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Ångest, en inkräktare hos dagens ungdomar 
Vilka faktorer påverkar? 

Petra Broberg 

Framtiden närmar sig för dagens gymnasieelever och med det följer många 
känslor, som t ex ångest. Syftet med denna studie var att undersöka 
gymnasieungdomars grad av ångest inför framtiden samt hur olika faktorer 
(kön, typ av gymnasium, LoC, work LoC, self-efficacy och socialt stöd) 
tillsammans och var för sig predicerar grad av ångest. En enkätundersökning 
gjordes med 120 gymnasieleveelever, varav 68 unga kvinnor. Deltagarna 
kom från ett studieförberedande- och ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram. Zungs Self-Rating Anxiety Scale (1971) användes för att 
mäta elevernas grad av ångest. Resultatet visade att graden av ångest var 
högst hos de äldre kvinnorna med intern LoC. Samtliga variabler som 
undersöktes i studien kunde förklara 22% av variansen i grad av ångest. 
Kön, socialt stöd samt LoC var de faktorer som enskilt hade störst betydelse 
för elevernas upplevelse av ångest inför framtiden. Dock påverkade inte 
LoC ångest lika mycket som förväntat, en mer omfattande studie skulle 
rekommenderas. 

Keywords: anxiety, locus of control, self-efficacy, social support, 
adolescence 

 

Inledning 

Dagens ungdomar står inför många val gällande sin framtid. Valen kan gälla eventuella 
högskolestudier eller att direkt ge sig ut på arbetsmarknaden. Alla dessa val och beslut kan 
påverka ungdomar på flera sätt. Många känslor inför framtiden och alla de val som ungdomar 
ställs inför kan uppträda. En av dessa känslor är ångest. Ångest definieras i Psykologilexikon 
som en ”känsloreaktion… som psykiskt kan variera i styrka från lätt ängslan eller oro till stark 
fruktan, skräck eller panik” (Egidius, 2005, s. 743). Enligt May (refererad i Psykologilexikon, 
2005) beror ångest på en uppfattning om hot mot något viktigt i ens liv. Detta kan gälla olika 
typer av ångest såsom dödsångest, prestationsångest och separationsångest. Flera olika 
faktorer antas påverka i vilken grad ungdomar upplever ångest inför framtiden, såsom vilken 
typ av utbildning de läser, kön, self-efficacy, socialt stöd och locus of control (LoC). Daniels, 
Stewart, Stupinsky, Perry och LoVerso (2011) fann exempelvis i sin studie att elever som 
tillhörde en yrkesfakultet upplevde mindre ångest inför karriären och mer yrkesbeslutsamhet 
än elever som tillhörde en teoretisk fakultet. De fann också att elever som studerar på ett 
yrkesförberedande program upplever mindre ångest än elever som studerar exempelvis konst. 
Vidare kom Gati et al. (2011) fram till att utåtriktade och sociala individer, som har lätt att 
uppleva positiva känslor, upplever mindre svårigheter med karriärbeslutande. Studier har 
också visat att tjejer upplever mer ångest inför karriären samt mindre kontroll över 
ångestrelaterade händelser jämfört med killar. I en studie gjord på 946 elever hade 21.4% av 
tjejerna hög ångest och 6.8% av killarna och graden av ångest var stabil även över tid. Totalt 
upplevde 8.2% av eleverna hög ångest vilket visar på betydelsen av att kartlägga ungdomars 
ångest inför framtiden och vilka faktorer som är viktiga att stödja för att främja ungdomarnas 
mentala hälsa och välbefinnande (Leikanger & Larsson, 2012). En förklaring till varför tjejer 
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oftare upplever högre grader av ångest än killar har Letcher, Sanson, Smart och Toumbourou 
(2012) kommit fram till. Större variation i psykosociala variabler, såsom föräldraproblem och 
yttre svårigheter kan vara en bidragande faktor till att tjejer upplever mer ångest än killar 
under tonåren.  Dock är inverkan av det sociala stödet komplext. Forskning har till exempel 
funnit att stöd från ungdomars jämlika var positivt relaterat till konkurrens och ångest som 
också ökade om ungdomarna upplevde negativa händelser (Cauce, Hannan, & Sargeant, 
1992), medan däremot stöd från familjen visade positiva effekter avseende grad av ångest och 
välbefinnande (Arslan, Dilmac, & Hamarta, 2009).  

 

Locus of control som påverkansfaktor 

Locus of control, eller kontrollplacering, antas påverka hur ungdomar upplever sina 
framtidsval och vilken ångest de känner inför detta. LoC handlar om var kontrollen över 
företeelser är belägen (Egidius, 2005). Det finns två typer av LoC: intern och extern. Enligt 
Rotter (1966) innebär intern LoC att händelser upplevs vara beroende av individens beteende 
eller av dennes egenskaper, medan extern LoC innebär en upplevelse av att händelser beror på 
tur, ödet eller yttre krafter. Spector (1982) beskriver det som att externa individer är mer 
anpassande och tillmötesgående än interna individer. Externa söker sig till andra för 
vägledning medan interna söker sig till sig själva. Vidare menar Spector att den motivation 
som interna individer har inför situationer i livet inte finns hos externa individer på samma 
sätt. Intern LoC har visat sig vara relaterat till lägre grader av ångest (Arslan et al., 2009). 
Ungdomar med intern LoC har visat sig ha en signifikant lägre grad av ångest jämfört med 
elever med extern LoC. Förklaringen antas vara att människor med intern LoC använder en 
mer problemfokuserad hanteringsstrategi för sin ångest jämfört med människor med extern 
LoC. Om ungdomar har intern jämfört med extern LoC spelar in när det gäller framtiden och 
karriärvalen. En studie gjord av Kishor (1981) visade att LoC hade en betydande effekt på 
karriärbeslutande hos både killar och tjejer, även om killar generellt visade högre grad av 
intern LoC än tjejer. Studien visade även att ungdomar med intern LoC, i högre grad än de 
med extern LoC, fattade yrkesmässiga beslut eller utbildningsbeslut. Ju mer människors 
karriärsträvan, det de vill arbeta med i framtiden, överensstämmer med deras 
deltidssysselsättning, desto mer intern verkar deras LoC vara (Luzzo & Ward, 1995). Gati et 
al. (2011) kom i sin studie fram till att höga nivåer av känslomässiga och 
personlighetsrelaterade svårigheter i att fatta beslut om sin karriär var associerat med extern 
LoC.  

 

Self-efficacy gällande framtidspåverkan 

Även self-efficacy har betydelse när det gäller ångest inför framtiden. Self-efficacy handlar 
om ”upplevd förmåga att klara av saker och ting” (Egidius, 2005, s. 156) och anses variera i 
olika situationer (Egidius, 2005).  Huruvida self-efficacy påverkar studier på högre nivå beror 
på när mätningar görs i livet kring individens self-efficacy, vilken aspekt av self-efficacy som 
mäts samt vad individen vill få ut av de högre studierna (Gore Jr., 2006). Detta visar på att 
individers self-efficacy kan påverkas av olika faktorer. Studier har visat att self-efficacy 
påverkas av socialt stöd när det gäller karriärbeslut. Både föräldrastöd och elevstöd påverkade 
karriärbeslutande self-efficacy. Studien visade att det här stödet inte nödvändigtvis är större 
än hur ungdomarna tolkar sin omgivning eller om stödet ger en högre self-efficacy gällande 
karriär (Garcia, Restubog, Toledano, Tolentino, & Rafferty, 2012). Ungdomar med hög self-
efficacy som också har ett starkt familjestöd har visat högre grad av välbefinnande än 
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ungdomar som saknar detta (Cicognani, 2011). Vidare har studier visat att hög grad av self-
efficacy i kombination med att sätta upp personliga mål förutsäger karriärplanering och 
karriärutforskande (Rogers & Creed, 2011). Detta påverkar även människors beteende inför 
sitt karriärval. Individers tro på den egna förmågan inverkar alltså både på val av karriär, 
planering av karriär samt hur man agerar för att nå sina mål. 

 
Socialt stöd och prestationer 

Att stöd är viktigt för oss är bekant, men vilken roll spelar stödet hos ungdomar som står inför 
många av framtidens alla val? Som nämnts tidigare påverkar socialt stöd både self-efficacy 
och ångesten hos ungdomar. Socialt stöd innebär ”emotionellt stöd och omsorg från andra 
personer… Socialt stöd av detta slag kan göra det betydligt lättare att hantera stress” (Egidius, 
2005, s. 643). Socialt stöd kan komma från både familj, vänner och lärare. Stöd från familjen 
har dock visat sig påverka prestationen mer än stöd från jämlika (Ahmed, Minnaert, van der 
Werf, & Kuyper, 2008; Arslan et al., 2009). Även en studie gjord av Cauce, Hannan och 
Sargeant (1992) visade att familjestöd i kombination med intern LoC ledde till bättre 
skolprestation. Enligt Ahmed et al. (2008) ska socialt stöd påverka prestationer genom 
effekten av bland annat ångest. Vidare visade studien att elever med föräldrastöd hade 
motivations- och känslomässiga kvaliteter som ledde till att de upplevde mindre ångest än 
elever utan föräldrastöd. Studier har påvisat en relativt stark relation mellan socialt stöd och 
mental hälsa (Meehan, Durlak, & Bryant, 1993). I denna studie visade sig socialt stöd påverka 
välbefinnande. Brist på socialt stöd kan leda till ångest och ilska och detta kan i sin tur 
påverka uppgiftsrelaterade motivationstankar samt prestation (Ahmed et al., 2008). Vidare 
menar Ahmed et al. (2008) att många faktorer troligen behövs för att förklara den komplexa 
föreningen mellan socialt stöd och prestation. Att försöka förklara detta samband med enbart 
en faktor är inte lämpligt. 

 

Syfte,  frågeställningar och hypoteser 

Då det är många krav som ställs på dagens ungdomar samt att det är mycket som händer fanns 
ett intresse av att beskriva vilka faktorer som kan påverka den ångest de eventuellt upplever 
inför framtiden. Då den mesta forskning som gjorts inom detta ämne varit kvantitativ gjordes 
även här en kvantitativ studie i form av enkäter. Detta gjordes på grund av att resultaten skulle 
gå att generalisera och för att kunna göra det krävs ett större deltagarantal än vad som 
vanligtvis används vid en kvalitativ studie. Möjligt användningsområde för resultaten skulle 
kunna vara för skolkuratorer samt syokonsulenter i deras arbete att stödja ungdomar med de 
val de står inför samt kring den ångest de eventuellt upplever. Med en ökad förståelse och 
kunskap om vilka känslor som uppträder hos ungdomar samt vilka faktorer som påverkar 
ångesten kan vuxna som arbetar med ungdomar få en djupare förståelse för elevernas problem 
och på så sätt erbjuda mer tillfredställande hjälp. Studiens syfte var att undersöka ungdomars 
grad av ångest i gymnasiet samt hur olika faktorer tillsammans och var för sig predicerar 
graden av ångest. De faktorer som användes som oberoende variabler i den här studien var: 
LoC, work LoC, self-efficacy samt socialt stöd.  
De frågeställningar samt hypoteser som undersöktes i den här studien var: 
- Vilka faktorer antas predicera graden av ångest hos ungdomar? Även om samtliga av dessa 
oberoende variabler förväntades bidra till elevernas grad av ångest var hypotesen att högre 
grad av intern LoC signifikant bidrog till grad av ångest bland gymnasieelever. Detta grundar 
sig i tidigare forskning som har kommit fram till att intern LoC kan påverka ångesten hos 
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ungdomar på ett positivt sätt, alltså att de uppvisar lägre grad av ångest (Arslan et al., 2009). 
- Finns det någon skillnad mellan elevernas kön och deras ålder gentemot ångest samt typ av 
LoC? Här antas att äldre ungdomar upplever högre grad av ångest än de yngre då de är 
närmare vuxenlivet och alla de beslut det medför. Gällande LoC är hypotesen att unga 
kvinnor upplever en mer extern LoC än vad unga män gör. Forskning har visat att killar 
tenderar att ha en mer intern LoC än tjejer (Kishor, 1981). 
- Finns någon skillnad i grad av ångest mellan elever på ett studieförberedande- och ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram? Här antas elever på det studieförberedande gymnasiet 
uppleva högre grad av ångest då de inte har valt något yrke än och kan uppleva mer osäkerhet 
kring framtiden jämfört med de elever som går på ett yrkesförberedande gymnasium. Dessa 
elever har valt ett yrke som de troligtvis kommer att arbeta med i den närmaste framtiden och 
har på så sätt inte lika många val att ta ställning till som elever på ett studieförberedande 
gymnasium har gällande just karriär. Daniels et al. (2011) kom i sin studie fram till att just 
elever på ett studieförberedande gymnasium upplever mer ångest än elever på ett 
yrkesförberedande. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna utgjordes av unga män och unga kvinnor från två olika gymnasieskolor i 
Mellansverige. Då en jämförelse skulle göras mellan könen användes ett strategiskt 
dimensionellt urval där både killar och tjejer skulle vara representerade i studien. Vidare 
användes också ett kriteriebaserat urval där kriteriet vara att deltagarna skulle gå i gymnasiet. 
Hälften av deltagarna gick på ett studieförberedande gymnasieprogram (n = 60) och andra 
hälften på ett yrkesförberedande gymnasieprogram (n = 60). Alla de 120 enkäter som delades 
ut blev besvarade. Av de 120 deltagarna var 52 (43.3%) unga män och 68 (56.7%) unga 
kvinnor. Deltagarnas åldersspann var mellan 16-19 år med en medelvärdesålder på 17.83 år 
och en standardavvikelse på .71. Någon ersättning till deltagarna utgick inte. 

 

Material 

Då enkäten var tänkt att beröra fyra olika oberoende variabler (LoC, work LoC, self-efficacy 
och socialt stöd) användes delar från fyra olika mätinstrument som är välbeprövade, dock 
gjordes en del ändringar av vissa för att bättre mäta det som undersöktes i denna studie. De 
bakgrundsvariabler som efterfrågades var deltagarnas kön och ålder. 

Self-Rating Anxiety Scale (SAS). För att mäta ångest, som var den beroende variabeln, 
användes Zungs Self-Rating Anxiety Scale (Zung, 1971).  Zungs ursprungliga skala består av 
20 påståenden, men här användes sex olika påståenden där deltagarna skulle kryssa i vilket 
som bäst beskrev hur de kände just då. Exempel på en fråga som användes var ”När jag tänker 
på framtiden blir jag nervös”. Deltagarna förväntades kryssa i ett av de fyra svarsalternativen 
(Sällan, Ibland, Nästan hela tiden, Hela tiden). Då Zungs skala (1971) berör ångest i största 
allmänhet reviderades instrumentet till att mer handla om ångest inför framtiden. Efter 
inmatning av data i SPSS vändes fem av påståendena så att samtliga svar pekade åt samma 
håll där höga poäng innebar mindre ångest och låga poäng innebar mer ångest. Cronbach´s 
alpha, α, för ångest blev .70. De sex påståendena delades sedan in i ett gemensamt 
ångestindex som användes vid analyserna.  
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Locus of Control Scale och Work Locus of Control Scale. För att mäta LoC och work LoC 
användes två olika mätinstrument: Rotters Locus of Control Scale (1966) samt Spectors Work 
Locus of Control Scale (1988). Rotters skala består av 29 påståenden och utifrån den 
ursprungliga skalan användes här fyra påståenden. Varje påstående bestod av två olika 
alternativ där deltagarna ombads kryssa i det av de två alternativen som bäst beskrev hur de 
känner. Exempel på två alternativ som användes var: ”Att bli framgångsrik handlar om hårt 
arbete, tur har lite eller inget med saken att göra.” och ”Att få ett bra jobb beror mestadels på 
att vara på rätt plats vid rätt tid”. Det första påståendeparet i skalan vändes för att samtliga 
höga svar på de fyra påståendena skulle visa på en mer extern LoC. De fyra påståendena 
delades sedan in i ett LoCindex. Cronbach´s alpha för LoC blev .07. Om påstående 1, som 
handlade om tur och otur, skulle lämnats utanför indexet skulle det ökat α till .20. Då 
skillnaden mellan de två alpha-värdena var relativt liten togs dock påstående 1 ändå med i 
indexet.  

Genom det andra instrumentet som mätte work LoC (Spector, 1988) fick deltagarna svara 
på hur väl tre påståenden stämde in utifrån en femgradig skala där 1 (håller inte alls med) till 
5 (håller helt med). Ett av påståendena som användes var: ”För att tjäna mycket pengar 
behöver du känna rätt folk.” Två av de tre påståendena vändes i SPSS så att samtliga höga 
siffror visade på intern work LoC och låga siffror visade på extern work LoC. Även här lades 
frågorna in i ett index (work LoCindex) som användes i analyserna. Cronbach’s alpha för 
work LoC blev .44. 

General Self-Efficacy Scale (GSE). Self-efficacy mättes med General Self-Efficacy Scale 
som mäter individers tro på att klara av svåra krav och utmaningar i livet (Schwarzer & 
Jerusalem, 1981). Deltagarna förväntades svara på fyra olika påståenden om hur de tänker 
gällande framtida jobb. Ett av påståendena som användes var: ”Jag lyckas alltid lösa svåra 
problem om jag bara anstränger mig tillräckligt”. Svarsalternativen var: Tar helt avstånd, Tar 
delvis avstånd, Instämmer delvis samt Instämmer helt. De två första svarsalternativen sägs 
visa på låg self-efficacy medan de två senare svarsalternativen visar på hög self-efficacy. 
Dock användes inte denna kategorisering i analyserna utan istället som ett kontinuerligt mått. 
Det vill säga att ju högre värde desto högre self-efficacy. De fyra frågorna lades sedan in i ett 
gemensamt index (self-efficacyindex) som också användes i analyserna som en av de 
oberoende variablerna.  Cronbach´s alpha för self-efficacy blev .75. 
      Multidimensional Scale of Percieved Social Support Assessment. Till sist användes Zimet, 
Dahlem, Zimet och Farleys (1988) Multidimensional Scale of Percieved Social Support 
Assessment. I det ursprungliga instrumentet fylls svaren i på en sjugradig skala, men i den här 
studien användes istället en femgradig skala för att minska spannet på svaren samt få mer 
koncentrerade svar där svarsskalan liknar de andra i enkäten. Ett av påståendena som 
deltagarna skulle skatta på en skala där 1 (håller inte alls med) till 5 (håller helt med) var: 
”Min familj är villig att hjälpa mig fatta beslut”. Ju högre poäng på skalan desto mer socialt 
stöd upplever deltagarna. Även socialt stöd användes i analyserna som en oberoende variabel 
efter att påståendena delats in i ett index. Cronbach´s alpha för socialt stöd blev .66. 
 

Procedur 

Insamlingen av data började med att e-post och telefonkontakt togs med olika skolor i två 
medelstora städer i Mellansverige. Via e-post skickades missivbrev ut med mer omfattande 
information än den som fanns i början av enkäterna. Två gymnasier i en av städerna tillät att 
enkätundersökningen genomfördes på deras skola. Själva insamlingen av enkäterna skedde på 
två olika sätt. På det studieförberedande gymnasiet fick eleverna frågan om de ville vara med 
i en enkätundersökning och om de sa ja delades enkäterna ut i elevernas gemensamma 
rastutrymmen, där deltagarna fick fylla i enkäterna i sin egen takt, och därefter samlades de 
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in. Detta skedde under en och samma dag. Proceduren såg lite annorlunda ut på det 
yrkesförberedande gymnasiet. Där delades enkäterna ut till rektorn på skolan som sedan under 
en veckas tid delade ut dem till elever på skolan. Därefter samlades de ifyllda enkäterna in på 
en och samma gång. Enkäten inleddes med en informationsdel där deltagarna informerades 
om studiens syfte, att deltagande var frivilligt, att de kommer vara anonyma samt att 
materialet enbart kommer att användas i undersökningssyfte (Vetenskapsrådets etiska regler, 
2002).  
 

Resultat 
 

Kön och gymnasiums inverkan på ångest och LoC 

En flervägs ANOVA gjordes för att se hur kön och typ av gymnasieprogram påverkade grad 
av ångest. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och typ av 
gymnasieprogram, F(1, 116) = .15, p = .70. Det fanns däremot en signifikant huvudeffekt av 
kön, F(1, 116) = 7.21, p = .008, eta squared 5.8%, vilket tyder på en medelstor effekt. Detta 
indikerar att unga män visar lägre grad av ångest än unga kvinnor. Det fanns även en 
signifikant huvudeffekt för typ av gymnasieprogram, F(1, 116) = 5.32, p = .02, eta squared 
4.4%, vilket tyder på en liten till medelstor effekt. Detta visar på att elever på det 
studieförberedande gymnasieprogrammet upplevde högre grad av ångest jämfört med elever 
på det yrkesförberedande gymnasieprogrammet. 
     Ytterligare en flervägs ANOVA gjordes, där kön och typ av gymnasium undersöktes 
gentemot LoC. Det fanns inte någon signifikant interaktionseffekt mellan kön och 
gymnasieprogram när det gällde LoC, F(1, 116) = .05, p = .82 (studieförberedande M = 1.50 
och SD = .27, yrkesförberedande M = 1.53 och SD = .20). Några signifikanta huvudeffekter 
fanns heller inte med avseende på kön, F(1, 116) = .109, p = .74, och typ av gymnasium, F(1, 
116) = .39, p = .53. 

 
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelse för unga män respektive unga kvinnor 

                             Unga män (n= 52)                 Unga kvinnor (n= 68)             Totalt (n=120) 

 Variabel                   M           SD                            M           SD                        M           SD 

 

Ålder                                
Ångest                               
LoC                        
Work LoC                        
Self-efficacy                                
Social stöd                                    

  Not: Ångest 1-4, högre värde = lägre ångest, LoC 1-2, 1 = intern LoC, Work LoC 1-5, högre värde = intern 
LoC, Self-efficacy 1-4, högre värde = högre self-efficacy, Socialt stöd 1-5, högre värde = mer socialt stöd          

           

17.89 
2.97 
1.51 
3.52 
2.99 
4.01 

.77 

.55 

.26 

.67 

.62 

.78 

17.79 
2.70 
1.52 
3.62 
3.04 
4.15 

.66 

.52 

.21 

.67 

.53 

.55 

17.83 
2.82 
1.52 
3.58 
3.02 
4.09 

.71 

.55 

.23 

.67 

.57 

.66 
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Samband mellan variablerna 

I Tabell 2 visas de samband som fanns dels mellan indexen och ångest samt mellan de olika 
indexen. Sambanden analyserades med hjälp av Pearsons korrelationer. Frågeställningen som 
här besvarades var huruvida det fanns något samband mellan LoC och ångest. Korrelationen 
mellan ångest och LoC var inte signifikant. Ytterligare samband som undersöktes var den 
mellan ångest och var och en av de olika indexen (work LoC, self-efficacy, socialt stöd). Av 
dessa tre index fanns en signifikant positiv korrelation mellan socialt stöd och ångest (p < 
.005), vilket indikerar att elever som angav att de upplever ett socialt stöd också upplever 
mindre ångest än de elever som inte anser sig ha lika bra socialt stöd. Även kön, ålder samt 
typ av gymnasium korrelerades gentemot ångest. Det visades att kön var positivt korrelerat 
med ångest (p < .001). Detta antydde att unga män upplevde lägre grad av ångest än unga 
kvinnor. Ålder var negativt korrelerat med ångest och även detta fick stöd statistiskt (p < 
.005). Ju yngre eleverna var desto mindre ångest angav de och tvärt om angav de elever som 
var äldre mer ångest. Typ av gymnasium var också positivt korrelerat med ångest (p < .005). 
Detta indikerar att elever på det yrkesförberedande gymnasiet upplevde lägre grad av ångest 
än elever på det studieförberedande gymnasiet. Både self-efficacy och socialt stöd korrelerade 
positivt med variabeln work LoC (p < .001). Ju högre self-efficacy eleverna uppgav desto mer 
intern work LoC upplevde de och ju mer socialt stöd eleverna ansåg sig ha desto mer intern 
work LoC.  Till sist fanns ytterligare en positiv korrelation inom indexen. Denna fanns mellan 
self-efficacy och socialt stöd (p < .001). Detta indikerar att ju högre self-efficacy som de unga 
männen och de unga kvinnorna angav desto mer socialt stöd uppgav de att de hade och 
tvärtom.  

 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan indicerade variabler och bakgrundsvariabler 

Variabel                               1          2          3          4          5          6          7          8                    

1. Kön                                                                                                                  
2. Ålder                              .05 
3. Typ av gymnasium        .07      -.34** 
4. Ångest                            .25** -.19*       .23* 
5. LoC                               -.03      .06         .05      .13      
6. Work LoC                     -.08     -.02        -.02     .10       -.03             
7. Self-efficacy                  -.05      .06        -.18     .06       -.02      .31**       
8. Socialt stöd                    .11       .03        -.05     .22*     -.14      .35**     .43**              

Not. N=120. *p < .05, ** p < .01. Unga kvinnor kodades 0. Unga män kodades 1. Studieförberedande 
gymnasium kodades 1. Yrkesförberedande gymnasium kodades 2. 
 

Förklarad varians hos ångestvariabeln 

För att besvara den generella frågeställningen om vilka faktorer som tillsammans och var för 
sig påverkar elevernas upplevelse av ångest inför framtiden gjordes en hierarkisk 
regressionsanalys (Tabell 3). Modell 1, bestående av bakgrundsvariablerna kön, ålder samt 
typ av gymnasium, förklarade 12% av variansen i den beroende variabeln. Modell 2, som 
inkluderar alla de oberoende variablerna samt bakgrundsvariablerna, förklarade 22% av 
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variansen i den beroende variabeln ångest, F(7, 112) = 4.50, p < .000,. Tre av de oberoende 
variablerna var statistiskt signifikanta och bidrog därmed unikt till elevernas grad av ångest 
inför framtiden. Kön förklarade 8%, socialt stöd förklarade 6% och LoC förklarade 3% av 
variansen i den beroende variabeln. 

Tabell 3 
Hierarkisk regressionsanalys för ångest 

                                            Modell 1                                             Modell 2 
Variabel                              β         Sig.                           β              Sig.             95% CI 

Kontrollvariabler 
Kön                                   .25     .01                            .28         .00                 [.13, .49] 
Ålder                                -.14    .13                            -.16         .07               [-.26, .01]   
Typ an gymnasium           .16     .09                            .15          .10               [-.03, .36]   
Oberoende variabler 
LoC                                                                              .17          .04               [.01, .80] 
Work LoC                                                                    .03          .76               [-.12, .17] 
Self-efficacy                                                               -.02           .86              [-.20, .17] 
Socialt stöd                                                                  .28           .01               [.07, .40] 
R²                                      .12                                      .22                                      
∆R²                                                                               .10 
F change                                                                      3.44 

Not. N = 120. 
 

                                                        Diskussion 
 
Studiens resultat angav vilka faktorer som predicerar graden av ångest (kön, socialt stöd och 
LoC) samt bekräftade hypoteserna att yngre män upplever mindre ångest än unga kvinnor och 
att elever på ett studieförberedande gymnasium upplever mer ångest än elever på ett 
yrkesförberedande gymnasium. Först gjordes en analys för att se om kön och typ av 
gymnasieprogram påverkade elevers grad av ångest. Elevernas grad av ångest var inte 
beroende av en interaktion mellan kön och typ av gymnasieprogram. Unga män på det 
yrkesförberedande gymnasiet upplever alltså inte mer ångest än vad unga kvinnor gör på 
samma gymnasieprogram och detsamma gäller unga män och kvinnor på det 
yrkesförberedande programmet. Dock fanns en medelstor huvudeffekt av kön avseende grad 
av ångest så unga kvinnor upplever högre grad av ångest än unga män. Dessa resultat får även 
stöd i tidigare forskning av Leikanger och Larsson (2012) som visade att nästan dubbelt så 
många av tjejerna jämfört med killarna upplevde hög grad av ångest. Det visade sig även 
finnas en signifikant huvudeffekt av typ av gymnasieprogram när det gällde ångest. Eleverna 
på det studieförberedande gymnasieprogrammet upplevde högre grad av ångest jämfört med 
eleverna på det yrkesförberedande gymnasieprogrammet. Daniels et al. (2011) kom fram till 
att elever på en yrkesfakultet upplevde mindre ångest inför karriären än elever på en teoretisk 
fakultet. Vidare visade resultaten att det inte fanns någon interaktionseffekt mellan elevernas 
kön och typ av gymnasieprogram för LoC. Unga mäns LoC på det yrkesförberedande 
gymnasiet skiljer sig inte signifikant från unga kvinnors LoC på samma gymnasium.  
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Samband mellan variablerna 

Vidare undersöktes vilka oberoende variabler som visade ett signifikant samband med den 
beroende variabeln. Då ingen korrelation visade sig finnas mellan LoC och ångest gav detta 
inte stöd för hypotesen att LoC skulle vara den största påverkansfaktorn för elevernas grad av 
ångest. Tidigare forskning av bl. a Arslan et al. (2009) har dock visat att intern LoC är 
relaterat till lägre grader av ångest. Inte heller work LoC korrelerade signifikant med ångest i 
denna studie. Socialt stöd korrelerade positivt med ångest, vilket innebär att ju mer stöd 
eleverna upplever desto lägre grad av ångest angav de. Då socialt stöd var den enda faktorn 
som visade på ett signifikant samband med ångest indikerar detta att socialt stöd från 
familjemedlemmar, kompisar samt lärare har en relativt stor inverkan på elevernas ångest. 
Arslan et al. (2009) har visat att framförallt familjestöd påverkar ångest på ett positivt sätt. 
Även kön visade sig i denna studie ha ett positivt samband med ångest. Detta indikerar att 
unga män upplever lägre grad av ångest än unga kvinnor. Vidare visade resultatet att de yngre 
eleverna angav lägre grad av ångest jämfört med äldre elever. Alltså upplever de elever som 
är äldre och närmare framtiden med alla de val det medför mer ångest än de som har några år 
kvar till detta. Vad detta kan bero på är en fråga för framtida forskning, men det kan vara så 
att de äldre eleverna upplever mer prestationsångest i fråga om alla de val och beslut som 
väntar dem. Ytterligare ett positivt samband fanns mellan typ av gymnasium och ångest. Detta 
visar alltså att elever på det studieförberedande gymnasiet upplever mer ångest än de elever 
som studerar på det yrkesförberedande gymnasiet. Även detta resultat får stöd av forskningen 
som säger att elever på ett studieförberedande gymnasium upplever mer ångest inför karriären 
(Daniels et al., 2011). Detta kan bero på att elever på ett yrkesförberedande gymnasium redan 
valt ett yrke medan elever på ett studieförberedande gymnasium har fler val som väntar dem. 
Korrelationerna visade även att det fanns samband mellan de olika faktorerna. Både self-
efficacy och socialt stöd visade ett positivt signifikant samband med variabeln work LoC. Ju 
mer self-efficacy och socialt stöd eleverna angav desto mer intern work LoC. Detta innebär att 
om eleverna tror på sin egen förmåga samt har ett betydande socialt stöd så anser de sig själva 
vara ansvariga för sin karriär på ett positivt sätt. Sedan fanns även ett positivt samband mellan 
self-efficacy och socialt stöd. Ju högre tro eleverna hade på sin egen förmåga desto mer 
socialt stöd angav de och tvärt om, ju mer socialt stöd de ansåg sig ha desto högre self-
efficacy. Även andra studier har visat att self-efficacy påverkas av socialt stöd, här när det 
gäller karriärbeslut (Garcia et al. 2012). Återigen visade sig socialt stöd vara en påverkande 
faktor, både till ångest, work LoC samt till self-efficacy.  

 

Förklarad varians hos ångestvariabeln  

Slutligen gjordes en analys för att besvara frågeställningen hur mycket de oberoende 
variablerna, både var för sig och tillsammans, predicerade variansen i den beroende variabeln 
ångest. Bakgrundsvariablerna kön, ålder och typ av gymnasieprogram visade sig förklara 12% 
av den totala variansen i ångestvariabeln. När de övriga oberoende variablerna (LoC, work 
LoC, socialt stöd och self-efficacy) lades till kunde samtliga variabler tillsammans förklara 
22% av den totala variansen i elevernas grad av ångest inför framtiden. Detta indikerar att 
bakgrundsvariablerna (kön, ålder och typ av gymnasium) påverkar graden av ångest i lika stor 
utsträckning som de faktorer som först undersöktes. Den variabel som enskilt förklarade störst 
del av variansen i ångestvariabeln var kön och därefter socialt stöd samt LoC. Återigen visade 
sig kön påverka den beroende variabeln samt att det finns en skillnad mellan unga män och 
unga kvinnor gällande deras grad av ångest. Även socialt stöd visade igen på ett signifikant 
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bidrag till studiens resultat. Till slut bidrog även LoC till variansen i ångestvariabeln, men 
utan att vara den starkaste påverkansfaktorn som förväntats. 

 

Studiens styrkor samt svagheter 

Att välkända mätinstrument användes var en av studiens styrkor då tre av de fem alpha-
värdena låg över eller strax under det önskade gränsvärde samt att alla frågor i enkäten blev 
besvarade. Då svar har givits gällande de frågeställningar som låg till grund för studien kan 
denna anses ha validitet utifrån aspekten att det som avsetts att mätas har blivit mätt. Om 
antalet deltagare inte var tillräckligt finns en risk att ett typ II-fel kan ha uppstått och att LoC 
skulle visat sig starkare relaterat till ångest om det varit möjligt att inkludera fler deltagare i 
studien. Bortsett att antalet frågor i enkäten resulterade i lågt alpha-värde gällande LoC samt 
work LoC så var enkäten utformad på ett tydligt och varierat sätt. De fem olika 
frågesektionerna, som berörde de olika variablerna ångest, LoC, work LoC, self-efficacy och 
socialt stöd, var utformade på olika sätt för att skapa variation samt på grund av att 
mätinstrumenten såg olika ut. Enkäten var på två sidor så ifyllandet var inte tänkt att ta lång 
tid att genomföra. Ett bevis på en väl utformad enkät kan vara det faktum att studien inte, som 
nämnts tidigare, hade några bortfall utan alla frågor blev ifyllda.  
     Ett validitetshot som kan ha förekommit kan vara social önskvärdhet. Eleverna kan 
eventuellt givit svar i enkäten som följt en viss norm som kan finnas kring de olika faktorer 
som behandlats i enkäten. Detta kan ha minskat variationen i enkätsvaren, vilket kan ha 
medfört att vissa faktorer inte har bidragit signifikant till elevernas grad av ångest. För få 
använda frågor/påståenden i enkäten kan också varit en bidragande faktor till den minskade 
generaliserbarheten. Dock hade en lång enkät kunnat avskräcka eleverna från att vilja delta 
samt att risken för icke igenomtänkta svar hade kunnat öka. Gällande det låga alpha-värdet för 
LoC så är antalet påståenden en möjlig orsak samt att de var relativt generalla och inte så 
tydliga. Detta kan ha bidragit till att deltagarna hade svårt att förstå frågorna. Fler påståenden 
hade säkerligen bidragit till ett högre alpha-värde. Dock visade sig inte påståendena korrelera 
negativt och tanken var att de skulle ge någon indikation åt vilket håll (intern eller extern) 
ungdomarnas LoC var, vilket det också gjorde. Nu i efterhand hade det varit relevant att 
använda LoC-påståendena var för sig i analyserna för att inte riskera ett lågt alpha-värde. 
Dock användes de två mätinstrumenten för LoC samt work LoC ändå på grund av att de, 
främst Rotters Locus of Control Scale (1966) var väletablerade och tidigare validerade 
instrument. Resultatet i denna studie kan dock ha påverkats av att de unga kvinnorna var fler 
till deltagarantalet än unga män. Om förklaringen ligger i att unga kvinnor oftare upplever 
högre grad av ångest än unga män är dock svårt att uttala sig om utifrån detta resultat, det kan 
också ha påverkats av andra psykosociala variabler som Letcher et al. (2012) redovisar i sin 
studie som exempelvis föräldraproblem. Det faktum att varken LoC eller work LoC visade sig 
vara signifikant relaterat till elevernas grad av ångest, mer än att LoC förklarade en liten del 
av variansen i ångestvariabeln kan dock bero på validitetsbrister.  

 

Slutsatser 

Slutligen kan sägas att LoC inte visade sig vara den största påverkansfaktorn till 
gymnasielevers grad av ångest. Framtida forskning skulle på ett mer omfattande sätt, med fler 
deltagare samt fler enkätfrågor, kunna undersöka gymnasielevers LoC för att sedan studera 
huruvida typen av LoC, antingen intern eller extern, påverkar ångesten samt i vilken grad den 
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i så fall gör det. Denna studie har visat att inte bara faktorer som socialt stöd, work LoC och 
self-efficacy påverkar graden ångesten utan även elevers ålder samt kön visade sig påverka 
ångesten i lika stor utsträckning. Resultaten från studien indikerar att de yngre männen med 
extern LoC upplevde lägst grad av ångest och de äldre unga kvinnorna med en intern LoC 
upplevde högst grad ångest. Ytterligare ett forskningsområde skulle vara att på ett djupare sätt 
studera varför skillnader, i både ångest och LoC, finns mellan unga män och unga kvinnor 
samt vad det kan bero på. 
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