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SAMMANFATTNING 

Stress och psykosomatiska symtom är ett ökande problem i dagens samhälle där ungdomar 

är speciellt utsatta. Stress har som begrepp utvecklats under årens gång, men kopplas idag 

ihop till flera kroniska sjukdomar, nedstämdhet och hjärt- och kärlsjukdomar. Människor 

utsätts idag för långvarig, kronisk stress, vilket kroppen inte är konstruerad för.  

Kvinnor verkar generellt sett uppleva mer stress i vardagen än män, vilket kan kopplas till 

samhällets syn på kön och genus. Detta kan även kopplas till hur män och kvinnor hanterar 

stress, vilket verkar vara annorlunda. Ytterligare så kan känsla av sammanhang kopplas till 

stress, där en högre känsla av sammanhang har en samband med lägre stress och tvärt om. 

Forskare menar att graden av känsla av sammanhang ökar med åldern, vilket då även kan 

kopplas till en lägre stressnivå vid högre ålder. Dock behövs mer forskning för att fastställa 

detta. 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan ålder, kön, typ av 

utbildning och stress. Studien har ett bekvämlighetsurval med totalt 79 respondenter, varav 

56 kvinnor och 23 män. Resultatet i denna studie visar inte på någon signifikant skillnad 

mellan kön, ålder och utbildning i relation till stress, då endast vissa små skillnader 

identifieras i den deskriptiva analysen. För att kunnat få ett signifikant resultat hade studien 

behövt ha en annan typ av urval och ett större antal respondenter. 

Nyckelord: KASAM, self-efficacy, stress, studenter, t-test 



 

ABSTRACT 

Stress and psychosomatic symptoms are an increasing problem in todays society, where 

adolescents are a group more exposed than others. Over the years, stress as a concept has 

been developed and is today linked to chronic diseases, depression and cardiovascular 

diseases. Many people experience long lasting, chronic stress which the body is no good at 

handling.  

Women seem to generally experience more stress than men, which can be related to the 

society’s view of gender. This can also be linked to how men and women handle stress, which 

seem to be in different ways. Sense of coherence can also be linked to stress, where higher 

sense of coherence correlates with lower experienced stress and lower sense of coherence 

with higher stress, which also can be linked with age, though there is a need for more studies 

on the subject to show this. 

The aim of this study is to investigate a possible connection between age, gender, type of 

education and stress. The study has a comfort selection with a total of 79 respondents, of 

which are 56 women and 23 men. The result of this study shows no significant difference 

between gender, age, type of education and stress, though there is a slight difference in the 

descriptive analysis. To obtain a significant result, the study selection would’ve had to be 

representable and a higher number of respondents would have had to be included. 

Keywords: self-efficacy, stress, SOC, students, t-test
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INTRODUKTION 

Stress och annan psykisk ohälsa har ökat i samhället under de senaste åren, där unga i 

dagsläget är mer utsatta än äldre. Detta kan bero på att människors livssituation innefattar 

en hög stressexponering och likaså inom arbetslivet. Stress kan leda till flera följdsjukdomar, 

så som depression och utbrändhet och har där med en stor inverkan på samhällskostnader. 

Flera av dessa följdsjukdomar är sådana som påverkar samhället på befolkningsnivå och 

anses därför vara av stor relevans att förebygga. En grupp som kan anses vara utsatt för 

stress är studenter. Studierelaterad stress uppkommer någon gång under studietiden och är 

ibland svår att påverka, vilket kan leda till en ond cirkel som påverkar studieresultaten och 

studentens allmänna hälsa. Genom att arbeta med och förebygga studierelaterad stress finns 

det möjlighet att påverka stress senare i livet, vilket kan gynna samhället genom att till 

exempel förhindra långtidssjukskrivningar. 

Motiveringen till att studera skillnaden i studierelaterad stress mellan olika program uppkom 

då författaren själv har studerat inom olika program med olika inriktning. Den första 

utbildningen var en ingenjörsutbildning inom akademin för Innovation, Design och Teknik 

(IDT) och den nuvarande utbildningen är Folkhälsovetenskap inom akademin Hälsa, Vård 

och Välfärd (HVV). Författaren anser att stress är något som påverkar många människor ur 

ett stort perspektiv och då författaren själv upplevt stress i form av studierelaterad stress 

väcktes ett intresse av att undersöka detta. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Hälsa och folkhälsa 

Hälsa som begrepp har genom åren förändrats. Tidigare sågs hälsa från ett biomedicinskt 

synsätt där hälsa ansågs vara frånvaron av sjukdom (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Idag är hälsa ett bredare begrepp där även ett humanistiskt synsätt ingår, vilket medför en 

definition med en mer subjektiv ansats, där upplevelser och välbefinnande ingår. World 

Health Organization [WHO] tog år 1948 fram en definition av hälsa, som lyder enligt 

följande; ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity.”(WHO, 1948, s.100). Folkhälsa i sin tur kan beskrivas 

som den generella hälsan hos en befolkning och Pellmer et al. (2012) menar att begreppet 

folkhälsa innefattar hälsan, sjuk- och dödlighet, levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer 

inom en befolkning. Begreppet riktar sig inte heller endast åt hälsa på individnivå utan även 

åt strukturella mönster på samhällsnivå (Pellmer et al., 2012). 

1.2 Stress ur ett historiskt perspektiv  

Historiskt sett började stress ses som något formellt först under 1800-talet, där Charles 

Darwin och Claude Bernard var två av de första som kom att beskriva hur en organism måste 

anpassas till en ständigt skiftande miljö. Först under 1900-talet kom stress att erkännas som 

koncept och Selye och Wiener utförde olika experiment för att se hur kroppen reagerade på 

olika provokationer av den sociala omgivningen (Slavich, 2016). Utifrån dessa experiment 

kom Selye sedan fram till den tidiga definitionen av stress, vilken är ”the nonspecific 

response of the body to any demand” (Selye, 1976, s. 74). Stress kan idag kopplas till flera 

olika sjukdomar, så som astma, depression, kronisk smärta, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Slavich, 2016) och utöver detta visar även ny forskning att stressorer som 

involverar interpersonell förlust eller social rejektion är bland de starkaste psykosociala 

stressorerna. Dessa kan påverka och starta processer på en molekylär nivå och påverka 

inflammationer, som i sin tur medverkar i flera dödliga sjukdomar (Slavich, 2016). 

1.3 Vad händer i kroppen vid stress? 

Kroppen utsätts dagligen för både fysisk och psykisk stress. Vid fysisk stress menar Selye 

(1950) att kroppen agerar utifrån ett specifikt mönster som kallas det generella 

adaptionssyndromet (GAS) vilket innehåller tre faser, vilka är Alarm Reaction, Stage of 

Resistance och Stage of Exhaustion. Under första fasen, Alarm Reaction, är typiska 

reaktioner av kroppen till exempel hypoglykemi och en ökad katabolism hos organen. Dessa 

försöker kroppen omvända under de senare faserna. Under Stage of Resistance, vid fortsatt 

stress, anpassar sig kroppen efter den stress den utsätts för. Under den tredje fasen, vid 

långvarig stresspåfrestning, har kroppens resistans mot stress reducerats och under denna 



3 

fasen kan stressen påverka immunförsvar, vilket kan leda till följdsjukdomar (Selye, 1950). 

Selye (1950) menar att detta visar på att levande organ kan anpassa sig själva efter 

omgivningen.  Selye (1950) pratar även om stressorer, vilket är det som aktiverar detta 

system. Stressorer kan exempelvis vara att utsättas för ett fysiskt hot, bli av med jobbet eller 

att till exempel interpersonell förlust (Slavich, 2016). Här menar Levi (2001) att kroppen 

reagerar på samma sätt om den utsätts för en fysisk stressor som vid en psykisk stressor och 

där med aktiverar GAS.  

Det som händer när kroppen utsätts för en stressor är att hjärnbalken signalerar 

hypotalamus och aktiverar det sympatiska nervsystemet (Levi, 2001) som är en del av det 

autonoma nervsystemet och inte är viljestyrt (Christensen, 2012). Detta leder till ett ökad 

utsöndrande av adrenalin från märgen i binjurarna. Adrenalinet förs sedan via blodet till 

bland annat hypofysen. Hypofysen producerar hormonet ACTH, vilket resulterar i en ökad 

utsöndring av hormoner som till exempel kortisol och flera livsviktiga hormon. Denna effekt 

är användbar om individen utsätts för ett hot, men kan ha negativa effekter om denne utsätts 

för stress under en längre tid, vilket kan innebära en ihållande ökning av stresshormon samt 

beteendehämning (Levi, 2001). Vilka åkommor som sedan utvecklas av en långvarig 

stresspåfrestning beror på gener och liknande (Levi, 2001). 

  

1.4 Långvarig stress 

Idag beskrivs stress enkelt som en obalans mellan krav och den befintliga förmågan att 

hantera eller genomföra dessa. Människor utsätts ofta för långvarig psykosocial stress i 

dagens samhälle, vilket är den typ av stress som har följder i form av kroniska sjukdomar, 

nedstämdhet och andra psykosociala besvär (Socialstyrelsen, 2009). Kroppen är biologiskt 

sett endast konstruerad för att hantera kortare stressfulla situationer, för plötsliga hot eller 

liknande. Dagens mer psykosociala stress aktiverar samma system, som signalerar kroppen 

att producera stresshormon vilket leder till en ständig obalans mellan nedbrytande och 

uppbyggande funktioner i kroppen. När kroppen utsätts för stress under en längre tid kan det 

kallas för kronisk stress (Schraml, 2013). 

 

1.5 Stress och kön 

Fler kvinnor än män drabbas av besvär som änglsan, oro eller ångest och andra 

stressrelaterade besvär. Statens folkhälsoinstitut (2009) menar att detta beror på både att 

kvinnor generellt sett är mer socioekonomiskt utsatta än män och att de oftare utsätts för 

kränkningar och liknande. Vidare menar Statens folkhälsoinstitut (2009) att kulturella och 

sociala faktorer även spelar in. Kvinnor förväntas förhålla sig till omgivningen på ett 

annorlunda sätt än män, där flickor och kvinnor bryr sig mer om utseende och vikt. Med 

detta sagt går det även att tillägga genus i frågan om könsskillnader. Kvinnor och män kan 
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även reagera olika på stressorer och enligt Calvete, Camara, Estevez & Villardón (2011) 

reagerar kvinnor starkare än män, vid samma mängd stressorer. Calvete et al. (2011) menar 

även att kvinnor upplever upp till fyra gånger mer stress än män och de båda könen hanterar 

även stress annorlunda. Val av copingstrategi spelar stor roll när det kommer till hantering 

av stress. Begreppet coping brukar beskrivas som de olika strategier människor använder för 

att hantera interna och externa krav som ställs på dem. Dessa strategier har enligt Lazarus 

och Folkman (1984) två huvudsakliga funktioner, vilka är att antingen ändra det problem 

som uppstår i omgivningen, eller att ändra den emotionella responsen till problemet. Det 

handlar därför inte endast om att bemästra det som kraven innebär utan att även kunna 

acceptera eller ignorera det som inte går att påverka, istället för att bli stressad (Lazarus & 

Folkman, 1984) och vilken inställning individen har anses påverka vilken typ av 

copingstrategi som används. Utom könsskillnader bör det även noteras att det finns 

individuella skillnader i upplevd stress och stressrelaterade sjukdomar, så som gener och 

temperament (Calvete et al., 2011). 

 

1.6 Skolrelaterad stress 

Ungdomar spenderar en väsentlig del av sin tid i skolan och enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016) finns det ett samband som går åt båda hållen gällande skolprestationer och elevernas 

psykiska hälsa. Folkhälsomyndigheten (2016) har gjort en jämförelse mellan skolrelaterad 

stress bland ungdomar i åldern 13 till 15 år 1997/98 och år 2013/14. Detta visade att stressen 

bland ungdomar i denna åldern har fluktuerat över tid, men under de senaste åren ökat 

drastiskt då exempelvis den skolrelaterade stressen bland 13-åringar nästan fördubblats. I en 

systematisk översikt av Kungliga vetenskapsakademien (2010) behandlades 792 

litteraturöversikter, varav 37 studier uppfyllde innehålls- och kvalitetskriterierna. I resultatet 

av denna studie framkom det sedan att till exempel provsituationer, prestationskrav och 

stress är signifikanta riskfaktorer kopplade till psykisk ohälsa. Det fanns dock individuella 

skillnader samt signifikanta skillnader mellan könen, där flickorna var mer utsatta för dessa 

problem. Det som enligt Kungliga vetenskapsakademien (2010) verkar vara en av de starkare 

faktorerna kopplade till symptom av depression är elevens egna förväntningar på de 

individuella studieresultaten. Detta kan skapa en ständig känsla av otillräcklighet och därför 

påverka den psykiska hälsan. 

Ungdomar är den grupp i samhället där andelen med psykisk ohälsa ökat mest de senaste 

åren (Socialstyrelsen, 2009). Enligt socialstyrelsen (2009) har andelen av kvinnor och män 

som känner lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest i åldersgruppen 16-19 ökat 

från åtta till 29 procent bland kvinnor och från två till sju procent bland män. I 

åldersgruppen 20 -24 har de upplevda besvären ökat från nio till 32 procent bland kvinnor 

och från fem till 18 procent bland män, från år 1988/89 till år 2004/5 (Socialstyrelsen, 

2009). Detta visar på en väsentlig könskillnad i upplevda besvär. Dessa skillnader kan 

komma att bero på kulturella förändringar inom till exempel skola och hem, där ungdomar 

spenderar mycket tid. Det kan även bero på andra förändringar på samhällsnivå som 
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inkluderar och påverkar ungdomar. Socialstyrelsen (2009) menar även att den ökade 

individualiseringen bland ungdomar kan ha påverkat detta, vilket även nämns av Schraml 

(2013) som menar att ungdomar är en grupp som är speciellt utsatt för flera olika stressorer 

som kan leda till höga krav och lite kontroll. Schraml (2013) tar även upp att den akademiska 

stressen, att lyckas med uppgifter och få bra slutbetyg, är något som kan påverka och bidra 

till kronisk stress. Enligt Modin, Östberg, Toivanen & Sundell (2011) har elever som är mer 

stressade sämre strategier för att hantera problem som involverar höga krav. 

Det finns även studier som undersöker sambandet. I en stude av Murberg och Bru (2004) 

undersöktes tänkbara samband mellan skolrelaterad stress, kön och psykosomatiska 

symptom bland ungdomar mellan 13 och 16 år i två skolor i Norge. Studien visade att 18.1 

procent av eleverna angav att de påverkades av åtminstone ett av de angivna psykosomatiska 

symptomen. Flickorna angav även fler psykosomatiska problem än pojkarna. Murberg och 

Bru (2004) fann fyra faktorer som kopplas till skolrelaterad stress. Dessa fyra är: 

- Problem med skolkamrater 

- Oro gällande studieresultat 

- Press gällande studieresultat 

- Konflikter med föräldrar och/eller lärare 

Resultaten visade sedan att det var oron för den egna skolprestationen var den stressor som 

främst påverkade den skolrelaterade stressen. I och med detta är det viktigt att förebygga 

skolrelaterad stress för att även kunna förebygga psykosomatiska symptom (Murberg & Bru, 

2004). Studien visade även en signifikant skillnad mellan könen, där flickorna var med 

oroade över skolresultaten, vilket möjligtvis kan kopplas till att flickor ses som mognare än 

pojkar under den åldern och därför är mer oroade. Eccles och Midgley (1990) menar även att 

ett skolklimat som innebär tävlande och jämförande sinsemellan elever kan bidra till öka 

rädsla för att misslyckas i skolan och akademiska ämnen. Murberg och Bru (2004) menar 

slutligen att lärande av copingstrategier kan hjälpa elever att klara av skolan på ett bättre sätt 

och där med minska de psykosomatiska symptomen. 

En amerikansk studie utförd av Kaplan, Liu och Kaplan (2005) undersökte sambandet 

mellan akademiska förväntningar, skolrelaterad stress och studieresultat och hur detta 

påverkade senare studier. Resultatet i studien visade att en stressig skolmiljö samt hade höga 

egna förväntningar på deras framtida akademiska karriär upplevde en högre skolrelaterad 

stress än andra. Detta påverkade även studieresultaten negativt.  Kaplan, Liu och Kaplan 

(2005) menar även att en positiv skolmiljö, delaktighet och tron på sig själv var de mest 

signifikanta faktorerna för skolprestationer. 

En australiensk studie av Stallman (2010) har undersökt stress och oro hos 

universitetsstudenter och jämfört dessa med data gällande den övriga befolkningen. Det var 

6479 studenter som deltog i studien, varav 4163 studenter var kvinnor och resterande män. 

Studien visade att 83,9% av eleverna på de universitet som undersöktes i studien hade 

förhöjda känslor av oro och liknande. Stallman (2010) menar att detta kan leda till ökad 
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stress och ångest då detta kan försvåra studierna. Dessa siffror jämfördes senare med den 

övriga befolkningen, vilket visade att studenterna generellt sett utsattes för mer stress. 

I en studie utförd i Sverige av Vaez och Laflamme (2008) följde forskarna högskoleelever 

från deras första till sista år och studenterna fick under tiden fylla i enkäter om självupplevd 

hälsa varje år. Resultatet i studien visade ett intressant samband mellan ålder, kön, 

studielängd och studenternas studieprestation. Yngre individer, män och de studenter som 

studerade kortare program har generellt en mindre channs att avsluta sina studier med 

godkända resultat. Kvinnor, äldre individer och studenter som studerar på längre 

utbildningar har en större channs att gå ut utbildningen med godkända betyg (Vaez & 

Laflamme, 2008). Detta verkar även ha en koppling till att inte kunna hantera 

studierelaterad stress (Vaez & Laflamme, 2008). 

1.7 Teoretiskt perspektiv 

Antonovsky (1996) utgår från en salutegenetisk utgångspunkt och menar att känslan av 

sammanhang (KASAM, Sence of Coherence) är en viktig determinant för hälsa. Med en 

salutogenetisk utgångspunkt menas att det traditionella perspektivet på hälsa, att antingen 

vara sjuk eller frisk ersätts med ett kontinuum mellan hälsa och sjukdom. Antonovsky (1996) 

menar även att man med KASAM kan predicera hälsa och har även ett fokus på stressorer, 

som är centralt för att hantera just stress och spänningstillstånd (Andersson, 2009). KASAM 

utgår från tre dimensioner, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att individen i fråga förstår problemet och att det är ett problem samt 

varför saker och ting sker. Hanterbarhet menar att individens upplevelse att kunna möta de 

problem som finns och uppstår och känslan att ha de resurser som krävs för att klara av de 

ställda kraven. Meningsfullhet innebär att individen har inställningen att det är värt att 

engagera sig för att förändra något. Antonovsky (1996) menar att en person med stark känsla 

av sammanhang när utsatt för en stressor kommer att: 

- Förstå problemet 

- Tro att det finns resurser för att bemöta problemet 

- Vara motiverad att förändra 

Andersson (2009) menar dock att Antonovskys modell har fått mycket kritik, då det ej finns 

tillräcklig empirisk fakta för att stötta modellen, även om den kommit att användas inom 

vård. En studie av Moksnes och Espnes (2017) visar dock ett samband mellan stress, psykisk 

hälsa och nivån av KASAM. Moksnes och Espnes (2017) menar att en högre grad av KASAM 

resulterar i en bättre upplevd hälsa, stress och psykisk hälsa och omvänt vid en lägre grad av 

KASAM. 

Social inlärningsteori eller socialkognitiv teori, utvecklad av Bandura (1977) utgår från 

processer och begrepp gällande beteendermodeller, emotionella och kognitiva modeller. Den 

är en av de mest applicerade modellerna inom hälsopromotion, då den involverar både 
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underliggande faktorer för hälsobeteende samt metoder för att främja beteendeförändring. 

Teorin har ett fokus på att förstå interaktionen mellan individ och dess miljö (Nutbeam, 

Harris & Wise, 2010). Teorin utgår från tre aspekter, där den tredje kom till först 1977 

(Bandura, 1977) och de två första presenterades av Bandura (1971). Den första är 

observerande lärande, vilket innebär att individen lär sig genom att iakta en annan individ 

utföra ett visst beteende och får då även ett väntat utfall (Nutbeam et al., 2010). Enligt 

Bandura (1971) agerar dessa iaktagelser sedan som ramverk och kommer att påverka val 

under ett senare skede. Observerande lärande delas sedan in i fyra steg: faktorer i den sociala 

miljön som anses vara förebilder, lärande av beteendet, det praktiska utförandet av beteendet 

och till sist motivation (Bandura, 1977). 

Den andra är förväntningar, vilket handlar om individens förmåga att förutse samt 

utvärdera utfallet av ett visst beteende (Nutbeam et al., 2010). Individens förväntningar 

byggs upp genom att individen kan förstå att ett visst beteende leder till ett specifikt utfall, 

vilket Bandura (1977) menar är viktigt för lärandeprocessen. Nutbeam et al. (2010) menar att 

det är mer troligt att en individ påbörjar eller fortsätter med ett beteende om denne tror att 

detta leder till något som anses bra eller viktigt. I detta fallet kan det till exempel handla om 

att studera, förbereda sig inför ett prov eller planering. Om individen tror att planering 

kommer att leda till exempelvis mindre stress, finns det en större chans att detta genomförs. 

Den aspekt som lades till 1977 är just Self-efficacy, vilket är personens förtroende för denne 

att klara av genomförandet av ett visst beteende för att nå ett väntat utfall. En individs self 

efficacy påverkas av fyra faktorer, vilka är: tidigare erfarenheter, graden av övertygelse av 

egna förmågor jämfört med andras förmågor, emotionellt tillstånd som kan påverka 

bedömningsförmågan och social påverkan (Bandura, 1977). Den egna tilltron till att klara av 

en beteendeförändring är alltså central för att klara en sådan. Andersson (2009) menar även 

att det går att träna upp självtilliten steg för steg, för att främja svåra beteendeförändringar. 

Enligt Zajacova, Lynch och Espenshade (2005) finns det ett tydligt samband mellan en 

students self efficacy och upplevd stress. Detta samband visar dock inte på bättre 

studieresultat och Zajacova et al. (2005) menar att det behövs mer forskning inom ämnet för 

att undersöka just sambandet mellan self efficacy och skolresultat, då det endast finns ett 

tydligt samband mellan self efficacy och akademisk stress. 

1.8 Problemformulering 

Stress är något vi alla upplever dagligen av olika orsaker, oberoende av kön, ålder eller social 

status. Stress under en längre period kan vara ytterst skadligt för hälsan då detta bidrar till 

utvecklandet av flera sjukdomar och andra besvär så som kronisk värk, depression och hjärt- 

och kärlsjukdomar. En oundviklig stressfull situation för de flesta är inom skolan, där krav 

både hemifrån och från en själv ställs på prov. Fler unga är idag stressade i skolan, vilket 

leder till komplikationer i form av till exempel psykosomatiska symptom. Forskningen idag 

verkar ha en inriktning på ungdomar från högstadie till gymnasieåldern, men det finns även 

ett fåtal studier som fokuserar på stress under högskola och universitetstiden. Stallman 

(2010) menar att det länge diskuterats kring studenters stress och att studenter kan ses som 
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en utsatt grupp när det kommer till oro, stress och ångest. Denna undersökning förväntas 

bredda kunskapen kring skolrelaterad stress hos högskolestundenter, för att kunna ligga till 

grund för utvecklandet av främjande och förebyggande åtgärder för att påverka så väl hälsa 

som studieresultat. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra den upplevda stressnivån mellan 

studenter inom olika program på Mälardalens högskola samt redogöra för möjliga köns- och 

åldersskillnader. 

 

 Finns det en skillnad i upplevd stress mellan studenter i olika program? 

 Finns det några könsskillnader gällande upplevd stress hos studenterna? 

 Finns det några ålderskillnader i upplevd stress hos studenterna? 

3 METOD 

3.1 Val av metod 

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Typisk för en kvantitativ ansats är att 

ha ett deduktivt synsätt, vilket innebär att forskaren utgår från en teori samt hypotes och 

sedan undersöker detta (Bryman, 2011). Vanlig datainsamlingsmetod inom kvantitativ 

forskning är enkätundersökningar. Genom att använda sig av enkäter kan forskaren lätt få 

med många respondenter och det är även lätt att analysera samt kostnadseffektivt (Bryman, 

2011) och därför har enkäter valts som datainsamlingsmetod. Inom kvantitativ forskning är 

även positivismen en utfallsvinkel, där objektivitet är centralt. Genom att arbeta objektivt 

finns inga personliga åsikter med och forskningen är värderingsfri. Kvantitativ metod är 

relevant för syftet att undersöka stressnivåer inom olika klasser, då det med en kvalitativ 

metod till exempel hade varit problematiskt att undersöka en större grupp. Då syftet är att 

mäta och jämföra, är en tvärsnittsstudie relevant, där datainsamlingen ger en bild av den 

givna populationen under ett kort tidsintervall (Bryman, 2011). Om en kvalitativ ansats hade 

valts hade studien kunnat ha en inriktning mot att undersöka individers upplevelser och med 

en kvalitativ datainsamlingsmetod. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

En enkät för att besvara syfte och frågeställningar formulerades och gavs sedan ut till tre 

klasser inom olika kandidatprogram på Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna. De 

första 14 frågorna togs från PSS (Percieved Stress Scale) utformad av Cohen, Kamarck och 

Mermelstein (1983). PSS är reliabilitets- och validitetstestad och ansågs därför relevant att 

utgå ifrån för att mäta stress. En svensk översättning av dessa frågor användes, översatt av 

Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen (2012). Den svenska översättningen 

är inte reliabilitets eller validitetstestad men anses ändå mäta samma sak. Efter de 14 frågor 

som presenteras av Cohen et al. (1983) lades fyra frågor till för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Fråga 15 är ”Vilken typ av utbildning går du?” med svarsalternativen ”Inom 

hälsa, vård och välfärd” (1), ”Inom ekonomi, samhälle och teknik” (2), ”Inom innovation, 

design och teknik” (3), ”Inom utbildning, kultur och kommunikation” (4). Fråga 16 är ”Vid 

studiernas slut, tar du en kandidat (3 år) eller en masterexamen (5år)?”, med 

svarsalternativen ”Kandidatexamen” (1) och ”Masterexamen” (2). Denna ändrades i 

efterhand då alla gick en tre eller fyraårig utbildning och kategoriserades istället till 

respektive utbildning, vilka var Folkhälsoprogrammet (1), Förskollärarprogrammet (2) och 

Grundlärarprogrammet 4-6 (3). Fråga 17 lyder ”Hur gammal är du?”, med grupperade 

svarsalternativ, vilka var ”18-23” (1), ”24-29” (2) och ”30 eller äldre” (3). Fråga 18 är ”Vilket 

är ditt kön?”, med svarsalternativen ”Kvinna” (1), ”Man” (2) och ”Annat” (3). 

För att få kontakt och tillgång till respondenterna skickades först förfrågan ut via mail till 

programsamordnare tillhörande Datavetenskapliga programmet, Sjuksköterskeprogrammet 

och Grundskolelärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vid start av arbetet ville 

forskaren ha med sjuksköterskeklass, en ingenjörsklass och en lärarklass för att få en så bred 

spridning som möjligt och olika typer av utbildningar. Då inte alla dessa var tillgängliga fick 

forskaren förslag av programsamordnare på lärare att kontakta. Till slut fick forskaren 

kontakt med lärare inom Grundlärarprogrammet via mail och kontakt med lärare inom 

Förskollärarprogrammet via handledare. Handledaren hjälpte även till med att kunna dela ut 

enkäter till årskurs två i Folkhälsoprogrammet. Inom klasserna där enkäten genomfördes var 

det endast programstudenter och inga klasser inom fristående kurser. 

Enkäterna delades ut och samlades in under en kort period och respondenterna blev både 

muntligt och via missivbrev informerade om de forskningsetiska principerna, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och att 

forskaren kommer att följa dessa. På två av tre tillfällen lästes missivbrev upp av läraren när 

forskaren ej var närvarande, vilket kan påverkat hur eleverna uppfattar studien. Studien 

använde endast primärdata insamlad av de enkäter som lämnats ut och fyllts i. Då syftet var 

att redogöra för eventuella skillnader på en specifik skola ansågs detta vara det bästa sättet. 

Vid en större studie hade detta även kunnats jämföra med statistik från andra skolor eller 

studier. 
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3.3 Studiedesign och urval 

Studien är en tvärsnittsstudie, vilket enligt Bryman (2011) ger en bild av hur något ser ut vid 

ett specifikt tillfälle. Då syftet var att jämföra data mellan olika program ansågs detta vara 

passande. 79 enkäter användes för dataanalys, vilka samlades in under tre tillfällen vid olika 

lokaler. Deltagarna bestod av 56 kvinnor och 23 män och delades upp i åldrarna 18-23, 24-29 

och 30 eller äldre. Antalet deltagare förväntades vara högre, men då vissa var frånvarande 

från lektionerna där enkätinsamlingen skedde blev det färre än förväntat. Urvalet kan enligt 

Bryman (2011) beskrivas som ett bekvämlighetsurval.  

3.4 Bortfall 

Två typer av bortfall kan uppstå vid kvantitativ metod, vilka är externt och internt bortfall 

(Bryman, 2011). Ett exempel på ett externt bortfall är om individer som blivit tillfrågade att 

delta i studien tackar nej eller inte har möjlighet att delta. Internt bortfall innebär att det 

exempelvis saknas svar på vissa frågor i enkäten. 

När enkäterna lämnades ut fördes ingen statistik över hur många som lämnades obesvarade, 

vilket resulterar i att det inte går att redovisa ett externt bortfall och möjligt bortfall svårt att 

uppskatta. Internt bortfall fanns inte, då alla frågor i alla enkäter svarats på och det ej fanns 

kontrollfrågor i enkäten. Bryman (2011) menar att det är viktigt att redovisa bortfall och 

svarsfrekvens, då dessa kan påverka analysen. Då alla enkäter som togs in används i 

undersökningen är svarsfrekvensen 100 procent. Som sagt fördes dock ingen statistik över 

hur många som lämnades ut och lämnades in, vilket kan innebära ett visst externt bortfall. 

3.5 Analys 

Analysen genomfördes i programmet SPSS (Statistical Packade for the Social Sciences) 

version 22. För att mäta stress användes fråga ett till 14, taget från Percieved Stress Scale och 

ytterligare tre frågor användes för att ange kön och utbildning. Frågorna från PSS 

summerades för att beräkna upplevd stress. Då PSS går från 0-56 poäng och en högre poäng 

indikerar högre stress, har poängen valts att delas upp i tre grupper.  0-17 poäng anses vara 

”låg stress”, poäng 18-35 ”måttlig stress” och från 36 till 56 ”hög stress”. Frågorna har fem 

svarsalternativ, vilka är aldrig, nästan aldrig, ibland, ganska ofta och väldigt ofta. 

Alternativen ger noll till fyra poäng och frågorna fyra, fem, sex, sju, nio, tio och tretton 

beräknas omvänt. Percieved Stress Scale har enligt Cohen et al. (1983) ett Chronbach’s alpha 

på 0.84. Chronbachs alpha varierar mellan noll och ett och ju högre siffran är desto säkrare 

kan det sägas att frågorna mäter samma sak och enligt Bryman (2011) är ett värde på minst 

0.8 acceptabelt, även om vissa forskare nöjer sig med lägre värden. Deskriptiva analyser 

används för att redovisa resultatet med hjälp av frekvenstabeller, där kön, utbildning och 

ålder redovisas. För ytterligare analys används t-test för att jämföra könen i relation till 

stress, då t-test enligt Eljertsson (2012) är ett relevant test för att jämföra grupper, så som 

kön och ålder, med en beroende variabel. T-test läses av genom att jämföra t-testets t-värde 
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med det kritiska värdet. Om t-värdet är större än det positiva värdet t, eller mindre än det 

negativa värdet t, kan nollhypotesen förkastas (Eljertsson, 2012), med valt för denna studie 

95 procents säkerhet. 

För att ange respondenternas ålder delades de in i grupper mellan 18-24, 25-29 och 30 eller 

äldre, för att få en jämn fördelning utan att fylla i exakt ålder. Respondenterna fick även ange 

vilken typ av utbildning de gick och hur många år denna var (fråga 15 och 16).  

3.6 Kvalitetskriterier 

Inom kvantitativ forskning finns fyra kvalitetskriterier att förhålla sig till. Dessa fyra är 

reliabilitet, validitet, replikation och generaliserbarhet, varav de tre första är de mest 

centrala. De två första, reliabilitet och validitet, påminner om varandra, men skiljer sig åt då 

reliabilitet handlar om precisionen i mätningen och att det ska finnas en överensstämmelse 

mellan olika mätningar eller datainsamlingar med samma enkät eller mätinstrument 

(Bryman, 2011). Validitet hanterar frågan om att mätinstrumentet faktiskt mäter det den är 

avsedd att mäta (Bryman, 2011). Med replikation menas att studien ska kunna genomföras 

igen med ett möjligtvis liknande resultat, vilket kräver att studiens metod är beskriven väl. 

Generaliserbarhet innebär att forskaren ska ha en strävan att kunna generalisera resultatet 

på en större eller annan population, vilket kräver att studien har en hög reliabilitet och 

validitet, att urvalet är representativt och att confounders tas hänsyn till (Bryman, 2011). Då 

PSS användes för att mäta stress, vilket enligt Cohen et al. (1983) har ett Chronbachs alfa-

värde på 0.84 anses detta uppnå reliabilitetskriterierna, då testet vid ett test- retest fick 

liknande svar. Intern och extern validitet hanterar kausalitet inom studien och huruvida 

resultatet kan generaliseras (Bryman, 2011). Denna studie anses inte uppfylla dessa krav, då 

den inte tar hänsyn till confounders, utgår från ett icke representativt urval och har för få 

deltagare för att kunna generaliseras. Datainsamlingen baserades på ett väl etablerat 

mätinstrument användes för att öka graden av validitet och reliabilitet. Efter datan samlats in 

fördes denna över med yttersta noggrannhet till SPSS och kodats korrekt med anpassning för 

att svara studiens syfte, vilket stärker reliabiliteten. Metoden beskriver tillvägagångssättet i 

studien så tydligt som möjligt för att studien möjligtvis ska kunna replikeras och med hjälp 

av detta visa att värderingar inte påverkat studiens resultat. Vid replikering skulle dock inte 

urvalet bli detsamma, då denna studie har ett bekvämlighetsurval. 

3.7 Etik 

Studien följer de krav som presenteras av Bryman (2011) och World Medical Association 

(2013) och presenterades även i missivbrevet. Genom att frivilligt delta i studien godkänner 

de samtyckeskravet och nyttjande- och konfidentialitetskravet följs då data och uppgifter 

kommer att hanteras med yttersta konfidentialitet och endast i forskningssyfte. De 

forskningsetiska principerna som presenterades var: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens syfte 

presenteras och deltagarnas villkor klargörs. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt 
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att avstå att svara och har full kontroll över sitt deltagande. Konfidentialitetskraven innebär 

att alla uppgifter som samlas in ej ska kunna kopplas till en specifik individ och uppgifterna 

är endast tillgängliga för behöriga personer och nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in endast används i ett forskningssyfte (Bryman, 2011). 

4 RESULTAT 

Totalt deltog 79 personer i studien. Större delen av deltagarna var kvinnor (n=56, 70,8 %) 

och resterande 23 (29,2 %) deltagare var män (Figur 1). Åldersgruppen 18-23 var den största 

åldersgruppen (43%) följande av åldersgruppen 24-29 (36.9%) och 30 eller äldre (20,1%). 

Det är 28 kvinnor och sex män i åldersgruppen 18-23, 17 kvinnor och 12 män inom 

åldersgruppen 24-29 och elva kvinnor och fem män inom åldersgruppen 30 eller äldre. 

 

Figur 1: Redogör för köns- och åldersfördelningen mellan deltagarna.  

4.1 Ålders- och könsskillnader i upplevd stress 

Respondenterna i åldern 18-23 var den grupp som hade högst (61,8%) andel upplevd måttlig 

och (23,5%) hög stress, samt lägst andel upplevd låg stress (14,7%). Åldersgruppen 24-29 

hade näst störst andel måttlig stress (58,6%) och näst störst andel hög stress (20,7%). Detta 

betyder att åldersgruppen 30 eller äldre hade lägst andel måttlig (56,3%) och hög stress 

(12,5%) (Figur 2). 
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Figur 2. Antal individer inom åldersgrupperna 18-23, 24-29 och 30 eller äldre med upplevd låg, 

måttlig och hög stress. 

Efter analys med Anova och Post Hoc i SPSS kan det fastställas att effekten av ålder på stress 

ej var signifikant, F (2,76)= 1,031, p=0,362. Då p inte är 0,05 eller under, visar detta att det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i stress. Om p hade varit under 

0,05 hade det kunnats fastställa en signifikant skillnad, och det hade kunnat konstaterats 

med 95 procents säkerhet att skillnaden inte uppkom med slumpen. I Post Hoc visas heller 

ingen signifikant skillnad, då inget av p-värdena är 0,05 eller mindre. 

Det var fem män (21,7%) som upplevde låg stress och elva kvinnor (19,6%). 14 män (60,8%) 

upplevde måttlig stress och 33 kvinnor (58,9%). Fyra män (17,7%) och tolv kvinnor (21,5%) 

upplevde hög stress (Figur 3). 

 
Figur 3. Antal män och kvinnor med låg, måttlig och hög stress. 

Efter utfört t-test i SPSS med variablerna kön och stress mot varandra visar resultatet ingen 

signifikant skillnad mellan könen i avseende på stressnivå. Signifikansvärdet för Levene’s 

Test of Equality är 0,967  (t= 0,37) och alltså över 0,05, då antas att spridningen är 

densamma. Signifikansvärdet för att spridningen är densamma är enligt t-testet 0,702, vilket 

betyder att medelvärdesskillnaden antagligen uppstått av slumpen. 
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4.2 Utbildning och upplevd stress 

Den utbildning där respondenterna upplevde högst andel hög stress var 

grundlärarprogrammet 4-6 (33,3%). Där efter var det förskollärarprogrammet som 

genererade näst högst upplevd hög stress (18,8%) och högst andel måttlig stress (75,0%). 

Folkhälsoprogrammet hade lägst andel upplevd hög stress och högst andel upplevd låg stress. 

Den generella stressnivån (måttlig och hög stress) var alltså högst hos studenterna på 

förskollärarprogrammet, men grundlärarprogrammet upplevde högst andel hög stress 

(Figur4). 

 

 
Figur 4. Utbildning och stressnivå. 

 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Då ansatsen i uppsatsen var kvantitativ valdes enkäter som datainsamlingsmetod, vilket är 

väldigt vanligt inom kvantitativ metod då detta är väldigt smidigt, billigt och lättanalyserat 

och det underlättar om syftet är att undersöka en större population (Bryman, 2011). 

Objektiviteten hos författaren kan påverkas av att denne själv studerar, men samtidigt är det 

enkäterna som är utgångspunkten i studien. Percieved Stress Scale mäter den upplevda 

stressen, vilket enligt Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund 
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(2012) kan definieras som subjektivt. Då detta är en sorts subjektiv data som kvantifieras bör 

detta finnas i åtanke. Poängen i PSS valdes att delas upp inom tre kategorier, vilka var låg, 

måttlig och hög stress. Detta för att förenkla analysen i SPSS, men kan samtidigt ha påverkat 

analys och resultat och kan anses vara en svaghet med studien. För att få ett mer exakt 

resultat hade forskaren kunnat behålla poängresultaten från PSS som de var och inte delat 

upp i kategorier. Samtidigt hade detta möjligtvis inte gett någon indikation av vad som är låg 

eller hög stress, då Cohen et al. (1983) endast nämner att en högre poäng indikerar en högre 

stressnivå. 

Frågorna som användes för att mäta stressnivå är tagna från Percieved Stress Scale av Cohen 

et. al (1983) och översättningen gjord av Stressinstitutet (2013). Den engelska versionen är 

validitets- och reliabilitetstestad, vilket innebär att den mäter det den skall mäta. Den 

engelska versionen hade kunnats använda för att säkra en högre grad av validitet och 

reliabilitet. Dock hade detta även kunnat påverka resultatet negativt, då alla elever möjligtvis 

inte tolkar frågorna på samma sätt då de antagligen besitter olika språkliga kunskaper. Detta 

i sin tur hade påverkat mätinstrumentets validitet, då den i så fall kanske inte mäter det den 

är avsedd att mäta. Datan som samlades in var primärdata, vilken har hanterats med yttersta 

noggrannhet för att följa de etiska principerna samt hålla en god kvalitet vid analys. Vid 

möjlighet till mer tid hade enkäten kunnat genomföras på andra skolor eller inom fler 

klasser, för att med större säkerhet kunnat se skillnader mellan dessa. Något som även är värt 

att diskutera är huruvida resultatet hade sett likadant ut om ett test-retest hade utförts till 

exempel en vecka senare. Som student finns det perioder som är stressigare än andra och 

Zajacova et al. (2005) menar även att tidigare bakgrund kopplat till socialkognitiv teori kan 

påverka skillnaden i upplevd stress under olika perioder. Resultatet anses inte 

generaliserbart, då populationen är för liten och inte representabel. Med flera respondenter 

och statistiska tester och en annan typ av urval hade resultatet möjligtvis kunnats ses som 

generaliserbart. Då urvalet är ett bekvämlighetsurval kan detta under inga omständigheter 

ses som generaliserbart. Med mer tid och ett större, mer representativt urval hade studien 

möjligtvis kunnat anses vara generaliserbar till en viss population. Istället för ett 

bekvämlighetsurval hade ett slumpmässigt urval givit studien en högre kvalitet och bidragit 

till en högre generaliserbarhet. 

5.1.1 Analys 

Deskriptiv statistik har använts för att redovisa frekvensen av respondenter, könsuppdelning 

och utbildning med hjälp av korstabeller i SPSS, vilket enligt Bryman (2011) är ett bra sätt att 

redovisa frekvens. Deskriptiv statistik används enligt Patel och Davidsson (2011) för att med 

hjälp av siffror beskriva den insamlade datan och där med beskriva problemet. Med denna 

datan som grund skapades sedan figurer för att visuellt redovisa eventuella skillnader. Dessa 

har även använts för att redovisa stressnivån hos de olika grupperna. För att sedan analysera 

kön och stressnivå har t-test använts för att jämföra gruppernas medelvärden. T-test är enligt 

Mowery (2011) bra för att jämföra grupper som hör ihop i relation till en kontinuerlig 

variabel, vilket i detta fall är stressnivå. T-testet visade att skillnaden antagligen uppstått på 

grund av slumpen. För att undersöka skillnaden mellan utbildning och stress samt ålder och 

stress användes ANOVA och Post Hoc, vilket inte visade någon signifikant skillnad. Att de 
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olika testerna inte visar någon signifikant skillnad kan bero på att urvalet inte är jämnt 

fördelat. Om urvalet hade varit jämnare fördelat och ett större antal hade antagligen 

analyserna kunnat se annorlunda ut. Även om den deskriptiva analysen visar ett visst 

samband mellan ålder och stressnivå är detta inte signifikant då inte ANOVA och Post Hoc 

visar det. 

Om resultatet hade jämförts med statistik på övrig befolkning som inte studerar hade Odds 

ratio kunnat användas. Odds ratio är bra för att beskriva skillnaden mellan en exponerad och 

en icke exponerad grupp. Detta hade varit intressant då till exempel Stallman (2010) fann att 

studenter överlag är mer stressade än övriga befolkningen. Dock hade urvalet fortfarande 

behövt vara större för att ha någon relevans. För att ytterligare beskriva skillnader mellan 

programmen hade ytterligare dikotomisering gjorts med hjälp av korstabeller för ålder och 

kön inom respektive program med avseende på stress. 

5.1.2 Etik 

Muntlig presentation av de forskningsetiska principerna och hur studien förhåller sig till 

dessa presenterades endast under en av de tre datainsamlingarna. Då kanske inte alla läser 

missivbrev som bifogades som förstasida kan detta vara något som påverkar etiken i studien 

negativt. Samtyckeskravet uppfylls då individen själv bestämmer om denne vill delta eller 

inte vill svara på vissa frågor. Informationskravet kan anses ha uppfyllts då all info bifogades 

i missivbrevet, men samtidigt inte presenterades muntligt vid varje tillfälle. Datan som 

samlas in kommer endast att användas för studiens syfte och denna kan inte heller kopplas 

till enskild individ och studien uppfyller därför nyttjande- och konfidentialitetskravet. 

Det är även värt att diskutera kring närvaro på lektion och deltagande. Möjligtvis kan 

respondenterna haft obligatorisk närvaro under lektionen, vilket kan ha påverkat deras 

deltagande, de kanske till exempel hellre fyller i en enkät istället för att arbeta på lektionen. 

Som sagt framgick det dock att det var frivilligt att delta, men det kan ändå ha påverkat 

resultatet. Då lärare vid två av tre tillfällen läste upp missivbrev och forskaren endast vid ett, 

kan detta ha påverkat hur mycket information eleverna fick ta del av. En av lärarna kan till 

exempel ha missat eller inte tagit upp en viss del för att spara tid eller liknande. Forskaren 

närvarade inte heller vid de två tillfällena en lärare presenterade brevet och kan därför inte 

konfirmera med full säkerhet att allt togs upp. Ifall inte alla de forskningsetiska principerna 

presenterades kan detta ses som oetiskt, då alla inte tagit del av samma information samt att 

de själva kanske inte förstår att det är helt frivilligt att delta, att datan endast används i 

forskningsändamål och så vidare. Detta kan möjligtvis förklaras med att forskaren är ovan 

och inte var helt säker på hur allt skulle gå till. Vid en ny studie hade forskaren varit mer 

nogrann med att alla respondenter ska få ta del av samma information från samma källa. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet har gett ett delvis svar till syftet men svarar på tillhörande frågeställningar. Fokus 

har legat på att mäta kvantitet av upplevd stress, vilket kan anses typiskt för en kvantitativ 

metod då Bryman (2011) menar att mäta kvantitet eller företeelser är typisk för kvantitativ 

metod. Resultatet kan inte med säkerhet säga att det finns en skillnad mellan kön, ålder eller 

utbildning och upplevd stress. Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) upplever kvinnor en 

högre stress, vilket de menar antagligen kan bero på både kulturella och samhälleliga 

faktorer samt genus. Aldwin (1991) menar dock att det finns ett negativt samband mellan 

ålder och upplevd stress, vilket betyder att den upplevda stressen minskar när åldern ökar. 

Möjligtvis hade detta kunnat identifieras inom populationen om urvalet varit större, då ett 

större antal respondenter hade kunnat leda till ett signifikant resultat. Om en ny studie skulle 

genomföras med samma syfte och frågeställningar, skulle fokus ligga på urvalet. Om till 

exempel ett slumpmässigt urval hade gjorts där stickprov hade tagits från populationen, med 

tillräckligt många respondenter hade resultatet då möjligtvis kunnats se som signifikant. 

Patel och Davidson (2011) menar att med ett slumpmässigt urval som är representativt för 

populationen kan resultatet generaliseras till hela populationen. Denna studie har ett 

bekvämlighetsurval, vilket inte ger ett generaliserbart resultat och kan anses vara den största 

faktorn till det faktiska resultatet. 

Något som kan konstateras med resultatet i studien är att ett högt antal upplevde måttlig 

eller hög stress. Det kan dock inte med säkerhet sägas att populationen har en högre upplevd 

stress än övriga individer, då detta inte jämförs med andra grupper. Om resultatet jämförts 

med individer som inte studerar hade kanske en skillnad setts, vilket hade bekräftat det 

Stallman (2010) menar om att studenter generellt har en högre stressnivå än övriga 

individer. 

Det går att se vissa skillnader i upplevd stress mellan de olika programmen i den deskriptiva 

analysen. Varför detta går att identifiera kan inte konstateras till fullo, men det kan till 

exempel ha att göra med åldersfördelningen mellan individerna i de olika programmen. Då 

Aldwin (1991) menar att stressen generellt minskar ju högre ålder en individ har, så kan detta 

betyda att snittåldern är högre i det program med högst andel upplevd stress. Skillnaderna 

kan också bero på att programmen befinner sig i olika stadier. Ett av programmen kanske till 

exempel studerar till en tentamen, medan ett annat är precis i början av en kurs. Då 

forskaren ej tog reda på detta, går det ej att säga. Sedan kan det även vara så att programmen 

upplevs olika svåra, vilket kan påverka stressen. 

5.2.1 Framtida studier 

Då denna studie inte har genererat ett resultat som visat på signifikanta skillnader mellan 

grupperna och stress har den endast givit indikatorer till vad som kan vara värt att studera 

vidare i framtiden. I framtida studier kan samma eller liknande enkäter användas, men 

urvalet bör vara annorlunda. Det bör vara ett slumpmässigt urval som anses representabelt 

för populationen. Då stress i en stor skala påverkar mycket i kroppen och ökar bland flera 

grupper, vilket leder till följdsjukdomar är detta relevant att studera vidare. Studenter anses 

vara en utsatt grupp (Stallman, 2010) med höga krav och skolan kan därför ses som en viktig 
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arena att förebygga stress på. Då det enligt Folkhälsomyndigheten (2009) finns belägg för att 

det finns könsskillnader i stress bör det finnas ett fokus på att fastställa varför det är så och 

vilka åtgärder som kan tillsättas för att förebygga detta. Då stressen enligt den deskriptiva 

analysen verkar vara högre vid en lägre ålder kan det vara bra att sätta in åtgärder innan 

individen börjar på högskola. Det skulle även vara intressant att undersöka flera olika 

utbildningar, med fler respondenter inom varje, för att kunna se eventuella signifikanta 

samband mellan utbildning och grad av stress. 

5.3 Resultat och teoretiskt perspektiv 

Social inlärningsteori eller socialkognitiv teori utgår ifrån att det är samspelet mellan 

människan och miljö som formar och skapar ett beteende (Bandura, 1977). Teorin menar att 

människan endast inte lär sig genom egen erfarenhet utan även genom att iakta andra. 

Genom att se utfallet från ett visst beteende kan individen uppfatta om beteendet ger ett 

önskat eller oönskat utfall. Bandura (1977) skriver även om hur förebilder spelar in på detta, 

vilket betyder att individen från tidig ålder i princip kan lära oss att göra saker som påverkar 

hur stressad personen i fråga blir. Till exempel betyder detta att vi i grundskolan lär oss hur 

vi ska studera för att nå upp till krav, där då att klara kraven är utfallet av att studera. Self-

efficasy bör sedan teoretiskt sett spela in på hur stressade studerande blir, beroende på 

självtilliten till den egna förmågan och viljan att lyckas. Bandura (1977) menar även att 

emotionella och fysiologiska tillstånd påverkar självtilliten, vilket i sin tur betyder att stress i 

sig kan ha en negativ inverkan på självtilliten och där med utfallet. Resultatet visar inte några 

skillnader mellan åldersgrupperna, men små skillnader finns inom den deskriptiva analysen. 

Ålder verkar generellt sett ha ett samband med den upplevda stressen där en högre ålder är 

kopplat till en lägre stress (Aldwin 1991), vilket även bekräftas i den deskriptiva analysen. Det 

är dock viktigt att notera att detta även kan vara av slumpen, då den statistiska analysen inte 

visade en signifikant skillnad och på grund av att urvalet ej var representativt. 

Det går att resonera kring de könsskillnader som Folkhälsomyndigheten (2009) påpekar i 

relation till den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977), då de menar att det beror på 

uppfostring och hur samhället ser på kön och genus. Med detta menas att det kan antas att 

kvinnor lär sig i tidig ålder hur de ska reagera på vissa situationer, jämfört med män. Den 

tidiga upplevda stressen kan då anses vara ”socialt inlärd”. Att då stressen minskar med 

åldern inom båda könen kan teoretiskt sett då bero på att individen lär sig av egen 

erfarenhet, att ett visst beteende leder till ökad stress och ytterligare bero på att självtilliten 

till att klara ett visst beteende. Detta bekräftas delvis av Zajacova et al. (2005) som menar att 

det finns ett tydligt samband mellan self-efficacy och stress, men samtidigt poängterar att det 

behövs ytterligare forskning. 

KASAM har en nära relation till stress där en högre grad av KASAM kopplas till en lägre nivå 

av stress och en lägre nivå av KASAM till en högre nivå av stress. En person med hög KASAM 

kommer, när utsatt för en stressor kommer att vara mer motiverad, förstå problemet och tro 

att det finns resurser för att lösa problemet (Antonovsky, 1996). Utifrån denna teori kan det 

då diskuteras kring huruvida nivå av KASAM hör ihop med ålder. Antonovsky (1996) menar 
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att KASAM utvecklas med åldern och stabiliseras vid ungefär 30 års ålder. I en finsk studie av 

Feldt, Leskinen, Kirunen och Ruoppila (2003) studerade de detta samband och studiens 

resultat stämmer inte överens med det Antonovsky (1996) menar. Feldt et al. (2003) fann 

inget samband mellan högre ålder och en högre KASAM. Detta tyder på att det behövs mer 

forskning för att klargöra ett möjligt samband mellan KASAM och ålder, då forskningen 

pekar åt olika håll. Om denna studie hade haft mer tid hade sambandet mellan dessa även 

kunnat undersökas. 

Ytterligare studier som mäter studierelaterad stress och KASAM under en längre tid kan 

fastställa detta, vilket denna studie inte kan då den inte använde något mätinstrument för att 

faktiskt mäta KASAM hos respondenterna. Om detta används i denna studie hade det kunnat 

stärka den aktuella studien och dess teoretiska ansats. PSS och en enkät med frågor kopplade 

till KASAM kan användas för att mäta den upplevda stressen i relation till nivå av KASAM, 

vilket hade varit ett intressant tillägg. Något som även skulle vara intressant att undersöka är 

skillnaden i stress mellan de olika programmen och varför. Det skulle kunna bero på att 

utbildningarna är olika svåra, eller helt enkelt att klasserna befann sig olika nära 

examinationsmoment. Att ta med flera program i urvalet och följa dessa över tid skulle kunna 

bidra till ett svar på denna fråga. 

Om ny forskning visar ett samband mellan KASAM, stress och ålder skulle det vara lämpligt 

att utforma insatser för att påverka nivå av KASAM vid en tidig ålder, vilket i sin tur bör 

kunna påverka självtilliten. Detta kan implementeras i arenor där ungdomar befinner sig för 

att tidigt förebygga psykosomatiska symtom hos ungdomar och förhoppningsvis ge en 

fortsatt högre nivå av KASAM och självtillit. Skolor skulle vara centralt för dessa insatser, för 

att nå ungdomarna. Dock skulle även information om KASAM och självtillit kopplat till ålder 

och stress kunna tilläggas i lärarutbildningar för att även lärarna ska ha kunskap om detta. 

Som sagt bör dock mer forskning på ämnet utföras, då denna studie inte genererat ett 

signifikant resultat. 

6 SLUTSATSER 

Studien innefattade totalt 79 respondenter, där 56 var kvinnor och resterande 23 män. Det 

kunde ej identifieras en signifikant skillnad mellan könen i relation till stress. Då de två 

grupperna inte är jämt fördelade bör detta dock tas i hänsyn till. 

En viss skillnad mellan åldersgrupperna och stress kunde ses i den deskriptiva analysen, där 

en högre ålder hänger samman med en lägre stressnivå. Detta kan dock inte ses som 

signifikant då t-test visade att det inte finns en signifikant skillnad. 

Studenterna på förskollärarprogrammet upplevde en generellt högre andel stress än de andra 

programmen då dessa hade högst sammanlagd andel måttlig och hög stress, men 

studenterna på grundlärarprogrammet hade högst andel hög stress. 
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Ytterligare forskning krävs för att fastställa eventuella skillnader. För framtida studier bör 

studieurvalet vara representativt och antalet större. Män och kvinnor bör vara jämnare 

fördelat för att få ett signifikant resultat mellan dessa. 

 

 

. 
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BILAGA A 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Anders Palmlöf och studerar tredje året på Folkhälsoprogrammet. Nu 

under sista terminen är det dags för examensarbetet. 

Studien jag ska genomföra är en tvärsnittsstudie, med enkäter som 

datainsamlingsmetod. Syftet med studien är att jämföra stressnivåer mellan olika 

utbildningar och kön. 

Vid genomförande av denna enkätstudie har jag som skyldighet att informera er om 

de forskningsetiska principer som måste följas. Den första av dessa fyra principer är 

informationskravet, vilket innebär att studiens syfte måste informeras om. Den andra 

principen är samtyckeskravet och med detta menas att det är valfritt att delta i 

studien och att du som deltagare kan avbryta när som helst. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet. Detta innebär att de uppgifter som fylls i ej ska kunna 

kopplas till individen och uppgifterna hanteras med största möjliga konfidentialitet. 

Den sista principen är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlas in 

endast får användas för forskningsändamål. 

 

Vid frågor kan ni kontakta mig via mail: 

 

apf13001@student.mdh.se 

 

Handledare: 

 

Fabrizia Giannotta 

Fabrizia.giannotta@mdh.se  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anders 

 

 



 

 

BILAGA B  

 



 

 

Frågorna i den här enkäten handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. 

För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X över den cirkel som 

motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt.  

Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör 

behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att 

du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det 

alternativ som känns som en rimlig uppskattning. 

                         Aldrig             Nästan        Ibland      Ganska       Väldigt   

                           aldrig                              ofta             ofta 

                            0                     1                2                  3               4                                  

 
1. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt dig 
upprörd av att något oväntat har 
inträffat? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt att du 
inte kunnat kontrollera viktiga 
saker i ditt liv? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt dig 
nervös och stressad? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4. Hur ofta har du under den 
senaste månaden framgångsrikt 
hanterat vardagsproblem och 
irritationsmoment? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt att du 
effektivt kunnat hantera viktiga 
förändringar som inträffat i ditt 
liv? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt tilltro till 
din egen förmåga att hantera 
personliga problem? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. Hur ofta har du under den 
senaste månaden känt att saker 
och ting gått din väg? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                             

 



 

 

                                                                              Aldrig          Nästan         Ibland        Ganska      Väldigt 

                                                       aldrig                                 ofta             ofta                                                        

                                   0                    1                   2                 3                 4 

 

 

8. Hur ofta har du under den 

senaste månaden tyckt att du 

inte kunnat klara av allt du 

skulle ha gjort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hur ofta har du under den 

senaste månaden kunnat 

kontrollera irritationsmoment i 

ditt liv? 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt att du har 

haft kontroll på saker och ting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hur ofta har du under den 

senaste månaden blivit arg på 

saker som har hänt och som du 

inte kunnat kontrollera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hur ofta har du under den 

senaste månaden kommit på dig 

själv med att tänka på saker som 

du måste göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt att du 

haft kontroll över hur du 

använder din tid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hur ofta har du under den 

senaste månaden tyckt att 

svårigheter har tornat upp sig så 

mycket att du inte kunnat 

hantera dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Vilken typ av utbildning går du? 

 

   Inom hälsa, vård och välfärd                  

  

   Inom ekonomi, samhälle och teknik     

                         

   Inom innovation, design och teknik                 

 

   Inom utbildning, kultur och kommunikation  

 

16. Vid studiernas slut, tar du en kandidat (3 år) eller masterexamen (5 år)? 

 

Kandidatexamen   

 

Masterexamen    

 

17. Hur gammal är du? 

18-23     

24-29     

30 eller äldre    

 

18. Vilket är ditt kön? 

Kvinna     

 

Man     

 

Annat     

 

Tack för ditt medverkande! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


