varela (2012) påvisade att mödrar som har haft ett avvisat beteende gentemot 
sitt barn under barnets uppväxt har resulterat till att barnet senare i sin ungdom får en ökad 
risk till ångest och minskad tro på sin egen förmåga. Mödrar som har haft ett kontrollerande 
beteende mot sitt barn under barnets uppväxt visade ett marginellt betydande för ångest hos 
ungdomen. Faderns beteende gentemot barnet visade inget associerat med ångest vare sig 
fadern var kontrollerad eller avvisande. Resultatet visar alltså att det finns ett stort samband 
mellan upplevd ångest i ungdomsåren om mödrar har ett negativt avvisade föräldraskap. 

Kearney, Gauger, Schafer och Day  (2011) hävdade att unga individer som har social fobi 
och/eller prestationsångest tenderar att ha ett negativt beteende i förhållande till skolan och en 
stor benägenhet att skolvägra. Detta kan bero på att de har svårt att bemöta andra individer 
anknutet till social fobi. Individerna kan även uppleva prestationsångest i olika situationer 
som är skolrelaterat exempel vid skolarbeten. De kan tyckas att dessa situationer är 
skrämmande och/eller jobbiga som kan leda till att de får en känsla av negativ press. På grund 
av denna negativa press kan det resultera till att individerna väljer att hålla sig undan ifrån det 
som orsakar denna känsla, vilket i detta fall är skolan.  
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Plaisier et al. (2010) menade att individer som arbetar och har ångestsyndrom kan resultera 
i att effekten på arbetet påverkas negativt. En central egenskap i ångestsyndrom är 
undvikande av situationer som är utlösande. Vissa individer som har ångestsyndrom kan 
stärka en personlig flyktmekanism genom att undvika arbetsplatsen när det uppstår eventuella 
problem i arbetet. De kan även hålla sig borta från sociala situationer om de har social ångest, 
som har en negativ inverkan på deras insats vid arbetet. Ångest kan leda till depressiva 
symptom som innebär att individen får mindre energi, dåliga sömnvanor och 
koncentrationssvårigheter som då påverkar deras insats i arbetet negativt. Arbetsplatser som 
har arbetstagare med ångest syndrom kan leda till höga arbetskostnader för arbetsgivaren på 
grund av förlorad produktivitet och arbetarna som har ångest syndrom kan minska sina 
karriärer möjligheter.  

Abrahamsen, Roberts, Pensgaard och Ronglan (2008) hävdade att kvinnor och män som 
idrottar kan uppleva mer prestationsångest vid klimatbyte det vill säga om de är vana att bara 
ha träning och sedan ska tävla. Vid tävlings tillfälle kan individerna uppleva mer 
prestationsångest. Riktlinjen ego orienterad innebär att en individ vill framhäva sig själv och 
framstå som mer överlägsen än andra individer. I studien kom de fram till att riktlinjen ego 
orientering påverkade kvinnorna mer än männen i användning av copingstrategier. Kvinnorna 
upplevde mer tillgänglighet av socialt stöd än vad männen gjorde men trots detta upplevde 
kvinnor mer oro och prestationsångest än männen. Vilket kan bero på kombinationen av ego 
orientering och oro vid klimatbyte förutspådde mer prestationsångest för kvinnor i den 
upplevda förmågan. Det kan även bero på att de upplevde mer konkurrenstryck och 
motivationen sänktes då och prestationsångest höjdes.   

Lazarus och Abrahamovitz (2004) menade att många forskare säger att en vanlig form av 
prestationsångest är att tala inför en publik. Denna rädsla kan påverka de individer som är 
livrädda för att tala inför endast 2 eller 3 personer, men detta påverkar även de individer som 
är ångestfulla för att tala inför en stor publik. En bedömning utifrån en individs beteende kan 
visa olika underliggande bekymmer exempel rädsla för att göra fel, se dum ut, uttala något fel 
eller svimma. Skådespelare kan vara rädda för att glömma sina repliker, musiker är främst 
rädda för att spela fel och idrottare kan försämra sin prestation av tanken på att förlora. 
Prestationsångest inkluderar även för de individer som är rädda för att inte göra ett bra jobb 
ifrån sig eller att inte göra ett gott intryck på någon annan individ. 

Sadler och Miller (2010) påvisade att prestationsångest är starkt associerat med 
personligheten då personlighetsdragen hos individen är neuroticism dvs. emotionellt 
instabilitet (NEM) som drivs av stress reaktion (SR) och alienation (AL). SR är det som 
framträder mest i NEM och är relaterat till frekvensen samt intensitet av emotionellt 
instabilitet såsom ångest, ilska och skuld i vardagen. AL handlar om att en individ återspeglar 
det sociala interpersonella och är benägenhet att uppleva världen som en ondskefull, tro att 
man har blivit sviken och utnyttjad samt lurad av andra individer. De individer som hade låg 
NEM hade generellt inte lika hög prestationsångest till skillnad från de som har hög NEM. 

Sadler och Miller (2010) utförde deras studie genom att deltagarna fick skriva i en dagbok 
om bland annat hur olika föreställningar hade varit. Det resulterade till att de som hade hög 
nivå av NEM och hög prestationsångest minskades sedan efter en tid. Detta kan delvis bero på 
successiva föreställningar under varierande omständigheter men kanske även genom 
dagboken som var en slags terapi för dem samt att de fick en känsla av egenkontroll.   
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Cox och Kenerdy (1993) hävdade att studenter som studerar musik visade sig ha en större 
känsla av prestationsångest under sitt solouppträdande men mindre prestationsångest när de 
uppträdde tillsammans i grupp. De studenter som hade hög nivå av social fobi var mer 
ångestfulla under ett solo uppträdande än de studenterna som hade låg nivå av social fobi. 
Orsaken till detta kan vara att de studenter som hade social fobi och utförde ett 
solouppträdande var mer ångestfulla för hur publiken skulle bedöma deras framträdande. 
Dessa studenter hade inte bara prestationsångest för själva uppträdandet utan även för den 
sociala situationen. När samtliga studenter uppträdde i grupp kände de studenter som hade 
social fobi mindre prestationsångest. Detta kan bero på att de inte var själva uppe på scen och 
blev bedömda av publiken. Dessa studenter kände varken prestationsångest eller socialfobi för 
de andra studenterna då de är vana att öva tillsammans. Detta kan enligt Cox och Kenardy 
(1993) bero på att studenterna fick en känsla av socialt stöd.  

Alexitch, Blankstein och Flett (1987) definierade termen examinationsångest (test anxiety) 
som känslor beträffande prestation vid examinationsmoment i studier. De påpekar att det finns 
ett antal faktorer som spelar en viktig roll i att orokänslor och förtvivlan uppstår inför 
examinationer och leder till denna typ av prestationsångest. Enligt forskningen har faktorer 
som individens förväntningar, föreställningar och förberedelser en stor betydelse i frågan om i 
vilken mån examinations-ångest uppkommer. En viktig upptäckt som gjordes i detta var 
vikten vid vägledning av studenter att lägga fokus på att bidra med positiva och realistiska 
förväntningar. 

Putwain, Woods och Symes (2010) tog vidare upp problematiken kring ångest angående 
akademisk prestation, med vikt på hur socialt stöd från föräldrar och lärare har en direkt 
påverkan. Resultatet i denna studie framlägger bevis för att en låg akademisk självbild och tro 
på sin egen förmåga att prestera framförallt leder till större oro och ångest. Detta leder i sin tur 
till sämre studieresultat. En annan viktig aspekt är individens egen målsättning i studierna 
samt dennes upplevda akademiska kompetens. Här lägger de även vikt vid att lågt socialt stöd 
och press från föräldrar bidrar med oro och ångest. Det finns ytterligare ett positivt samband 
mellan lärares attityd gentemot och förväntningar på studenterna och den upplevda 
examinationsångesten. Lärare med höga förväntningar och som samtidigt främjar rädsla för 
att prestera dåligt leder till ångest hos studenten.  

Halamandaris och Power (1990) undersökte förhållandet mellan personlighetstyper som 
extraversion, neuroticism samt prestationsmotivation och upplevt socialt stöd i 
universitetslivet. Ett mål var att undersöka förhållandet mellan att hantera stress inför 
examinationer, sociala anpassningar i skolmiljön och akademisk prestation. De pekar på att 
det finns olika nivåer av hur en student anpassar sitt liv efter universitetslivet. I 
undersökningen delades studenter in i tre nivåer av anpassning. Resultat visade att de 
studenter som var i högsta nivån av anpassning och mest aktiva i universitetslivet också 
visade en ökad känsla av socialt stöd från sin omgivning. I undersökningen delades 
studenterna även in i tre olika nivåer beroende på individens upplevda ensamhet. De studenter 
som upplevde sig ensamma hade också högre resultat av ångest och lägre upplevt socialt stöd. 
Det upptäcktes även att det finns en koppling mellan individer med personlighetstyp 
extraversion och synen på sina studier och målsättningar. Dessa utåtriktade och sociala 
individer (extraversion) visar mer förhoppningar och förväntningar att klara sina studier. De 
individer som istället visade sig besitta egenskapen neuroticism påvisar ökad känsla av ångest 
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och ängslan att misslyckas i sina studier. Sammanfattningsvis, individer med rädsla att 
misslyckas uppfattar sig mer ensamma och utan socialt stöd i sina studier medan de med höga 
förhoppningar att lyckas upplevde ett större socialt stöd och mindre ensamma i generell 
mening.  

I Culler och Holahans (1980) forskning utgår de från att individer i studiesammanhang 
antingen har en hög eller låg oro och ångest-faktor hos sig personlighetsmässigt. De studenter 
som visar sig mer oroliga och ångestfyllda inför akademisk prestation och studier i allmänhet 
presterar enligt resultat sämre i sina studier än de studenter som visar sig mer självsäkra i att 
tro på att klara av sina studier. Strahan (2003) visade att socialfobi spelade en signifikant roll i 
akademisk prestation hos individer, eftersom det är sammankopplat med att våga fråga om 
hjälp av andra individer och diskutera problem med lärare. Studien visar även en betydande 
roll för uttryckning av känslor, då detta leder till bättre akademisk hälsa, eftersom det är 
viktigt att kunna uttrycka sina frustrationer. Detta resultat konstaterar även praktiska skäl 
varför det är viktigt att kunna uttrycka sina känslor kring studier, eftersom det kan ha ett 
avgörande i hur individen får och söker stöd. Det underlättar för individen att kunna hantera 
jobbiga situationer, då de blir mer benägna att söka information om resurser att få hjälp som 
skolhälsan, andra studenter och lärare.  

Kellogg, Hopko och Ashcraft (2010) betonade att ångest över studier inom matematik 
påverkar studieresultat hos studenter, samtidigt som det påvisar fysiologiska effekter. Denna 
studie har även visat, beträffande den ångest som kan förekomma vid matematiska studier, att 
det leder till felaktig tro på sin egen förmåga vid oförmåga att lösa matematiska uppgifter. 
Detta i sin tur leder till att studieresultaten påverkas och att studenter undviker 
studierelaterade situationer och yrkesval där matematiska färdigheter utvärderas. En teori i 
studien handlar om att orokänslor och ångest påverkar arbetsminnet och att det är en 
anledning varför prestationen minskar och blir sämre. En liknande studie har gjorts av 
Beilock, Kulp, Holt och Carrs (2004) där ett experiment utfördes om hur pass mycket 
problemlösning inom matematik påverkas av tidspress. De lät uppgifterna i experimentet bero 
på graden av användning av arbetsminnet. Ju mer information de var tvungna att ta in i 
arbetsminnet under problemlösningsprocessen desto mer påverkades resultatet och 
studenternas prestation till det negativa. Studien konstaterar att ju mer belastning för 
arbetsminnet under problemlösning inom matematik desto mer påverkas studenter av 
tidspress och presterar sämre. De visade därefter att det spelar en viktig roll för 
problemlösning under tidspress att information tidigare ska ha fått möjlighet att bearbetas, då 
information som finns i långtidsminnet bidrar med ökad säkerhet och bättre prestation i 
problemlösningen hos studenterna.  

McFarland och Teichners forskning (2009) lägger bland annat fokus på hur miljön 
påverkar individers prestationer. Det centrala budskapet i studien är att miljön och 
omgivningen alltid är en viktig faktor i individers agerande och prestationer. Syftet med 
studien är i det stora hela att visa hur människan påverkas av olika miljöförhållanden och hur 
prestationer förändras beroende på olika manipulationer av miljön i omgivningen. Resultat 
visar att miljöförhållanden har en effekt på både individers fysiska och psykiska förmåga att 
prestera. Faktorer som temperatur och luftförhållanden och dess variation undersöktes, och 
resultat som att syrebrist leder till försämrad syn redovisas. I Nelson och Debackers studie 
(2008) ligger fokus istället på den sociala miljön och att vänner och socialt stöd bidrar med 
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motivation, målsättningar inom studier och en tro på sin egen förmåga. En anledning till 
varför socialt stöd från klasskamrater är viktigt inom universitetsvärlden och spelar roll för 
akademisk prestation och målsättning för att klara av studier. Motivationen att lära sig ämnet i 
skolan, och att ta till sig information ligger mycket i relationer och välmående i umgänget. De 
betonar även att klasskamraters målsättningar och beteenden kring sina studier påverkar 
varandra.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som relaterar till prestationsångest hos 
unga män i sina studier. Vi valde att endast undersöka män för att i tidigare forskning har man 
fokuserat väldigt mycket på kvinnor. De faktorer som valts i studien är utbildning, tidspress 
och socialt stöd. I denna studie har prestationsångest hos unga studerande män inom ekonom- 
och byggingenjörsprogrammet på en högskola undersökts. Målsättningen var att få en större 
förståelse för prestationsångest hos manliga studenter och ge en överblick vilka faktorer som 
kan tänkas relatera till denna ångest.   
 
H1: Unga manliga studenter som studerar på ekonomiprogrammet känner mer 
prestationsångest än manliga studenter som studerar på byggingenjörsprogrammet. Denna 
hypotes baseras på att ekonomerna kommer att ha hand om samhällets ekonomi.  
 
H2a: Socialt stöd från familj visar ett samband med minskad prestationsångest hos unga män 
som studerar.  
 
H2b: Socialt stöd från vänner visar ett samband med minskad prestationsångest hos unga män 
som studerar. 
 
H2c: Socialt stöd från lärare visar ett samband med minskad prestationsångest hos unga män 
som studerar.  
 
H3a: Tidspress orsakat av extrajobb visar ett samband med ökad känsla av prestationsångest 
hos unga män som studerar.  
 
H3b: Tidspress i studier visar ett samband med ökad känsla av prestationsångest hos unga 
män som studerar.  

 
Följande frågeställning undersöktes: 
1. Hör känslan av mycket tidspress och lite socialt stöd ihop med en högre grad av 
prestationsångest än känslan av lite tidspress och mycket socialt stöd hos unga män som 
studerar?   
 

Metod 

Deltagare 
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Studien bestod av 85 män som studerade på ekonomprogrammet och 66 män som 
studerade på byggingenjörsprogrammet på en högskola i Västmanland. Det förekom inget 
individbortfall inom de två utbildningarna. Endast två utbildningar valdes ut för att möjliggöra 
en senare jämförelse mellan männen studerandes på de olika programmen. Medelåldern på 
respondenterna var 22 (SD = 2.4) år med åldersspannet 19 till 31 år.  
 
 
 
Material  

En enkät konstruerades med skalor rörande de olika variablerna i undersökningen. Frågor 
till studiens enkät hittades genom tidigare enkäter inom ämnet psykologi, då de mest relevanta 
för studien valdes ut. Vetenskapliga skalor gick inte att hitta inom området prestationsångest 
och på grund av tidsbrist fick detta istället duga. Den färdiga enkäten bestod i första hand av 
frågor angående respondentens nuvarande generella bild av sitt välmående. Frågor som följde 
berörde respondentens upplevda sociala stod från familj, vänner och lärare. Avslutningsvis 
fick respondenten besvara frågor beträffande tidspress i sina studier samt pga. ev. extra arbete 
vid sidan av studierna. Ålder, utbildning och termin användes som bakgrundsvariabler. Vid 
senare analys kodades byggingenjörsprogrammet med 0 och ekonomprogrammet med 1.  

För att exemplifiera en skala av frågor gällande variabeln tidspress i enkätformuläret som 
respondenten fick svara på. Deltagarna fick på plats fylla i enkäten varpå de fick en klar 
beskrivning över vad varje moment av enkäten gällande de olika variablerna handlade om. 
Ex. ”Dessa frågor handlar om hur du upplever tidspress av dina studier:”  

En kort beskrivning över hur svarsalternativen skulle besvaras presenterades även innan 
varje ny kategori av frågor. Ex. Du svarar på följande frågor genom att fylla i en skala från 
Instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). Välj det alternativ som bäst stämmer överrens 
med sin upplevelse.  
 

1. Studietakten är för krävande                                  

2. Mina studier kräver mycket tid                                  

Enkäten bestod som tidigare nämnt av sju delar där samtliga skalor besvarades på en 7-
gradig skala där 1 var instämmer inte alls och 7 var instämmer helt. Den första bestod av 
frågor om generellt välmående och prestationsångest	  (Cronbachs alfa .83). Följande kategorier 
av frågor handlade om socialt stöd från familj (Cronbachs alfa .86), socialt stöd från vänner 
(Cronbachs alfa .81) och socialt stöd från lärare (Cronbachs alfa .89). De sista frågorna 
handlade om tidspress inom studier (Cronbachs alfa .84) samt tidspress på grund av eventuellt 
extra arbete vid sidan av studierna (Cronbachs alfa.77). Alfa-värden för samtliga sektionerna 
av frågor angående de olika variablerna låg alla på värden mellan .77 till .89 vilket framlägger 
bevis för att frågorna höll sig väsentliga nog för ämnet för att få ett relevant resultat. Detta 
ökar alltså validiteten på studien. 

Det är även viktigt att notera innebörden av svaren på enkätfrågornas skalor och att dessa 
varierar inom enkäten eftersom det har en stor betydelse för resultatet. Efter omvändning av 
frågor i samtliga kategorier förutom den inom tidspress i studier, tyder höga siffror på positiva 
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känslor angående studier medan låga tyder på negativa. Detta gäller alla kategorier av frågor i 
enkäten förutom den angående tidspress inom studier, där höga siffror istället tyder på ökad 
känsla av tidspress i studier. Detta kan noteras i det givna exemplet.  
 
Procedur 

Vid utlämnandet av enkäten betonades att respondentens medverkan att besvara frågorna 
var frivilligt och anonymt. De blev även upplysta muntligt om studiens syfte och 
frågeställningar. De besvarade sedan enkäten under tystnad. Ingen debriefing var nödvändig i 
denna studie med tanke på att ingen manipulation utfördes och studiens syfte talar klart och 
tydligt om allt respondenterna behöver veta. De massutlämnanden av enkäter i 
föreläsningssalar bidrog med stor datainsamling trots den begränsning som tillkom på grund 
av den valda könsinriktningen. Datainsamlingen skedde under ett antal föreläsningar där 
enkäter delades ut till de av manligt kön. Utdelning av enkäter blev möjligt genom 
mailkontakt med föreläsare inom de två programmen, då fem föreläsare svarade och gjorde 
det möjligt att få in ca 80 st. besvarade enkäter. De övriga enkäter i studien delades ut genom 
personliga kontakter med studenter inom de två programmen, och vidare genom ett så kallat 
snöbollsurval. Flera enkäter anförtroddes alltså åt studenter inom de utvalda programmen att 
delas ut bland studiekamrater som sedan återlämnas. 

I enkäten gavs även möjlighet till respondenterna att bli kontaktade för att ta del av 
resultatet av studien. Problematik angående vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
observerades efter datainsamlingen, då en miss upptäcktes gentemot konfidentialitetskravet. 
På grund av respondentens valmöjlighet att skriva sin email-adress på enkäten i syfte att ta del 
av resultatet ökade risken för respondenten att bli offentlig. 
 

Resultat  

För att kunna besvara samtliga hypoteser bildades index för de oberoende variablerna i 
studien. Därefter genomfördes Pearsons korrelationskoefficient för att besvara samtliga 
hypoteser. Detta för att göra möjligt att visa skillnader och samband. Studiens frågeställning 
besvarades genom utförd tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar samt en envägs ANOVA 
för oberoende mätningar. Ett fåtal partiella bortfall förekom endast då ett fåtal frågor i vissa 
enkäter inte blivit besvarade, dessa ersattes av medelvärdet av den specifika frågans totala 
svar.  

I Tabell 1 redovisas resultatet som besvarar samtliga av studiens hypoteser. Beträffande 
första hypotesen angående skillnad på upplevd prestationsångest inom de två programmen 
konstaterades att studenter på ekonomprogrammet känner lite mer negativa känslor kring sina 
studier än byggingenjörsprogrammet. Det upptäcktes ingen signifikant skillnad (p = .303).  
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Tabell 1.  
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik. 

Not. *p <. 05, **p < .01, ***p < .001.  
n = 151, vid extra arbete n = 83  
a(0 = Byggingenjörer, 1 = ekonomer) där höga siffror tyder på mindre prestationsångest. 

Som förväntat i hypotes 2a fanns det ett samband där ju mer socialt stöd man hade från 
familjen desto mindre prestationsångest hade de manliga studenterna. (r151 = .23, p <.01). I 
hypotes 2b visade resultatet att socialt stöd från vänner minskar prestationsångest (r151 = .28, 
p < .001). Hypotes 3a visade att tidpress orsakat av extrajobb inte leder till prestationsångest. 
(r151 = .41, p < .001). I hypotes 3b visade att tidpress i studier ökar känslan av 
prestationsångest hos de manliga studenterna (r151 = -.45, p < .001).  

I tabellen indikerar positiva värden att deltagarna känner mindre prestationsångest, 
samtidigt som negativa värden innebär att de upplever mer prestationsångest. Detta beror på 
att enkätfrågor har besvarats med höga värden när respondenten har känt mindre 
prestationsångest och tvärt om. Detta omfattar alla enkätfrågor förutom den gällande 
”tidspress i studier” där besvarade låga värden istället inneburit mindre känsla av press och 
höga värden en ökad känsla. Detta förklarar att r-värdet blev negativt angående hypotes 3b 
men innebörden blir den samma. Inget statistiskt signifikant stöd kunde fastställas för hypotes 
2c där hypotesen var att socialt stöd från lärare minskar prestationsångest hos unga män (p = 
.626). Deltagarna kategoriserades först in i två grupper, de som kände press i sina studier och 
de som inte kände någon press. Gränsen mellan hög och låg var medianen av skalan som var 
3,5. Detta baserades på om de hade besvarat enkätfrågorna med låga samt höga värden där 
höga värden tyder på lite press och tvärt om. Deltagarna delades sedan ytterligare upp i fyra 
undergrupper beroende på upplevt socialt stöd, de som upplevde att de får socialt stöd och de 
som känner tvärt emot. Gränsen mellan att uppleva stöd eller inte var medianen. De fyra 
slutliga undergrupperna som skapades var beroende på upplevd känsla av Låg tidspress/lågt 
socialt stöd, Hög tidspress/lågt socialt stöd, Låg tidspress/högt socialt stöd och Hög 
tidspress/högt socialt stöd. Även här baserat på besvarade enkätfrågor.  

En 2 x 2 ANOVA för oberoende mätningar visar att båda huvudeffekterna tidspress F(1, 

147) = 40.690, p < .001, np
2= 0.211 och socialt stöd F(1, 147) = 5.159, p < .05, np

2= 0.026 
var signifikant. Det var däremot inte interaktionseffekten F(1, 147) = 0.066, p <  .05. 
Resultatet av mätningen av låg (M = 4.6, SD = 0.79) samt hög tidspress (M = 3.8, SD = 0.73) 
och lågt (M = 4.1, SD = 0.91) samt högt socialt stöd (M = 4.3, SD = 0.77) konstaterar att 

Variabel                            M           SD         1           2           3           4           5           6          7                 
1.Prestationsångest          4.2          0.85        - 
2.Utbildninga                                                                                          .08         - 
3.Socialt stöd familj         4.5           1.1        .23**     .08      - 
4.Socailt stöd vänner        5             0.81      .28***    .15      .31***  - 
5.Socailt stöd lärare          4.2          1.1       -.04         -.05     .13       .08          -    
6.Tidspress i studier          4.2          1.2       -.45***   .04      .03       .19*      .09     - 
7.Tidpress av extra jobb   4.3          0.94       .41***    .06     .25***  ,33**   -.25*     -.26*  -                              
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känslan av mycket socialt stöd leder till minskad känsla av prestationsångest och känslan av 
mycket tidspress leder till ökad känsla av prestationsångest.  

En envägs ANOVA för oberoende mätningar visade ytterligare att det fanns signifikanta 
skillnader i prestationsångest mellan de fyra grupper som kombinerades utifrån tidspress (låg, 
hög) och socialt stöd (lågt, högt), F(3, 150) = 15.14, p < .001, h2

p = .24. Post hoc test med 
Tukey utfördes för att få ut vart skillnader fanns mellan de fyra undergrupperna. Den största 
skillnaden fanns mellan de som hade låg tidspress och högt socialt stöd som kände mindre 
prestationsångest (M = 4.81, SD = 0.64) än dem som hade hög tidspress och lågt socialt stöd 
(M = 3.75, SD = 0.77), p < .0005. Tabell 2 för resultatet av samtliga parvisa jämförelser.  
 
Tabell 2 

Post hoc test med Tukey för prestationsångest och Tidspress x Socialt stöd kombinationer 

Tidspress/socialt stöd kombination                         M SD   

Högtidspress/lågt socialt stödb  3.75a 0.77 

Högtidspress/högt socialt stödb  3.99a 0.68 

Låg tidspress/lågt socialt stöda  4.50b 0.90 

Låg tidspress/högt socialt stöda  4.81b 0.64 

___________________________________________________________________   

Not. Medelvärden med olika bokstaver skiljer sig åt med Tukey p < .05. 
 

Diskussion 

Resultatet 
Syftet med studien var att undersöka yttre faktorer som socialt stöd och tidspress och hur 

de relaterar till prestationsångest hos unga män som studerar. Detta undersöktes utifrån sex 
hypoteser och en frågeställning. Första hypotesen i studien handlade om att ekonomer 
upplever mer prestationsångest än byggingenjörer. Tanken bakom denna hypotes var att 
ekonomer i framtiden arbetar inom bank- och finansvärlden samt har hand om samhällets 
ekonomi. Detta kan bidra med stor ansvarskänsla som kan leda till prestationsångest.  

Resultatet för denna hypotes konstaterade att studenterna på ekonomprogrammet upplever 
lite mer prestationsångest än studenterna på byggingenjörsprogrammet. Resultatet visade 
dock inget signifikant samband. Orsaken till att resultatet inte visade en signifikant skillnad 
kan bero på att byggingenjörer studerar i minst 3 år och att de sedan, till skillnad från 
ekonomerna, har möjlighet att studera i ytterligare 2 år inom programmet för att utveckla sina 
karriärmöjligheter. En 2 år längre utbildning kan uppfattas som mer krävande. Det kan också 
vara så att de upplever prestationsångest för att de i framtiden kommer att arbeta med 
byggnader, planering, ritning och optimering så att produktionen i samhället utnyttjas 
effektivt.  
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Den andra hypotesen berörde faktorerna socialt stöd från familj, vänner och lärare. De två 
förstnämnda visade ett signifikant samband för minskad prestationsångest. Med detta menas 
att upplevt socialt stöd minskar prestationsångest hos studenterna och att det är viktigt för 
studentens välmående att uppleva stöd från familj samt vänner. Detta kan även gälla i andra 
situationer i livet och inte bara inom studier. En teori skulle kunna vara att de som känner 
stort socialt stöd även har ett större självförtroende och självkänsla och därför även känner en 
större tro på sig själv. Ett rimligt antagande vore att även socialt stöd från lärare skulle visa ett 
positivt samband till minskad prestationsångest, eftersom tidigare forskning påvisar liknande 
resultat (Putwain, Woods & Symes, 2010). Socialt stöd från lärare visade däremot ingen 
signifikans på minskad eller ökad prestationsångest. Anledningen till detta kan bero på att på 
universitet och högskolor har studenter ett mer omfattande eget ansvar och är mer 
självständiga i utförandet av sina studier jämfört med i högstadiet samt gymnasiet.   

Det upplevda sociala stöd som genomsyrar majoriteten av enkäterna i studien var socialt 
stöd från vänner. Denna kategori av frågor fick i snitt högst värde med ett medelvärde på 5. 
Detta sociala stöd förekom oftare än det från familjen som hade ett medelvärde på 4.5. Även 
detta kan ha sin orsak i att studenter på universitet och högskolor lever i en mer självständig 
värld där socialt stöd från vänner kan tänkas vara viktigare för studentens välmående än det 
från familjen. Detta kan kopplas till Nelson och Debackers studie (2008) där det sociala stödet 
från vänner lyfts fram som en nyckel till välmående i skolmiljö eftersom det är vännerna som 
står närmast i individens vardag, speciellt på universitetet eftersom många studenter har flyttat 
hemifrån och inte har sin familj nära. Det är alltså det sociala stöd som står individen närmast 
som kan tyckas vara det viktigaste för förebyggandet av prestationsångest hos studenterna. En 
förklaring bakom känsla av prestationsångest på grund av lågt socialt stöd diskuterar Kearney 
et al. (2011) vars studie bygger mycket på teorier kring social fobi. Ett undvikande socialt 
beteende orsakar att man undviker skolan och sina medstudenter vilket i sin tur leder till att 
man saknar viljan att ta kontakt med nya studenter och tenderar då också att skolvägra (2001). 
Halamandaris och Powers (1990) forskning antyder likaså att ett undvikande av sociala 
sammanhang på universitet även orsakar känsla av lågt socialt stöd vilket i sin tur leder till 
negativa känslor gentemot sina studier angående målsättning och motivation. För att öka det 
upplevda sociala stöd hos studenterna kan ett förslag vara att aktivt arbeta för en större 
sammanhållning genom att arrangera fler gemensamma evenemang i och utanför skolmiljön.  

Tredje hypotesen avsåg att besvara om en ökad känsla av prestationsångest kunde relatera 
till grad av tidspress studenterna upplevde i sina studier. Denna hypotes omfattade även 
tidspress relaterat till om studenten hade ett extra jobb vid sidan av studierna. Ett statistiskt 
signifikant samband kunde konstateras för båda faktorerna. Studenterna som uppgav att de 
kände tidspress i sina studier kände också mer prestationsångest. Detta kan bero på att 
studenterna är mer självständiga i deras studier på universitet samt högskolan. Ett sätt som 
kan minska prestationsångest i detta fall kan vara att lärarna på gymnasiet förvarnar och visar 
studenterna hur det kommer att se ut i deras studier senare på högskolan samt universitetet. 
Lärarna bör låta studenterna redan då vara mer självständiga i deras studier då detta kan leda 
till att tidspress i studier minskar senare. De studenterna med extra jobb vid sidan av sina 
studier påvisade däremot inte att prestationsångest i studier skulle vara relaterat till detta. Det 
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visade sig tvärt emot att ett extra arbete vid sidan av studierna påvisade en minskad känsla av 
prestationsångest. Detta kan bero på att de flesta studenter som angav i enkäten att de har ett 
extra jobb helt enkelt trivs med sitt arbete och att det av den anledningen inte påverkar 
studierna negativt. Ett skäl till varför extra jobb inte leder till prestationsångest hos 
studenterna kan vara exempel att de känner en större ekonomisk trygghet.  

Ytterligare en teori angående varför tidspress har en ökad effekt på känslan av 
prestationsångest tar Beilock, Kulp, Holt och Carrs (2004) upp. Forskningen går ut på att 
tidspress leder till ökad belastning på arbetsminnet vilket i sin tur påverkar individens 
prestation. Forskning visar att ju mer tidspress studenten känner desto sämre blir den 
akademiska prestationen. Detta beror på att studenterna inte får tillräckligt med tid att 
bearbeta informationen i långtidsminnet vilket i sin tur leder till negativa känslor gentemot 
studierna. Detta kan i sin tur bero på individuella val av studieteknik, då studenter möjligtvis 
skjuter på arbetsuppgifter tills de känner att de måste prestera under tidspress.  

Studiens frågeställning berör frågan om känslan av mycket tidspress och lite socialt stöd 
leder till mer prestationsångest än känslan av lite tidspress och mycket socialt stöd hos unga 
män som studerar. Utförd variansanalys besvarar som väntat att den förstnämnda gruppen 
känner mest prestationsångest och den sistnämnda känner minst. Detta framlägger bevis för 
att socialt stöd är viktigt för individers välmående i sina studier, och hur stor påverkan 
tidspress har på känslan av prestationsångest. Det visades även finnas en signifikant skillnad 
mellan gruppen som upplevde mycket tidspress och lite socialt stöd samt den grupp som 
upplevde lite tidspress och lite socialt stöd. Det visades ingen signifikant skillnad mellan 
gruppen som upplevde mycket tidspress och lite socialt stöd och den grupp som upplevde 
mycket tidspress och mycket socialt stöd.  

Utöver frågeställningen konstaterades alltså, utefter ett utfört Post Hoc test i avseende att 
visa signifikanta skillnader mellan alla gruppkombinationer, att de studenter som känner 
mycket tidspress och mycket socialt stöd upplever mer känsla av prestationsångest än de som 
känner lite tidspress och lite socialt stöd. Tidspress relaterar alltså till känslan av 
prestationsångest starkt eftersom de individer med känsla av mycket tidspress och mycket 
socialt stöd, fortfarande känner mer press än de som känner lite tidspress och lite socialt stöd. 
Det vill säga att individer som känner prestationsångest på grund av tidspress gör detta vare 
sig de känner lite eller mycket socialt stöd. Detta skapar frågan om det sociala stödet 
verkligen hjälper att förebygga känslan av prestationsångest om individen känner mycket 
tidspress i sina studier. Vidare forskning inom området skulle därför kunna uppmuntras att gå 
djupare in på denna fråga och utforska relationen mellan tidspress och socialt stöd och hur 
socialt stöd på bästa sätt kan förebygga tidspress, för att i sin tur förebygga prestationsångest.  
Varför vi bara valde män  

I denna undersökning omfattade det endast prestationsångest hos unga män då tidigare 
studier angående ångest ofta inriktar sig mot kvinnor. Det finns tidigare undersökningar om 
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män relaterat till ångest men jämförs då oftast med kvinnor. Resultatet visar oftast att kvinnor 
upplever mer ångest än männen, detta kan kopplas till Abrahamsen, Roberts, Pensgaard och 
Ronglan (2008). Om man utesluter kvinnorna och bara fokuserar på männen kanske man kan 
få fram ett högre samband i relationen till ångest hos män. Vi valde att inte ha kön som en 
faktor i studien för att vi endast ville undersöka hur män påverkas av de faktorerna vi valt i 
studien.  
Studiens styrkor och svagheter  

En styrka med studien är att samtliga hypoteser besvarats och även studiens frågeställning. 
Det förekom dessutom inga individbortfall vid utdelning av enkäter vilket höjer reliabiliteten i 
studien. Det kan även ses som positivt att ekonomstudenterna (N = 85) och 
byggingenjörsstudenterna (N = 66) var någorlunda lika i antal. Positivt är även att samtliga 
kategorier av enkätfrågor fick ett Cronbachs alfa-värde större än 0.70. Detta tyder på att 
frågorna är väsentliga nog inom varje kategori för att få ett tillförlitligt svar, vilket ökar 
validiteten på studien. 

En brist som upptäcktes i studien visade sig vara att anonymiteten i enkäten hotas på grund 
av att deltagarna fick möjlighet att skriva in sin email-adress i syfte att ta del av studiens 
resultat. Några deltagare valde att skriva ner sina email-adresser. Intresset av uppföljning från 
deltagarna kanske skulle ha ökat om enkäterna hade sett ut på ett annat sätt. Vad som skulle 
kunna ha gjorts istället var att lämna ett separat blad med presentation och syfte tillsammans 
med våra kontaktuppgifter så att studenterna själva oberoende av enkäten kunde kontakta 
författarna vid intresse av resultatet. På så sätt är deltagarna fortfarande anonyma men kan 
ändå följa upp undersökningen vid intresse. En svaghet kan även tyckas vara att enkätens 
frågor inte är baserade på vetenskapliga skalor som mäter prestationsångest. Författarna har 
istället på egen hand med hjälp av tidigare enkäter inom ämnet Psykologi endast tagit 
frågorna från dem till studiens enkät.  

Ytterligare en svaghet, vilket gjorde uppsatsarbetet och databearbetningen en aning 
fördröjd, var att ett problem uppstod genom att möjligheten att dela ut enkäter under 
föreläsningar minskades på grund av dålig respons från lärare. Detta löste sig med tiden, dock 
resulterade i att välbehövlig tid till analyser och databearbetning gick åt. Vi fick flest 
besvarade enkäter från föreläsningar av ekonom studenterna. Övrig insamling av data skedde 
inom båda programmen där vi använde oss av snöbollsurval. Det skiljde sig inte mycket i 
antal i den övriga insamlingen mellan programmen. Däremot kan anledningen varför flest 
ekonomer finns med i studien vara att vi fick störst deltagande från detta program genom 
utdelning på föreläsningar. 

En brist i studien kan även tänkas vara att frågeställningar och hypoteser förbisågs i 
uppsatsens period av planering i starten. Det skulle kunna ha förekommit ytterliga intressanta 
hypoteser vid vidare eftertanke, som t ex ”kan det finnas något signifikant samband mellan 
prestationsångest och vilken termin individen går i sin utbildning?” eftersom det har 
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förekommit liknande frågeställningar i tidigare forskning. I Culler och Holahans (1980) 
forskning visar resultat att studenter som läser sitt första år på universitetsnivå har en ökad 
tendens att känna sig mer oroliga över sina studier. De kan känna sig mer oroliga med tanke 
på att universitetsmiljön och nivån på studier är främmande för de nya studenterna och att det 
kan ta ett tag att vänja sig. En sista svaghet med studien är att regression analys hade varit en 
fördel vid redovisning av resultat för att se vilken andel av variation i prestationsångest kan 
förklaras utifrån de olika faktorerna. Detta förbisågs då vi ansåg att Pearsons 
korrelationskoefficient besvarade hypoteserna.  
Slutsats  

Det kan klart och tydligt med hjälp av datainsamlingen samt tidigare forskning indikeras 
att det finns en relation mellan både upplevt socialt stöd och tidspress och känsla av 
prestationsångest i högskola- och universitetsmiljö. Ingen signifikant skillnad hittades mellan 
de två utbildningar valda för undersökningen dock visade ekonomer en lite större tendens till 
att uppleva prestationsångest till skillnad från byggingenjörer.     
Resultatet från variansanalysen visar en signifikans på att mycket socialt stöd och lite 
tidspress är den bästa kombination av känsla för att inte känna prestationsångest. När känslan 
blir tvärt emot och det sociala stödet saknas samt att en stor känsla av tidspress kombineras 
med studier så ökar istället känslan av prestationsångest. Det kan även antydas utifrån analys 
av data att känsla av tidspress leder till prestationsångest vare sig individen känner mycket 
eller lite socialt stöd. 

 

Referenser 

Abrahamsen, F. E., Roberts, G. C., Pensgaard, A. M., & Ronglan , L. T. (2008).  Perceived 
ability and social support as mediators of achievement motivation and performance 
anxiety. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18, 810-821. 

Alexitch, L. R., Blankstein, K. R., & Flett, G. L. (1989). The test-taking expectations scale: 
Psychometric properties and relations with test anxiety. Person. individ. 013 Vol. 9, No. 6, 
pp. 1001-1007. 

Beilock, S. L., Kulp, C. A., Holt, L. E. & Carr, T. H. (2004) More on the fragility of 
performance: Choking under pressure in mathematical problem solving. Journal of 
Experimental Psychology: General  133,584–600. 

Cox, W. J., & Kenerdy, J. (1993). Performance anxiety, social phobia, and setting effects in 
instrumental music students. Journal of Anxiety Disorders, 7, 49-60. 

Culler, R. E., & Holahan, C. J. (1980) Test anxiety and academic performance: The effects of 
studyrelated behaviors. Journal of Educational Psychology. 72, No. 1, 16-20. 

Halamandaris, K. F., & Power, K. G. (1999). Individual differences, social support and 
coping with examination stress: A study of the psychosocial and academic adjustment of first 
year home students. Personality and Individual Differences 15, 554-574. 



14	  
	  

Kearney, C. A., Gauger, M., Schafer, R., & Day, T. (2011). Social and performance anxiety 
and oppositional and school refusal behavior in adolescents. In C. A. Alfano., & D. 
C.Beidel. (Eds.), Social anxiety in adolescents and young adults (pp. 125-151). 
Washington, DC,: American Psychological Association.  

Kellogg, Jeffry, S., & Hopko, Derek, R., & Ashcraft, Mark, H. (2000). The effect of time 
pressure on arithmetic performance. Journal of Anxiety Disorders, 13, 591–600. 

Lazarus, A. A., & Abrahamovitz, A. (2004). A multimodal behavioral approach to 
performance anxiety. Journal of Clinical Psychology, 60, 831-840. 

McFarland, R. A., & Teichner, W. H. (2009). Effects of environment on human performance. 
In C.T. Morgan., J. S. Cook., A. Chapanis., & M. W. Lund (Eds.), Human engineering 
guide to equipment design (pp. 411-484). New York,: McGraw-Hill. 

Nelson, R. M., Debacker, T. K. (2008). Achievement motivation in adolescents: The role of 
peer climate and best friends. The Journal of Experimental Education, 76(2), 170–189. 
Niditch, L. A., & Varela, R. E. (2012). Perceptions of parenting, emotional self-efficacy, and 

anxiety in youth: Test of a mediational model. Child & Youth Care Forum, 41, 21-35. 
Plaisier, I., Beekman, A. T. F., de Graaf, R., Smith, J. H., van Dyck, R., & Penninx, B. W. J. 

H. (2010). Work functioning in persons with depressive and anxiety disorders: The role of 
specific psychopathological characteristics. Journal of Affective Disorders, 125, 198-206.  

Putwain David, W. (2010). Personal and situational predictors of test anxiety of students in 
post-compulsory education. British Journal of Educational Psychology, 80, 137-160. 

Sadler, M. E., & Miller, C. E. (2010). Performance anxiety: A longitudinal study of the roles 
of personality and experience in musicians. Journal of Social Psychological and 
Personality Science, 1, 280-287. 

Strahan, E. Y. (2003) The effects of social anxiety and social skills on academic performance. 
Personality and Individual Differences, 34, 347–366. 

Sylvester, C. M., Corbetta, M., Raichle, M. E., Rodebaugch, T. L., Schlaggar, B. L., Sheline, 
Y. I., … Lenze, E. J. (2012). Functional network dysfunction in anxiety and anxiety 
disorders. Trend in Neurosciences, 35, 527-535. 

	  


