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Abstrakt 
 

Arbetslivet genomgår ständig förändring och blir mer tävlingsinriktat. I konkurrenssituationer 
kan individer motiveras av att vara bättre än andra, eller av själva uppgiften och att utvecklas. 
Tidigare forskning har visat att personer med dominerande resultatorientering upplever mer 
negativa affekter och använder mindre aktiva copingstrategier än personer med dominerande 
uppgiftsorientering. Studiens huvudsyfte var att undersöka huruvida deltagarnas 
prestationsmotivation påverkade i vilken grad de upplevde stress. Studiens sekundära syfte 
var att undersöka skillnaden mellan anställda i privat och offentlig sektor avseende 
prestationsmotivation och stress. Studien genomfördes som en enkätundersökning med 68 
deltagare. Resultatet visade att deltagarnas prestationsmotivation inte hade något samband 
med i vilken grad de upplevde stress. Anställda i privat sektor rapporterade högre värden på 
resultatorientering än anställda i offentlig sektor.  
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Prestationsmotivationens påverkan på stress i arbetslivet 
 

Arbetslivet befinner sig i ständig förändring och har blivit alltmer gränslöst. Det är i många 
fall upp till individen att bestämma hur mycket eller hur intensivt han eller hon ska arbeta 
(Arnold & Randall, 2010). Theorell, Westerlund, Ahlberg- Hultén och Hertting (1999) menar 
att införandet av så kallad lean production, både inom industrin och tjänstesektorn har 
resulterat i ökade krav, mer press och ökad arbetstakt. Anställda som inte upprätthåller 
kvaliteten eller tempot ses som en belastning och grupptrycket ökar på varje enskild individ 
att prestera på arbetet. Ballet och Kelchtermans (2009) menar i sin studie av lärare att antalet 
uppgifter som ska utföras har ökat och att arbetssituationen har intensifierats. Förväntningarna 
på medarbetare ökar när situationen blir allt mer styrd av ekonomi och resultat och effektivitet 
värderas högt. I Allvin, Aronsson, Hagström Johansson och Lundberg (2006) skrivs det också 
om att konkurrensen, både för organisationer och för individen på arbetsmarknaden har 
hårdnat. Detta beror bland annat på globaliseringen. Det leder till att kraven på kompetens 
ökar och allt fler jobb kräver mer utbildning. Det läggs också större vikt vid personliga 
egenskaper och arbetsmarknaden blir mer och mer individualiserad där måluppfyllelse och 
prestation grundar sig i individuella förutsättningar. Även individens förhållningssätt till 
arbetet har förändrats. Allvin et al menar att det idag pratas mer om inre motivation och 
värderingar när människor ska förklara sina val. Individen internaliserar kraven från arbetet 
och identifierar sig med det i högre utsträckning idag. Individen blir då ett med sitt arbete och 
väljer många gånger att arbeta mycket och hårt. I vissa fall kan det leda till att det sociala livet 
utanför arbetet blir lidande. Allt detta gör att arbetslivet allt mer kommer att likna elitidrotten. 
Jacobsson, Andersson, Pettersson och Bolander (2006) anser att det för att lyckas i sin idrott 
krävs att idrottaren går helt in i sin idrott och identifierar sig med den. De menar vidare att 
idrott karakteriseras av hög konkurrens och betonar vikten av eget ansvar för att idrottaren ska 
nå de resultat han eller hon önskar. Kraven som ställs på idrottaren kräver en hög grad av 
målmedvetenhet och effektivitet. Dessa krav ökar på grund av den ekonomiska aspekten, då 
pengar spelar stor roll inom idrotten. I Svenska Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten 
Vill (2009) förmedlas det att det är idrottarens egen ambition och vilja som avgör om han 
eller hon når toppen i sin idrott och i sådana fall krävs det en sådan omfattande satsning att 
idrotten blir svår att kombinera med andra aspekter i livet. I Idrotten Vill (2009) skrivs det 
även att det är prestationsförbättringar och resultat som ska vara vägledande i bedömningen 
av idrottaren. Jacobssons et al (2006) slutsatser i kombination med Idrotten Vill (2009) visar 
likheter med det nya och förändrade arbetslivet som beskrivs av Arnold och Randall (2010), 
Theorell et al (1999), Ballet och Kelchtermans (2009) samt Allvin et al (2006) i fråga om krav 
på engagemang, identifiering med uppgiften, vikten av eget ansvar, hög konkurrens samt 
bedömning av individen utifrån resultat och prestationer. Därför är det viktigt att undersöka 
om den kunskap som finns inom idrotten ifråga om prestationsmotivationens påverkan på 
individens välmående kan göra skillnad även inom arbetslivet.  
 
Achievement goal theory 
 

Achievement goal theory används främst inom idrottspsykologin, men också inom 
arbetspsykologi. För att förstå skillnader mellan olika personers prestationer har 
idrottspsykologer och ”vanliga” psykologer fokuserat på olika sorters prestationsmål 
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(achievement goal). Weinberg och Gould (2007) samt Williams (2010) beskriver två 
dimensioner av prestationsmål. Uppgiftsorientering (task orientation) innebär att individens 
främsta mål är att lära sig, förbättra sig och prestera det bästa man kan. Bedömningen av den 
egna prestationen är oberoende av hur prestationen står sig i jämförelse med andras insatser. 
Resultatorientering (ego-/outcome orientation) innebär ett fokus på att jämföra sina 
prestationer med andras och bedömningen av den egna kompetensen sker efter hur bra andra 
är. Detta gör att det är svårare för en person med resultatorientering att uppehålla en känsla av 
hög kompetens eftersom han är beroende av vad andra gör, vilket individen inte kan 
kontrollera. Uppgiftsorientering och resultatorientering är oberoende av varandra på så sätt att 
det är möjligt att antingen ha höga värden på både uppgiftsorientering och resultatorientering, 
låga värden på båda eller höga värden på den ena och låga på den andra. Att vilja vara bäst är 
inte oförenligt med att samtidigt vilja bemästra uppgiften så bra som möjligt (Van Yperen & 
Janssen, 2002). Williams (2010) menar att uppgiftsorientering är förknippat med positiva 
motivationsresultat, till exempel uppfattningen att det är den egna ansträngningen som orsakar 
framgång. Resultatorientering är förknippat med goda effekter så länge individen 
upprätthåller en hög upplevd kompetens. När den känslan minskar förknippas 
resultatorientering med effekter som långtråkighet, tron att framgångar beror på en illusion 
samt upplevd oro och ångest. Weinberg och Gould (2007) menar att fördelarna med 
uppgiftsorientering är att det skapar optimal prestation, stark uthållighet vid motgång samt ett 
skydd emot frustration och besvikelse. Van Yperen och Janssen (2002) menar att individens 
prestationsmotivation skapar ett ramverk för hur han närmar sig, upplever och svarar på 
prestationssituationer. En individ med dominerande resultatorientering kommer att reagera på 
ett annat sätt på en situation med höga krav än en individ med dominerande 
uppgiftsorientering. Individen med hög resultatorientering upplever kraven som 
”tävlingskrav” och riktar sin energi mot att framstå som smart och prestera bättre än andra. 
Hög arbetsbelastning kan vara korrelerat med låg upplevd kontroll eftersom individer med 
dominerande resultatorientering riktar in sig på social jämförelse. Individer med hög 
uppgiftsorientering reagerar på höga krav genom en upplevelse av att kraven kommer från 
uppgiften och riktar energin mot att lösa uppgiften. Det kan öka den upplevda kontrollen. 
Kontroll är en betydande faktor i upplevelsen av stress (Cassidy, 2003; Theorell & Karasek, 
1996).  
 
Vad är stress? 
 

Cassidy (2003) menar att stress kan ses som en interaktion mellan individen och 
omgivningen. Individen upplever stress när krav ställs från omgivningen och reagerar då på 
kraven emotionellt, kognitivt, beteendemässigt och fysiologiskt. Enligt Devereux, Hastings 
och Noone (2009) blir en faktor till en stressor när den av individen uppfattas som en sådan. 
Individen gör en primär bedömning av huruvida situationen är ett hot och därefter görs en 
bedömning om huruvida det finns tillräckliga resurser för att hantera hotet. Om resurserna 
upplevs som otillräckliga upplever individen stress. Känslan av att den personliga 
prestationen inte räcker till kan fungera som en stressor för många. Enligt Cassidy (2003) är 
kontrollerbarhet den aspekt som mer än någon annan skiljer en stressor från en icke-stressor. I 
krav-kontrollmodellen av Theorell och Karasek (1996) visas det att kontroll är det som skiljer 
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en spänd arbetssituation ifrån en aktiv. De menar att låg kontroll med höga krav (spänd) ger 
negativ stress, som kan leda till psykiska och fysiska sjukdomar. En situation med höga krav i 
kombination med hög grad av kontroll leder till positiv stress, som kan hjälpa oss att prestera 
och må bättre. För att minska upplevelsen av negativ stress använder individen olika 
strategier. Detta kallas coping. Näswall, Hellgren och Sverke (2003) definierar coping som 
tankar och beteenden som syftar till att minska stressupplevelsen. Copingstrategier delas in i 
två huvudgrupper, emotionsfokuserade och problemfokuserade. Emotionsfokuserade 
copingstrategier syftar till att kontrollera de känslor som uppstår i samband med en stressad 
situation. Det kan antingen vara att undvika situationen eller att omvärdera betydelsen av den. 
Vissa emotionsfokuserade copingstrategier är adaptiva, men ofta försvinner problemet bara en 
kortare period. Problemfokuserade copingstrategier är mer aktiva, de syftar till att göra något 
åt situationen som skapar stressen genom att hitta källan till problemet och göra något åt den. 
Att använda problemfokuserade copingstrategier har enligt Näswall et al (2003) visat sig 
effektivt i många situationer och individer som använder den strategin har visat sig kunna 
fortsätta prestera bra på arbetet och känna mer tillfredställelse än de som använder 
huvudsakligen emotionsfokuserade copingstrategier. 
 
Achievement goal theory och stress 
 

Williams (2010) menar att personer med hög resultatorientering och som dessutom inte tror 
på den egna förmågan att vara bäst riskerar att drabbas av oro och ångest. Om känslan av att 
inte räcka till håller i sig över tid kan ångesten bli både hög och regelbunden. Williams (2010) 
menar vidare att personer med hög resultatorientering är mer benägna att uppvisa symptom på 
utmattning och fysiska besvär än personer med hög uppgiftsorientering. Van Yperen och 
Janssen (2002) visade att för personer med dominerande resultatorientering ledde höga krav 
till mindre tillfredställelse i arbetet. För de med dominerande uppgiftsorientering var det 
däremot så att hög belastning var sammankopplat med höge tillfredställelse. Hög 
uppgiftsorientering kopplas också samman med mer adaptiva copingstrategier mot stress, 
alltså problemfokuserade strategier och vissa emotionsfokuserade. Pensgaard och Roberts 
(2003) visade i sin studie att idrottare med hög uppgiftsorientering använde sig av mer just 
problemfokuserade copingstrategier. När respondenterna ombads ange vad de upplevde som 
stressande i en prestationssituation angav de med hög resultatorientering yttre störningar i 
form av konkurrenter och den egna tränaren som stressorer, vilket visar på en låg upplevd 
kontrollerbarhet vilket ökar känsligheten för stress. Detta visades av Theorell och Karasek 
(1996). De med hög uppgiftsorientering ansåg att deras egna negativa tankar samt 
förväntningar var de främsta stressorerna. Det tyder på en hög upplevd kontrollerbarhet och 
detta tillsammans med användandet av problemfokuserade copingstrategier gör att de blir 
mindre känsliga för stress. Bortoli, Bertello och Robazza (2009) kom i sin studie på unga 
idrottare fram till att de med hög uppgiftsorientering upplevde högre grad av behagliga 
tillstånd än de med resultatorientering. De med hög uppgiftsorientering betonade också vikten 
av sociala relationer, vilket ökar det sociala stödet. Cassidy (2003) menar att människor som 
har socialt stöd omkring sig är mer motståndskraftiga mot stress. Socialt stöd kan alltså tjäna 
som skydd mot stress. Det verkar dock inte förebyggande, utan har snarare en mildrande 
effekt. Cassidy (2003) menar vidare att känslan av gruppgemenskap och sammanhang är en 
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viktig faktor i hur en individ upplever sitt sociala stöd. Ntoumanis, Biddle och Haddock 
(1999) menade att både uppgiftsorienterade och resultatorienterade söker socialt stöd, men på 
olika sätt. Uppgiftsorienterade söker feedback om hur de ska förbättra sin egen prestation, 
medan resultatorienterade söker feedback om hur de ska bli bättre än andra. För de med 
dominerande uppgiftsorientering kommer då feedbacken öka den upplevda kontrollen, då den 
förser individen med verktyg för hur den personliga utvecklingen ska ske. För individer med 
dominerande resultatorientering kan feedbacken upplevas som stressande, då den belyser 
faktorer som individen inte kan kontrollera. Socialt stöd blir därför adaptivt (minskar stress) 
för de med dominerande uppgiftsorientering, medan stödet blir maladaptivt (ökar stressen) för 
de med dominerande resultatorientering. Van Yperen och Janssen (2002) menar att hos 
personer som har både hög uppgiftsorientering och resultatorientering kommer 
uppgiftsorienteringen att kompensera för resultatorienteringen och den sistnämndas negativa 
följder kommer således att undvikas.  
 
En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 
 

Rainey och Bozeman (2000) menar att det finns en allmän uppfattning om att privat och 
offentlig sektor, samt de som arbetar inom dem, är fundamentalt olika. De visar dock att 
empiriska resultat både motbevisar och bekräftar dessa antaganden. En av uppfattningarna är 
att det inom offentlig sektor arbetar efter mer otydliga och komplexa mål än inom privat 
sektor. Rainey och Bozeman visade att de empiriska resultaten inte stöder detta. Tvärtom 
visade det sig att målen i offentlig sektor är klara och tydliga. Däremot bekräftade empirin i 
Rainey och Bozemans studie antagandet att anställda i privat sektor värderar hög lön och 
status mer än anställda inom offentlig sektor, som istället värderar att vara behjälplig i 
samhället. Buelens och Van den Broeck (2007) visade att anställda inom privat sektor drivs av 
mer yttre motivation som lön och yttre belöningar än anställda inom offentlig sektor. 
Samtidigt visade det sig att anställda inom offentlig sektor är mindre motiverade av 
utveckling, utmaning och personlig tillväxt än individer som arbetar i privat sektor. Buelens 
och Van den Broeck menade att dessa skillnader kunde bero på att det finns fler 
tävlingsinriktade yrken inom privat sektor än inom offentlig sektor.  
 
Syfte 
 

Studiens primära syfte var att undersöka om individens prestationsmotivation 
(resultatorientering/uppgiftsorientering) påverkar graden av upplevd stress hos medarbetare i 
arbetslivet. Tidigare forskning (Pensgaard & Roberts, 2003; Williams, 2010) visar att 
uppgiftsorientering verkar som en buffert mot negativa affekter samt att de med hög grad av 
resultatorientering i kombination med låg grad av uppgiftsorientering lättare drabbas av 
ångest, frustration samt upplever mindre kontroll över sin egen situation. Detta antas leda till 
att de med uppgiftsorientering upplever en lägre grad av stress.  Hypotesen är därmed att de 
medarbetare som har hög grad av uppgiftsorientering kommer rapportera lägre grad av 
upplevd stress än de medarbetare som har låg grad av uppgiftsorientering. Särskilt 
framträdande kommer detta vara hos dem som har låg grad av uppgiftsorientering i 
kombination med hög grad av resultatorientering. Studiens sekundära syfte var att undersöka 
huruvida det fanns skillnader mellan anställda i privat och offentlig sektor avseende 
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prestationsmotivation och upplevd stress. Då både Buelens och Van den Broeck (2007) samt 
Rainey och Bozeman (2000) visade att det finns vissa skillnader mellan anställda inom privat 
och offentlig sektor är hypotesen att det kommer att finnas en skillnad i prestationsmotivation 
och graden av upplevd stress.  
 

Metod 
Deltagare 
 

Studien utgjordes av 68 deltagare varav 45 kvinnor och 20 män. Tre respondenter uppgav ej 
kön. Medelåldern hos respondenterna var 38,78 år (sd=13,13). Yngsta deltagaren var 18 år 
och den äldsta var 64 år. Deltagarna fördelade sig mellan privat och offentlig sektor med 33 
stycken i privat sektor (19 kvinnor och 13 män) och 30 i offentlig sektor (24 kvinnor och 6 
män). Fem stycken angav inte yrke. Deltagarna som arbetade inom privat sektor arbetade 
inom branscher som försäkring, bank, privat vuxenutbildning, IT samt coaching. Deltagarna 
som arbetade i offentlig sektor återfanns inom skola, barnomsorg samt försvarsmakten. 
Deltagarna fanns geografiskt utspridda i norra och mellersta Norrland, med tyngdpunkt på 
Jämtlands och Norrbottens län. Urvalet skedde genom tillgänglighet.  
 
Material 
 

För att mäta variablerna prestationsmotivation och stress användes uteslutande 
självskattningsskalor. För att mäta variabeln prestationsmotivation användes en översatt skala 
från Van Yperen och Janssen (2004). Den innehöll 19 items, där 11 items mätte 
uppgiftsorientering (α = .924) och 8 items mätte resultatorientering (α = .905). Skalan var en 
ordinalskala med svarsalternativ 1-7 där 1 = ”Stämmer inte alls” och 7 = ”Stämmer 
fullständigt”. Ett exempel på item som mätte uppgiftsorientering var: ”Jag känner mig som 
mest framgångsrik i mitt jobb när jag lär mig något nytt som är roligt att utföra”. Ett exempel 
på item som mätte resultatorientering var: ”Jag känner mig som mest framgångsrik i mitt jobb 
när jag tydligt kan visa att jag är den bäst kvalificerade medarbetaren”. För fullständigt 
frågeformulär, se bilaga 1. Frågorna 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17 och 19 mätte 
uppgiftsorientering och frågorna 1, 6, 8, 10, 12, 13, 15 och 18 mätte resultatorientering.  
 
För att mäta variabeln stress användes en svensk version av Percieved Stress Scale (PSS) 
(originalskala Cohen, Kamarck och Mermelstein, 1983). Skalan innehöll 14 items (α = .766) 
graderade med ordinalskala 0-4 där 0 = Aldrig, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Ofta och 4 = 
Mycket ofta. Ett exempel på item var ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig 
nervös och stressad?” För fullständigt frågeformulär, se bilaga 2. Frågorna 4-7, 9-10 samt 13 
var reverserade. Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) visade att originalskalan hade 
tillräcklig intern och test- retestreliabiliet samt att den är en god prediktor för hälsorelaterade 
händelser.  
 
Respondentens yrke samt bakomliggande variabler ålder och kön angavs i enkäten för 
prestationsmotivation.  
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Procedur 
 

Studien genomfördes som en enkätundersökning. Tjugo arbetsplatser kontaktades via epost 
och tillfrågades om de ville delta i studien. Åtta arbetsplatser svarade och tackade ja till att 
medverka. 180 enkäter skickades ut och 69 besvarades, varav en sorterades bort på grund av 
att endast en av två skalor var besvarad. Detta gav en svarsfrekvens på 37,8 procent. 
Enkäterna distribuerades på tre olika sätt enligt överenskommelse med de enskilda 
arbetsplatserna. Enkäterna skickades ut med post med bifogat svarskuvert till två 
arbetsplatser, delades ut och samlades in personligen eller via ombud till fem arbetsplatser 
samt skickades med e-post till en arbetsplats. Med varje enkäthäfte bifogades ett följebrev 
som innehöll en kort introduktion till ämnet samt studiens syfte och användningsområde. 
Följebrevet innehöll även information om att deltagande var frivilligt och att deltagaren 
garanteras anonymitet. Följebrevet informerade även om den beräknade tidsåtgången för att 
fylla i enkäterna samt kontaktuppgifter. De båda skalorna inleddes med instruktioner för hur 
skalan skulle fyllas i.   
 
Analys 
 

De inkomna enkäterna sammanställdes och analyserades. Deltagarna delades upp i offentlig 
eller privat sektor utefter yrke och arbetsplats. Deltagarna kodades för kön och sektor där 
koderna för kön var 0 = man och 1 = kvinna. Koderna för sektor var 0 = privat och 1 = 
offentlig. Saknade värden kodades som 999.  Varje deltagares medelvärde på betingelserna 
uppgiftsorientering, resultatorientering och stress räknades ut och användes sedan i 
analyserna. En medelvärdessplit genomfördes för att dela in deltagarna i fyra kategorier. 
Avsikten med detta var att genomföra en variansanalys. Kategorierna var hög 
resultatorientering/låg uppgiftsorientering, hög resultatorientering/hög uppgiftsorientering, låg 
resultatorientering/hög uppgiftsorientering samt låg resultatorientering/låg 
uppgiftsorientering. Det visade sig dock att fördelningen mellan grupperna var så 
snedfördelad att variansanalys inte gick att genomföra. Därför gjordes istället en multipel 
regressionsanalys med resultatorientering och uppgiftsorientering som oberoende variabler 
och med stress som beroende variabel. De statistiska analysmetoder som slutligen användes 
var korrelation, multipel regression, bivariat regression och t-test. Studiens primära syfte, 
alltså huruvida om dimensionen av prestationsmotivation påverkade graden av upplevd stress 
hos respondenterna testades med bivariat regression för varje prediktor och stress. 
Deltagarnas resultatorientering och uppgiftsorientering utgjorde prediktorerna. Studiens 
sekundära syfte, alltså huruvida det fanns en skillnad mellan anställda i privat och offentlig 
sektor avseende prestationsmotivation och stress mättes med oberoende t-test. Därefter 
analyserades de bakomliggande variabler som enkäten efterfrågade. Huruvida deltagarnas 
ålder påverkade deras upplevelse av stress eller deras dimension av prestationsmotivation 
mättes med hjälp av korrelationer. Eventuella könsskillnader mättes med oberoende t-test. 
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Resultat 
 

Analyser visade inget signifikant samband mellan graden av resultatorientering och upplevd 
stress (r = -.12, p>.05). Det visades heller inget samband mellan graden av uppgiftsorientering 
och upplevd stress (r = -.082, p>.05).  
 
 

 
Figur 1: Resultatorientering och stress              Figur 2: Uppgiftsorientering och stress 
                        

Den multipla regressionsanalysen visade att de båda prediktorerna resultatorientering och 
uppgifts orientering endast förklarade 1,9 % av den totala variansen i variabeln stress 
(R2=.019, F(67)=0.62, p>.05). Varken resultatorientering (β=.11, p>.05) eller 
uppgiftsorientering (β=.07, p>.05) predicerade signifikant upplevelsen av stress.  
 

Analyser av skillnader beroende på om respondenten var anställd i privat eller offentlig sektor 
visade att det inte fanns någon skillnad i vilken grad de i privat sektor (M=1.74, SD=0.56) och 
offentlig sektor (M=1.70, SD=0.41) upplevde stress (t(61)=0.22, p>.05). Det fanns inte heller 
någon skillnad mellan privat (M=5.79, SD=1.01) och offentlig sektor (M=5.82, SD=1.04) 
gällande graden av uppgiftsorientering (t(61)= -0.12, p>.05). Analysen visade en skillnad 
mellan anställda i privat och offentlig sektor i graden av resultatorientering (t(61)=2.09, 
p<.05) på så sätt att anställda i privat sektor (M=4.43, SD=1.25) var mer resultatorienterade än 
anställda i offentlig sektor (M=3.72, SD=1.46).  

 
 
 

 

Figur 3: Skillnad resultatorientering offentlig och privat sektor 
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Analyser av den bakomliggande variabeln ålder visade ingen korrelation med deltagarnas 
upplevda stress (r = .015, p>.05). Inte heller graden av uppgiftsorientering korrelerade 
signifikant med deltagarnas ålder (r = .105, p>.05). Däremot visade analysen att graden av 
resultatorientering sjunker något med stigande ålder (r = -.285, p<.05).  
 
Analyser av könsskillnader visade ingen skillnad mellan män (M=5.77, SD=0.99) och kvinnor 
(M=5.85, SD=1.03) gällande variabeln uppgiftsorientering (t(63)= -0.30, p>.05). Det fanns 
heller ingen skillnad mellan män (M=1.63, SD=0.49) och kvinnor (M=1.77, SD=0.50) i 
graden av upplevd stress (t(63)= -1.06, p>.05). Det fanns dock en signifikant skillnad mellan 
män (M=5.10, SD=1.20) och kvinnor (M=3.67, SD=1.22) avseende den rapporterade graden 
av resultatorientering (t(63)=4.37, p<.001), där män var mer resultatorienterade än kvinnor.  
 

 
 

Figur 4: Könskillnad i resultatorientering 
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Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida individens prestationsmotivation 
påverkar graden av upplevd stress hos medarbetare i arbetslivet. Studien visade inget samband 
mellan dimensionen av prestationsmotivation och den rapporterade upplevda stressen. Inte 
heller deltagares ålder hade något samband med upplevd stress eller motivationsdimension. 
Däremot rapporterade män högre grad av resultatorientering än kvinnor. Dessutom visade sig 
anställda i privat sektor vara mer resultatorienterade än anställda i offentlig sektor. Det var 
dock inget av detta som påverkade upplevelsen av stress.  
 
Ovanstående resultat samstämmer till viss del inte med vad tidigare forskning visar. Kaplan 
och Maehr (1999) visade att uppgiftsmål är kopplade till ett mer positivt emotionell 
välmående än resultatmål och Ntoumanis, Biddle och Haddock (1999) visade att individer 
med uppgiftsorientering uppvisar mer aktiva copingstrategier än de med dominerande 
resultatorientering. Sammantaget borde det innebära att uppgiftsorienterade upplever mindre 
stress än de med hög resultatorientering. Förhållandet mellan prestationsmotivation och stress 
är dock mer komplicerat än så. Jagacinski och Strickland (2000) visade i sin studie att 
uppgiftsorientering är kopplat till positiva affekter, men resultatorienteringens påverkan på 
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negativa affekter är mer komplicerat. Resultatorientering predicerar inte negativa affekter när 
försökspersonerna tror på sin egen förmåga att nå sina mål. När försökspersonerna däremot 
inte tror på sin egen förmåga verkar resultatorientering predicerande för negativa affekter. 
Eftersom nuvarande studie inte kontrollerar för försökspersonernas självförtroende kan det 
vara så att de som rapporterar höga poäng på resultatorientering även har begåvats med ett 
högt självförtroende och därför inte påverkas negativt av sin resultatorientering. I forskning 
som har utförts inom idrotten är det tydligt att idrottare med resultatorientering kommer att 
uppleva mer stress och mindre positiva affekter (Williams, 2010). Att det är så innebär inte 
automatiskt att resultatorientering kommer att bidra till samma negativa effekter även i 
arbetslivet. Det behöver inte ens innebära att resultatorientering är lika framträdande i 
arbetslivet som i idrotten. Jagacinski och Strickland (2000) visade i sin studie att mycket 
pekar på att tävlan mot andra är viktigare inom idrotten än inom arbetslivet. Det innebär att 
det ännu inte är möjligt att ta konstrukt och begrepp utvecklade inom idrotten och direkt 
överföra dem till ett organisationskontext.  
 
En förklaring till att studiens resultat inte samstämmer med befintlig forskning kan vara den 
svenska kulturen. Mycket av den tidigare forskningen är utförd i länder där det finns en annan 
kultur för tävling och jämförelse än vad det finns i Sverige.  Appelqvist och Pedersen (2009) 
menar att något av det svenskaste som finns är jantelagen. Jantelagen innebär att vi inte vill 
förhäva oss och framstå som bättre än någon annan. Det är inte fint och accepterat i det 
svenska samhället att vilja vara bättre än andra. Detta kan avspegla sig i svaren på ett 
frågeformulär där deltagarna ska skatta om det känner sig framgångsrika när de inte klantar 
sig, men alla andra gör det. Spencer, Fein och Lomore (2001) menade att vi bygger vår 
självbild i ett dynamiskt samspel mellan hur vi ser på andra och hur vi tror att andra ser på 
oss. Vi vill tillhöra och känna oss accepterade i samhället. För att upprätthålla en god 
självkänsla försöker människan att skydda sig mot information som på något sätt hotar 
självbilden, acceptansen och tillhörigheten. Hon gör det även om det förhindrar värdefull 
självinsikt. Därför kan det antas att påståenden som de i enkäten som mäter resultatorientering 
kan verka hotande för individens självbild. Hon vill inte känna sig som mest framgångsrik när 
hon är bättre än någon annan eftersom det i svensk kultur bryter mot normer och inte anses 
vara accepterat. Därför är det troligt att deltagarna i många fall skattat sig lägre på 
resultatorientering och högre på uppgiftsorientering för att bibehålla bilden av sig själv som 
en god människa som inte förhäver sig.   
 
Att anställda i privat sektor rapporterar högre grad av resultatorientering än anställda i 
offentlig sektor kan förklaras med att den offentliga sektorn betonar sociala vinningar medan 
den privata sektorn främst betonar finansiell vinst (Aycan, Kanungo & Sinha,  1999). 
Organisationer i den privata sektorn verkar i mer tävlingsinriktade miljöer och upplever mer 
konkurrens. Att det trots detta inte fanns någon skillnad i graden av upplevd stress bekräftas 
av Macklin, Smith och Dollard (2006) som i en australisk studie visade att det inte finns 
någon skillnad i upplevd stress mellan offentlig och privat sektor. Aycan et al (1999) menade 
att det finns en skillnad i personliga egenskaper mellan de som väljer att arbeta i privat eller 
offentlig sektor. De menade att de som väljer den privata sektorn ofta är mer självsäkra och 
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risktagande än de som jobbar i offentlig sektor. Dessa skillnader framträder under 
rekryteringsprocessen och förstärks sedan när individen socialiseras in i arbetet och 
organisationen. Teage (1998) visade att vi söker oss till jobb som passar vår personlighet, 
eller i alla fall som vi tror passar vår personlighet. Det kan antas leda till att de som är 
resultatorienterade i högre utsträckning finns i den privata sektorn, som har mer tävlande 
inslag. Att de inte upplever stress i sammanhanget och med sin resultatinriktade orientering 
kan förklaras med att de trivs i situationen och tror på sin egen förmåga att kunna vara bättre 
än andra och lyckas i sina tävlande ansatser, vilket skyddar mot upplevelsen av negativa 
affekter.   
 
Att män är mer resultatorienterade än kvinnor stämmer överens med det Kavussanu och 
Roberts (2001) rapporterade i studier på idrottare. Dock är det som tidigare konstaterat 
fortfarande svårt att dra alltför starka paralleller mellan idrotten och arbetslivet, vilket 
bekräftas av att Meece, Glienke och Burg (2006) i en sammanställning av olika 
forskningsresultat visade att det inte finns några tydliga könsskillnader i 
prestationsmotivationen.  
 
Det bör dock iakttas en viss försiktighet i att dra alltför klara slutsatser av studiens resultat då 
både studiens design och det empiriska resultatet uppvisade vissa begränsningar. Datan för 
variablerna stress och uppgiftsorientering uppvisade tecken på restrictrion of range, som 
enligt Borg och Westerlund (2006) innebär att det är svårt att få signifikanta resultat då datan 
inte har tillräcklig varians. För föreliggande studie innebar detta att det endast fanns tre 
respondenter med hög resultatorientering i kombination med låg uppgiftsorientering, vilket 
även var den betingelse som antogs leda till högre grad av upplevd stress. Att variabeln stress 
inte heller varierade särskilt mycket innebar att det blev svårt att upptäcka eventuella 
skillnader. Anledningarna till att de empiriska resultaten visade bristande varians kan ligga i 
studiens upplägg och påföljande begränsningar. Urvalet av deltagare gjordes genom ett 
tillgänglighetsurval, vilket kan leda till snedvridningar då stickprovet inte representerar alla 
delar av populationen (Borg & Westerlund, 2006). Det innebär att de som svarade att de ville 
delta i studien och även skickade in besvarade enkäter var de som hade en dominerande 
uppgiftsorientering och ansåg att lärande och utveckling är viktigt. Det är möjligt att de som 
har dominerande resultatorientering inte tar sig tid att fylla i en enkät om hur stressad de är på 
arbetet eftersom det stjäl viktig tid. För att på ett bättre sätt nå även dem med dominerande 
resultatorientering skulle belöningar kunna användas för att motivera besvarandet av enkäter.  
 
Mätinstrumentet för variabeln stress (PSS) mätte den generella stressnivån i livet och 
specificerades inte för arbetslivet. Även detta kan verka som en begränsning i studien då 
deltagarnas hemsituation och fritid på ett betydande sätt kan påverka skattningen av den totala 
stressen.  
 
Även datainsamlingsmetoden med uteslutande självskattningsskalor kan ha bidragit till att 
studien inte uppvisade något signifikant samband mellan prestationsmotivation och stress. Det 
kan även ha bidragit till att datan inte hade tillräcklig varians. Donaldson och Grant-Vallone 
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(2002) menade att självrapport är känsliga för många olika svarsbias. Deltagare vill generellt 
svara på ett sätt som framställer dem i positiv dager. Det leder till att deltagare 
underrapporterar på frågor som kan framställa dem negativt och överrapporterar på frågor 
som kan framställa dem positivt. Detta blir särskilt framträdande i undersökningar som 
genomförs i organisatoriska kontext. Detta eftersom deltagare upplever att det finns en risk att 
arbetsgivaren på något sätt ska få tillgång till svaren. I föreliggande studie kan variabeln 
prestationsmotivation anses vara en variabel som deltagarna ansåg framställer dem i negativ 
dager. Detta på grund av att svensk kultur säger att det inte är socialt önskvärt att vilja vara 
bättre än andra. I enkätens följebrev garanterades deltagarna total anonymitet. Det borde 
minskat risken för att deltagarna skulle svara på ett sätt som de ansåg vara socialt korrekt. 
Risken finns dock att deltagarna inte vågade lita på garantierna för anonymitet och befarade 
att resultaten skulle hamna i fel händer.   
 
Datainsamlingsmetoden med självskattningsskalor har även en begränsning i att det inte är 
möjligt att kontrollera för bakomliggande variabler som påverkar resultatet (Spector, 1994). 
Stress är ett komplext fenomen som kan orsakas av många olika faktorer i ett samspel 
(Cassisy, 2003), vilket innebär att variabeln prestationsmotivation endast är en faktor av 
många i uppkomsten av individens stressupplevelse. Några av de bakomliggande variabler 
som kan påverka resultatet är arbetsbelastningen samt arbetets egenskaper och 
arbetsuppgifter. Spector (1994) menar dock att självskattningsskalor kan vara en bra början i 
utforskningen av ett forskningsområde. Eftersom forskningen när det gäller det direkta 
sambandet mellan prestationsmotivation och stress i arbetslivet inte är särskilt omfattande kan 
självskattningsskalor i detta läge ändå vara en tillfredställande metod.   
 
Även om denna studie om prestationsmotivationens påverkan på stress i arbetslivet inte 
visade något samband är det ändå viktigt att fortsätta undersöka ämnet. Arbetslivet förändras i 
snabb takt och den svenska kulturen är även den under förändring. De ökade 
sjukskrivningarna av stressrelaterade orsaker (Iwarson, 2004) gör det viktigt att finna om den 
personliga dispositionen för hur man möter och sätter upp mål kan ha en påverkan på graden 
av upplevd stress. Detta eftersom ett upptäckt samband kan utgöra grunden för tekniker och 
metoder för att hantera och förebygga stress. Om det efter omfattande undersökningar skulle 
visa sig att det inte finns ett direkt samband har undersökningarna ändå bidragit till att öka 
förståelsen för vad som orsakar stress och vad som inte gör det.  
 
För att vidareutveckla och fördjupa förståelsen av prestationsmotivationens påverkan på stress 
i arbetslivet krävs det att det utvecklas och valideras ett mätinstrument för 
prestationsmotivation i svenskt kontext. Detta för att ta hänsyn till de kulturella 
förutsättningar som finns i landet. Att mäta och klassificera arbetets egenskaper och jämföra 
hur väl de passar ihop med den personliga dispositionen skulle kunna ge en förståelse för hur 
matchningen mellan individen och arbetet påverkar upplevelsen av stress. För att säkerställa 
kausalitet, att det verkligen är individens dimension av prestationsmotivation som påverkar 
graden av upplevd stress är en experimentell studie önskvärd.   
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Bilaga 1: Skala prestationsmotivation 
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Bilaga 2: Skala Perceived stress scale  
 

 
 


