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SAMMANFATTNING  

Ett flertal studenter upplever stress i samband med studier. Det kan handla om för höga krav 

från skolan eller om livsstilsförändringar som förekommer i samband med att börja studera. 

Risken för att drabbas av psykisk ohälsa ökar när stress blir för påfrestande och långvarigt. 

Att kunna hantera sin stress på ett hälsosamt vis är därför en förutsättning för att inte 

drabbas av ohälsa och detta kan göras genom olika copingstrategier. Syftet med studien är att 

undersöka förekomsten av stress och copingstrategier bland högskolestudenter, samt att 

undersöka eventuella könsskillnader.  

Studien har använt en kvantitativ metod och en enkätundersökning har genomförts på 

studenter vid Mälardalens högskola. För att mäta skillnader har ett chi2-test utförts. 

Resultatet visade att majoriteten av studenterna som deltog i studien inte upplever stress i 

sin vardag, däremot var inte skillnaden stor mot de studenter som upplever stress. 

Studenterna angav att de främst använder sig av copingstrategierna aktiv coping, planering 

och accepterande. Resultatet visade även att män upplever stress i större omfattning än 

kvinnor, däremot var inte resultatet signifikant. En signifikant skillnad förekom däremot 

bland könsskillnader i copingstrategier. Kvinnor angav att de använder copingstrategier i 

större omfattning än män. Resultatet har diskuterats utifrån de teoretiska perspektiven 

KASAM och coping. 

Nyckelord: Coping, folkhälsa, KASAM, stress, studenter 

  



ABSTRACT  

Many students experience stress during their college studies. Common factors could be 

school expectations or lifestyle changes that occur when you start studying at college. The 

risk of mental illness is higher when stress is a factor during a long period of time. Being able 

to use coping strategies when stressed, in a health-promoting way, is a necessity for not 

suffering from mental illness. The aim of this study is to examine the occurrence and gender 

differences of stress and coping strategies among students.  

The study has used a quantitative approach and a survey has been conducted on students at 

Mälardalens University. To measure differences a chi-squared test has been used. The results 

showed that the majority of students who participated in the study did not experience stress 

in their daily lives, but the majority was not great. The students indicated that the most 

common copingstrategies that they use are active coping, planning and acceptance. The 

results showed that men experience stress more than women, but the result was not 

significant. However, there was a significant difference between the gender differences in 

coping strategies. Women indicated that they use coping strategies to a greater extent than 

men. The result has been discussed based on the theoretical perspectives KASAM and coping.  

Keywords: Coping, KASAM, Public health, stress, students 
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1 INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa ökar för varje år i Sverige och flest som drabbas är kvinnor. Risken för att 

drabbas av psykisk ohälsa ökar vid stora stress påfrestningar som pågår under en lång tid och 

därför kan stress ses som ett aktuellt folkhälsoproblem. År 2012 enades samtliga länder som 

ingår i Världshälsoorganisationen (WHO) om ett policyverk för att uppnå en förbättrad hälsa 

år 2020. Policyverket har lagt sitt fokus på fyra prioriterade områden som klassas som stora 

folkhälsoproblem där målområde ett lyfter fram vikten av att stärka program som främjar 

den psykiska hälsan. I propositionen för regeringens förnyade folkhälsomål redogörs vikten 

av att arbeta för att minska stress bland människor och för att kunna skapa förutsättningar 

för att de ska må bra. I detalj beskrivs betydelsen av att skapa insatser för att samtliga 

människor mellan 13–30 år i Sverige ska kunna få tillgång till samma omfattning 

information om bland annat psykisk hälsa och stress. 

Studenter som upplever stress i sin vardag är många och strategin över att hantera sin stress 

ser olika ut beroende på bland annat kön. En del studenter fortsätter att studera med högt 

stresspåslag under lång tid utan att söka hjälp, detta på grund av bland annat 

stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Att kunna hantera sin stress på ett hälsosamt sätt är 

en förutsättning för att kunna uppnå en god psykisk hälsa. Strategier för att hantera stress 

benämns också som copingstrategier.  

Motivet till det valda fenomenet som denna studie präglar är erfarenheter och lärdomar från 

praktiken i tidigare kurs där kunskaper om skillnader i psykisk ohälsa och copingstrategier 

erhölls. Det fanns något intressant med att psykisk ohälsa främst drabbar kvinnor men att 

män i synnerligen större omfattning tar suicid. En fråga väcktes då om det verkligen finns en 

sådan stor könsskillnad i psykisk ohälsa eller om det endast är skillnader i hur de hanterar 

den. Av den orsaken att stress är en riskfaktor för mer allvarligare psykisk ohälsa fanns ett 

intresse av att undersöka ett fenomen som kan bidra till psykisk ohälsa. Då författaren själv 

är student fanns ett intresse av att studera skillnader i upplevd stress och copingstrategier 

bland just studenter. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Stress 

Risken för att drabbas av psykisk ohälsa ökar vid stress och när påfrestningarna är många 

och väldigt långvariga (SOU 2006:77). Hur stress definieras är komplext men Lazarus och 

Folkman (1984) förklarar stress som ett samspel mellan stimuli och respons. Stimuli handlar 

om miljöfaktorer som påverkar människans stressnivå, som tillexempel krig, 

naturkatastrofer eller dödsfall. Däremot skapar inte mindre dramatiska situationer mindre 

stress, utan även mindre omfattande händelser kan påverka en persons stressnivå. 

Människors livslopp är fulla med händelser som påverkar stressnivån och människans hälsa, 

tillexempel känslan av ensamhet, problem inom familjen, för stort ansvar eller stressen 

många känner över skolan.  

När människor ställs inför problem eller utmaningar i sin vardag är det vanligt att kroppen 

reagerar med stress för att få extra energi för att klara av problemet eller utmaningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Stress kan av många upplevas som en negativ respons på 

tillexempel tidsbrist men det kan även vara ett skydd eller ett hjälpmedel för att klara av 

utmaningar då uppmärksamheten skärps och prestationen förbättras. Påverkan av stress 

beror också på individens inställning till problemet. Om förväntningen på en utmaning är 

positiv och det finns en tro på att klara av utmaningen, kan det bidra till att 

prestationsförmågan och engagemanget ökar. Om det däremot finns en negativ inställning 

till utmaningen kan det medföra en långvarig aktivering av stressystemet vilket kan medföra 

hälsoproblem. Långvarig stress utsätts ofta människor för när de oroar sig över ting som sker 

under en lång tid som tillexempel oron över sin ekonomi eller känslan av att inte kunna leva 

upp till krav som ställts i vardagen. Långvarig stress kan leda till en rad olika hälsorisker, 

tillexempel nedstämdhet, posttraumatiskt stressyndrom, sömnsvårigheter, panikångest och 

kronisk trötthet.  Det kan även leda till att immunförsvaret försvagas vilket i sin tur kan leda 

till upphov av infektioner och värk i kroppen (Lundberg, 2012). Detta sker på grund av att 

kroppen aldrig får tid till att återhämta sig från stresspåslagen (Folkhälsomyndigheten, 

2016).   

Det som händer i kroppen när människan upplever stress är först och främst att hypotalamus 

som är kroppens stresscentrum tar emot signaler från hjärnbarken där upplevelsen av stress 

uppstår. När kroppen upplever en situation som hotfull skickar hypotalamus därefter 

signaler via två system ut till kroppen. Det systemet som ger effekt på mindre än en minut är 

det sympatiska nervsystemet som genom binjuremärgen avger stresshormonerna adrenalin 

och noradrenalin. När dessa två hormoner utsöndras i blodet höjs blodtrycket, pulsen ökar 

och socker och fett frigörs. Det andra centrala nervsystemet har inte samma snabba effekt 

som det sympatiska nervsystemet. Det är hormonet kortikotropin som utsöndras från 

hypofysen som i sin tur fått signaler av hypotalamus. När kortikotropin utsöndras i blodet 

produceras stresshormonet kortisol i binjurebarken. Kortisol påverkar immunförsvaret och 

har en stor betydelse för kroppens ämnesomsättning och har en stor påverkan vid långvarig 

stress (Lundberg, 2012).  
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2.1.1 Stress bland studenter 

Sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser ökar i Sverige och akut stressreaktion är den 

vanligaste orsaken till att svenskar sjukskriver sig idag. Däremot finns det ett stort antal 

svenskar som upplever psykisk ohälsa men som väljer att avstå från att sjukskriva sig och 

fortsätter att arbeta eller att studera (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 

2015). Många människor upplever att de har återkommande psykiska och somatiska besvär 

samt stress som återkommer utan återhämtningsmöjligheter (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

En stor andel av studenter upplever en stress inför de stora livsförändringar som uppstår i 

samband med att börja studera. Att flytta hemifrån, förlora kontakten med vänner och familj 

är något som stressar studenter och bidrar även till att de känner en oro inför framtiden. 

Studenter upplever även en stress av att klara av de krav skolan ställer på dem och upplever 

stress inför att inte klara av uppgifter och tentamens. Däremot förekommer denna stress 

främst bland yngre studenter, äldre studenter upplever inte stress i samma omfattning 

(Welle & Graf, 2011). Stress är även ett vanligt förekommande bland utbytesstudenter och 

bland studenter som inte talar språket som talas i skolan som modersmål (Chew-Graham, 

Rogers, & Yassin, 2003). Att börja studera på högskolan kan däremot också motverka psykisk 

ohälsa i form av att människan utvecklar sin kompetens under studietiden (SOU 2006:77).  

2.1.2 Könsskillnader i upplevd stress 

Den största skillnaden i psykisk ohälsa finns mellan män och kvinnor och den psykiska 

ohälsan fortsätter att öka i Sverige år för år (Folkhälsomyndigheten, 2018). Kvinnor har en 

tendens att oroa sig i högre utsträckning än män när det handlar om relationer och 

kroppsbilden, men däremot oroar sig både kvinnor och män i samma utsträckning när det 

gäller utbildning och arbetsutsikter (Gisselmann, Hemström, & Toivanen, 2012). Även fast 

stress upplevs i högre grad bland flickor och kvinnor drabbas pojkar och män av mer 

allvarligare psykiska problem som i många fall leder till suicid. En förklaring till 

könsskillnaderna i upplevd stress sägs vara de könsroller som skapats av samhället. En 

utveckling av könsrollerna skulle kunna bidra till att pojkar och män blir mer benägna att 

rapportera när de upplever en stress som skapar ohälsa (Torsheim, Ravens-Sieberer, 

Hetland, Välimaa, Danielson, & Overpeck, 2006).   

2.2 Coping 

Coping är en process där individen försöker hantera specifika krav som upplevs överskrida 

individens kapacitet. Det handlar om olika sätt personer hanterar eller löser problem för att 

minimera den upplevda stressen. Coping innehåller flera olika sätt att hantera en stressfull 

situation beroende på stressens långvarighet och omfattning (Lazarus & Folkman, 1984). Det 

kan både handla om strategin en person har för att kunna lösa ett problem samt personens 

tro på sin egen förmåga att kunna bemästra problemet (Lundberg, 2005). 
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2.2.1 Copingstrategier 

Lazarus och Folkman (1984) delar in coping i två olika kategorier som kallas för 

problemfokuserad och emotionsfokuserad. Problemfokuserad coping handlar om att 

individen identifierar vad som orsakar stressen och försöker hitta lösningar för att reducera 

stressen. Problemfokuserad coping handlar både om att försöka förändra beteendemönster 

och miljöfaktorer. Emotionsfokuserad coping handlar om att försöka reducera och hantera 

de känslor som problemet orsakar. Oftast används emotionsfokuserad coping när individen 

anser att det inte går att förändra problemet och det leder istället till lärdomar i hur individen 

möter problemet istället för att lösa det. Carver et al (1989) delar in coping i ytterligare en 

kategori, dysfunktionell coping. Dysfunktionell coping handlar om att individen känner en 

hjälplöshet inför ett problem och agerar därför undvikande och distraherande. Denna 

strategi används ofta av individer som förväntar sig ett dåligt resultat om personen skulle 

försöka lösa eller hantera problemet emotionellt.  

Personer som ofta använder sig av problemfokuserad- och emotionellfokuserad coping 

tenderar att ha en bättre psykisk hälsa än de som agerar undvikande i stressfulla situationer 

(Shaheen & Alam, 2010). Att använda problemfokuserade strategier anses även vara bäst ur 

ett hälsofrämjande perspektiv (Ahrén & Lager, 2012). Att se alkohol, narkotika och 

försvarsmekanismer som ett sätt att hantera stress kan på kort sikt dämpa symptom som 

uppkommer vid stressiga situationer men på lång sikt medför det hälsorisker (Lundberg, 

2005).  

2.2.2 Copingstrategier bland studenter 

I tidigare studier har studenter angett att självtröstande handlingar så som att se på film, läsa 

böcker eller att ro om sig själva på något sätt har hjälpt dem att hantera stress. Träning är 

även en metod ett flertal studenter använder sig av för att samla på sig energi de blivit av med 

på grund av stress. (Dahlqvist, Söderberg, & Norberg, 2008). Studenter som tar hand om sin 

kropp genom träning och bra kost upplever stress i mindre utsträckning och de uttrycker 

även vikten av balans mellan studietiden och tid för fritidsaktiviteter för att kunna klara av 

stressen i skolan (Welle & Graf, 2013).  

Att prata med vänner och familj om sin stressade situation är något som hjälper för en del 

studenter men en del anser att det är lättare att prata med klasskamrater som kan relatera till 

problemen. Alkohol kan ses som en substans som gör att studenter slappnar av och 

förhindrar dem från att stressas över situationer, däremot är det inte många studenter som 

använder sig av alkohol i vardagssituationer utan alkohol används som en copingstrategi för 

att kunna koppla av på sin fritid. En del studenter upplever det svårt att prata om psykisk 

ohälsa och stress. Stigmatiseringen kring att prata om psykisk ohälsa är en anledning till att 

studenter inte uppsöker hjälp när de känner sig stressade och en del studenter upplever även 

skam över att visa sig svag i samband med att söka hjälp (Chew-Graham et al, 2003).  
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2.2.3 Skillnader i copingstrategier mellan män och kvinnor 

Copingstrategier hos kvinnliga och manliga studenter skiljer sig åt en aning. För män är det 

viktigt att ha kontroll över sin situation, ha ett bra stöd från närstående och att få tillräckligt 

med sömn. Kvinnliga studenter menar att deras sociala nätverk, att kunna distrahera sig med 

andra aktiviteter som verkar avslappnande och att försöka lösa problem är strategier de 

använder sig av för att hantera stressfulla situationer (Welle & Graf, 2013). Enligt tidigare 

forskning använder kvinnor sig mer av emotionell-fokuserad coping än vad män gör (Matud, 

2004). Kvinnor har en tendens att söka socialt stöd och att använda sig av flera olika 

copingstrategier i större utsträckning än män. Skillnaderna i copingstrategier kan redan ha 

utvecklats under barndomen då pojkar ofta lär sig att hantera obehagliga känslor med ilska 

och flickor lär sig att hantera obehagliga känslor med sorg (Gisselmann et al, 2012).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

2.3.1 Coping 

Studien har valt att använda coping som ett teoretiskt perspektiv då coping är en process 

människan går igenom för att försöka hantera specifika krav som upplevs överskrida 

individens kapacitet. De finns olika coping strategier att använda för att hantera eller lösa 

problem som syftar till att minimera den upplevda stressen (Lazarus & Folkman, 1984).  

Teorin om coping kommer från tre olika traditionella modeller. Den ena kallas för djur-

modellen och handlar om att coping är handlingar för att kunna kontrollera hotfulla 

miljöbetingelser. Enligt denna modell lär sig människan med tiden hur hen ska uppföra sig 

inför hotfulla miljöer och det sker genom ett undvikande och flyktbeteende. Modellen kan ses 

som väldigt förenklad och att den inte tar hänsyn till människans kognitiva funktion som är 

en viktig del i modellen psykoanalytisk ego-psykologi vilket är den andra traditionella 

modellen inom coping. Modellen definierar coping som tankar och beteenden hos människan 

som hjälper individen att anpassa sig till miljön. Skillnaden med denna modell mot 

djurmodellen är att fokus ligger på tankar och känslor och relationen mellan människan och 

miljön. Typ A är ytterligare en modell inom den traditionella synen om coping som handlar 

om att klara av krävande situationer genom att tro på sig själv, skapa motivation och 

engagemang (Lazarus & Folkman, 1984).  

Lazarus och Folkman (1984) definierar en mer modern coping på ett annat sätt än från den 

traditionella synen. De anser att coping handlar om kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar som ständigt är i förändring, detta för att kunna klara av externa eller interna 

krav som upplevs överskrida människans kapacitet. Definitionen skiljer sig från den 

traditionella synen då den ses som processorienterad. Valet av copingstrategi beror ofta på 

vad personen ställs inför för slags krav eller problem, oftast används inte samma strategi till 

alla situationer en person ställs inför under sitt livslopp utan det är som sagt 

processorienterat. 
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2.3.2 Känsla av sammanhang 

Varför människor förblir friska oavsett påfrestningar och att de kanske till och med utvecklas 

och blir ännu friskare än tidigare var något som Aaron Antonovsky funderat över. Istället för 

att fokusera på det patogenetiska perspektivet fokuserade Aaron Antonovsky på det 

salutogenetiska som handlar om att undersöka vad som gör att människor bibehåller sig 

friska. Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori skapad av Aaron Antonovsky och 

innehåller tre komponenter som beskriver hur människan håller sig frisk. Dessa 

komponenter kallas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och höga värden av 

samtliga komponenter ger en människa en hög KASAM. Begriplighet syftar till hur 

människan upplever inre och yttre stimuli som konkreta. Att plötsliga händelser ses som 

gripbara bemöts med ett synsätt att det går att lösas eller att det åtminstone går att förstå sig 

på händelsen. Hanterbarhet kan definieras som att det finns en upplevelse av resurser till 

förfogande för att kunna möta utmaningen en människa ställs mot. Det kan handla om 

vänner, familj, chef eller en läkare som finns att räkna med vid behov av hjälp.  Den sista 

komponenten meningsfullhet syftar till att känna motivation och engagemang för att kunna 

klara av en utmaning (Antonovsky, 2005). Tidigare studier bland studenter påvisar att ju 

högre KASAM en individ besitter desto bättre upplevd psykisk hälsa (Knowlden, Sharma, 

Kanekar, & Atri, 2013) En annan studie visar att pojkar uppnår en högre KASAM än flickor 

(Moksnes, Espnes, & Haugan, 2014). Begriplighet är den komponent som studenter upplever 

som viktigast när det handlar om att uppnå en god psykisk hälsa och förebygga stress, 

därefter anses hanterbarhet följt av meningsfullhet som viktiga (Knowlden et al, 2013). 

2.4 Problemformulering 

Då sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar och är den största orsaken till att 

människor sjukskriver sig idag är det av vikt att synliggöra problemet. Att studenter upplever 

stress redan innan de påbörjat sitt arbetsliv kan vara oroväckande. Att kvinnliga studenter 

enligt forskning upplever stress i högre utsträckning än män är ett intressant fenomen och 

frågan är om män hanterar sin stress på ett bättre sätt eller att deras stress inte rapporteras. 

Även då psykisk ohälsa kostar samhället stora pengar varje år finns en uppfattning av att 

mest pengar till forskning ges till fysiologiska sjukdomar, en tanke är att psykisk ohälsa är så 

pass stigmatiserat att det är ett känsligt ämne att ta sig an. Problemet kan också tänkas ligga i 

att det saknas engagemang i att genomföra stora insatser för främjandet av psykisk hälsa, 

också det på grund av stigmatiseringen.  

Att undersöka studenters självupplevda stress och användningen av copingstrategier samt att 

undersöka könsskillnader kan ge en ökad kunskap om hur högskolan och livsförändringar 

påverkar människans stressnivå samt om studenter använder sig av copingstrategier som är 

främjande för den psykiska hälsan eller som främjar psykisk ohälsa. Studier kring ämnet 

stress och copingstrategier kopplat till studenter är många men möjligen finns det en brist på 

forskning ur ett svenskt perspektiv vilket är ett perspektiv denna studie kan bidra med 

kunskaper och synvinklar ifrån.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka den självupplevda stressen och copingstrategier bland 

högskolestudenter samt eventuella könsskillnader. 

• I vilken omfattning förekommer stress bland studenter? 

• I vilken omfattning använder studenter copingstrategier? 

• Förekommer det könsskillnader i självupplevd stress? 

• Förekommer det könsskillnader i studenters copingstrategier? 

4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvantitativ metod har ett deduktivt synsätt som går att förklaras genom att forskaren har 

en teori som hen vill testa i verkligheten. Kvantitativ metod är att föredra när en större 

mängd kvantifierbardata ska analyseras. Metoden har sin grund inom positivismen vilket 

bland annat handlar om att det som existerar endast är det vi kan bekräfta med våra sinnen. 

Det innebär även att kunskapen är objektiv och tillåter inte forskare att inverka med egna 

åsikter eller tankar (Bryman, 2011). För denna studie ansågs en kvantitativ metod lämplig då 

syftet är att undersöka förekomst och skillnader bland ett stort urval, samt att data ska 

användas för att kunna kvantifiera.  

4.2 Studiedesign 

Då studiens syfte är att undersöka förekomsten av stress och copingstrategier samt 

könsskillnader valdes en tvärsnittsdesign då en tvärsnittsdesign ger möjlighet till att 

undersöka ett stort urval vid just ett specifikt tillfälle under en kort period. Intresset ligger 

inte i att undersöka kausala samband eller att samla in data vid flera olika tillfällen som en 

longitudinell design syftar till (Bryman, 2011), utan en tvärsnittsdesign lämpar sig när syftet 

är att undersöka förekomst och skillnader, inte kausalitet.  
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4.3 Urval 

Urval består av de respondenter som ingår i undersökningen och som ska representera hela 

befolkningen eller en specifik grupp av människor. Ett bekvämlighetsurval innebär att ett 

urval ur befolkningen har valts ut som för tillfälligt är tillgängliga för att medverka i en 

undersökning. Sannolikheten för att samtliga enkäter som delas ut blir ifyllda är stor och 

därför är svarsfrekvensen hög i ett bekvämlighetsurval. Nackdelen med ett 

bekvämlighetsurval är att resultatet inte är möjligt att generalisera eftersom urvalet 

förmodligen inte representerar hela befolkningen. Däremot kan ett bekvämlighetsurval 

lämpa sig vid pilotstudier som ska leda till vidare studier. (Bryman, 2011). 

Populationen i undersökningen består av högskolestunder och respondenter för studien 

bestod av studenter från Mälardalens högskola som ur ett bekvämlighetsurval valdes ut. 

Denna urvalsmetod valdes på grund av tidsramen för studien och att vikten med att kunna 

generalisera inte prioriteras vid just denna studie. Skulle studien bidra till att studera vidare 

inom samma ämne skulle ett annat urval kunna användas för att kunna generalisera 

resultatet. Urvalet baseras på de studenter som var närvarande vid föreläsningar under en 

viss tidpunkt. För att skapa ett varierat urval valdes med avsikt studenter ut som läste inom 

olika akademier och terminer.  

4.4 Enkätutformning 

Som datainsamlingsmetod har enkäter valts. Enkäter anses vara en lämplig metod vid 

tvärsnittsstudier. Fördelen med enkäter är att de både är billigare och snabbare att 

administrera än vid intervjuer. Det finns även en mindre risk vid enkäter att kunna påverka 

respondenternas svar. Nackdelar med enkäter är att det inte går att ställa spontana 

följdfrågor för ett mer fördjupat svar. Det är även viktigt att inte ställa för många frågor i en 

enkät. För många frågor i en enkät kan leda till att respondenterna tycker det blir för jobbigt 

att svara (Bryman, 2011). Enkätens (bilaga B) layout är skapad för att ge ett professionellt 

intryck då det enligt Bryman (2011) ökar tillförlitligheten. Enkäten innehåller både vertikala 

och horisontella svarsalternativ, detta valdes för att enkäten inte skulle bli för tät utan att den 

skulle ge ett intryck att det är enkelt att fylla i den. Tydliga instruktioner i början av enkäten 

gav även respondenterna information i hur de skulle svara och göra om de svarade fel.  

Enkäten består av en fråga som är utformad utifrån inspiration av en tidigare studentuppsats 

(Adamsson Jensen & Johnsson, 2009) och tre utvalda frågor från frågeformuläret Perceived 

stress scale (PSS) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). En fråga i enkäten innehåller 

även mätinstrumentet brief cope 28 skapat av Carver (1997).  

Tre frågor i enkäten är inspirerade från en svensk översatt version av frågeformuläret PSS 

skapad av Cohen et al (1983). Den svenska versionen är skapad av institutet för stressmedicin 

(2012). De frågor som valdes ut ansågs lämpliga för att besvara frågeställningarna. Frågorna 

som är tagna ur formuläret är en aning omformulerade för att kunna passa in i denna studie. 

Enkäten innehöll även frågeformuläret brief cope som är en förkortad och utvecklad version 

av Cope inventory skapad av Carver, Scheider, & Weintraub (1989). För att förenkla 
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genomförandet användes en svensk översatt version av brief cope skapad av Muhonen & 

Torkelson (2005). Mätinstrumentet har använts i denna studie för att kunna mäta 

copingstrategier bland studenter.  

Enkäten inleddes med ett missivbrev (Bilaga A) där det framgick information om syftet samt 

bakgrund till valt ämne. Det framgick även information om att datan behandlas konfidentiellt 

och att deltagandet var frivilligt. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till författaren 

utifall respondenterna skulle ha frågor i efterhand att ställa.  

4.4.1 Beroende variabel 

Beroende variabel är den variabel som påverkas av en annan variabel, det vill säga den 

oberoende (Bryman, 2011). För att mäta stress vilket i studien är en beroende variabel 

användes fyra frågor som bland annat löd hur ofta under den senaste månaden har du tänkt 

på saker som du måste hinna med att göra? Samtliga frågor besvarades med 

svarsalternativen aldrig, ibland, ofta eller alltid. En av frågorna var positivt laddad och 

resterande frågor var negativt laddade. En negativt laddad fråga innebär att frågan innehåller 

negationer som tillexempel ”inte” som respondenterna lätt kan förbise. En positivt laddad 

fråga innebär istället att frågan formuleras positivt som i studiens fall ” haft kontroll” istället 

för ”svårigheter med att kontrollera”. Det valdes att ha med en fråga som var positivt laddad 

för att undvika för många negativa frågor eftersom det enligt Bryman (2011) helst ska 

undvikas. Tre av frågorna kommer från frågebatteriet PSS (Cohen et al, 1983) och en fråga är 

inspirerad av Adamsson Jensen & Johnsson (2009) och löd hur ofta har du under den 

senaste månaden haft en känsla av tidsbrist? Frågan lades till i enkäten då den ansågs 

tillföra ytterligare en dimension av upplevelsen av stress.  

För att mäta copingstrategier som också är en beroende variabel, användes brief cope. 

Mätinstrumentet består av 28 påståenden som därefter kan delas in parvis i 14 

copingstrategier. Dessa är aktiv coping, planering, positiv omvärdering, acceptans, humor, 

religion, socialt stöd, instrumentellt stöd, självdistraktion, förnekelse, ventilering av 

känslor, användning av substanser, oengagerat beteende och att klandra sig själv (Carver, 

1997). För att kunna besvara de 28 påståendena angavs svarsalternativen 1–4, där 1= mycket 

sällan, 2=ganska sällan, 3= ganska ofta och 4= mycket ofta.  

Dessa 14 copingstrategier kan därefter kategoriseras in i problem-fokuserad coping, 

emotionell-fokuserad coping samt dysfunktionell coping. I den först nämnda ingår aktiv 

coping, planering, instrumentellt socialt stöd. I emotionell-fokuserad coping ingår positiv 

omvärdering, religion, humor, accepterande och emotionellt socialt stöd. I den 

dysfunktionella ingår ventilering av känslor, förnekande, uppgivenhet, självanklagelse, 

användning av substanser och självdistraktion (Coolidge, Segal, Hook, & Stewart, 2000).  

4.4.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln i denna studie är kön. Fråga ett svarade på vilket kön studenterna 

identifierade sig som och svarsalternativen var man, kvinna eller annat.  
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4.4.3 Bakgrundsvariabel 

Ålder, akademi och termin togs med i enkäten som bakgrundsvariabler då dessa kan ha en 

påverkan på resultatet.  

Deltagarna angav ålder utifrån svarsalternativen 18-22, 23-27,28-32 och 33-äldre. Termin 

angavs genom svarsalternativen UKK, HVV, EST och IDT. Samtliga akademier togs med då 

det fanns en osäkerhet i vilka som skulle kunna delta. Vilken termin studenterna studerar 

angavs genom svarsalternativen 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

4.5 Datainsamling 

En sökning genomfördes över scheman på högskolan för att få fram vilka program som hade 

föreläsningar under en specifik vecka. Därefter kontaktades olika lärare för olika program, 

detta för att få tillåtelse att besöka deras föreläsning och dela ut enkäter. Fyra olika lärare för 

fyra olika program godkände förfrågan och enkätutdelningen skedde vid tre av de fyra 

tillfällena vid föreläsningens slut. Vid ett tillfälle genomfördes undersökningen vid 

föreläsningens början. Innan enkäten delades ut fick studenterna en kort muntlig 

information om studiens syfte, tidsåtgång och om frivilligheten av att delta. Resterande 

information kunde de få i missivbrevet. Därefter delades enkäten ut och författaren stod kvar 

i klassrummet för att kunna besvara eventuella frågor. När studenterna var klara samlades 

enkäten in av författaren.  

4.6 Bortfall och svarsfrekvens  

Bortfall är då en respondent väljer att inte delta i undersökningen. Ju större bortfallet är i en 

undersökning desto svårare är det att generalisera sitt resultat. Det har därför lagts en stor 

vikt i denna studie i att försöka motivera personer att delta i form av ett missivbrev vilket är 

viktigt enligt Ejlertsson (2012). Bortfall kan delas in i externt och internt bortfall. Ett internt 

bortfall är när en respondent har valt att inte svara på en specifik fråga i enkäten. Det kan ha 

hänt att respondenten missat att svara eller aktivt valt att inte svara på en eller flera frågor 

(Bryman, 2011).  Externt bortfall är däremot när en respondent helt valt att avstå från att 

svara på enkäten (Patel & Davidson, 2011). Totalt delades 107 enkäter ut och 107 enkäter 

samlades in varav tre resulterade i externt bortfall och 17 interna bortfall, se tabell 1. 

Svarsfrekvens består av den procentuella andel av urvalet som svarat på enkäten (Bryman, 

2011). Svarsfrekvensen för studien är 97 procent. 
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Tabell 1: Resultat av det interna bortfallet (n=17) 

Enkätfråga/ påstående Antal bortfall 

2. Ålder 1 

9. Jag lär mig leva med det 1 

9. Jag skämtar om det 2 

9. Jag tar alkohol eller andra droger till 

hjälp för att ta mig genom situationer. 

1 

9. Jag försöker se det i ett annat ljus för att 

få det verka mer positivt 

1 

9. Jag är kritisk mot mig själv 1 

9. Jag får tröst och förståelse från någon 

annan person 

1 

9. Jag ger upp mina försök att hantera 

situationen 

1 

9. Jag försöker finna något bra i det som 

sker 

1 

9. Jag ger uttryck för mina negativa känslor 2 

9. Jag anklagar mig själv för saker som hänt 1 

 9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge 

utlopp för mina obehagliga känslor 

1 

9. Jag går på bio, tittar på tv, läser, 

dagdrömmer, sover, handlar eller gör annat 

för att inte tänka på problemet 

1 

9. Jag accepterar det faktum att det hänt 1 

9. Jag försöker finna tröst i min religion 

eller andliga tro 

1 

 

4.7 Bearbetning och analys  

För att kunna bearbeta enkäterna och genomföra statistiska analyser har programmet IBM 

SPSS Statistics 22 (SPSS) används. När enkäterna var insamlade kodades samtliga enkäter 

och därefter gjordes ett kodningsschema i syfte att ge samtliga frågor och svarsalternativ en 

enskild kod. Eftersom fråga åtta är positivt laddad på så vis att svarsalternativ aldrig får 

samma betydelse som svarsalternativ alltid på de negativt laddade frågorna, kodades därför 

fråga åtta omvänt.  
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För att besvara frågeställning ett användes fråga fem, sex, sju och åtta som handlar om stress 

med svarsalternativen aldrig, ibland, ofta och alltid. Svarsalternativen dikotomiserades 

genom att aldrig och ibland blev sällan, och ofta och alltid blev ofta. Sällan kodades till 0 och 

ofta till 1. En dikotom variabel betyder att den endast har två möjliga utfall (Eljertsson, 

2012).  

För att få en överblick av den totala stressen skapades ett index av dessa fyra frågor. När ett 

index skapas slås variabler ihop och genom en frekvenstabell visades värdena 0–4. Om svaret 

för samtliga negativt laddade frågor är ofta och sällan på den positivt laddade frågan får 

personen ett indexvärde på 4. Om svaret för samtliga negativt laddade variabler är sällan och 

ofta på den positivt laddade frågan uppnås indexvärdet 0.  

Dessa värden betyder att den maximala poäng en person kunde uppnå på indexet var fyra 

och det minimala värdet var noll. Från frekvenstabellen kunde även medianen av indexet 

utläsas till två och en gräns för värdet 0–4 drogs vid 2. Det betyder att studenter som uppnått 

ett värde mellan 0–2 på samtliga fyra frågor sällan upplevde stress och de som uppnådde ett 

värde mellan 3-4 upplevde stress ofta. Gränsdragningen drogs vid värdet 2 för att det 

bedömdes att en person som upplever stress ofta behövde uppleva stress vid minst 3 av de 4 

frågorna. Resultatet ansågs som deskriptivt då siffrorna ger en beskrivning av materialet 

(Patel & Davidsson, 2011). Därför genomfördes efter att indexet var skapat en deskriptiv 

analysmetod  av den totala stressnivån hos studenterna med hjälp av en frekvenstabell.  

För att besvara frågeställning två användes fråga nio vilken innehöll 28 olika påståenden 

med svarsalternativen mycket sällan, ganska sällan, ganska ofta och mycket ofta som sedan 

valdes att dikotomiseras till sällan och ofta. Sällan kodades till 0 och ofta kodades till 1, 

vilket betyder att en person som uppnår ett värde på 0 sällan använder copingstrategin och 

ett värde på 1 ofta använder copingstrategin. De 28 påståendena paras ihop och bildar enligt 

Carver (1997) 14 olika typer av copingstrategier. Vilka påståenden som hör ihop med 

varandra kan utläses i tabell 2.  

Ur en frekvenstabell utlästes förekomsten av de två påståendena ur varje copingstrategi som 

studenterna använde sig utav mest procentuellt och det påståendena representerar i denna 

studie vardera copingstrategi eftersom det andra påståendet har mindre förekomst. Därefter 

genomfördes en rangordning för vilket påstående och copingstrategi som studenterna 

använde sig mest utav. På så vis kunde förekomsten av vardera copingstrategi utläsas. 
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Tabell 2: Påståenden uppdelat i copingstrategier. För vardera påstående (se bilaga C). 

Copingstrategi Påstående 

1 Självdistraktion 1 och 19 

2 Aktiv coping 2 och 7 

3 Förnekande 3 och 8 

4 Använder alkohol eller droger 4 och 11 

5 Emotionellt socialt stöd 5 och 15 

6 instrumentellt socialt stöd 10 och 23 

7 Uppgivenhet 6 och 16 

8 Ventilering av känslor 9 och 21 

9 Positiv omtolkning 12 och 17 

10 Planering 14 och 25 

11 Humor 18 och 28 

12 Accepterande 20 och 24 

13 Religion 22 och 27 

14 Självanklagelse 13 och 26 

 

För att besvara frågeställning tre användes fråga ett och det skapta indexet för självupplevd 

stress. Svarsalternativen för fråga ett var man, kvinna och annat. Då denna studie är 

intresserad av könsskillnader mellan män och kvinnor togs endast män och kvinnor med för 

att besvara frågeställningen. För att kunna mäta könsskillnader genomfördes ett chi2-test 

vilket är en analysmetod som mäter skillnader och samband mellan grupper eller klasser 

genom en hypotesprövning (Eljertsson, 2012) som i detta fall är om det finns könsskillnader i 

självupplevd stress. Det är även viktigt enligt Bryman (2011) att ta hänsyn till om variablerna 

är kategoriska eller kontinuerliga vid val av analysmetod. I detta fall är både kön och 

självupplevd stress kategoriska variabler, vilket även det var avgörande i valet av 

analysmetod. 

För att besvara frågeställning fyra användes fråga ett och vardera 14 copingstrategi. Då 

påståendena slogs ihop till 14 copingstrategier kunde en person uppnå ett värde mellan 0–2 

på en copingstrategi. Ett värde på 0 i en copingstrategi betyder att en person inte använder 

något av de 2 påståendena som ingår i strategin och använder därför inte copingstrategin 

alls. Ett värde på 1 betyder att personen använder ett av påståendena ofta och det andra 
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sällan. Till sist betyder ett värde på 2 att personen använder båda påståendena och använder 

därför copingstrategin ofta. 

En gränsdragning för om en person använder en copingstrategi eller inte drogs vid värdet 0. 

Det betyder att en person som uppnår värdet 0 inte använder något av påståendena i en 

strategi och använder därför strategin sällan. En person som uppnår ett värde på 1 och därför 

använder ett av de två påståendena anses använda copingstrategin ofta. Denna bedömning 

ansågs rimlig då två påståenden inom en copingstrategi är relativt lika varandra och ska 

representera en copingstrategi. Används ett påstående så ansågs det troligt att även det andra 

påståendet används eftersom de är så pass lika varandra. Ett värde på 2 betyder att personen 

använder båda påståendena och använder därför copingstrategin ofta. 

Även i detta fall togs endast män och kvinnor med. För att ta reda på könsskillnader i 

copingstrategier genomfördes chi2-test mellan kön och vardera copingstrategi eftersom 

variablerna i detta fall är kategoriska. Sammanlagt genomfördes 14 chi2-test för att kunna 

analysera könsskillnader i vardera strategin. En signifikansnivå på 0,05 har använts i 

samtliga chi2 analyser. För samtliga analysmetoder för respektive frågeställning och 

enkätfrågor, se tabell 3. 

 

 

 

 

Tabell 3: Enkätfrågor och analysmetod 

 

4.8 Kvalitetskriterier 

Inom kvantitativ metod används ofta validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att kunna 

undersöka en studies kvalité. Reliabilitet handlar om studiens resultat är pålitligt utifrån 

mätinstrumenten som har använts i analysen. För att uppnå en god validitet är det viktigt att 

frågorna i enkäten mäter det som studien syftar på att mäta och för att kunna säga att en 

studie är generaliserbar måste resultatet av en studie gå att tillämpa på personer som inte 

deltagit i studien. En viktig del för att kunna generalisera sitt resultat är att välja ut ett 

Frågeställning Enkätfrågor Analysmetod 

1 Fem, sex, sju och åtta. Deskriptiv analys- förekomst 

2 Nio Deskriptiv analys - förekomst 

3 Ett, fem, sex, sju och åtta. 

 

Chi2-test 

4 Ett och nio. Chi2-test 
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representativt urval (Bryman, 2011). Det går därför inte att generalisera resultatet för denna 

studie då ett bekvämlighetsurval har använts.  

Den översatta versionen av mätinstrumentet brief cope är sedan tidigare testad för reliabilitet 

där varje copingstrategi testades genom cronbachs alfa och uppnådde värden mellan 0,58 

och 0,92 (Muhonen & Torkelson, 2005). Cronbachs alfa är ett mått för att testa en studies 

reliabilitet där ett värde på 1 betyder att studien uppnått en perfekt reliabilitet och 0 betyder 

att studien inte uppnår reliabilitet överhuvudtaget (Bryman, 2011). Då mätinstrumentet är 

testat för reliabilitet sedan tidigare kan det även anses som att denna studies reliabilitet är 

relativt god. Det bör beaktas att den svenska versionen saknar en acceptabel reliabilitet för 

två av strategierna (förnekande och accepterande) samt att det inte framgår om den är 

validitetstestad (Muhonen & Torkelson, 2005). Originalversionen av PSS har visat på god 

reliabilitet och validitet (Cohen et al, 1983), däremot är den översatta versionen till svenska 

varken reliabilitets eller validitets testad och eftersom frågorna i denna studie enbart är 

inspirerade av PSS bör det vara i åtanke. Däremot genomfördes en noggrann analys över 

formuleringen av samtliga enkätfrågor för att säkerhetsställa att dem motsvarade syftet.  

4.9 Etik 

Forskning är en viktig del i samhällsutveckling och därför är det av vikt att forskningen 

genomförs av hög kvalitet, att ingen person kommer till skada utan att samtliga medverkande 

ska skyddas och behandlas på rätt sätt. De grundläggande etiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

I denna studie har informationskravet beaktats genom att respondenterna har informerats 

både muntligt och av missivbrevet om studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt, 

vilket betyder att de kan lämna in en ofylld enkät om de under tidens gång inte känner för att 

delta. Samtyckeskravet tog hänsyn till då respondenterna fick skriftlig information i 

missivbrevet om att de lämnade sitt samtycke i samband med att de lämnade in enkäten. 

Studien beaktade konfidentialitetskravet genom att informera respondenterna i missivbrevet 

att deras deltagande kommer behandlas konfidentiellt. Detta togs även hänsyn till genom att 

samla in enkäterna med uppgifterna nedåt för att inte skapa osäkerhet för igenkännande hos 

respondenterna. Nyttjandekravet beaktades genom att informera respondenterna skriftligt i 

missivbrevet att resultatet endast kommer användas för denna studie samt publiceras på 

DIVA. 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas i samma ordningsföljd som frågeställningarna. Totalt medverkade 107 

studenter i studien, varav 42 var män, 61 kvinnor och en person angav annat kön. Studenter 

från samtliga akademier ingick i studien, varav 55,8 procent av studenterna studerar på HVV, 

23,1 procent på UKK, 16,3 procent på IDT och 4,8 procent studerade på EST.  

5.1 Förekomst av stress bland studenter 

Resultatet visar att nästan 40 procent av studenterna upplever stress i sin vardag och cirka 

60 procent av studenterna sällan upplever stress. Resultatet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4: Självupplevd stress bland studenter. (n= 104) 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 Förekomst av copingstrategier bland studenter 

Utifrån det påstående inom varje copingstrategi som studenterna använder sig främst av 

procentuellt visar resultatet att högskolestudenter oftast använder sig av copingstrategierna 

aktiv coping, planering och accepterande för att hantera stress. De copingstrategier som de 

anger att de använder sig mest sällan av är uppgivenhet, religion och användningen av 

alkohol eller droger. Resultatet redovisas i tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procent Antal (n) 

Känner sällan stress 60,6 % 63 

Känner ofta stress 39,4 % 41 

Totalt 100 % 104 
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Tabell 5: Användning av copingstrategier bland högskolestudenter. 

 

 

 

 

 

 

Påstående Copingstrategi Ofta (%) Sällan (%) 

Jag agerar för att försöka 

förbättra situationen 

Aktiv Coping 87,5 12,5 

Jag försöker komma på en 

strategi för vad jag ska göra 

Planering 85,6 14,4 

Jag accepterar det faktum 

att det har hänt 

Accepterande 80,4 19,6 

Jag försöker finna något 

bra i det som sker 

Positiv omtolkning 67,0 33,0 

Jag är kritisk mot mig själv Självanklagelse 67,0 33,0 

Jag skojar om situationen Humor 63,5 36.5 

Jag får känslomässigt stöd 

från andra 

Emotionellt socialt stöd 55,8 44,2 

ag får hjälp och råd från 

andra människor 

Instrumentellt socialt stöd 55,8 44,2 

Jag går på bio, tittar på tv, 

läser, dagdrömmer, sover, 

handlar eller gör annat för 

att slippa tänka på 

situationen. 

Självdistraktion 54,4 45,6 

Jag ger uttryck för mina 

negativa känslor 

Ventilering av känslor 41,7 58,3 

Jag säger till mig själv 

”detta är inte sant” 

Förnekande 14,4 85,6 

Jag ger upp mina försök att 

klara av det 

Uppgivenhet 13,5 86,5 

Jag ber eller mediterar Religion 17,3 82,7 

Jag tar alkohol eller andra 

droger till hjälp för att ta 

mig genom situationen 

Användning av alkohol 

eller droger 

5,8 94,2 
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5.3 Könsskillnader i självupplevd stress bland studenter 

Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor i självupplevd stress. 

Män upplever stress i större utsträckning än kvinnor, skillnaderna var däremot inte stora och 

resultatet var inte signifikant (chi2=2,304, df= 1, p> .129). Resultatet redovisas i tabell 6. 

Tabell 6: Könsskillnader i upplevd stress. (n=103) 

 Män n (%) Kvinnor n (%) 

Upplever inte stress 22 (52,4) 41 (67,2) 

Upplever stress 20 (47,6) 20 (32,8) 

Totalt 42 (100) 61 (100) 

 

5.4 Könsskillnader i copingstrategier 

Studiens resultat visar att kvinnor använder copingstrategier i högre utsträckning än män. 

Detta resultat visar på en signifikant skillnad (chi2= 11,611, df= 1, p>, 001). Resultatet visar 

även signifikanta könsskillnader i tre enskilda copingstrategier, emotionellt stöd, 

instrumentellt socialt stöd och ventilering av känslor. I samtliga strategier använde kvinnor 

strategin i större omfattning än män för att hantera sin stress, se tabell 7, 8 och 9.  

Tabell 7: Könsskillnader i emotionellt socialt stöd (n=102) 

 

 

 

 

Tabell 8: Könsskillnader i instrumentellt socialt stöd (n=103) 

 Kvinnor (%) Män (%) Signifikansnivå (p) 

Emotionellt socialt 

stöd (chi2=10,808, 

df= 1) 

75 42,9 P>,001 

 Kvinnor (%) Män (%) Signifikansnivå (p) 

Instrumentellt socialt stöd 

(chi2=9,476, df= 1) 

77 47,6 p>,002 
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Tabell 9: Könsskillnader i ventilering av känslor (n=101) 

 

 

 

6 METODDISKUSSION 

6.1 Metodval och studiedesign 

Då studiens syfte var att undersöka förekomst och könsskillnader bland ett stort urval ansågs 

en kvantitativ metod som bäst lämpad. Hade studien istället utgått från en kvalitativ metod 

hade syftet behövt omformerats till att mäta ett få tals studenters upplevelser som exempelvis 

hade kunnat handla om vad exakt det är som får studenter att bli stressade eller vilka 

copingstrategier de använder sig av vid specifika tillfällen. Möjligen skulle en kvalitativ 

metod vara av intresse vid vidare studier för att undersöka upplevelser kring stress och 

copingstrategier, däremot var detta inte av intresse vid detta tillfälle. Intresset för studien var 

att undersöka just ett stort urval och att få fram resultatet i form av siffror och statistik vilket 

är mest optimalt med en kvantitativ metod. 

Det finns möjlighet att välja olika studiedesigner vid genomförandet av undersökningar. 

Valet att använda en tvärsnittsstudie ansågs som bäst lämpad för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar och med tanke på att undersöka kausala samband inte var av intresse. 

Med tanke på tidsaspekten fanns inte heller någon möjlighet att undersöka fall under en 

längre tid som en longitudinell studie gör (Bryman, 2011). Däremot förekom det under 

undersökningen tankar om att stress och copingstrategier möjligen skiljer sig åt under 

studieåren och därför hade en longitudinell studie varit lämplig om studien pågått under en 

längre tid. En fallkontroll studie ansågs inte lämplig som studiedesign eftersom den syftar till 

att undersöka specifika fall. 

 Kvinnor (%) Män (%) Signifikansnivå (P) 

Ventilering av känslor 

(chi2=5,161, df= 1) 

61 38,1 p>0,023 
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6.2 Urval 

Då studiens syfte var att undersöka studenter ansågs det som lämpligt att besöka 

föreläsningar för att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt vilket innebär ett 

bekvämlighetsurval. Det finns däremot nackdelar att ta hänsyn till vid ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Resultatet från ett bekvämlighetsurval är inte möjlig att generalisera till en 

större population då urvalet inte är representativt. För att kunna uppnå ett rättvisande 

resultat för just denna studie valdes därför med avsikt studenter ut som studerar olika 

program och terminer. En tanke var att studenter som läser sin första termin jämfört med de 

som studerar sin sista är i olika studiefaser som kan påverka dem på olika vis. Kvinnor som 

studerar på högskola är generellt fler än män och ofta studerar de skilda ämnen 

(Universitetskanslersämbetet, 2016). För att kunna uppnå ett likställt urval valdes därför 

med avsikt att försöka besöka en klass som till stor del bestod av män då en tanke var att de 

flesta programmen skulle domineras av kvinnor.   

6.3 Enkätformulering 

Enkätformuleringen har tagit hänsyn till Brymans (2011) allmänna regler gällande 

enkätformulering och konsten att ställa frågor, vilket anses som en styrka i enkätens kvalité. 

Beslutet av att endast ha slutna frågor grundar sig i Brymans (2011) ståndpunkter om att det 

är lättare att förstå och besvara frågorna samt lättare för forskaren att bearbeta materialet. 

En enkät som är lätt att förstå och besvara minimerar risken för både internt och externt 

bortfall. Då enkäten besvarades i samband med att forskaren var närvarande i klassrummet 

fick respondenterna en möjlighet att ställa frågor om någonting var otydligt vilket kan ses 

som en fördel. Generella nackdelar med enkäter är att det inte ger möjligheten till följdfrågor 

och att allt för många frågor inte ryms i en enkät. Därför är det av vikt att försöka få med få 

frågor som berör de aktuella fenomenet (Bryman, 2011). Ett antal enkäter innehöll 

anteckningar på sidan av svarsalternativen vilket kan tyda på att respondenterna hade mer 

att berätta än vad de gavs möjlighet till. Anteckningarna berörde svarsalternativen, att de 

hellre ville svara aldrig i fråga nio vilket inte fanns med som alternativ och kan ha påverkat 

resultatet. 

Enkätfrågor som redan är beprövade av tidigare forskning kan vara en fördel att använda då 

kvalitén redan är testad (Bryman, 2011). Valet att ta med tre frågor inspirerat från 

frågeformuläret PSS (Carver et al, 1983) ansågs lämpligt för att besvara syftet. Skulle 

samtliga 14 frågor som formuläret består av att ingå i denna studie skulle enkäten 

förmodligen bli för omfattande. Att en av fyra frågor var positivt laddad och de resterande 

negativt laddade har kunnat bidra till en förvirring hos respondenterna. Frågorna var också 

relativt lika varandra vilket även det kan ha skapat en förvirring om respondenterna inte läst 

igenom frågorna noggrant. Fråga fem som är inspirerad av en tidigare kandidatuppsats 

(Adamsson Jensen & Johnsson, 2009) ansågs i enkätutformningen som lämpad att inkludera 

då den berörde frågan om tidsbrist. I efterhand skulle den frågan kunnat ersättas med en 

liknande fråga inspirerad från PSS. Svarsalternativen för den svenska versionen av PSS 

(Institutet för stressmedicin, 2012) bestod av aldrig, nästan aldrig, ibland, ganska ofta och 
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väldigt ofta. Dessa svarsalternativ valdes att omformulera då svarsalternativen ansågs kunna 

förvirra respondenterna och därför formulerades svarsalternativen om till aldrig, ibland, 

ofta och alltid.  

Sammanlagt består brief cope av en fråga, 28 påståenden och 14 skalor/copingstrategier. För 

att kunna mäta coping består varje skala i brief cope av två påståenden som är snarlika 

varandra (Carver, 1997). De 28 påståendena är så pass lika varandra att de kan ha skapat en 

förvirring hos respondenterna då de förmodligen inte förstår syftet med att de svarar på 

liknande påståenden. En nackdel med brief cope skulle även kunna vara att den är väldigt 

omfattande vilket kan ha bidragit till att respondenterna blivit trötta och därför svarat 

slarvigt för att bli klar, vilket kan ha påverkat resultatet i någon riktning. Svarsalternativen 

var mycket sällan, ganska sällan, ganska ofta och mycket ofta, det bör poängteras att 

svarsalternativ ett borde ha omformulerats till aldrig då en del respondenter skrev en 

anteckning att de aldrig använder sig av en copingstrategi vilket kommer diskuteras vidare 

under kvalitetskriterier.  

6.4 Datainsamling och bortfall  

På grund av tidsaspekten för denna studie fanns ett behov av att samla in ett stort antal 

enkäter i början av tidsplanen. Därför ansågs det lämpligt att kontakta lärare och få tillåtelse 

att besöka deras föreläsning för att dela ut och samla in enkäter. Om datainsamlingen istället 

skulle ha ägt rum i högskolans korridorer hade förmodligen urvalet blivit mer splittrat mellan 

akademierna men bortfallet hade säkerligen blivit större. Sammanlagt besöktes fyra 

föreläsningar vid datainsamlingen 

Det interna bortfallet var större än det externa och enligt Bryman (2011) är det bland annat 

viktigt att utforma ett tydligt missivbrev för att minska bortfallet vid enkäter. I denna studie 

kan det snarare handla om huruvida studenterna hade intresse för att besvara enkäten. Det 

kan hända att det interna bortfallet handlar om att studenterna inte kände att de hade tid till 

att besvara på samtliga frågor samt att de saknade förståelse över hur viktigt det är för 

studien att besvara samtliga frågor. En student som själv studerat ett ämne kan däremot 

förstå vikten för studien att besvara samtliga frågor. Det kan därför vara viktigt i vidare 

studier att inte ha för omfattad enkät för att inte riskera att intresset ska dala under tiden de 

fyller i enkäten. Det externa bortfallet som bestod av tre enkäter kan även det berott på 

intresse samt tidsbristen hos studenterna. Däremot förväntades ett större externt bortfall på 

grund av förutfattade meningar om studenters intresse av att frivilligt stanna kvar efter 

föreläsningens slut.  

6.5 Bearbetning och analys 

För att besvara den första frågeställningen användes frågorna fem, sex, sju och åtta och först 

och främst dikotomiserades svarsalternativen för samtliga frågor. Att dikotomisera 

svarsalternativen ansågs lämpligt för att besvara frågeställningen då syftet var att ta reda på 
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förekomsten av stress, inte olika dimensioner av stress. Att skapa ett index av samtliga frågor 

valdes då syftet var att undersöka den generella stressen, inte olika faktorer av stress. Att 

skapa ett index ger en helhetsbild av ett fenomen men nackdelen kan vara att kunna förklara 

processen i text och få andra åhörare att förstå processen.  

En fördel med att använda en frekvenstabell vid deskriptiv analys på det skapta indexet är att 

den är lättöverskådlig (Eljertsson, 2012). Genom frekvenstabellen visades värden för 

samtliga fyra frågor och medianen för dessa värden var två. För att kunna dra en rättvis gräns 

för vilka värden som skulle tala för sällan och för ofta valdes att dra en gräns vid två eftersom 

medianen visade det och det ansågs som rimligt att en person behövde uppleva stress vid 

minst 3 av de 4 frågorna som berörde stress.  

I efterhand hade en annorlunda gränsdragning möjligen varit bättre för att kunna uppnå ett 

mer rättvisande resultat. När en gränsdragning är gjord vid värdet 2 betyder det att en person 

som upplever stress vid två av frågorna ändå inte bedöms som att uppleva stress ofta. En 

gränsdragning hade istället kunnat dragits vid värdet 1, vilket hade betytt att en person som 

uppnår ett värde mellan 1–4 upplever stress. Det innebär att om en person svarat att de 

upplevt stress på minst en av de fyra frågorna skulle bedömas som att personen upplever 

stress. Ett värde på 0 hade då betytt att personen inte alls upplever stress på någon av 

frågorna, vilket i efterhand kan bedömas hade varit ett bättre lämpat val av gränsdragning.  

Ett annat alternativ hade varit att en gränsdragning hade genomförts så att ett värde mellan 

0–1 hade inneburit att en person inte upplever stress och ett värde mellan 2–4 betytt att en 

person upplever stress ofta. Gränsdragningen hade inneburit att en person som svarat att de 

upplevt stress på minst två frågor då upplever stress och en person som svarat att de upplever 

stress på noll eller en fråga hade inneburit att personen sällan upplever stress. 

Det är viktigt att beakta att studiens gränsdragning vid indexets värde kan ha påverkat 

resultatet åt någon riktning. Möjligen hade svarsalternativen kunnat dikotomiserats till en 

kontinuerlig skala och studenterna delats upp i att det upplever stress ofta, ibland eller sällan 

för att få ett mer rättvisande resultat. Resultatet presenterades i en frekvenstabell som 

innehöll relativa tal (procent) vilket är en fördel att redovisa när två grupper jämförs 

(Eljertsson, 2012).   

För att besvara frågeställning två användes fråga nio som innehöll svarsalternativ som 

dikotomiserats. Detta genomfördes för att kunna besvara frågeställningen som var att ta reda 

på förekomsten av copingstrategier, inte i vilken nivå studenterna använder copingstrategier.  

På grund av bland annat tidsaspekten valdes det att endast representera ett påstående ur 

varje copingstrategi som fick representera vardera copingstrategi. Ett annat sätt som hade 

kunnat varit mer optimalt hade varit att slå ihop vardera påstående inom varje copingstrategi 

och få ut ett samlat värde för varje strategi. På så sätt hade redovisningen av resultatet blivit 

mer rättvist eftersom den tagit hänsyn till båda påstående under en copingstrategi. Även i 

detta fall hade resultatet kunnat bli mer rättvisande om svarsalternativen behållit en 

kontinuerlig skala vilket hade inneburit att ett alternativ funnits att de ibland använder 

copingstrategier.  
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För att besvara frågeställning tre användes enbart man och kvinna ur fråga ett då syftet var 

att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor. Hade urvalet varit större i gruppen av 

personer som inte identifierade sig till ett specifikt kön hade det varit av intresse att även 

inkludera gruppen i undersökningen. För att mäta könsskillnader i upplevd stress 

genomfördes ett chi2-test eftersom undersökningen avsågs att mäta skillnaderna mellan två 

dikotoma variabler. Om variablerna om stress istället behållit en kontinuerlig skala hade ett 

t-test varit bättre lämpad som analysmetod (Eljertsson, 2012).  

Ett chi2-test genomfördes även för att analysera frågeställning fyra. Eftersom syftet var att 

analysera eventuella könsskillnader i copingstrategier genomfördes ett chi2-test för vardera 

strategin. För att kunna genomföra ett chi2-test bör enligt Ejlertsson (2011) urvalet inte 

understiga 30, samt att ingen svarskategori ska understiga en frekvens på 5 vilket undveks 

genom att dikotomisera svarsalternativ. Med detta i åtanke kunde ett chi2-test genomföras 

för att besvara frågeställning fyra. Även i detta fall hade ett t-test varit lämpligt som 

analysmetod om syftet varit att undersöka dimensionen av de olika copingstrategier. 

Då två påståenden slogs ihop och ett värde mellan 0–2 kunde uppnås på en copingstrategi 

valdes det att dra en gräns vid värdet 0. Eftersom påståendena var så pass lika varandra och 

skulle stå för samma betydelse ansågs det som bäst lämpat att dra en gräns vid 0 vilket 

betyder att om en individ använder ett av de två påståendena så dras slutsatsen om att 

individen använder copingstrategin som påståendet ingår i även fast personen inte använder 

det andra påståendet som ingår i strategin.  

I efterhand hade det möjligen varit bättre lämpat att dikotomisera svarsalternativen till tre 

svarsalternativ istället för enbart två, tillexempel till sällan, ibland och ofta. På så vis hade ett 

värde på 1 kunnat betyda att personen använder copingstrategin ibland. Däremot hade det 

inte varit möjligt att genomföra ett chi2 test vid en sådan dikotomisering utan ett t-test hade i 

så fall används som analysmetod eftersom variabeln copingstrategi hade varit kontinuerlig.  

Motiveringen till gränsdragningen som har gjorts, var att ett värde på 1 betyder att personen 

ändå använder ett av det två påståendena och bör då egentligen använda båda två eftersom 

de efterliknar varandra. Däremot kan det lika bra betyda tvärtom, en person som svarat att 

hen sällan använder ett av de två påståendena skulle egentligen betyda att personen inte 

använder det andra påståendet heller eftersom det är så pass lika varandra. Därför hade det 

förmodligen varit bättre lämpat att dela upp svarsalternativen i sällan, ibland och ofta. 

6.6 Kvalitetskriterier och etik 

När syftet med studien är att kunna bidra med forskning till samhällsutvecklingen är det 

viktigt att resultatet går att generalisera (Bryman, 2011). För att kunna generalisera studiens 

resultat hade ett slumpmässigt urval varit bättre lämpat. Eftersom ett bekvämlighetsurval 

användes är det högst troligt att vissa studenter inte var närvarande vid föreläsningen vilket 

gör resultatet av studien svår att generalisera.  
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Studien inspirerades av mätinstrumentet PSS och en omformulering av frågor genomfördes 

för att de skulle passa in i studien på ett bättre sätt. För att uppnå en god validitet och 

reliabilitet hade det däremot varit bättre att inkludera PSS istället för att enbart inspireras, 

men för att mäta just det studien var avsedd att mäta ansågs det lämpligt att enbart 

inspireras att vissa frågor. I kvalitétssyfte hade det även varit lämpligt att exkludera fråga fem 

i enkäten och inkludera ytterligare en fråga från PSS då en fråga från PSS förmodligen hade 

stärkt enkätens kvalité. Stabilitet är ett begrepp inom reliabilitet som handlar om att uppnå 

samma resultat om studien skulle genomföras igen (Bryman, 2011). Det kan anses svårt att 

uppnå stabilitet med studien då den upplevda stressen bland studenter kan variera med 

tiden. 

Det är av vikt att vara kritisk mot den översatta versionen av brief cope (Muhonen & 

Torkelson, 2005) eftersom den inte är testad för validitet sedan tidigare. Det finns en risk att 

frågorna i enkäten inte mäter det som studien syftar till att mäta när instrumentet inte är 

testat för validitet. Däremot uppnår den översatta versionen av brief cope en god reliabilitet 

med undantag för två av copingstrategierna. Det bör uppmärksammas att när reliabilitet 

undersöktes i Muhonen & Torkelsons (2005) studie undersöktes 332 studenter vilket är 

betydligt fler än det antalet studenter som undersöktes i denna studie. Det kan betyda att det 

kan vara svårt att applicera deras uppnådda reliabilitet på denna studie. 

Översättningen av orginalversionen av brief cope kan ha lett till brister i utformningen av 

frågor och svarsalternativ vilket gör att den kan bli svår att jämföra med originalversionen. 

En omformulering av svarsalternativen hade kunnat öka trovärdigheten av studien. En del 

respondenter uttryckte med anteckningar på sidan om svarsalternativen att de velat svara 

aldrig istället för mycket sällan. I orginalversionen av brief cope finns möjligheten att svara i 

haven’t been doing this at all (Carver, 1997), vilket skulle kunna översättas till jag gör det 

aldrig eller aldrig. Med detta i åtanke kan möjligen slutsatsen dras om att översättningen av 

mätinstrumentet brief cope kan ha bidragit till brister i kvalitén av studien.  

De grundläggande etiska principer i forskning handlar om att skapa en frivillighet, integritet 

och konfidentialitet bland de som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011). Detta togs 

hänsyn till genom att ge information i missivbrevet och muntligt. Det var en självklarhet att 

inkludera ett tredje alternativ för att svara på kön, detta för att ingen person skulle kunna 

känna sig exkluderad för att kunna delta i studien. Då enkäterna delades ut till ett stort antal 

studenter samtidigt och samtliga enkäter samlades in oavsett om de var ifyllda eller inte, 

pekades ingen student ut för att inte vilja besvara enkäten.  
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7 RESULTATDISKUSSION 

7.1 Självupplevd stress bland studenter 

Resultatet visar att 41 studenter av 104 anger att de upplever stress.  Tidigare forskning talar 

för att studenter upplever stress av de krav skolan ställer samt av olika livsförändringar som 

skolan orsakar (Welle & Graf, 2011). Däremot kan högskolestudier i vissa fall motverka 

psykisk ohälsa i form av att människan utvecklas som person under studietiden (SOU 

2006:77), vilket skulle kunna gå att koppla till studenterna i studien som inte upplever stress 

i sin vardag. 

Studenter som angav att de inte upplever stress i sin vardag skulle kunna gå att koppla till att 

de besitter en god hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet vilket är tre komponenter 

inom teorin om KASAM (Antonovsky, 2005). Tanken är att studenter som inte upplever 

stress besitter en hög begriplighet i form av att de upplever en förståelse över varför känslan 

av stress förekommer och att de har en driv av att kunna lösa problemet som stressar. De 

skulle kunna besitta en hög hanterbarhet på så vis att de möter stressen på ett hanterbart 

sätt. Möjligen besitter studenterna en hög hanterbarhet genom att de upplever att de har 

resurser att förfoga för att kunna lösa stressituationen samt en meningsfullhet på så vis att de 

har motivation och engagemang för att ta sig an problemet.  

Enligt tidigare studier besitter studenter en högre KASAM om de upplever en god psykisk 

hälsa (Knowlden et al, 2013). Eftersom risken att drabbas av psykisk ohälsa ökar vid stora 

stress påfrestningar (SOU2006:77), är det möjligt att studenter som upplever en stress i sin 

vardag även har en risk av att drabbas av psykisk ohälsa.  

7.2 Användningen av copingstrategier bland studenter 

Resultatet visar att studenterna främst använder sig av copingstrategierna aktiv coping, 

planering och accepterande för att hantera stress. Coolidge et al (2000) delar in de 14 

copingstrategier som ingår i mätinstrumentet brief cope till de tre kategorier som Lazarus 

och Folkman (1984) och Carver et al (1989) skapat, problem-fokuserad coping, emotionell-

fokuserad coping och dysfunktionell coping, se figur 1.  
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Figur 1: Copingstrategier uppdelat i tre kategorier 

Utifrån Coolidges et al (2000) indelning går det att dra slutsatsen om att studenter som 

deltagit i denna studie främst använder sig av problemfokuserad coping eftersom både aktiv 

coping och planering ingår i den kategorin. Accepterande ingår i kategorin 

emotionsfokuserad coping och att studenter använder emotionsfokuserad coping för att 

hantera stress stämmer bra överens med tidigare studier som visar på liknande resultat 

(Chew-Graham et al, 2003). Det skulle även kunna innebära att studenter som använder 

emotionellfokuserad coping besitter en hög hanterbarhet (Antonovsky, 2005) eftersom 

hanterbarhet innebär att studenterna upplever att de har resurser att förfoga för att kunna 

bearbeta sina känslor.  

Studenter som använder sig av problemfokuserad coping använder strategier som syftar till 

att kunna lösa problemet som bidrar till stress vilket även komponenterna hanterbarhet och 

meningsfullhet inom KASAM syftar till (Antonovsky, 2005). Studenter som använder 

problemfokuserad coping skulle därför kunna tänkas ha en hög hanterbarhet i form av att de 

ser problem som hanterbara och lösbara och meningsfullhet i form av att de har motivation 

och engagemang till att lösa problemet. Copingstrategier som ingår i kategorin dysfuntionell 

coping är strategier där studenter agerar undvikande och förnekande vilket skulle kunna 

kopplas till en låg KASAM eftersom dysfunktionella strategier är strategier som inte verkar 

hälsofrämjande vilket KASAM komponenter verkar för (Antonovsky, 2005).  

Enligt tidigare forskning tenderar personer som använder sig av problemfokuserad- och 

emotionellfokuserad coping vid stressfulla situationer att må psykiskt bättre än de som 

agerar undvikande (Shaheen & Alam, 2010). Eftersom de flesta studenter som deltagit i 

studien angivit att de använder sig av problemfokuserad och emotionsfokuserad coping kan 

det innebära att studenterna uppnår en relativt bra psykisk hälsa.  

Enligt Dahlqvist et al (2008) är träning en copingstrategi som ett flertal studenter anger som 

bra copingstrategi för att hantera stress, däremot saknas träning som en copingstrategi i 

mätinstrumentet brief cope (Carver, 1997) och det kan hända att resultatet skulle kunna bli 

annorlunda om mätinstrumentet innehöll andra exempel på copingstrategier. En tanke är att 

mätinstrumentet kan vara svår att applicera i dagens samhälle med tanke på när 

instrumentet skapades. Träning kan vara ett exempel på ytterligare en copingstrategi som 

studenter använder sig av för att kunna stressa ned. 

Enligt teorin om coping beror ofta valet av copingstrategi på vad personen ställs inför olika 

slags krav eller problem (Lazarus & Folkman, 1984). Då resultatet av studien endast baseras 

på hur studenterna gör när de stressas av problem överlag, bör det tas hänsyn till att 

studenterna inte tillfrågades hur de hanterar stress vid olika situationer. Möjligen hade 

resultatet blivit annorlunda om studenterna istället hade tillfrågats hur de hanterar specifika 

situationer som tillexempel vid tentamens, redovisningar, vid skolstart eller vid examen.  
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7.3 Könsskillnader i självupplevd stress 

Resultatet visar på skillnader mellan män och kvinnor i självupplevd stress men resultatet 

var däremot inte signifikant, därför går det inte att utesluta att resultaten berott på slumpen. 

Resultatet av studien visar att män upplever stress i större omfattning än kvinnor vilket även 

säger emot tidigare studier som menar att kvinnor upplever stress i högre utsträckning än 

män (Torsheim et al, 2006). Folkhälsomyndigheten (2018) menar att kvinnor upplever 

psykisk ohälsa i större omfattning än män och tidigare forskning menar att män i större 

omfattning drabbas av allvarligare psykiska problem (Torsheim et al, 2006). En tanke är att 

det finns ett mörkertal hos männen genom att kvinnor fångas upp på ett bättre och snabbare 

sätt redan vid upplevd stress och därmed stiger statistiken över att kvinnor upplever stress i 

högre utsträckning än män. En annan tanke är att kvinnor även tar kontakt med vården på 

ett bättre sätt än man män gör. En reflektion är att män inte uppnår samma nivå av KASAM 

som kvinnor när det gäller stressfulla situationer utan att män fortsätter att leva i en 

stressfull miljö utan att finna begriplighet, motivation eller meningsfullhet vilket skulle 

kunna leda till allvarligare psykiska sjukdomar. Reflektionen talar däremot emot tidigare 

studier som menar att pojkar uppnår en högre KASAM jämfört med flickor (Moksnes et al, 

2014). Möjligen kan det skilja sig mellan pojkar och män. 

Resultat av könsskillnader i självupplevd stress var inte signifikant vilket betyder att 

resultatet kan berott på slumpen vilket skulle kunna gå att förstå utifrån Lazarus och 

Folkmans (1984) definition av coping. Männen i studien som angav att de upplevde stress 

skulle kunna upplevt en låg kapacitet av att klara av externa och interna krav just vid tillfället 

de undersöktes vilket kan ha lett till att de uppnådde en hög självuppskattad stressnivå vid 

det enstaka tillfället. Enligt Lazarus och Folkman (1984) är coping en process och som 

ständigt är i förändring beroende på situation och tillfälle vilket kan påverka människans 

upplevelse av stress.   

7.4 Könsskillnader i copingstrategier 

Resultatet visar på könsskillnader i copingstrategier. Kvinnor använder copingstrategier i 

högre utsträckning än män och dessa signifikanta skillnader förekommer i 

copingstrategierna emotionellt stöd, instrumentellt socialt stöd och ventilering av känslor. 

De första två ingår i emotionell-fokuserad coping som sedan tidigare har visat sig vara den 

mest använda copingstrategin och ventilering av känslor ingår i den dysfunktionella 

copingstrategin. Samtliga tre copingstrategier handlar på något sätt om att uttrycka känslor 

och söka efter hjälp av omgivningen. Möjligen upplever kvinnor att de har högre resurser till 

förfogande för att kunna möta utmaningar i form av stress vilket komponenten hanterbarhet 

berör (Antonovsky, 2005). Det kan hända att män känner en lägre hanterbarhet än kvinnor 

och det skulle kunna bero på mansnormer som bland annat handlar om att män har en slags 

rädsla för att visa sig sårbar och känner ett behov av att visa en tuffhet gentemot andra män 

(SOU, 2014:6). Resultatet stämmer bra överens med tidigare studier som undersökt 

könsskillnader i copingstrategier och som talar för att kvinnor oftare använder sig av sociala 

nätverk och emotionell-fokuserad coping (Matud, 2004) (Welle & Graf, 2011).  



   28 

Att män och kvinnor använder sig av copingstrategier på olika sätt kan även tänkas handla 

om att de biologiskt är två olika kön. Enligt den psykoanalytiska ego-psykologi modellen som 

ingår i den traditionella synen av coping definieras coping som människans tankar och 

beteenden som hjälper individen att anpassa sig till sin miljö (Lazarus & Folkman, 1984). Om 

män och kvinnor biologiskt sätt är olika bör även deras tankar och beteende skilja sig åt och 

hypotesen om att det förekommer könsskillnader i copingstrategier kan därför tänkas bero 

på både biologiska egenskaper och könsnormer.  

8 SLUTSATS 

Studiens slutsats är att majoriteten av studenterna inte upplever stress och att de främst 

använder sig av aktiv coping, planering och accepterande för att hantera stress. Resultatet 

visar på könsskillnader i självupplevd stress där män angav att de upplever stress i högre 

utsträckning än kvinnor men skillnaden är däremot inte signifikant. Signifikanta 

könsskillnader finns däremot i copingstrategier där kvinnor använder copingstrategier i 

högre utsträckning än män. Resultatet av studien kan tillföra ökade kunskaper om ämnet och 

inspiration till vidare studier.  

8.1 Förslag till framtida studier 

Som tidigare nämnt upplevs psykisk ohälsa som ett ämne som är jobbigt och komplext att ta 

sig an, samtidigt ökar sjukskrivningar på grund av stress som på lång sikt kan bidra till 

allvarligare psykiska sjukdomar (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015). 

Då det skapats en förvirring mellan Folkhälsomyndighetens (2018) statistik mellan 

könsskillnader i psykisk ohälsa och det faktum att fler män än kvinnor mår allvarligt psykisk 

dåligt (Torsheim et al, 2006) finns ett intresse att i framtida studier undersöka förekomsten 

av psykisk ohälsa bland män och sambandet mellan könsnormer och psykisk ohälsa.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

MISSIVBREV 

Hej, jag studerar min sjätte termin på det Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens 

högskola. I min kandidatuppsats har jag valt att undersöka förekomsten av självupplevd stress och 

användningen av copingstrategier bland studenter, samt om det finns skillnader mellan män och 

kvinnor.  

Enligt tidigare forskning är stress vanligt bland studenter. Det finns även forskning som säger att det 

finns olika strategier för att kunna hantera sin stress, dessa strategier kallas även för copingstrategier.  

Enkäten kommer delas ut till högskolestudenter som studerar på olika program och terminer. Din 

medverkan är betydelsefull för kvalitén av studien. Däremot är din medverkan i studien frivillig och 

du får avbryta din medverkan när som helst.  

Materialet kommer behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast användas för denna 

kandidatuppsats samt publiceras på DIVA. Efter att studien är klar kommer enkäterna att kasseras.  

Det tar dig mellan fem till tio minuter att fylla i enkäten. När du är klar lämnar du enkäten till mig och 

det innebär även att du lämnar samtycke till att delta i studien. 

Om du har frågor kan du kontakta mig på min mail nedan. 

 

Kajsa Vestman 

Mälardalens Högskola 

Folkhälsoprogrammet 

xxx@xxx.xxx.xx 

 

 

Handledare: Lina Nilsson, Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola 

Mail:  Lina.nilsson@mdh.se 
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BILAGA B; ENKÄT 

Enkätundersökning om studenters självupplevda stress samt användningen av copingstrategier. 

 

Markera dina svar genom att sätta kryss i rutorna för de alternativ som stämmer bäst överens med dig. Kryssa 

endast ett alternativ. Om du skulle kryssa fel, stryk då över alternativet och kryssa på rätt plats. 

1. Är du man, kvinna eller 

annat? 

 Man  Kvinna  Annat  

2. Hur gammal är du?  18–22  23–27  28–32  33-äldre 

3. Inom vilken akademi 

studerar du? 

 UKK 

 

 HVV  EST  IDT 

 

 

5. Hur ofta har du under den senaste månaden haft en känsla av tidsbrist? 

 Aldrig 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

 

 

 

4. Vilken termin 

studerar du? 

 1  2  3  4  5  6 

6. Hur ofta har du under den senaste månaden känt svårigheter med att kontrollera viktiga 

saker i ditt liv? (tex: betala räkningar, hålla tider, minnas möten) 

 Aldrig 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

7. Hur ofta under den senaste månaden har du tänkt på saker som du måste hinna med att 

göra? 

 

 Aldrig 

 Ibland 

 Ofta 



 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Hur brukar du i allmänhet göra när du stressas av problem? (jobbiga situationer) 

Svarskalan: 1 =mycket sällan, 2 =ganska sällan, 3 =ganska ofta, 4 =mycket ofta  

Fyll i med siffran som bäst stämmer överens med dig 

Jag arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på   

problemet. 

Jag anstränger mig för att göra något åt min situation.  

Jag säger till mig själv "detta är inte sant".  

 Jag använder alkohol eller andra droger för att känna mig  

bättre.  

Jag får känslomässigt stöd från andra.  

Jag ger upp mina försök att klara av det.  

 

Jag agerar för att försöka förbättra situationen. 

Jag vägrar inse att det har hänt.  

Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra.  

Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för mina   

obehagliga känslor. 

Jag får hjälp och råd från andra människor.  

 

 Alltid 

 

 

 

  

8. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du haft kontroll över hur du 

använder din tid? 

 Aldrig 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 1        2        3        4     

4444 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3       4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 



 

3  

Svarskalan: 1 =mycket sällan, 2 =ganska sällan, 3 =ganska ofta, 4 =mycket ofta  

Fyll i med siffran som bäst stämmer överens med dig 

 Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för att ta mig    

genom situationen. 

Jag försöker se det i ett annat ljus för att få det att verka   

mer positivt.  

Jag är kritisk mot mig själv.  

Jag får tröst och förståelse från någon annan person.  

Jag ger upp mina försök att hantera situationen.  

Jag försöker finna något bra i det som sker.  

 

Jag skämtar om det.  

Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover,   

handlar eller gör något annat för att slippa tänka på   

situationen.  

  

Jag accepterar det faktum att det hänt.  

Jag ger uttryck för mina negativa känslor.  

Jag försöker finna tröst i min religion eller andliga   

tro.  

Jag försöker få råd eller hjälp från andra människor om           

vad jag ska göra.  

Jag lär mig leva med det.  

Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta.  

 

Jag anklagar mig själv för saker som hänt.  

Jag ber eller mediterar.  

Jag skojar om situationen 

 

Tack för din medverkan! 

 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 

 1        2        3        4 
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