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SAMMANFATTNING 

 
Den psykiska hälsan bland studenterna har försämrats de senaste tio åren i form av stress, 

depression och utbrändhet. Rapporter om studenters hälsa visar på att stress är vanligt 

förekommande inom skolans värld. Detta gör att insatser för att främja hantering av stress 

bland studenterna är av vikt. Skolan som arena för folkhälsoarbete är viktigt, då hälften av 

den svenska befolkningen är studerande. Tidigare studier visar även på att graden av känsla 

av sammanhang (KASAM) utgör en grundfaktor för att hantera den mängden stress som 

studenterna utsätts för. Studiens syfte var att undersöka förekomsten av stress och i vilken 

omfattning studenternas KASAM påverkar risken att drabbas av stress avseende på ålder och 

kön, samt om det finns eventuella samband mellan stress och KASAM. Studien utgår från en 

kvantitativ metod med bekvämlighetsurval som urvalsmetod och omfattades av 85 

respondenter i åldrarna 19–42. Univariat, Chi två test och binära regressionsanalys användes 

för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet i denna undersökning visade på samband 

mellan stress och kön där kvinnor upplevde högre stress jämfört med män. Ytterligare visade 

resultatet samband mellan stress och graden av KASAM där studenter med låg känsla av 

sammanhang hade över sju gånger sannolikhet att vara ofta stressad jämfört med studenter 

med hög känsla av sammanhang. Resultatet påvisade inget samband mellan stress och ålder 

samt mellan stress och utbildning. Ytterligare påvisades inget samband mellan graden av 

KASAM och ålder samt mellan graden av KASAM och kön. Slutsatsen i denna undersökning 

är att det förekommer skillnader i stress mellan könen där kvinnliga studenter uppger i högre 

utsträckning upplevd stress jämfört med manliga studenter. Ytterligare slutsats som kan dras 

är att det förekommer samband mellan graden av KASAM och stress. Coping och salutogent 

perspektiv användes som teoretisk utgångspunkt för resultatdiskussion. 

 

Nyckelord: coping, hälsofrämjande, KASAM, salutogent perspektiv, stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The mental health of students has worsened over the last ten years in form of stress, 

depression and burnout. Reports on students' health shows that stress is a common 

occurrence in school. This means that efforts to promote the management of stress among 

students is important. The school as an arena for public health work is important because 

half of the Swedish population are students. Earlier studies also show that the degree of sense 

of coherence (SOC) is a fundamental factor to manage the amount of stress that students are 

exposed to. The aim of this study was to investigate the prevalence of stress and to what 

extent students ‘SOC affects the risk of stress regarding age and gender, and if there is any 

association between stress and SOC. The study is based on a quantitative method based on 

convenience sample selection and includes 85 respondents between ages 19-42 year. 

Univariate, Chi two test and binary regression analysis was used to answer the study’s 

questions. The results of this study showed association between stress and gender where 

women experienced more stress than men. The result also showed association between stress 

and the degree of SOC where students with low sense of coherence had seven times higher 

chance to be often stressed compare to students with high sense of coherence. There where 

however no association between stress and age as well as between stress and education 

programs. Further, no association was observed between the degree of SOC and age or 

between the degree of SOC and gender. The conclusion in this study is that there are 

differences in stress between gender, where female students reported feeling higher stress 

compare to male students. An additional conclusion that can be drawn is that there is 

association between the degree of SOC and stress. Coping and salutogenic perspective was 

used as a theoretical basis for the discussion of the results. 

 

 

Keywords: coping, health, KASAM, Salutogenic perspective, stress 

 



INNEHÅLL  

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Definition av stress ................................................................................................. 2 

2.1.1 Stress bland studenter ..................................................................................... 2 

2.1.2 Hälsofrämjande arbete för att motverka stress ................................................. 3 

2.2 Känsla av sammanhang (KASAM) .......................................................................... 4 

2.3 Tidigare forskning ................................................................................................... 5 

2.4 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 6 

2.4.1 Salutogent perspektiv....................................................................................... 6 

2.4.2 Coping ............................................................................................................. 6 

2.5 Problemformulering ................................................................................................ 7 

3 SYFTE .............................................................................................................................7 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 7 

4 METOD ............................................................................................................................7 

4.1 Studiedesign ............................................................................................................ 8 

4.2 Studiepopulation & Urval ........................................................................................ 8 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 9 

4.3.1 Datainsamling och utdelning av enkäter ........................................................... 9 

4.3.2 PSS och SOC som mätinstrument ................................................................... 9 

4.3.3 Variabler .........................................................................................................10 

4.3.4 Beroende variabel ...........................................................................................10 

4.3.5 Oberoende variabel ........................................................................................10 

4.3.6 Confounders ...................................................................................................11 

4.4 Genomförandet .......................................................................................................11 

4.5 Bortfall .....................................................................................................................11 

4.6 Kvalitetskriterier .....................................................................................................12 

4.7 Databearbetning .....................................................................................................13 

4.7.1 Databearbetning av Bakgrundsvariabler .........................................................13 



4.7.2 Databearbetning av beroendevariabel ............................................................13 

4.7.3 Databearbetning av oberoendevariabel ..........................................................14 

4.8 Statistik analys .......................................................................................................14 

4.9 Etik...........................................................................................................................15 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 16 

5.1 Förekomsten av stress ...........................................................................................16 

5.2 Omfattning av stress bland studenterna under det senaste månaden ...............18 

5.3 Skillnader i åldrarna- och kön gällande graden av KASAM .................................19 

5.4 Samband mellan stress och KASAM ....................................................................19 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 20 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................20 

6.1.1 Studiedesign, population & urval .....................................................................20 

6.1.2 Datainsamling, genomförandet & bortfall.........................................................21 

6.1.3 Statistik analys ................................................................................................21 

6.1.4 Kvalitetskriterier & Etik ....................................................................................22 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................22 

6.2.1 Förekomsten av stress ....................................................................................23 

6.2.2 Omfattning av stress bland studenterna ..........................................................23 

6.2.3 Ålder- och könsskillnader utifrån graden av KASAM .......................................24 

6.2.4 Samband mellan stress och KASAM justerad för kön och ålder ......................24 

7 SLUTSER ...................................................................................................................... 26 

7.1 Framtida forskning .................................................................................................26 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 27 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 

BILAGA B; BAKGRUNDSFRÅGOR 

BILAGA C; PSS-14 FRÅGEFORMULÄR 

BILAGA D; KÄNSLA AV SAMMANHANG-ANTONOVSKY’S LIVSFRÅGEFORMULÄR 



BILIGA E; TILLSTÅND FÖR ANVÄNDNING AV SOC-13 

BILIGA F; INSTRUKTION FÖR KODNING AV SOC-13 

BILAGA G; INSTRUKTION FÖR KODNING AV PSS-14 

 



 1  

1 INTRODUKTION 

Studier om universitets- och högskolestudenters hälsa påvisar ökad stress bland studenterna 

genom ökade krav, ökad arbetsbelastning, ingen möjlighet till inflytande och oro kring 

tidspress för studieuppgifterna. Rapporter om studenters hälsa visar på att 39 % av de 

studerande kvinnorna uppger stressrelaterade symtom som oro, ängsla och ångest. I samma 

rapport hade 21 % av männen samma besvär som ovan. Konsekvensen av ökad stress bidrar 

till fysiska- och psykologiska hälsobesvär. Individens förmåga att klara av stress påverkas av 

den inre styrkan som känsla av sammanhang, vilket även har ett avgörande för graden av 

upplevd stress.  

 

Motivering till val av ämnesområdet stress uppkom för ett halvår sedan då tankar kring vad 

stress egentligen är och varför vissa individer klarar stress bättre än andra. Utifrån dessa 

tankar var det en självklarhet att välja fördjupa mig inom detta och valde därmed att 

undersöka stress bland studenter och hur de klarar av stress. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition av stress 

En generell definition av stress finns inte och begreppets användning förekommer inom 

vardagsspråket och vetenskapens värld (Åberg, 2001). Stress enligt Selyes definieras som 

“Den icke-specifika neuroendokrins svar av kroppen” (Szabo, Tache och Somogyi, 2012 s. 

474). Stress beskrivs som en obalans mellan krav och individens förmåga att hantera dem 

(Socialstyrelsen, 2009). Föregångaren inom stressforskningen, Walter Cannon, hävdade att 

hormoner (Homeostas) var en bakomliggande orsak till stressreaktioner (Åberg, 2001). 

Enligt Cannon agerar människor omedvetet vid upplevd stimuli genom att antingen fly eller 

kämpa på grund av fysiologiska svar av kroppen. Uttrycket kamp- och flykt myntades in av 

Walter Cannon för en respons på stressorer och förklaras vara individens 

överlevnadsmekanism (Quick och Spielberg, 1994). Inom biologin är stress det tillståndet 

som uppstår när organismens jämvikt (hormonerna) förändras genom upplevt hot från yttre 

eller inre påverkan. Vid förändring eller hot i hormonernas jämvikt försvarar kroppens 

stressystem sig själv genom fysiologiska och beteendemässiga reaktioner. När 

stressreaktioner uppstår sker en omfördelning av blodflödet till hjärnan och 

skelettmuskulatur, ytterligare ökar hjärtfrekvensen som bidrar till förhöjt blodtryck samt 

ökad uppmärksamhet. Trötthet, sömnproblem, huvudvärk, magproblem, kognitiva 

störningar, långvarigt smärttillstånd och depression är typiska sjukdomssymtom som kan 

kopplas till stress (Ljung & Friberg, 2004).  

2.1.1 Stress bland studenter 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2009:28) är den fysiska hälsan generellt god bland 

studenterna. Till skillnad från den fysiska hälsan har den psykiska hälsan försämrats under 

de senaste tio åren. Statens offentliga utredning rapporterar om försämring av den psykiska 

hälsan i form av stress, depression och utbrändhet. Bakomliggande orsaker till stress och 

sämre hälsa enligt studenterna är: oro av att inte klara sina studier, dålig ekonomi, tankar om 

framtiden och ensamhet (SOU 2009:28). En undersökning utförd 2007 om studenters hälsa 

visar på att 39 procent av de undersökta kvinnorna mellan åldrarna 20–24 lider av besvär 

som ängsla, oro och ångest. Av männen från samma åldersgrupp led 21 procent av samma 

besvär. Vid jämförelse med arbetande personer från samma åldersgrupp var studenters hälsa 

och livskvalité sämre (Socialstyrelsen, 2009). Bristande möjlighet av kontroll och inflytande 

över studietiden samt en mängd arbetsbelastningar enligt folkhälsomyndigheten (2015) är 

bakomliggande orsak till uppkomsten av stress bland studenterna. De återkommande 

symtomen kopplad till stress som studenterna uppger är trötthet och svårigheter att koppla 

av. Stressrelaterade tillstånd påverkar studenters förmåga att kunna genomföra och prestera 

under studietiden (Folkhälsomyndigheten, 2015). I en studie utförd av Yee och Yusoff (2013) 

undersöktes förekomsten av stress bland medicinska studenter. Denna undersökning som 

utfördes på 382 studenter påvisade att 25.9 procent av deltagarna upplevde stress i koppling 

till akademiska krav. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) utgör de studerande nästan 
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hälften av den svenska befolkningen och förekomsten av psykisk ohälsa i form av stress är 

vanlig bland studenter. Skolan som arena är därmed viktigt för hälsofrämjande arbete. 

2.1.2 Hälsofrämjande arbete för att motverka stress  

 

Hälsofrämjande arbete förklaras som processen att möjliggöra för människor att ta kontroll 

över sin hälsa genom att öka medvetenheten kring de determinanter som påverkar hälsan. 

Syftet med hälsofrämjande arbetet är att individen ska kunna uppnå absolut tillstånd av 

fysisk, psykisk och socialt välbefinnande (Världshälsoorganisationen, 1986). I Ottawa Charter 

deklarationen benämns tre viktiga strategier för ett hälsofrämjande arbete och dessa är att 

förespråka, möjliggöra och förmedla (Nutbeam, 1998). Hälsofrämjande skolor bygger på en 

holistisk syn på hälsa där hela skolan utgör en stödjande miljö. En viktig del i hälsofrämjande 

arbeten, enligt propositionen (Prpp. 2007/08:110) är hälsoinformation. Med 

hälsoinformation menas processen att anpassa aktiviteter efter individens behov genom 

planering för att förmedla information kring hälsofrågor. Syftet med hälsoinformationen är 

att försöka utföra en intervention för individens välbefinnande. I en studie utförd av Mûkoma 

och Flisher (2004) undersökte forskarna effekten av hälsofrämjande skolor. Denna 

undersökning inkluderade nio studier där resultatet påvisade att effekten av hälsofrämjande 

arbete bidrog till förändringar i skolpolitik och organisationsstruktur. Ytterligare visade 

studien att involvering av samhället och föräldrar i planeringen av hälsofrämjande aktiviteter 

påvisades även som positiv vid planering och implementering av hälsofrämjande åtgärder i 

skolorna (Mûkoma & Flisher, 2004). Folkhälsomålen i Sverige innefattar totalt elva 

målområden varav delaktighet och inflytande i samhället är målområde ett. (Prop. 2007/08: 

110). Delaktighet förklaras som individens grad av inflytande och förutsättningar för 

inflytande bygger på politiska resurser. Exempel på politiska resurser är 

informationsteknologi, individuella resurser och sociala resurser. Med individuella resurser 

menas möjlighet, kunskap och tid. Sociala resurser behandlar förhållandet till andra 

människor såsom nära och trygga förhållanden. Inflytande i samhället innebär individens 

möjlighet att kunna vara med och påverka den miljön som finns runt om en 

(Folkhälsoinstitutet, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  

2.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Känsla av sammanhang (KASAM), enligt Antonovsky (1987, s 46) förklaras som 

 

“En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerad, förutsägbar och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”. 

Komponenterna som kännetecknar KASAM är följande: 

 

• Begriplighet: behandlar graden av upplevd stimuli från inre och yttre som logisk 

gripbara, som sorterade information, tydligt, strukturerad och sammanhängande. En 

person med hög känsla av begriplighet uppfattar kommande stimuli i framtiden som 

förutsägbara (Antonovsky & Elfstadius, 2005). I en enkätundersökning utförd av 

Farin, Nagi och Ullrich (2012) studerades 577 patienter med kroniska sjukdomar i 

rörelseorganen och graden av patienternas begriplighet för hälsoutbildningsprogram. 

Resultatet påvisade att vikten av att begripa hälsoinformation för att kunna förstå 

vardagen var ett avgörande. Forskarna hävdade även att en förståelse av patienternas 

upplevda begriplighet kan uppmuntra programtränare att anpassa utbildningen efter 

individen (Farin et al., 2012). 

• Hanterbarhet: innefattar upplevelsen av att det finns resurser som kan användas för 

att bemöta de inre och yttre krav av stimuli som individen ställs inför. En individ med 

hög grad av hanterbarhet upplever i mindre utsträckning att de villkor som ställs är 

övermäktiga (Antonovsky et al., 2005) 

• Meningsfullhet: utgör motivations komponent i KASAM och behandlar individens 

förhållande till utmaningarna från yttre stimuli som värda att lägga ner tid på eller 

uppleva det som en börda. Delaktighet utgör det centrala i denna komponent och 

förklaras som den processen där individen medverkar i och där personens öde samt 

erfarenheter formas. 

En hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör förutsättningen för 

känsla av sammanhang (Antonovsky & Elfstadius, 2005). 
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2.3 Tidigare forskning 

I en studie utförd av Heiman (2004) undersöktes graden av KASAM, stress och coping bland 

israeliska studenter. Denna undersökning omfattades av 261 studenter med genomsnittlig 

ålder på 28,7 år. Resultat i studien påvisade att hög känsla av sammanhang var kopplad till 

att vara mindre stressad och låg känsla av sammanhang var förknippad med att vara ofta 

stressad. Resultatet påvisade även skillnader mellan könen där kvinnor rapporterade i större 

utsträckning högre upplevelser av stress kopplad till akademiska krav, låg känsla av 

sammanhang och användning av emotionell coping. Ytterligare påvisade studiens resultat att 

studenter med hög grad av KASAM använde uppgiftsorienterad coping strategi och mindre 

av emotionell coping samt rapporterade mindre upplevd stress gällande akademiska krav 

(Heiman, 2004). 

En annan tvärsnittsstudie om stress och graden av KASAM bland studenter inom 

sjukvårdsutbildning genomfördes av Kleiveland, Natvig & Jepsen (2015) i Norge. Totalt 

deltog 227 studenter i denna studie med genomsnittlig ålder på 27,4 år. Resultatet i denna 

undersökning påvisade att hög känsla av sammanhang var kopplad till mindre 

stressupplevelser och bättre livskvalité. Låg känsla av sammanhang var associerad med högre 

stressupplevelser och sämre livskvalité. En hög känsla av sammanhang enligt forskarna är ett 

avgörande för utfallet av stress bland studenterna och KASAM bör ses som en resurs för att 

hantera stress (Kleiveland et al., 2015). 

En ytterligare studie utförd av Chu, Khan, Jahn och Kraemer (2016) undersöktes graden av 

KASAM och stress bland kinesiska studenter. Denna undersökning omfattades av 1,853 

studenter med genomsnittlig ålder på 20,8 år. Resultatet i denna studie påvisade att hög 

känsla av sammanhang var kopplad till inkomstsäkerhet och socialt stöd. Hög känsla av 

sammanhang var även kopplad till att vara medveten om den egna hälsan, vara fysiskt aktiv, 

vara nöjd med sin vikt, bra relation till andra studenter och att inte känna utanförskap i 

skolan. Studenter med låg känsla av sammanhang rapporterade i större utsträckning högre 

upplevd stress jämfört med studenter med hög känsla av sammanhang. Vidare visar 

resultatet inga skillnader mellan ålder och stress samt mellan ålder och graden av KASAM 

(Chu et al., 2015). 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Salutogent perspektiv 

Enligt Antonovsky et al. (2005) är salutogent perspektiv en teori som fokuserar på vad det är 

som gör människor friska och vilka faktorer som bidrar till vidmakthållandet av hälsan. 

Salutogent perspektiv utgår från att människan ständigt befinner sig i ett kontinuum mellan 

ohälsa och hälsa tillskillnad från patogena perspektivet där det enbart fokuseras på 

sjukdomens orsak. Helhetssyn över individens historia och sjukdom bidrar med kunskap 

samt förståelse. Denna kunskap och förståelse utgör förutsättningar för skapandet av rörelse 

mot den friska polen i hälsans kontinuum. Tillskillnad från patogenetiska tänkandet där 

fokus läggs på att undersöka sjukdomen och dess riskfaktorer eller stressorer utgår 

salutogenetiska förhållningssättet att undersöka vilka faktorer som befrämjar individen att 

röra sig mot den positiva polen. Användning av salutogent tankesätt inom exempelvis 

stressforskning skulle kunna vara att utgå från vilka copingresurser som finns för att klara av 

stress. Ett salutogent synsätt ger möjligheten att undersöka effekterna av de krav som 

genereras på individen då dessa följder inte ingår i individens automatiska 

anpassningsrespons för stress. Synsättet på stressorer betraktas som en del av livet och inte 

någonting som ska motverkas eller åtgärdas. Det betraktas däremot som hälsofrämjande 

beroende på dess mängd. Känsla av sammanhang (KASAM) utgör det centrala i detta 

perspektiv (Antonovsky & Elfstadius, 2005). KASAM ger en bild av människors coping 

förmåga att klara av de stressfaktorer som individen ställs inför (Super, Wagemakers, 

Picavet, Verkooijen & Koelen, 2016). 

2.4.2 Coping 

Coping är en processteori som behandlar psykisk stress och utvecklades av Lazarus samt 

Folkman mellan 1984–1985. Stress förklaras vara förhållandet mellan individen och dennes 

miljö. Individens upplevelser i form av känslor till den yttre miljön under stressfulla 

förhållanden beror på personens bedömning av situationen och dennes copingresurser. 

Coping innehåller kognitiva och beteendemässiga insatser som att hantera krav där det 

överskrider individens resurser. Viktiga funktioner i coping utgörs av: 

• Hantering av känslor som uppfattas som stressiga (känslofokuserad coping) 

• Insatser för hantering av stress (problemfokuserad coping) (Downe-Wamboldt och 

Melanson, 1998).  

I en studie utförd av Gibbons, Dempster & Moutray (2010) undersöktes stress och coping 

bland sjukvårdsstudenter. Denna undersökning omfattades av 171 studenter. Studiens 

resultat påvisade att användning av undvikande coping var kopplad till varaktigheten av 

stress. Resultatet visade vidare på att lärande och undervisning om besvären eller problemen 

och self-efficacy var kopplad till minskande effekt på varaktigheten av stress. Ytterligare 

påvisade resultatet att vara en kvinna hade koppling till varaktigheten av stress. Graden av 

self-efficacy hos den enskilde studenten hade ett avgörande för hanteringen av stress 

(Gibbons et al., 2010). Self-efficacy behandlar individens tilltro att själv kunna genomföra en 

handling och är ett begrepp utvecklat av Bandura 1997 (Bronstien, 2014). 



 7  

2.5 Problemformulering 

De senaste tio åren har andelen studenter som upplever ökad stress, depression och 

utbrändhet blivit allt vanligare inom skolans värld (SOU: 2009:28). Självskattad hälsa bland 

studenterna har försämrats jämfört med jämnåriga som arbetar (Socialstyrelsen, 2009). Ökat 

hälsobesvär i form av trötthet, oro och koncentrationssvårigheter bidrar med försämrad 

studieprestation (Folkhälsomyndigheten, 2015). Tidigare forskning som behandlar upplevd 

stress bland studenter och graden av KASAM påvisar ett samband gällande dessa variabler. 

Studier som enbart fokuserar på stress bland studenter och graden av KASAM behövs då det i 

nuläget är få. Detta gör att det är av vikt att undersöka förekomsten av stress och i vilken grad 

känsla av sammanhang har en påverkan utifrån salutogent perspektiv. 

3 SYFTE  

Syftet är att undersöka om det förekommer stress bland studenterna på Mälardalens 

Högskola, Västerås och i vilken omfattning studenternas Känsla av sammanhang (KASAM) 

påverkar risken att drabbas av stress avseende ålder- och könsskillnader. Studien ämnar 

även att undersöka om det finns ett samband mellan stress och graden av KASAM. 

3.1 Frågeställningar 

• Förekommer stress bland studenterna? 

• I vilken omfattning förekommer stress bland studenterna? 

• Finns det några ålders- och könsskillnader gällande graden av KASAM bland 

studenterna? 

• Finns det ett samband mellan stress och KASAM justerad för kön & ålder? 

4 METOD 

Denna C-uppsats grundas i en kvantitativ ansats utifrån undersökningens syfte då den ämnar 

studera förekomsten av stress, ålder- och könsskillnader samt samband mellan stress och 

KASAM för att sedan omvandlas till numerisk data för analys. Undersökningens syfte utgör 

ett deduktivt perspektiv och det innebär att forskaren utgår från teoriprövning för att sedan 

kunna dra relevanta slutsatser av undersökningens antagande eller hypoteser (Bryman, 

2011). Inom kvantitativ ansats är fokus på att mäta olika företeelser och kvantifiering av 

insamlade data. Kvantitativ metod kan härledas till positivismen och inom denna inriktning 

är objektivitet en utgångspunkt samt att kunskap utgör de händelser som kan bekräftas 
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genom sinnena. Objektivitet innebär att forskningen är värderingsfri (Bryman, 2011). Detta 

kallas även för intersubjektiv kontroll där resultatet av forskningen ämnar till att kunna 

replikeras av andra forskare (Binkler, 2012). 

4.1 Studiedesign 

 
Denna uppsats har en tvärsnittsstudiedesign och det innebär att data samlas in på en och 

samma tillfälle utan att hänsyn tas till tiden. Denna insamlad data avser två eller flera 

variabler i syfte att finna ett mönster för eventuella samband. Enkätundersökning är därmed 

att föredra (Bryman, 2011). En tvärsnittsstudie ämnar även till att ge en ögonblicksbild av 

individers förhållande eller attityder (Ejlertsson, 2012). 

 

Denna studiedesign valdes på grund av undersökningens syfte, då den ämnar studera 

förekomsten av stress och graden av KASAM bland studenterna på Mälardalens högskola 

(MDH) med användning av enkäter som insamlingsteknik vid samma tillfälle. En 

tvärsnittsstudie var tillämpbar då undersökningens nytta är att ge en beskrivande och 

förklarande bild av stress samt graden av KASAM bland studenterna. 

4.2 Studiepopulation & Urval 

De individer eller respondenter som undersökningen avser att studera bildar tillsammans en 

population med en eller flera gemensamma egenskaper (Ejlertsson, 2012).  

 

Det valda stickprovet för representation av populationen utgick från ett bekvämlighetsurval 

och det innebär att urvalet består av de studenter som finns närvarande då undersökningen 

genomförs (Bryman, 2011). Fördelar med att använda bekvämlighetsurval är att den generera 

en hög svarsfrekvens genom att samtliga enkäter delas ut och plockas in vid samma tillfälle. 

En ytterligare fördel är att det är mindre tidskrävande att använda bekvämlighetsurval 

tillskillnad från andra urvalsteknik (Bryman, 2011). 

 

Undersökningens population bestod av studenter från MDH. MDH i Västerås är bland de 

större högskolorna i Sverige och har cirka 15 000 studenter och 900 medarbetare. Högskolan 

har en nära kontakt till samhället i regionen och samarbetar med näringslivet samt offentliga 

sektorn. Skolan har ett brett utbud av utbildningar inom fyra akademier och är följande: 

Ekonomiutbildningar, hälso- och välfärds utbildningar, lärarutbildningar och 

teknikutbildningar (Mälardalens högskola, 2017). Urvalet för denna undersökning bestod av 

studenter som läser Energiingenjör-utbildning, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

samt Språk och humaniora med inriktning inom kommunikation. Ytterligare begränsades 

urvalet till att omfattas av studenter som läser år 2 och år 3. Energiingenjör-utbildning 
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och högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik tillhör akademin för ekonomi, samhälle och 

teknik samt att Kommunikationsprogrammet tillhör akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation som är två av de fyra akademierna på MDH. 

4.3 Datainsamling 

Enkäter användes för insamling av data där de medverkande respondenterna själva 

besvarade på enkätfrågorna. Enlig Bryman (2011) är enkäter billigare och snabbare att 

använda jämfört med strukturerade intervjuer. Fördelar med enkäter är att dem ger en större 

variation och att dessa kan anpassas till respondenterna i jämförelse med intervjuer 

(Bryman, 2011). Då denna undersökning utgår från ett deduktivt syfte valdes enkäter som 

insamlingsteknik för att öka svarsfrekvensen. Enkäten som användes för att mäta stress var 

Perceived stress scale PSS-14 (BILAGA C) och för att mäta KASAM användes Känsla av 

sammanhang- Antonovskys Livsfrågeformulär (BILAGA D).  

4.3.1 Datainsamling och utdelning av enkäter 

 

Tabell 1: Enkätutdelning och insamling av data under 2017–03. 

Datainsamling på fem tillfällen Datum för utdelning av enkäter 2017–03  

Byggnadsteknikprogrammet år 3 6/3 

Bygg år 2 7/3 

Energiprogrammet år 3 9/3 

Energiprogrammet år 2 13/3 

Kommunikationsprogrammet 13/3 

 
 

4.3.2 PSS och SOC som mätinstrument 

 
PSS-14 (BILAGA C) innehåller 14 frågor som är konstruerad för att mäta i vilken situation i 

människors liv som de upplever mest stressfullt och är ett globalt mätinstrument utvecklat av 

Cohen, Kamarack & Mermelstein (1983). PSS-14 undersöker i vilken utsträckning som 

individen upplever sitt liv som antingen oförutsägbar, okontrollerad och överbelastad. PSS-

14 har en svensk version, men dock är den svenska översättningen inte validerad (Johansson, 

2017).  

 

Enligt Eriksson och Lindström (2005) är Sense of coherence (SOC) eller Känsla av 

sammanhang ett livsfrågeformulär (BILAGA D) utvecklat av Aaron Antonovsky. Känsla av 

sammanhang finns översatt till 33 olika språk med olika versioner. Känsla av sammanhang 

är grunden i den salutogena teorin och mäter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

då individens syn på livet kan ha en koppling till deras hälsotillstånd. Originalversionen av 
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det standardiserade frågeformuläret består av 29 frågor och den svenska versionen 

innehåller 13 frågor (SOC-13). Mätskalan SOC enligt författarna är pålitlig och giltig vid 

mätning av hur människor klarar av stress och vidmakthållandet av välbefinnandet (Eriksson 

et. al, 2005). För att kunna använda instrumenten KASAM söktes tillstånd på: 

http://www.salutogenesis.hv.se/eng/SOC_questionnaire.19.html (BILAGA E). 

4.3.3  Variabler 

Inom forskningssammanhang talas det om två variabler och dessa är beroende och 

oberoende variabel. En beroende variabel är den effekten som ska förklaras och den 

oberoende variabeln är det som påverkar eller orsaker inflytande på beroenden variabeln 

(Bryman, 2011). 

4.3.4 Beroende variabel 

PSS-14 användes för mätning av beroende variabeln stress och enligt Ejlertsson (2012) 

innebär en beroende variabel parvisa observationer. Exempelvis att jämföra medelvärden 

mellan en grupp. 

 

Perceived stress scale innehåller fjorton frågor (BILAGA C) och varje fråga består av fem 

svarsalternativ på en likertskala. Frågorna behandlar individens känslor och tankar under 

den senaste månaden. Svarsalternativen varierar från 0 till 4, där noll står för aldrig och fyra 

står för väldigt ofta. Exempel på frågor som finns i frågeformulären är ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat har inträffat”, 

“Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga 

saker i ditt liv?”, och “Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och 

stressad”. Frågeformulär för samtliga frågor redovisas i bilaga C. 

4.3.5 Oberoende variabel 

Känsla av sammanhang- Antonovsky’ livsfrågeformulär användes för att mäta den oberoende 

variabeln KASAM. En oberoende variabel avser jämförelser av grupper (Ejlertsson, 2012). 

 

KASAM mättes med känsla av sammanhang- Antonovsky livsfrågeformulär (BILAGA D) och 

består av tretton frågor med sju svarsalternativ från 1 till 7 på en likertskala. 

Svarsalternativen till frågorna mäter de olika dimensionerna i KASAM utifrån begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Svarsalternativen varierar från 1 till 7, där ett står för 

mycket sällan eller aldrig och sju står för mycket ofta. Exempel på en fråga som mäter 

begriplighet är (BILAGA D) “Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer 

som du trodde du kände väl? (B)”. Frågeformulär för samtliga frågor redovisas i bilaga D.  
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4.3.6 Confounders 

De frågor som ingick i confounders bestod av personliga faktafrågor. Med personliga 

faktafrågor menas information om respondenternas bakgrund exempelvis kön, ålder, yrken, 

civilstånd eller inkomst (Bryman, 2011). 

 

Kön, ålder och utbildning (BILAGA B) användes för bakgrundsinformation om 

respondenterna. Anledning till användning av de ovanstående variablerna är att stress och 

graden av KASAM kan variera beroende på dessa bakgrundsvariabler.  

Svarsalternativen för frågan “kön” bestod av Man eller Kvinna. För ålder användes frågan 

“Hur gammal är du” och de svarsalternativ som respondenterna hade att välja mellan var 19–

24, 25–30, 31–36, 37–42, 43–48, 49–54, 55 och äldre. Frågan “vilket program läser 

du” ställdes som en öppen fråga där respondenten själv fick skriva vilken utbildning de läser. 

4.4 Genomförandet 

För att göra undersökningen objektiv, då författaren till denna C-uppsats studerar på 

Mälardalens högskola (MDH) gjordes ett slumpmässigt urval av de fyra akademierna som 

finns på MDH. De fyra akademierna är Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), 

Akademin för hälsa och välfärd (HVV), akademin för innovation, design och teknik (IDT) 

samt Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK). En av de ovanstående 

akademierna slumpades ut. Efter att ha genomfört första urvalet av akademierna gjordes ett 

ytterligare slumpmässigt urval av de olika utbildningarna som ingår i EST med samma metod 

som ovan. Utbildningsprogrammen inom EST bestod av: Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggnadsteknik, Energiingenjörsprogrammet, Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, statsvetarprogrammet, 

ekonomiprogrammet, international business management och internationella 

marknadsföringsprogrammet. Det slumpmässiga valet blev Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggnadsteknik och Energiingenjörsprogrammet. Efter valet begränsades urvalet till att 

enbart omfatta studenter som läser år 2 och år 3 i Västerås. Vardera läraren inom de två 

utbildningsprogrammen kontaktades därefter. Efter bekräftelse för utdelning av enkäten, 

utfördes enkätutdelningen på fem olika tillfällen under fem olika föreläsningar (se tabell 1).  

4.5 Bortfall 

 

Bortfall utgörs av externa och interna bortfall. Externt bortfall innebär att respondenterna 

inte besvarar frågorna eller väljer att inte delta i undersökningen. Internt bortfall betyder att 

respondenterna väljer att inte fylla i alla frågorna (Bryman, 2011). Ett större bortfall kan 

påverka den interna reliabiliteten och orsaka bias i studiens resultat. Med det menas att de 

svar som forskaren få kan vara annorlunda från om samtliga deltagare hade besvarat på 

enkäten (Bryman, 2011). 
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Enkätundersökningen hade inget externt bortfall men däremot uppkom internt bortfall på 

bakgrundsfrågorna (BILAGA B), PSS-14 frågorna (BILAGA C) och känsla av sammanhang- 

Antonovskys livsfrågeformulär (BILAGA D).  

Totalt blev det fem interna bortfall på samtliga enkäter av 90 studenter. Interna bortfallet 

kommer inte att räknas in vid analys av data. Svarsfrekvensen blev därmed 94 %. 

Enligt Bryman (2011) består svarsfrekvensen av den procentuella andelen av enkäten där 

respondenterna har besvarat samtliga frågor. 

 

 

 Tabell 2. Redovisning av interna bortfall 

Internt bortfall= fem 

enkäter 

Bakgrundsfrågor 

(BILAGA B) 

PSS-14 

(BILAGA C) 

Känsla av 

sammanhang- 

Antonovsky´s 

livsfrågeformulär 

(BILAGA D) 

1 Kön, ålder& 

utbildningsprogram 

  

1  Fråga tio  

1   Fråga åtta 

1  Fråga åtta, nio, tio, 

elva, tolv, 13 & 14 

Fråga ett, två, tre, 

fyra, fem, sex, sju, 

åtta, nio, tio, elva, tolv 

& 13 

1  Fråga sju, åtta, nio, tio, 

elva, tolv, 13 & 14 

 

Notering: samtliga frågor redovisas i bilaga B, bilaga C och bilaga D 

4.6 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2011) används reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att bedöma 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet används för att kontrollera om 

undersökningens mått är tillförlitlig. Validitet innebär att mätinstrumenten mäter det som 

ska mätas och generaliserbarhet betyder att kunna dra slutsatser av undersökningens urval 

till en större population (Bryman, 2011).  

 

Perceived stress scale (BILAGA C) är ett globalt självskattningsinstrument och mäter 

individens grad i situationer där de upplevs som stressade. Instrumenten enligt Cohen et al. 

(1983) är både stabilt och mäter det som ska mätas. Dock är den svenska översättningen av 

PSS-14 inte validerad. Cronbachs Alpha test utfördes för att kontrollera den interna 

reliabiliteten av enkätfrågorna som mäter stress och testet blev 0,864. Enligt Bryman (2011) 

innebär Cronbachs alpha en mätning av den interna reliabiliteten och allt över 0,8 är 

acceptabelt. 
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Känsla av sammanhang- Antonovskys livsfrågeformulär (BILAGA D) enligt Eriksson et al. 

(2005) är både tillförlitlig och validerad vid mätning av det som ska mätas (KASAM). 

Cronbach alpha test på samtliga frågor som mäter KASAM blev 0,835. 

 

4.7 Databearbetning 

databearbetning av insamlad data utfördes i SPSS där varje enkät id-markerades med 

siffrorna 1-90. 

4.7.1 Databearbetning av Bakgrundsvariabler 

För att göra variabeln kön lätt överskådlig, delades variabeln in i två kategorier (0=man) och 

(1=kvinna). Datanivå eller mätskala för könskategorin behandlades som dikotomvariabel. 

Enligt Bryman (2011) innebär dikotomi att variabelns svarsalternativ endast utgörs av två 

värden. Variabeln ålder delades in i sju kategorier där (1=19–24), (2=25–30), (3=31–36), 

(4=37–42), (5=43–48), (6=49–54) och (7=55 och äldre). Mätskala för variabeln ålder 

behandlades som ordinalskala. Enligt bryman (2011) innebär ordinalskala att variabelns 

kategori går att rangordna, dock är avståndet mellan dessa inte detsamma. 

 

En dikotomisering av ålderskategorin utfördes och bildade ålderskategorierna (0=19–24) och 

(1=25–42) för att minska skevheterna i resultatet. Anledningen till dikotomiseringen av 

ålderskategorierna var att åldersspannet 31–36 innefattades av två studenter och 

åldersspannet 37–42 utgjordes av två studenter. För variabeln utbildning delades det in i tre 

utbildningskategorier (1=bygg), (2=energi) och (3=kommunikation). 

4.7.2 Databearbetning av beroendevariabel 

För variabeln stress användes PSS-14 (BILAGA C) och i enkäten bestod varje fråga av fem 

svarsalternativ (0=aldrig), (1=nästan aldrig), (2=ibland), (3=ganska ofta) och (4=väldigt 

ofta). Instruktion för att koda PSS-14 hittades på regionen västra götalands hemsida. I 

instruktionen medföljde vilka frågor som skulle omvändas då delar av frågorna är ställda på 

ett positivt sätt och dessa var frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 (BILAGA G). De fem-gradiga 

svarsalternativen som behandlade frågorna ovan vändes om från (0=aldrig, 1=nästan aldrig, 

2=Ibland, 3= Ganska ofta och 4=Väldigt ofta) till (4=aldrig, 3=Nästan aldrig, 2=Ibland, 1= 

Ganska ofta och 0=Väldigt ofta). Därefter summerades samtliga svarsalternativ och varje 

individ i studien fick en egen stress-summa. För att kunna jämföra upplevelsen av stress 

bland studenterna utfördes en median split av studenternas samtliga svar i PSS-14 enkäten. 

Median på en summa innebär mittpunkten i en fördelning där hälften av alla värden ligger 

under och hälften av värden ligger över medianvärden (Bryman, 2011). Medianvärdet för 

stress i denna studie blev 24. Utefter medianen kategoriserades två olika grupper, sällan och 

ofta stressad.Värden som var under medianen kodades (0= Sällan stressad) och värden som 

var över medianen kodades (1= Ofta stressad). Datanivå för stress behandlades som 
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dikotomvariabel. Högsta möjliga poäng för stress är 56 vilket indikerar på hög stress 

upplevelse och lägsta värdet motsvara 0 och innebär ingen upplevd stress (Cohen et al, 1983).  

4.7.3 Databearbetning av oberoendevariabel 

 

För variabel KASAM (BILAGA D) utfördes ett index av de tre komponenterna som ingår i 

KASAM och dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM mättes på en 

skala 1–7 där ett är mycket sällan eller aldrig och sju är mycket ofta. Instruktion för kodning 

av KASAM medföljde enkäten (BILAGA E), frågorna som skulle omvändes var 1, 2, 3, 7 och 

10 och detta på grund av att frågorna är ställda på ett negativ sätt. Den sju-gradiga skalan i 

svarsalternativen som behandlar frågorna ovan vändes om från (1=mycket sällan eller aldrig 

och 7= mycket ofta) till (7=mycket sällan eller aldrig och 1= mycket ofta). Genom att 

summera de 13 svarsalternativen fick varje student ett KASAM-värde som varierade mellan 

13 till 91. Lågt värde indikerar låg känsla av sammanhang och högt värde innebär hög känsla 

av sammanhang. En median split skapades även här för att kunna jämföra graden av KASAM 

och i denna undersökning blev medianvärdet (49). Värden som var under medianen kodades 

(0=Låg KASAM) och värden som var över medianen kodades (1=Hög KASAM). Datanivå för 

variabeln KASAM behandlades även här som dikotomvariabel. 

4.8 Statistik analys 

För att besvara om stress förekommer bland studenterna analyserades data genom univariat 

analys, detta för att kunna studera förekomsten av stress utifrån studenternas 

svarsfördelningar i PSS-14 enkäten. Enligt Bryman (2011) innebär univariat analys att 

samtliga variabler analyseras separat. För att besvara undersökningens andra frågeställning 

analyserades data genom chi två test i syfte att kunna studera omfattningen av stress bland 

studenterna utifrån utbildningsprogram, kön och ålder i förhållande till att vara sällan 

stressad eller ofta stressad. Chi två test används för analys av klassindelningar och beräknar 

skillnaderna i fördelningen av de olika klasserna jämfört med den förväntade frekvensen 

Ejlertsson, 2012). 

Frågeställning två presenteras i en frekvenstabell med chi två värden, antal frihetsgrader (df) 

och p-värde. Frihetsgrader består av antalet observationer som är fria att variera mellan de 

olika cellerna och P-värde (signifikansnivå) innebär risknivån för att acceptera att det finns 

en skillnad (Ejlertsson, 2012). Frågeställning tre analyserades även genom chi två test. 

Signifikansnivån <.005 användes genom hela analysen. Frågeställning tre och fyra är 

formulerad på ett förklarande sätt och enligt Ejlertsson (2012) innebär förklarandeanalyser 

(hypotesprövande) att hypotesen utformas innan analysen. Frågeställning fyra analyserades 

genom en binär logistisk regression för att erhålla ett samband mellan stress och KASAM 

samt oberoende variablerna kön och ålder. Binär logistisk regressionsanalys används på 

dikotoma variabler för att förklara hur olika oberoende variabler är kopplade till den 

beroende variabeln genom att generera oddskvoter (OR) med tillhörande konfidensintervall 

(CI) (Ejlertsson, 2012). Oddskvot (OR) är en metod beräknar sannolikheten mellan en 
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exponering och en sjukdom eller en egenskap. Konfidensintervall (CI) används för att täcka 

populationens sanna värden utifrån punktskattning från medelvärdet i stickprovet och består 

av 90, 95 eller 99 procent (Ejlertsson, 2012). I denna undersökning användes 95 % CI. 

 

 

4.9 Etik 

De etiska ställningstaganden som ingår i alla samhällsvetenskapliga forskningar är 

informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World 

Medical Association General Assembly, 1964). De fyra etiska ställningstagandet utgår även 

från Helsinki deklarationen. 

 

I samband med enkätutskicket skickades ett missivbrev (BILAGA A) med information om de 

etiska ställningstagandena. Informationskravet innebär att forskaren klargör för de 

deltagande om undersökningens syfte, de ingående momentena i undersökningen och att 

deltagande i undersökningen är frivilligt (Bryman, 2011). Hänsyn har tagits till 

informationskravet genom att redogöra för undersökningens syfte i missivbrevet och 

klargjort att det är frivilligt deltagande. Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i 

undersökningen har makten att bestämma i vilken grad de är villiga att delta (Bryman, 2011). 

Förklaring av samtyckeskravet till respondenterna framgick i missivbrevet genom att 

tydliggöra innebörden av frivilligt deltagande. Konfidentialitetskravet avser deltagarnas 

personliga uppgifter och det betyder att uppgifterna inte får tappas bort eller att andra kan 

identifiera vilka deltagarna är (Bryman, 2011). Förklaring av hur respondenternas identitet 

ska hanteras framgick även i missivbrevet och det är att ingen annan än undersökaren har 

tillgång till respondenternas information. Presentation av materialet kommer att ske på 

gruppnivå vilket försvårar att data kan kopplas till respondenterna. Nyttjandekravet innebär 

att de insamlade uppgifterna om deltagarna kan endast användas för forskning (Bryman, 

2011). Användning av insamlat material från deltagarna kommer endast att användas i 

forskningssammanhang. 
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5 RESULTAT 

Presentation av studiens resultat kommer att ske genom en kronologisk ordning utifrån 

undersökningens frågeställningar. 

5.1 Förekomsten av stress 

Totalt deltog 85 respondenter i denna undersökning. 1,2 % av studenterna som deltog i 

enkätstudien hade åtta i PSS-värde och 1,2% av studenterna hade 46 som högsta PSS-värde  

tabell 4 nedan. 
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Tabell 3: beskrivande analys av svarsfördelningen utifrån PSS-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressvärde Andel personer (%) 

(n=85) 

8,00 1,2 

10,00 1,2 

11 1,2 

13 2,4 

14 4,7 

15 2,4 

16 3,5 

17 2,4 

18 3,5 

19 3,5 

20 7,1 

21 4,7 

22 2,4 

23 5,9 

24 4,7 

25 7,1 

27 3,5 

28 3,5 

29 3,5 

30 4,7 

31 5,9 

32 4,7 

33 4,7 

34 1,2 

35 3,5 

38 2,4 

40 1,2 

42 2,4 

46 1,2 

Totalt 100 
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5.2 Omfattning av stress bland studenterna under det senaste månaden 

Tabell 4 visar fördelningen i stress utifrån variablerna utbildningsprogram, kön och ålder. 

Majoriteten av studenterna besvarade att de läser byggnadsprogrammet (n=47) och av dessa 

uppgav 64,1 % att de sällan var stressad och 47,8 % att de var ofta stressad. Näst största 

utbildningsprogram utgjordes av Energiprogrammet (n=27) och 28,2 % av studenterna 

uppgav att de sällan var stressad samt att 37,8 % besvarade att de var ofta stressad. Tredje 

största utbildningsprogrammet utgjordes av kommunikationsprogrammet (n=11) och av 

studenterna besvarade 7,7 % att de sällan var stressad samt att 17,4 % uppgav att de var ofta 

stressad. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsprogram och stress. Studiens 

population bestod till mesta del av män (n=47) och av männen uppgav majoriteten 76,9 % att 

de sällan var stressad och bland kvinnorna uppgav majoriteten 54,3 % att de var ofta 

stressade. Det var en signifikant skillnad mellan stress och kön (chi två=8,599, df=1, 

P=0,003). Av ålder var majoriteten mellan 19–24 år (n=54). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan åldrarna gällande att vara sällan stressad och ofta stressad. 

 

 

Tabell 4: beskrivande analys för omfattning av stress utifrån PSS-14 genom sällan stressad, ofta 

stressad fördelat på variablerna utbildningsprogram, kön och ålder. 

 

Variabler Antal 

(n) 

Sällan 

stressad 

Ofta 

stressad 

Chi två-

test 

df P-värde 

Utbildningsprogram    2,833 2 >.243 

    Bygg n=47 64,1 % 47,8 %    

    Energi n=27 28,2 % 34,8    

    Kommunikation n=11 7,7 % 17,4 %    

Kön    8,599 1 <.003 

    Man n=51 76,9 % 45,7 %    

    Kvinna n=34 23,1 % 54,3 %    

Ålder    0,645 1 >.422 

    19–24 n=54 59,0 % 67,4 %    

    25–42 n=31 41,0 % 32,6 %    

       

Notering: df= frihetsgrader 
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5.3 Skillnader i åldrarna- och kön gällande graden av KASAM 

Av majoriteten av studenterna i åldrarna 19–24 år hade 71,4 % låg KASAM jämfört med 

studenter som var mellan åldrarna 25–42 år. Studenter mellan åldrarna 19–24 år hade 

majoriteten 55,8 % hög KASAM jämfört med studenter i åldrarna 25–42 år. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan graden av KASAM och ålder. Majoriteten av männen 61,9 % hade 

låg KASAM jämfört med kvinnorna och majoriteten av männen 58, 1 % hade även hög 

KASAM jämfört med kvinnorna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan graden av 

KASAM och kön. 

 

Tabell 5. Förklarande analys av KASAM-index genom låg KASAM, hög KASAM fördelat på variablerna 

ålder och kön 

Variabler Antal 

(n) 

Låg 

KASAM 

Hög 

KASAM 

Chi två-test df  P-värde 

Ålder    2,236 1 >.135 

    19–24 n=54 71,4 % 55,8 %    

    25–42 n=31 28,6 % 44,2 %    

Kön    0,126 1 >.723 

    Man n=51 61,9 % 58,1 %    

    Kvinna n=34 38,1 % 41,9 %    

 

Notering: n= antal svar, df= frihetsgrader 

5.4 Samband mellan stress och KASAM 

Binär logistisk regressionsanalys användes för att studera om det finns ett samband mellan 

att vara ofta stressad utifrån variablerna KASAM, kön och ålder. Modellen visar att det är 7 

gånger större sannolikhet att personer som tillhör låg KASAM kategorin att de kommer 

tillhöra hög-stress kategorin jämfört med studenter med hög KASAM (OR=7,436, 95 % CI). 

För kön visar modellen att manliga studenter har mindre sannolikhet att vara ofta stressad 

jämfört med kvinnliga studenter (OR=0,153, 95 % CI). Ålder hade ingen koppling till att vara 

ofta stressad. 

 

Tabell 6. Förklarande analys av att vara ofta stressad och graden av KASAM fördelat på variablerna 

KASAM, kön och ålder. 

                                                            OFTA STRESSAD________________ 

 

Variabler  OR 

     

95 % CI 

KASAM  7,436 2,508–22,049 

Kön  0,153 0,048–0,485 

Ålder  1,460 0,517–4,122 

    

Notering. OR=oddskvoter, 95 % CI= konfidensintervall 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Ett kvantitativt tillvägagångsätt med enkäter som undersökningsmaterial användes för att ge 

svar till undersökningens syfte. En kvantitativ metod valdes istället för kvalitativ metod, då 

undersökningen ämnade att studera förekomst, skillnader och samband vilket skiljer från 

kvalitativa syften. Enligt Bryman (2011) undersöker kvalitativa syften individens upplevelser 

och förståelse. En ytterligare förklaring till valet av kvantitativ metod är att undersökningen 

utgår från antagande eller hypoteser genom teori för att sedan kunna dra relevanta 

slutsatser. Detta hade inte kunnat genomföras med kvalitativ metod då det utgår från 

induktion och ämnar generera teorier (Bryman, 2011). 

6.1.1 Studiedesign, population & urval 

 

En tvärsnittsstudie användes som studiedesign och enligt Ejlertsson (2012) används det för 

att ge en bild av individers förhållande eller attityder vid samma tillfällen. Tvärsnittsstudie 

tar inte hänsyn till yttre faktorer såsom confounders och bör därmed justeras eller 

kompenseras för dessa variabler (Merril, 2013). Bakgrundsvariablerna kön, ålder och 

utbildningsprogram användes för att kompensera för confounders samt att ge svar till 

undersökningens andra och tredje frågeställningar. En kohortstudie hade kunnat användas 

som studiedesign och det innebär att forskaren eller forskarna följer en grupp övertid och 

kan både ske bakåt och framåt i tiden (Ejlertsson, 2012). En kohortstudie valdes inte på 

grund av den bristande tiden att tillgå och en tvärsnittsstudie var därmed tillämpbar då 

undersökningens nytta är att ge en beskrivande och förklarande bild av stress samt graden av 

KASAM bland studenterna. Studiens urval utgick från ett bekvämlighetsurval och detta urval 

förklaras vara en fördel då den ger en hög svarsfrekvens och mindre tidskrävande vid 

administrering (Bryman, 2011). Användning av bekvämlighetsurval bidrog till en hög 

svarsfrekvens i denna undersökning med (94 %). Vid användning av bekvämlighetsurval 

innebär det även begräsning vid generalisering av urvalets stickprov till en större population 

(Bryman, 2011). Trots begränsningen valdes denna urvalsmetod då den möjliggör för en hög 

svarsfrekvens. En styrka i denna undersökning är att resultatet ger en bild av hur studenter 

upplever stress utifrån graden av KASAM och kan även användas för att få en förståelse till 

varför stress skiljer sig åt mellan olika grupper.  
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6.1.2 Datainsamling, genomförandet & bortfall 

Enkät som insamlingsmetod är att föredra vid kvantitativ undersökning då den möjliggör för 

anpassning till respondenterna till skillnad från intervjuer och att metoden är billigare att 

använda (Bryman, 2011). Enkäterna som användes i denna undersökning för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar var alla slutna frågor förutom frågan om vilket 

program som studenten läser. Detta anses vara en begränsning då respondenterna kan 

uppleva att det finns annat som kan förklara den upplevda stressen som inte lyfts upp i 

enkäten. En styrka med undersökningen är att enkäten som valdes för att undersöka stress 

och KASAM var befintliga enkäter som har använts i tidigare forskning. Studiens 

genomförande var både en styrka och en svaghet. En svaghet som uppkom under 

genomförandet var att en ytterligare enkätutdelning ägde rum för att nå upp till 90 enkäter. 

Detta kan ha påverkat resultatet, då studenter som var närvarande för enkätutdelningen inte 

tillhörde samma akademi. Med det menas att olika akademier har olika krav på utbildning 

och resultatet kan därmed ha gett fel bild av studenternas stresssituation och graden av 

KASAM. En fördel med undersökningen är att inga externa bortfall uppkom. 

 

6.1.3 Statistik analys 

 

Användning av univariat som analysmetod bidrog till att ge svar till undersökningens första 

frågeställning som är om det förekommer stress bland studenterna. Analysmetoden 

möjliggjorde även för studier av mängden studenter som upplevt stress senaste månaden. 

Enligt Bryman (2011) används univariat analys till att analysera enskilda variabler i taget. 

För att besvara undersökningens andra frågeställning användes bakgrundsvariablerna kön, 

ålder och utbildning samt beroende variabeln stress. Detta analyserades genom chi två test. 

Användning av chi två test som analysmetod bidrog till att ge en beskrivande bild av hur stor 

andel av studenterna som upplever att de sällan är stressade eller ofta stressade. Chi två test 

analys, enligt Ejlertsson (2012) används vid analys av klassindelningar. Då respondenterna i 

de tre utbildningsprogrammen inte var jämnt fördelat kan resultatet ge en fel bild av 

förekomsten av stress bland studenterna, dock påvisade resultatet ingen signifikant skillnad 

mellan utbildning och stress. Chi två test användes även som analysmetod för att besvara 

frågeställning tre och bidrog med att kunna tolka andelen studenter som hade låg känsla av 

sammanhang och hög känsla av sammanhang. För att besvara frågeställning fyra om det 

finns ett samband analyserades data genom en binär logistisk regressionsanalys. Denna 

analysmetod möjliggjorde för förklaring av exponeringsstorleken för studenter som var ofta 

stressade. Enligt Ejlertsson (2012) används binär logistisk regressionsanalys för att förklara 

hur olika oberoende variabler är relaterad till beroende variabeln. Logistisk regressionsanalys 

valdes för att erhålla ett samband istället för multipel regressionsanalys och 

korrelationsanalys. Anledningen till valet av binär regressionsanalys var att denna 

analysmetod möjliggjordes för analys av dikotoma variabler. 
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6.1.4 Kvalitetskriterier & Etik 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet används för att bedöma samhällsvetenskapliga 

undersökningar (Bryman, 2011). Reliabiliteten i denna undersökning anses vara av god 

kvalité då Perceived stress scale är ett globalt mätinstrument och är utvecklat för att mäta 

individens upplevelse av stress. Enligt Cohen et al. (1983) är PSS-14 validerad och mäter det 

som ska mätas. För att kontrollera den interna reliabiliteten av PSS-14 frågorna i denna 

undersökning utfördes en Cronbach alfa test för att testa alla reliabilitetskoefficienter i PSS-

14 frågorna och testet blev 0,864. Enligt Bryman (2011) är acceptansnivån för Cronbach alfa 

test över 0,8. Detta anses ge studien en styrka vid redogörelse av PSS-14. KASAM-frågorna är 

validerade och tillförlitliga (Eriksson et al., 2005). En cronbach alfa test utfördes även på 

KASAM frågorna och testets resultat blev 0,835. Bakgrundsvariablerna kan dock diskuteras 

då de var själv utformade men kan även vara en styrka för undersökningen då detta ingår i 

personliga faktafrågor. En nackdel med undersökningen är att studien inte går att 

generaliseras till en större population. Anledningen till att det inte går att generaliseras beror 

dels på användning av bekvämlighetsurval och urvalets population. Ytterligare anses även att 

storleken på populationen kan vara en begräsning då undersökningen totalt omfattades av 85 

studenter.   

 

Vid behandling av undersökningar där människor är inblandade ska hänsyn tas till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjande kravet för att 

ingen ska komma till skada (Medical Assiociation General Assembly, 1964). Eventuella etiska 

dilemman som kan ha uppstått i denna studie är att hänsyn inte togs till studenter som har 

läs- och skriv svårigheter, vilket kan ha bidragits till att studenter med sådana problem inte 

kunnat besvara enkäten eller förstått studiens syfte. Samtyckeskraven anses ha uppfyllds, 

dock kan den ha påverkats om studenterna i efterhand vill ändra eller avsäga sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet anses inte ha påverkats i denna undersökning då respondenternas 

identitet omvandlats till numeriska siffror. Nyttan med studien är att ge en beskrivande och 

förklarande bild av stress samt känsla av sammanhang (KASAM) bland studenterna. 

Undersökningens nytta anses bidra till en förståelse för att öka hälsofrämjande arbete ur ett 

salutogent perspektiv, vilket även överväger riskerna som är att inte har kännedom av 

studenters hälsosituation. 

 

 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
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6.2.1 Förekomsten av stress 

Resultatet i denna undersökning visar på att stress förekommer bland studenterna då det 

minsta stressvärdet i denna studie var åtta poäng och utgjordes av 1,2 procent av 

studenterna. Enligt Cohen et al. (1983) är lägsta värdet i PSS-14 noll och innebär ingen 

upplevd stress. Detta indikerar att studenterna någon gång under det senaste månaden har 

upplevt sitt liv som antingen oförutsägbar, okontrollerbar eller överbelastad i situationer där 

dem har upplevt som stressad. Högsta stressvärdet i denna studie var 46 poäng och utgjordes 

av 1,2 % av studenterna. Utifrån undersökningens resultat om förekomsten av stress bland 

studenterna anses det vara ett folkhälsoproblem då samtliga deltagare i denna studie 

rapporterade att de någon gång har upplevt stress under det senaste månaden. Det tyder 

även på att stress är något som ökar bland studenterna och kan ha konsekvenser för deras 

studieprestation. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2009:28) är förekomsten av stress 

bland studenter oro över att inte klara av sina studier, dålig ekonomi och tankar om 

framtiden. För att förbättra studenternas upplevelser av stress kan det eventuellt vara en 

förutsättning att prioritera åtgärder i skolor där det möjliggör för att hantera den upplevda 

stressen. Enligt Liew et al. (2013) undersökning om förekomsten av stress bland studenter 

uppgav 25,9 % av deltagarna att de var stressad på grund av för höga akademiska krav. 

 

 

6.2.2 Omfattning av stress bland studenterna 

Omfattningen av stress är vanligare bland studenter som läser bygg där 64,1 % besvarade att 

de sällan var stressade och 47,8 % av studenterna besvarade även att de var ofta stressad. Det 

fanns ingen skillnad mellan de tre utbildningsprogrammen gällande att vara sällan stressad 

och ofta stressad. Detta kan ha påverkats av den ojämna fördelningen mellan de tre 

utbildningsprogrammen. Exempelvis utgjorde kommunikationsprogrammet 13 % av studiens 

population. Resultatet visar däremot på skillnader mellan könen, där majoriteten 54,3 % av 

de studenter som uppgav att de var ofta stressad utgjordes av kvinnliga studenter. 

Denna könsskillnad överensstämmer med tidigare forskning utförd av Heiman, (2004) där 

studiens resultat påvisade att kvinnor rapporterade i större utsträckning högre upplevd stress 

jämfört med män. Individuella upplevelser och hantering av stress kan kopplas till coping 

teorin. Coping enligt Downe-Wamboldt et al. (1998) är en processteori där stress förklaras 

vara förhållandet mellan individen och dennes miljö av yttre krav. Upplevelsen av yttre krav 

varierar beroende på individens bedömning av situationen och de copingresurser som finns. 

Skillnaderna mellan könen skulle kunna motverkas genom att utgå från ett salutogent 

perspektiv vid hälsofrämjande insatser med fokus på hantering av känslor där det uppfattas 

som stressiga och insatser för hantering av stress. Det skulle även vara en förutsättning för 

förståelse av individens historia för att bättre röra sig mot den friska polen, då det enligt 

Antonovsky et al (2005) befinner människor i ett kontinuum mellan ohälsa och hälsa. Det 

salutogena förhållningsättet anses vara av vikt vid applicering av stress, då teorin ger en 

förklaring till individens förmåga att klarar av stress beror på personens grad av känsla av 

sammanhang. Enligt Antonovsky et al. (2005) innefattar känsla av sammanhang graden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet i denna undersökning visade ingen 
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skillnad mellan ålder och att vara sällan stressad eller ofta stressad, vilket skiljer från tidigare 

forskning. Detta kan bero på fördelningen av åldersgruppen då majoriteten (64 %) i denna 

undersökning var mellan åldrarna 19–24 år. 

 

6.2.3 Ålder- och könsskillnader utifrån graden av KASAM 

Majoriteten av studenterna som var mellan åldrarna 19–24 år uppgav 71,4 % att de har låg 

känsla av sammanhang jämfört med studenter som var i åldrarna 25–42 år. Av de studenter 

som uppgav att de har hög känsla av sammanhang utgjordes även majoriteten 55,8 % av 

studenterna i åldrarna 19–24 år. Fördelningen av ålderskategorierna kan ha påverkats av att 

ingen skillnad uppstod mellan ålder och graden av KASAM. Av kön utgjorde männen 

majoriteten av studenterna som besvarade att de har både låg och hög känsla av 

sammanhang. För att studera skillnader mellan ålder, kön och känsla av sammanhang bland 

studenter skulle det vara en förutsättning att även undersöka graden av self-efficacy.  

 

Enligt Bronstien (2014) behandlar self-efficacy individens tilltro på att själv kunna 

genomföra en handling. Förståelse av individens self-efficacy skulle kunna bidra till att 

prioritera hälsofrämjande insatser som ger en förutsättning att öka studenternas känsla av 

sammanhang. Det skulle även bidra till en förbättrad livskvalité, då det enligt Socialstyrelsen 

(2009) skattar studenter sin allmänna hälsa och livskvalité sämre jämfört med jämnåriga 

som arbeta.  

 

6.2.4 Samband mellan stress och KASAM justerad för kön och ålder 

 

Studiens resultat visar på ett samband mellan stress och känsla av sammanhang. Av 

studenterna som uppgav att de har låg känsla av sammanhang rapporterade även att de var 

ofta stressad jämfört med studenter med hög känsla av sammanhang. Detta kan kopplas till 

teorin känsla av sammanhang som är grunden i det salutogena perspektivet och ge en 

förklaring till varför stress skiljer åt mellan individer. Enligt Antonovsky et al. (2005) är 

graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet förutsättning för känsla av 

sammanhang. En individ med hög känsla av begriplighet uppfattar yttre stimuli som logisk 

gripbar, sorterad information och att kunna se kommande stimuli i framtiden som 

förutsägbar (Antonovsky et al., 2005). Studenter med låg känsla av sammanhang hade i 

denna undersökning över sju gånger större sannolikhet att vara ofta stressad. Studenter med 

låg känsla av sammanhang skulle kunna tolkas som att de inte upplever yttre krav som logisk 

gripbara eller sammanhängande jämfört med studenter med hög känsla av sammanhang. 

Begriplighets komponenten anses vara den viktigaste i KASAM vid prioritering av insatser, 

då individens förmåga till att kunna hantera nuvarande och kommande stimuli i framtiden 

beror på personens grad av begriplighet. En hög grad av hanterbarhet utgör de befintliga 

resurserna som finns tillgängliga för individen att hantera de krav som ställs på personen 

Antonovsky et al., 2005). För att öka studenternas grad av hanterbarhet kan det kräva yttre 

instanser som möjliggör för tillgängliga resurser där studenterna kan nyttja vid behov då hög 
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känsla av hanterbarhet utgör förutsättning för känsla av sammanhang. En hög känsla av 

hanterbarhet möjliggör även för studenterna att uppleva sina studier som mindre stressad 

och därmed finna sin studietid som meningsfull. Detta överensstämmer även med Chu et al. 

(2015) undersökning där låg känsla av sammanhang var kopplad till att vara stressad. 

 

Enligt Antonovsky et al. (2005) förklaras meningsfullhet att vara individens förhållande till 

utmaningar från yttre stimuli som antigen värt att lägga ner tid på eller uppleva det som en 

börda. Delaktighet utgör därmed en viktig process i denna komponent. En ökad delaktighet 

där studenten kan medverka i och påverkar sin studie anses kunna öka graden av 

meningsfullhet som även är en förutsättning för känsla av sammanhang. Enligt 

Folkhälsoinstitutet (2010) utgör delaktighet individens grad av inflytande och 

förutsättningarna för det bygger på politiska resurser. Inflytande i samhället innebär 

möjligheten att kunna vara med och påverka i den miljön som finns omkring denne. Detta 

skulle kunna tyda på att det är inte kraven i sig som ökar studenternas stress men däremot är 

den bristande möjligheten att känna kontroll över sin situation som bidrar till mängden 

stress. Detta innebär att hälsofrämjande insatser är av vikt för att studenterna ska kunna röra 

sig mot den positiva polen i hälsans kontinuum. Det anses även påvisa vikten av  

politiska insatser som enligt Nutbeam (1998) är att förespråka, möjliggöra och förmedla.  

 

Resultatet visar vidare på att manliga studenter har 0,153 mindre sannolikhet att vara ofta 

stressad jämfört med kvinnliga studenter. Könsskillnaderna i stress kan ytterligare 

motverkas av planerade hälsofrämjande insatser där det är utformat efter individen utifrån 

dennes behov. Ur ett studentperspektiv anses att fokus bör läggas på åtgärder som utgår från 

ett salutogent perspektiv med prioritering på hälsofrämjande insatser såsom copingstrategier 

för hantering av stress. Det kan även bidra till att öka studenternas känsla av sammanhang 

för att de sedan kan uppleva stress som något positivt. Enligt Antonovsky et al. (2005) 

möjliggör det salutogena perspektivet att studera effekten av de krav som ställs på individen 

då denna effekt inte ingår i individens anpassningsrespons för stress. Kännedom av KASAM 

och coping vid utveckling av hälsofrämjande aktiviteter skulle kunna förbättra studenternas 

välbefinnande och folkhälsan i allmänt, då skolan som en arena för folkhälsoarbete är av vikt. 
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7 SLUTSER 

• Alla undersökta studenter under den senaste månaden har upplevt stress. 1,2 % av 

studenterna hade åtta som minsta värdet i stress och 1,2 % hade 46 som högsta 

värdet. 

• 54,3 % av kvinnorna i denna studie uppgav att de var ofta stressade och 45,7 % av 

männen rapporterade att de var ofta stressade. 

• Skillnader i ålder och kön hade ingen koppling till graden av KASAM. 

• Studenter som rapporterade låg känsla av sammanhang hade 7,436 gånger större 

sannolikhet att känna sig ofta stressad jämfört med studenter med hög känsla av 

sammanhang.  

7.1 Framtida forskning 

 

I denna undersökning påvisade resultatet att stress var ett vanligt förekommande bland 

studenter. Förutsättning till att klara av stress bland studenterna var kopplad till känsla av 

sammanhang (KASAM). För vidare forskning skulle det vara av vikt att undersöka om känsla 

av sammanhang har en koppling till inkomst och akademisk prestation. Detta i syfte till att få 

en djupare förståelse till vilka faktorer som är av vikt för att studenterna skall uppleva sin 

studietid som meningsfull. En djupare förståelse av individens historia skulle även främja 

folkhälsoarbetet i skolorna genom att förespråka, möjliggöra och förmedla insatser som är 

utformad efter individens behov för att främja rörelse mot den friska polen i hälsans 

kontinuum. En hög känsla av sammanhang är även kopplad till att kunna hantera olika 

stressnivåer. 
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BILAGA B: Bakgrundsfrågor 
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BILAGA C: PSS-14 frågeformulär om stress 
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BILIGA D: Känsla av sammanhang- Antonovsky´s 

Livsfrågeformulär-korta formuläret (13-frågor). 
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BILAGA E: Tillstånd för användning av SOC-13 
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BILAGA F: INSTRUCTION FÖR KODNING AV SOC-13 
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BILIGA G: INSTRUKTION FÖR KODNING AV PSS-14 FRÅGOR 
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