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SAMMANFATTNING  

Den psykiska ohälsan har vuxit till att bli ett stort folkhälsoproblem i västvärlden och 

är som tydligast bland ungdomar och högskolestudenter. Tidspress, ökad 

arbetsbelastning, ingen möjlighet till inflytande anses vara faktorer som leder till en 

hög stressexponering. För högskolestudenter kan stress ses både som positivt och 

negativt när det gäller deras studier. Men då denna studierelaterade stress kan leda 

till ohälsa är det av vikt att implementera hälsofrämjande insatser, både för 

individens skull men även för samhället i sig. Studien har som syfte att undersöka 

frekvensen utav självupplevd stress bland högskolestudenter på Blekinge Tekniska 

Högskola. Den undersöker dessutom om eventuella samband till stress finns 

angående ålder, kön och det program som studenten läser. Studien är av kvantitativ 

metodologisk ansats med enkäter som datainsamlingsmetod vilka delades ut till 

studenter från vissa program. Data analyserades därefter med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS samt med hjälp utav ett chi-två test och med deskriptiv 

statistik. De respondenter som deltog hade en varierande nivå utav självupplevd 

stress och det fanns ett samband gällande respondentens kön och graden av 

självupplevd stress där kvinnor var de som upplevde en högre grad av stress. Detta 

gällde även för det program som respondenten läste där Sjuksköterskeprogrammet 

var det program med högst andel respondenter med hög stress. En statistisk 

signifikans mellan respondentens ålder och den självupplevda stressen fanns 

däremot inte.  

Nyckelord: Folkhälsa, Högskolestudenter, Stress, Utbildning.  



 

ABSTRACT 

The mental illness has grown to become a major public health problem in the western 

world and is the most apparent among adolscents and students. Factors such as time 

pressure, increased workload, no ability to influence are all considered factors that 

lead to high stress exposure which can cause depression  and vicarious 

traumatization. For college students, stess can be seen as something both positive 

and negative in term of their studying. However, since study-related stress can lead to   

ill health, it is important to implement health promotion efforts, both for the 

individuals sake and for society itself. The aim of the study is to investigate the 

frequency of selfpercieved stress among collegestudents at Blekinge Tekniska 

Högskola. It also aims at investigating whether there is any connection to stress 

regarding age, gender and the program the student is reading. The study is of 

quantitative methodological approach with questionnaires as data collection method 

which was distributed to students from certain program. The data was then answered 

and analyzed using the SPPS statistics program. All data were analyzed using a chi-

square test and descriptive statistics. The study found that the respondents have a 

varying level of self-percieved stress and that they experience low to a high level of 

stress. There is a correlation regaring the respondent´s gender and the level of self-

percieved stress which were applied among the women. Likewise a correlation was 

found with the educational programme that the respondent reads where 

Sjuksköterskeprogrammet was the program with the highest levels of stress. However 

no statistic significance between the respondent´s age and the self-percieved stress 

were found.  

Keywords: College students, Educational programme, Public health, Stress. 
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1 INTRODUKTION 

Den psykiska ohälsan är idag ett av våra största folkhälsoproblem i västvärlden vilket 

tydligt märks i bland annat rapporter om högskolestudenters välmående och då i 

form av depression och utbrändhet. Detta kan bero på stressfaktorer som en ökad 

arbetsbelastning, höga krav, tidspress för både studieuppgifter och fritid samt ingen 

möjlighet till inflytande. Oförmågan att inte kunna påverka dessa faktorer leder till en 

hög stressexponering och det i sin tur kan påverka både studenters hälsa och 

studieprestationer. 

Studierelaterad stress är något både högskolor och universitet kan förebygga genom 

hälsofrämjande insatser för att minska risken för psykisk ohälsa bland 

högskolestudenter. Förutom att det bidrar till studenternas välmående kan det leda 

till bättre och högre betyg vilket är gynnsamt för både skola och samhälle med en mer 

välutbildad och välmående befolkning.  

Anledningen till att undersöka om det finns ett samband mellan en individs 

självupplevda stress och det program man läser kommer från författarens egna 

upplevelser och från vänner som läser program på andra högskolor i Sverige. Alla har 

olika uppfattningar om sin studiesituation och upplevelse av stress. Några upplever 

ingen stress medan flertalet känner en ständig stress över sin prestation i skolan, 

tentor och över hur framtiden kommer att se ut. Det finns en förförståelse hos 

författaren om stress redan från början då Folkhälsoprogrammet lär ut mycket om 

detta begrepp både genom föreläsningar samt i kurslitteratur. Då stress är ett 

mångtydigt begrepp, har författaren definierat stress som relationen mellan individen 

och miljön samt balansen mellan kraven och förmågan i studien. Det av vikt att vara 

så objektiv som möjligt i studien då en förförståelse för problemet redan finns. Stress 

är något som påverkar många idag men hur den självupplevda stressen påverkas 

beroende på vilket program och inriktning man läser är intressant att studera vidare 

om. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Kort om hälsa & folkhälsa 

Begreppet hälsa har enligt Brülde (2005) ingen entydig definition utan kan ses som 

multifaktoriell då den förändrats genom åren med större kunskaper samt förändrade 

förutsättningar för vår hälsa samt ohälsa.  

Enligt Kostenius & Lindqvist (2006) ses hälsa som en förutsättning samt en resurs i 

våra liv. De förklarar vidare att hälsan är ett jämviktstillstånd utifrån olika sorters 

välmående såsom emotionellt, socialt, andligt, psykiskt samt fysiskt välmående för 

en individ. Den fysiska hälsan berör kroppens välmående där fysisk aktivitet, 

belastningar inom arbetslivet och vardagsaktiviteter är faktorer som påverkar. 

Sjukdomar och andra besvär kan dessutom vara faktorer som påverkar kroppens 

mekaniska funktion samt välmående. Den psykiska hälsan kan sammankopplas med 

den sociala, religiösa samt emotionella hälsan då den berör känslor, hanterbarhet för 

besvärligheter i livet och känslan av samhörighet i form av socialt stöd (Kostenius & 

Lindqvist, 2006).  

En välkänd och ofta använd definition av hälsa togs fram 1948 av World Health 

Organization (WHO) där de förklarar begreppet som:  ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av 

sjukdom eller handikapp” (Pellmer, Wramner & Wramner 2017, s. 12.). 

För att kunna beskriva en befolknings allmänna hälsa samt ohälsa används folkhälsa 

som begrepp. Pellmer, Wramner & Wramner (2017) nämner att begreppet dessutom 

används för att beskriva hur hälsan kan påverkas av våra levnadsvanor, 

skyddsfaktorer och riskfaktorer. Folkhälsan beskriver inte enbart hälsan hos en 

individ utan fokuserar även på stora befolkningsgrupper för att finna eventuella 

samband. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens (2017) senaste rapport angående den svenska 

folkhälsan kan man läsa att folkhälsan i Sverige är allmänt god om man jämför 

utifrån ett globalt perspektiv. Däremot har den psykiska ohälsan ökat vilket är 

tydligast bland ungdomar (16–29 år) och då i form av ökade besvär av nedsatt 

psykiskt välbefinnande, oro, utbrändhet, depression eller ångest. Stress i form av för 

höga krav samt minskad möjlighet att kunna påverka dessa anses vara en av de 

många faktorer som påverkar vårt psykiska välmående. Allt fler upplever idag en 

ökad stressnivå inom arbetslivet såväl i skolan som på sin fritid (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2017). 
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2.2 Stress  

Att definiera stress som begrepp är svårt då det kan användas i olika sammanhang, 

men det har främst kommit att användas för att kunna förklara hälsoproblem. Hans 

Seyle (1936) var en österrikisk läkare som myntade begreppet stress och definierade 

det som: ”Det ospecifika kravet på aktivitet av något slag är lika med stressens 

kärna”. Utifrån hans förklaring tyder det på att han såg stress som kroppens svar på 

olika påfrestningar och det som var orsaken till stressens uppkomst kallade han för 

stressorer (Szabo, Somogyi & Tacehe, 2012, s.3).  

Lazarus & Folkman (1984) beskriver stress utifrån ett medicinskt samt biologiskt 

perspektiv som en reaktion från kroppen eller för att mentalt förbereda sig vid 

krävande situationer och balansen mellan vila och aktivitet. Deras definition av stress 

tar även upp krav från samhället och omgivningen. Stress förklarar de som ”En 

relation mellan individ och miljö som av individen upplevs som pressande eller 

överstigande hans eller hennes resurser och hotar hans eller hennes välbefinnande” 

(Andersson, 2009, s.123).  

Enligt Rostila & Toivonen (2012) är stress idag en naturlig del av våra liv då vi utsätts 

för det både inom arbetslivet och i skolan och på fritiden. Stress förklaras vidare att 

både kunna vara skadlig men även nyttig för oss människor. De flesta upplever stress 

som något negativt då det bland annat skapar oro på grund av tidsbrist och för högt 

tempo. Denna form av stress är dock nyttig då den för det mesta är tillfällig för att 

hjälpa till vid ansträngande situationer och den är inte till skada för vår hälsa. 

Det finns en hel del studier som undersöker vad stress har för påverkan på oss samt 

om olika faktorer kan leda till att vår stress ökar. I en studie av Wilkinson & Picket 

(2010) undersöktes om en individs socioekonomiska position kan vara en orsak till 

ökad stress.  Studien visade att individer med sämre ekonomiska resurser och en 

lägre yrkesstatus/utbildning blev mer drabbade av sämre hälsa och en lägre social 

position. Wilkinson & Picket (2010) påvisar vidare att individer med en lägre 

socioekonomisk status bli mer stressade jämfört med andra vilket beror på 

begränsade resurser och ingen möjlighet att kunna påverka dessa. Det kan handla om 

uppgifter inom sitt arbete eller motgångar som man stöter på under vardagen. 

Tidigare forskning på om kön har någon inverkan på vår stress har Matud (2004) 

undersökt i sin studie. Studien kom fram till att kvinnor visade en högre grad av 

kronisk stress jämfört med män. Däremot påvisade studiens resultat att män i större 

utsträckning upplever stress relaterat till arbete, ekonomi och sociala förhållanden.  
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2.3 Kroppens reaktion vid stress 

Stress kan ur ett fysiskt perspektiv ses som både positiv och negativ för oss 

människor. En långvarig stress kan vara direkt skadlig för vår hälsa och leda vidare 

till stressrelaterade sjukdomar. Denna stress handlar till exempel om att känna av en 

ständig ängslan som i sin tur kan leda till hälsoproblem som sömnsvårigheter, 

kronisk trötthet, försämrad prestationsförmåga och liknande symptom (Rostila & 

Toivonen, 2012). Ljung & Friberg (2004) påvisar att långvarig stress bland annat kan 

orsaka följdsjukdomar som typ 2-diabetes, depression, hjärt-kärlsjukdomar, ökad 

risk för infektioner och bukfetma. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) kan stress leda till en mängd olika 

stressrelaterade besvär som minnesstörningar, sömnbrist, värk i kroppen och 

ängslan. Detta är dock vanligt förekommande symtom som inte är speciellt allvarliga 

för vår hälsa då de går över med tiden. Vår kropp reagerar olika beroende på vilken 

stress det är som vi upplever. Vid en akut stress aktiveras det biologiska 

stresshanteringssystemet i form av ökad plus och stigande blodtryck vilket är till för 

att överleva hotfulla, fysiska samt ansträngande situationer. Idag är psykosocial 

stress, det vill säga krav från omgivning och miljö, mer aktuell och är förekommande 

inom både arbetslivet och i skolan (Socialstyrelsen, 2009).   

Stress har även visats sig vara en stor bidragande faktor till varför man utvecklar 

vissa sjukdomar. Yusuf et.al., (2004) undersökte vilka risk- och skyddsfaktorer som 

kunde påverka alternativt minska risken att bli drabbad av hjärt-kärlsjukdomar. 

Studiens resultat visade att stress var en stor bidragande orsak till att bli drabbad 

(där rökning var den största faktorn). Att ha högt blodtryck, diabetes och övervikt är 

dessutom faktorer som kan leda till hjärt-kärlsjukdomar men som inte hade lika stor 

påverkan som stress har enligt studien. Yusuf et.al., (2004) påvisade även att 

brukandet av riskfaktorer har en tydlig koppling till stressen. Under stressiga 

perioder påverkas våra kost- och motionsvanor vilket kan leda till att vi rör på oss 

mindre och äter onyttigt. Detta kan i sin tur försämra vår hälsa vilket tyder på att 

stress indirekt kan påverka våra vanor och leda vidare till andra hälsorelaterade 

sjukdomar.  

2.4 Hälsofrämjande arbete samt prevention för att motarbeta stress 

Ett hälsofrämjande arbete kännetecknas av att det fokuserar på att bibehålla 

människors psykiska, fysiska samt sociala välbefinnande genom implementering av 

olika främjande politiska åtgärder. Att arbeta på så vis kan förhindra uppkomsten av 
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ohälsa och andra besvär, däribland stress bland högskolestudenter (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2017). 

WHO (1986) definierar begreppet hälsofrämjande arbete som en process som 

möjliggör individers kontroll över sin hälsa samt att kunna förbättra den. Detta 

genom att individen blir allt mer medveten om hur och vad som påverkar dess hälsa.   

Uppkomsten av stress kan bero på faktorer av socioekonomiska strukturer men även 

grunda sig i en individs beteende. På individnivå kan man motverka stress genom att 

ta kontroll och känna av en meningsfullhet i det man gör vilket fysisk aktivitet, socialt 

umgänge och god sömn är exempel på. Likaså är Coping en strategi som berör en 

individs förmåga att hanterar allvarliga och stressade situationer genom 

beteendemässiga samt kognitiva medel (Andersson, 2009). När man talar om 

organisationsnivå inom arbetslivet är delaktighet och stöd i det man gör viktiga 

faktorer för att minska stressen. På samhällsnivå berörs istället de socioekonomiska 

strukturerna i form av att kunna finna balansen i sitt arbete och på fritiden. Som 

individ kan det däremot vara svårt att själv kunna motverka stressen utifrån egna 

resurser om ingen delaktighet eller stöd är möjlig. Detta kan gälla inom arbetslivet, 

skolan eller organisationen där det istället är av vikt att implementera 

hälsofrämjande åtgärder för att minska stressbelastningen för alla individer 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Hälsofrämjande skolor är ett exempel på ett förebyggande arbete där fokus läggs på 

att eleverna skall kunna lära sig och effektivt arbeta med hälsa som i sin tur bidrar till 

goda förutsättningar för elevernas välmående. I en tidigare studie skriven av 

Mukoma & Flisher (2004) undersökte och jämförde man skolor som är 

hälsofrämjande med skolor som inte är det för att se vad de har för effekt. Studien 

kom fram till att hälsofrämjande skolor ledde till att studenterna blev allt mer 

delaktiga inom organisationskulturen samt skolpolitiken och kunde medverka till 

förändringar. Däremot kunde inga direkta slutsatser dras ifall de hälsofrämjande 

skolorna hade effekt på elevernas hälsa då forskarna använde sig av flera 

utvärderingar där möjligheten att finna en direkt koppling inte fanns.  

2.5 Studierelaterad stress bland studenter 

Det är i högskolan studenter spenderar sin mesta tid under dagen och allt fler 

samband mellan psykiska hälsa och skolprestationer har visat sig i dag. Studietiden 

på högskolan är en stressig period dels på grund av ett högt tempo, tidsbrist, nya 

sociala miljöer samt oro inför prestationer (Socialstyrelsen, 2009). Vidare i 

Socialstyrelsens (2009) folkhälsorapport tar man upp att studenters oro främst beror 
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på möjligheten att kunna få jobb efter avslutad utbildning. Folkhälsorapporten gjorde 

dessutom en jämförelse av individer inom samma åldersgrupp som studenterna, men 

som istället befann sig inom arbetslivet. Jämförelsen kom fram till att de som 

arbetade generellt hade en bättre psykisk hälsa. 

Statistiska centralbyrån (2007) gjorde en enkätundersökning bland 

högskolestudenter där det framkom att sju av tio studenter upplever stress flera 

dagar under veckan. Överlag gäller detta främst kvinnor då undersökningen tydde på 

att de hade mer besvär än männen. Endast studenter med minst två terminers 

erfarenhet ansågs lämpliga till studien och sammanlagt var det runt 214 000 

högskolestudenter som deltog. Enkätundersökningen gav som resultat att ungefär 

hälften (50%) av de kvinnor som deltog i undersökningen kände sig stressade minst 

tre dagar i veckan medan männen låg på en lägre siffra runt 35%. Studenter med 

stressrelaterade problem blir påverkade genom att deras förmåga att kunna prestera 

drabbas, både under studietiden och i privatlivet. Ständiga krav, nya kurser, trötthet 

och oförmåga att kunna koppla av i samband med bristande kontroll samt inflytande 

anses dessutom vara orsaker som påverkar studenters psykiska hälsa och stress. 

Studenter mår som allra bäst när de precis har påbörjat sin utbildning för att sedan 

må sämre när de lämnar den (Statistiska Centralbyrån, 2007). 

Genom att tänka mer förebyggande har Regehr, Glancy & Pitts (2012) skrivit en 

studie där man analyserat hälsofrämjande arbeten och åtgärder med syfte att minska 

stressen bland högskolestudenter. Studien kom fram till att åtgärder som är inriktade 

på det kognitiva, beteende och mindfulness är effektiva strategier för att minska 

högskolestudenters stress och främja dess välmående.  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Teorier och modeller kan ha olika inriktningar beroende på vilket fenomen som ska 

framställas och beskrivas. I den här studien har teorierna KASAM samt Krav-

kontroll-stödmodellen använts för att kopplas till och skapa förståelse för stress.   

Att vara delaktig i sitt liv samt kunna se en mening och förståelse i det som händer 

kring en, är faktorer som kan påverka hur vi hanterar och bearbetar vår stress 

(Moksnes, Espnes & Haugan, 2014). Aaron Antovsky var en professor i medicinsk 

sociologi som intresserade sig för de faktorer som orsakar samt bevarar vår hälsa. 

Han studerade hur israeliska kvinnor som befunnit sig i koncentrationsläger under 

andra världskriget kunnat bevara hälsan trots de traumatiska händelserna de varit 

med om. För att kunna få fram ett svar på sin fråga skapade han begreppen KASAM, 

känsla av sammanhang eller SOC, Sence of coherence. Enligt Antonovsky 



 

7 

 

kännetecknas KASAM av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky ville få reda på hur de israeliska kvinnorna kunde 

hantera stressorer utan att det framkallat sjukdomar eller ohälsa hos dem. Genom att 

mäta graden av KASAM kan man se hur en individ har förmågan att kunna handskas 

med olika utmaningar och hur det påverkar hälsan (Antonovsky, 2005). 

Begripligheten berör förståelsen i att kunna förklara det som händer i omgivningen. 

Att ha denna möjlighet bidrar till att kunna förutse och förstå vardagen till en viss 

grad trots att man vet att traumatiska eller jobbiga situationer kan uppstå. 

Hanterbarheten innebär att det finns tillgängliga resurser att använda vid tillfällen 

där dessa krävs. Dessa resurser kan komma från individen själv eller från 

omgivningen som vänner, familj, lärare med flera. Meningsfullhet innebär att man 

känner sig hängiven och motiverad till de utmaningar man stöter på eller värda att 

lägga tid på under livets gång (Antonovksy,2005). En individ med hög KASAM kan 

enligt Madsen, Ventegodt & Merrick (2005) handskas och bearbeta sin stress 

betydligt bättre än en individ med låg nivå. 

Krav, kontroll samt stöd är viktiga faktorer som förklarar varför vissa känner sig mer 

stressande än andra (Prevent, 2015). Att få tillräckligt stöd i det man gör samt hitta 

en balans mellan krav och kontroll är viktigt för att kunna klara av de krav som ställs 

i skolan. Karaseks & Thorells (1990) Krav-kontroll-stödmodellen är en modell som 

behandlar en individs upplevda krav i samband med kontrollen hen har över 

situationen och det sociala stöd som finns tillgängligt. Då en högskolestudent känner 

av att den har tillräckligt med stöd från sin omgivning kan studenten klara av höga 

krav ändå. Likaså kan krav som inte är särskilt utmanande kunna ge upphov av stress 

ifall inget stöd ges. Om en individ känner av en låg kontroll kan detta leda till att 

välmående och motivation drabbas och det i sin tur kan bland annat leda till 

depression (Karasek & Theorell, 1990). 

Krav kan ses som både fysiska och psykiska men även emotionella. Möjligheten att 

vara delaktig och ha ett inflytande över de uppgifter som berör en anses vara kontroll. 

I modellen är själva miljön som individen vistas i samt de sociala 

omgivningsfaktorerna viktiga för att kunna mäta anledningen till varför vissa känner 

sig mer stressade än andra. Att vistas i en social miljö där man får stöd från vänner 

och familj kan minska stressens effekter betydligt (Karasek & Theorell, 1990). 

I en tidigare studie där man studerade den självupplevda stressen bland 

arbetsterapeuter från mastersprogrammet i Texas USA, kom man fram till att 

möjligheten att kunna ha kontroll är en viktig faktor. Studenterna menade på att 

möjligheten att kunna kontrollera sitt privatliv samt studier var betydelsefullt för att 
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minska stressen. Om ingen kontroll är möjlig ökar istället stressen då inga resurser 

finns tillgängliga för att kunna påverka situationen (Welle & Graf, 2011).  

2.7 Problemformulering 

Att uppleva en ökad stressnivå och försämrad självskattad hälsa har blivit allt 

vanligare bland högskolestudenter (Socialstyrelsen, 2007). Stress under korta 

perioder är ingen fara för hälsan förutom att det orsakar hälsobesvär som 

koncentrationssvårigheter, trötthet och minnesstörningar. Däremot är långvarig 

stress en fara för hälsan (Ljung & Friberg, 2004).  

Att högskolestudenter upplever en ökad stressnivå samt försämrad självskattad hälsa 

har blivit allt vanligare. (Socialstyrelsen, 2007). Stress som under korta perioder 

orsakar koncentrationssvårigheter, trötthet och minnesstörningar är ingen fara för 

hälsan. Däremot kan den långvariga stressen vara skadlig då det kan leda vidare till 

olika följdsjukdomar. Enligt Ljung & Friberg (2004) är långvarig stress ofta kopplat 

till psykiska problem som till exempel depression och ångest. 

Tidigare studier har undersökt den självupplevda stressen bland högskolestudenter. 

Denna studien undersöker om det finns samband mellan stress och val av 

högskoleprogram. Resultatet kan ge en inblick i högskolestudenters välmående och 

det kan ligga som kunskapsunderlag för förebyggande samt främjande insatser för att 

minska stressen och främja hälsan.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka utsträckningen av den självupplevda stressen 

bland högskolestudenter på Blekinge Tekniska Högskolan samt undersöka eventuella 

samband till program, ålder och kön. 

3.1 Frågeställningar 

•     I vilken utsträckning upplever studenter på Blekinge Tekniska Högskola stress?  

• Hur ser sambandet mellan självupplevd stress och ålder ut bland 

högskolestudenterna? 



 

9 

 

• Hur ser sambandet mellan självupplevd stress och kön ut bland 

högskolestudenterna? 

• Hur ser sambandet mellan självupplevd stress och val av program ut bland 

högskolestudenterna? 

4 METOD  

4.1 Metodologisk ansats & studiedesign  

Studien utgår från en kvantitativ metod som forskningsansats för att kunna ge svar 

på frågeställningar samt syfte vilket berör samband och utsträckning.   

För att kunna mäta om det finns ett samband mellan stress och variablerna program, 

kön samt ålder, har enkätundersökningar använts som datainsamlingsmetod. All 

insamlade data är till för att ta reda på om det finns ett samband mellan de valda 

variablerna till denna studie. Om syftet däremot var att undersöka studenternas 

upplevelser av stress hade en kvalitativ metod istället varit lämplig där intervjuer 

genomförts (Birkler, 2005). Positivismen är viktig att beakta inom den kvantitativa 

ansatsen då det är av vikt att forskaren i sin roll är objektiv och inte influerar studien 

med egna personliga åsikter eller förförståelse (Birkler, 2005). En tvärsnittsstudie 

har valts som studiedesign då studien avser att jämföra och mäta olika variabler samt 

att den ger en uppfattning utav studiepopulationen under ett visst tillfälle (Ejlertsson, 

2012).  

4.2 Studiepopulation & urval 

Då den mesta forskningen angående stress idag redan finns ur ungdomars perspektiv 

på gymnasienivå, hamnade fokus istället på högskolestudenter som målgrupp. 

Undersökningens studiepopulation var studenter från Blekinge Tekniska Högskola 

vilken har cirka 6000 registrerade studenter. Högskolan har sitt fokus inom 

innovation, teknik och IT för hållbar tillväxt. Det finns även ett brett utbud utav 

program; Civilingenjörsutbildningar, Högskoleingenjörsutbildningar, Hälsa & vård, 

Fysisk planering, Datavetenskap & mjukvaruutveckling samt Digitala medier och 

spelteknik (Blekinge Tekniska Högskola, 2017). I studien används ett urval bestående 



 

10 

 

av respondenter från: Högskoleingenjör inom datorsäkerhet, 

Webbprogrammeringsprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet samt Civilingenjör; 

Maskinteknik/ Industriell ekonomi. 

För att få svar på syfte och frågeställningar använde författaren ett stickprov vilket är 

ett mindre urval av den grupp som undersöks (Bryman,2001) I samband med 

stickprovet genomfördes ett bekvämlighetsurval där de respondenter som gick att få 

tag på användes i studien (Ejlertsson, 2012). Att använda sig av denna typ av urval 

bidrar till en hög svarsfrekvens och är tidseffektiv. Från början var det tänkt att 

avgränsa studien till studenter som läst två terminer eller mer men ändrades under 

studiens gång till alla terminer.  

4.3 Datainsamlingsmetod & genomförande 

4.3.1 Percieved Stress Scale-14 & bakgrundsfrågor 

Då syftet med studien är att mäta den självupplevda stressen bland 

högskolestudenter användes enkäten PSS-14 som mätinstrument då den sedan 

tidigare är både reliabilitet- samt validitettestad. PSS-14 eller Percieved Stress Scale 

är ett mätinstrument/enkät skapat utav Sheldon Cohen för att kunna skatta upplevd 

psykosocial stress hos en individ under den senaste månaden (Cohen et al.,1983).  

PSS-14 (BILAGA A) innehåller 14 frågor som användes för att få svar på studiens 

frågeställningar om att undersöka den självupplevda stressen bland 

högskolestudenter på Blekinge Tekniska Högskola. Originalversionen är översatt till 

en svensk version som dock inte är validitet- och reliabilitettestad (Institutet för 

stressmedicin, 2012). Då frågorna däremot mätte det studiens syfte avsåg, ansågs 

enkäten lämplig att använda ändå. Frågorna har fem svarsalternativ och utgår ifrån 

en femgradig skala som går från ”aldrig” upp till ”mycket ofta”. Frågorna berör 

situationer som är både positiva och negativa vilket är viktigt att beakta vid 

kodningen av varje svarsalternativ. De ”negativa frågorna” skall behandlas som 

omvända frågor och kodas tvärtom till skillnad från de vanliga svarsalternativen. 

Utöver PSS-14 som mätinstrument, lades tre extra bakgrundsfrågor till i enkätens 

början för att få svar på studiens frågeställningar om kön, ålder och program. Fråga 

nummer ett (1) handlar om att få svar på om respondenten var kvinna eller man. För 

att undvika ett internt bortfall på denna fråga lades det till ytterligare ett alternativ i 

form av ”annat”. Fråga nummer två (2) berörde respondentens ålder där alternativen 

sträckte sig från 19–23 upp till 36 år eller äldre. På fråga nummer tre (3) ville 
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författaren ha svar på respondentens utbildning. Med tanke på att vissa program gav 

ett nekande svar på att vara med och delta i studien, lämnades frågan utan några 

svarsalternativ så att respondenten istället fick uppge program. Efter att allt material 

var insamlat från de program som var tillgängliga kodades dessa om. De tre 

bakgrundsfrågorna har inspirerats av tidigare enkäter från Folkhälsomyndigheten 

med en viss modifiering för att passa in i studien och inte riskera ett internt bortfall. 

Folkhälsomyndighetens (2018) ”Hälsa på lika villkor” är den senast utgivna enkäten 

och har använts som inspiration till uppbyggandet av enkäten. 

4.3.2 Genomförande 

Efter att bekvämlighetsurvalet var färdigställt påbörjades arbetet med att få kontakt 

med programansvariga. För att få in material till undersökningen skedde 

datainsamlingen på Blekinge Tekniska Högskola där enkäter delades ut till de 

studenter som var utvalda. För att kunna boka ett lämpligt tillfälle för utdelning utav 

enkäterna, kontaktades programansvariga via mail där de fick en förfrågan om tid för 

datainsamling samt förslag på kursansvariga författaren kunde ta kontakt med. 

Några nekade förfrågan om att delta i studien på grund av tidsbrist eller för att 

intresse att delta inte fanns. Urvalet var inte tillräckligt stort från vissa program vilket 

bidrog till att det blev mindre respondenter än vad som uppskattades från början vid 

genomförandet. 

Under insamlingen gavs information ut både muntligt och skriftligt genom 

missivbrev (BILAGA B) om vad syftet med studien var samt vilka rättigheter alla 

respondenter hade. Det var helt frivilligt att delta i studien och deltagandet 

behandlades konfidentiellt. Vid ytterligare frågor eller synpunkter hänvisade 

missivbrevet till författarens kontaktuppgifter för att besvara dessa. Efter att all data 

samlats in kodades alla enkäter om till en kod för att underlätta arbetet i SPSS. Varje 

respondent blev tilldelad ett nummer mellan ett–113 och varje program blev tilldelad 

en bokstav. 

4.4 Bortfall 

Vid enkätundersökningar kan olika bortfall uppstå vilket i sin tur kan påverka en 

undersöknings tillförlitlighet om bortfallet är för högt. Under utdelning av enkäter 

kan Externa bortfall och Interna bortfall uppstå. Om en respondent väljer att inte 

svara överhuvudtaget på enkäten så räknas detta som ett externt bortfall. Internt 

bortfall talar man om då respondenten antingen har vägrat eller struntat i att svara 

på vissa specifika frågor i enkäten (Ejlertsson, 2012).  
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Vid förklarande undersökningar så som denna studie, där syftet är att undersöka 

olika samband till stress, kan bortfall vara ett problem. Vid frågan om vilket kön 

respondenten hade lades det till ytterligare ett alternativ för att undvika ett internt 

bortfall (annat).  

Det skedde sex externa bortfall då enkäterna var ifyllda och lämnades tillbaka där det 

saknades svar på vilket program de läste. Dessutom räknades det som ett internt 

bortfall då respondenterna fyllde i alla frågor men inte bakgrundsfrågan. Dessa 

enkäter kunde inte användas vid databearbetningen av allt material och markerades 

därför som bortfall i SPSS. 

Sammanlagt delades 113 enkäter ut till respondenterna och 107 stycken kunde 

användas till studien vilket ger en svarsfrekvens på 95%. 

4.5 Kvalitetskriterier 

Inom den kvantitativa forskningen finns det tre kvalitetskriterier som är viktiga att 

beakta för att studien ska vara tillförlitlig. Dessa är: Validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Validitet handlar om att man verkligen mäter det som man ska mäta i sin studie. Om 

mätinstrumentet undersöker det den ska så innebär det att den har en hög validitet. 

Den engelska versionen utav PSS-14 är validerad då den mäter vad den avser att mäta 

(Cohen et al.,1983). Däremot gäller inte detta den svenska versionen av enkäten men 

som trots det innehöll frågor som mätte det studiens syfte hade som avsikt att mäta. 

En strategi för att testa validiteten är ytvaliditet där man med hjälp av utomstående 

som experter eller kollegor kan avgöra om instrumentet mäter det den ska. I det här 

fallet skedde en ytvaliditet i form av att handledaren fick godkänna och läsa igenom 

enkäten så att den verkligen stämde överens med syftet och studien innan den 

lämnades ut (Bryman, 2011).   

Reliabilitet liknar validitet då det berör att man mäter på ett korrekt sätt, till exempel 

genom att undersöka hur pass säkert ett visst mätinstrument är. Om ett 

mätinstrument får fram samma resultat vid en undersökning som gjorts flera gånger 

så tyder det på att den har hög reliabilitet. För att mäta reliabiliteten utförde Cohen 

(et al. (1983) ett Cronbachs Alphatest vilket är ett statistiskt mått för att mäta den 

interna reliabiliteten av ett test. Enligt Bryman (2011) kan ett Cronbach alphatest 

bestå utav siffror från noll (0) och ett (1) där en hög siffra tyder på att reliabiliteten är 

hög och mätinstrumentet mäter det den skall mäta. PSS-14 testet fick fram α = 0,84 

som svar vilket tyder på att testet har en hög grad av reliabilitet (Bryman, 2011).  
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Generaliserbarheten handlar om ifall resultatet kan generaliseras vidare till större 

eller andra målgrupper och situationer. Här är bortfallet och urvalet viktigt att 

beakta. Då urvalet var så pass litet anses det inte kunna generaliseras vidare 

(Bryman, 2011). 

4.6 Forskningsetik 

Inom den kvantitativa såväl som den kvalitativa forskningen finns det etiska riktlinjer 

att följa samt beakta under studiens gång vilka utgår ifrån Helsinkideklerationen 

(1964). Att följa dessa etiska aspekter är av vikt då de skyddar respondenternas 

identitet. Genom en skriftlig presentation i samband med missivbrevet samt muntlig 

presentation, kan dessa riktlinjer framföras till alla som studien är riktad mot. 

Förutom de fyra kraven är det grundläggande att som författare hålla sig så objektiv 

som möjligt under hela studiens gång och inte låta förutfattande meningar eller 

tankar styra en då det kan påverka resultatet (WHO, 2011). De fyra grundläggande 

principerna är följande; Samtyckeskravet, Nyttjandekravet, Konfidentialitetskravet 

samt Informationskravet (Bryman, 2011).  

Samtyckeskravet handlar om respondenternas medgivande till att vara med och delta 

i studien vilket sker då de lämnar tillbaka en ifylld enkät. Respondenterna fick både 

muntlig samt skriftlig information om att det var helt frivilligt att delta i studien och 

att de hade möjlighet att avbryta när som helst. Respondenterna gav sitt samtycke 

efter att de lämnade tillbaka en ifylld enkät (WHO, 2011) 

Nyttjandekravet berör all data som samlats in under studiens gång. Denna får enbart 

användas i avsikt för studiens ändamål och inget annat. Författaren följer kravet 

genom att all insamlade data enbart brukades i samband med studien, lät ingen 

utomstående få tillgång till dessa samt förstör allt material efter avslutad studie 

(WHO, 2011). 

Konfidentialitetskravet är till för att skydda respondenterna från utomstående genom 

att deras deltagande i studien ska vara helt anonymt. Då inget namn eller personlig 

kod användes i samband med enkäterna så var det omöjligt att identifiera de 

respondenter som deltog. Då vissa program hade en majoritet av en viss variabel 

(ålder eller kön) så fanns det dock en möjlighet att urskilja en eller vissa respondenter 

från de övriga då de stod ut (WHO, 2011).  

Informationskravet avser att respondenterna ska få reda på vad syftet är med studien 

samt information om att deltagandet är av fri vilja. Alla respondenter fick både 

genom en muntlig samt skriftlig presentation information om vad syftet med studien 
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var för att ge möjlighet att fundera över om de ville delta eller ej. Respondenterna 

hade även möjlighet att ta kontakt med författaren genom mail som fanns med på 

missivbrevet om ytterligare frågor eller synpunkter dök upp (WHO, 2011). 

4.7 Databearbetning & analys 

När datainsamlingen var genomförd påbörjades databearbetningen med hjälp utav 

programmet SPSS version 24 som hjälpmedel för att mata in samt analysera den 

insamlade datan. För att göra det enklare vid databearbetningen och inte blanda ihop 

all data så märktes alla enkäter med en kod där varje siffra representerade en 

respondent och varje program en bokstav. Databearbetningen gick först igenom alla 

bakgrundsvariabler där program, kön och ålder fanns med. I det här fallet 

behandlades könskategorin som en dikotomvariabel, det vill säga att 

svarsalternativet utgörs av två värden. Ytterligare ett alternativ lades till för att 

undvika ett internt bortfall men ingen respondent valde detta alternativ (Bryman, 

2011). 

Då ingen respondent i studien valde alternativet annat, utfördes en dikotomisering 

vilket Bryman (2011) förklarar som att en variabels svarsalternativ istället delas in 

som två stycken värden. I SPSS dikotomiserades variabeln kön och behandlades som 

dikotomvariabel och delades in till två kategorier; (man=o) och (kvinna=1).  

En dikotomisering utfördes dessutom för variabeln ålder vilket i sin tur bildade 

kategorierna; (19–23=0) samt (24–29=1). Detta med anledning av att enbart två 

respondenter valt de sistnämnda alternativen (30–35) och (36 eller äldre) samt för 

att resultatet inte skulle bli alltför missvisande.  

De program som ingick i studien var Sjuksköterskeprogrammet, Högskoleingenjör 

inom datorsäkerhet, Civilingenjör; Industriell ekonomi/ Maskinteknik och 

Webbprogrammering. För att kunna få svar på om det fanns ett samband mellan 

respondentens val av program och den självupplevda stressen, dikotomiserades 

variabeln om. Sjuksköterskeprogrammet samt Civilingenjör slogs ihop till en ny 

variabel (0=SSK/CIV), medan Högskoleingenjör och Datavetenskap slogs ihop 

(1=HSK/DATA).  

Efter att bakgrundsvariablerna hade bearbetats gick fokuset vidare på variabeln 

stress vilket enkäten PSS-14 var till för. I PSS-14 har respondenten vid varje fråga fem 

stycken alternativ att välja mellan vilka delades in som (aldrig=0), (nästan aldrig=1), 

(ibland=2), (ganska ofta=3) samt (väldigt ofta=4). Dessa frågor användes som 

underlag för att ge svar på studiens frågeställningar. Då vissa frågor var negativt 
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ställda var dessa tvungna att behandlas som omvända frågor och istället poängsättas 

tvärtom än de vanliga frågorna. Istället omvandlades dessa i SPSS där frågorna 

spegelvändes och (aldrig=0) blev till (aldrig=4) för att poängräkningen skulle kunna 

gå till ett på korrekt sätt. Enligt Cohen, et al. (1983) kan det sammanlagda värdet 

ligga mellan en summa på noll till 56. Då varje fråga berörde psykosocial stress slogs 

dessa ihop till ett index som innebär att en sammanslagning av frågornas information 

görs för att skapa en ny variabel. Detta för att kunna få svar på respondenternas 

självupplevda stress samt göra jämförelser. Vidare dikotomiserades en ny variabel 

kallad för stress med två svarsalternativ i enighet med Cohen, et. Al (1983): låg grad 

av stress (0–28) och hög grad av stress (29–56) för att ge svar på graden av 

självupplevd stress bland respondenterna.  

Studien utgår från både statistiska analyser och deskriptiv statistisk som analysmetod 

för att kunna få svar på studiens frågeställningar. För att kunna ge läsaren en mer 

lättläst redovisning av resultatet har deskriptiva analyser i form av diagram använts 

med hjälp av programmet Excel. Detta för att ge en beskrivande bild av variablerna 

kön, ålder, program och stress. För att kunna undersöka den självupplevda stressen 

bland alla studenter användes genomsnittsvärden i form av medelvärde som metod. 

Enligt (Ejlertsson, 2012) är medelvärdet det främsta måttet att använda för att få 

fram summan av alla de värden man vill mäta. För att få fram medelvärdet adderades 

alla värden ihop till en summa som därefter dividerades med antalet värden som 

användes.  

Frågeställning ett presenterades enbart i form av text samt medelvärde för att ge svar 

på utsträckningen av den självupplevda stressen bland högskolestudenter. I de 

resterande frågeställningarna användes deskriptiv statistik för att ge en mer tydlig 

bild utav resultatet medan den statistiska analysen användes för att påvisa eventuella 

samband (Ejlertsson, 2012). I det här fallet användes Pearsons Chi två-test för att 

kunna testa signifikansen mellan variablerna. Med hjälp av ett Chi-två test kan man 

analysera statistiken genom att fastställa om det finns ett samband mellan en studies 

variabler eller ej (Bryman,2011). Chi-två testet utfördes genom att de oberoende 

variablerna kön, ålder och program testades mot den beroende variabeln stress vid 

genomförandet med korstabell som underlag i programmet SPSS. Signifikansnivån 

som användes var 0,05 och om resultatet ligger under signifikansnivån tyder detta på 

ett statistiskt samband och 95% (CI) sannolikhet att det inte uppstått slumpmässigt 

(Ejlertsson, 2012). På fråga två, tre och fyra användes både statistisk analys och 

deskriptiv statistik genom diagram samt chi-två test. 



 

16 

 

5 RESULTAT 

Presentationen av resultatet följer frågeställningarnas ordning som de lyder och 

presenteras med både deskriptiv och analyserande statistik. Den första 

frågeställningens resultat presenteras med hjälp av deskriptiv statistik i form av text. 

De resterande frågeställningarna utgår från båda metoderna.  Totalt deltog 107 

respondenter i studien.  

5.1 Självupplevd stress bland högskolestudenterna  

Analysen av värdet visade att det minsta PSS-14 värdet bland alla studenter låg på nio 

poäng och det högsta låg på 50 poäng. Medelvärdet blev 27,4 poäng utifrån i PSS-

skalan. 47,7% av studenterna upplevde en låg grad av stress och 52,3% upplevde en 

hög grad av stress vilket tyder på en jämn fördelning av studenternas självupplevda 

stress.  

Följande tre frågor från enkäten är intressanta att ta upp utifrån svaren. 

På fråga sex (6): ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och 

stressad?” svarade 35,5% väldigt ofta, 29,9% ganska ofta och 24,3% ibland.  

På fråga 13: ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft 

kontroll på saker och ting?” svarade 38,3% ibland och 27,1% ganska ofta.  

På fråga 15: ”Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med 

att tänka på saker som du måste göra?” svarade 48,6% väldigt ofta. 

5.2 Stress & kön 

Det var fler män än kvinnor som deltog i studien. Männen utgjorde 66,4% (n=71) av 

de representerade respondenterna i datainsamlingen och 33,6% (n=36) var kvinnor. 

Sjuksköterskeprogrammet var det program med flest kvinnor och på 

Högskoleingenjör-Datorsäkerhetprogrammet var alla män. Resterande program hade 

en blandning av de båda könen. Ingen markerade i det här fallet annat som 

alternativ. 
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Det fanns olikheter när det gällde respondentens kön och grad av självupplevd stress. 

Bland männen upplevde 59,2% en låg självupplevd stress jämfört med kvinnornas 

33,3%. Bland kvinnorna upplevde mer än hälften en hög stress 66,7% och 

motsvarande siffra hos männen var 40,8% (Figur 1) 

 

Figur 1: Fördelning av variabeln kön och graden av självupplevd stress presenterat i procent [%] 

(n=107) 

Enligt det beräknade medelvärdet upplever kvinnor en högre grad av stress än vad 

männen gör. För de kvinnliga respondenterna hamnade medelvärdet på 33,4 poäng 

medan männen hamnade på 26,3. Det finns ett samband mellan variabeln kön och 

graden av självupplevd stress (χ²= 6,271, df= 1, p=0,012)  

5.3 Stress & ålder  

78% av respondenterna var mellan 19–23 år och 20,2% var mellan 24–29 år. Det 

fanns skillnader mellan de olika åldersgruppernas upplevelse av stress. Respondenter 

i åldern 19–23 upplevde en högre grad av stress jämfört med de i åldern 24–29. I 

åldersgruppen 19–23 år upplevde 48,8% en låg grad av stress och 54,2% upplevde en 

hög grad av stress.   Av 24–29-åringarna upplevde 68,2% en låg grad av stress och 

31,2% upplevde en hög grad av stress (Figur 2) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Figur 2: Fördelning av variabeln ålder och graden av självupplevd stress presenterat i procent [%] 

Resultatet av medelvärdet gällande variabeln ålder visade att respondenterna i åldern 

19–23 hade ett genomsnitt på 27,6 ≈ 28 i stresspoäng medan de i åldern 24–29 

hamnade på 23,8 ≈ 24 poäng. Det fanns inget samband mellan variabeln ålder och 

den självupplevda stressen (χ²=3,490, df=1, p=0,062).  

 

5.4 Stress & val av program 

Bland respondenterna representerade 38 studenter (34,9%) 

Civilingenjörsutbildningen med inriktning inom industriell ekonomi samt 

maskinteknik, 32 studenter (29,4%) representerade Sjuksköterskeprogrammet, 19 

studenter (18,3%) representerade Högskoleingenjörsutbildningen med inriktning 

datorsäkerhet och 20 studenter (18,3%) representerade Webbprogrammering. 

Sjuksköterskeprogrammet hade den högsta procenten av självupplevd stress och 

respondenterna i Webbprogrammering hade den högsta procenten av låg stress. Av 

respondenterna i sjuksköterskeprogrammet upplevde 43,8% en låg grad av stress och 

56,2% upplevde en hög grad av stress. På Civilingenjörsprogrammen upplevde 58,3% 

en låg grad av stress och 41,7% en hög grad. 57,9% av studenterna på 

Högskoleingenjörsutbildning upplevde en låg grad av stress och 41,7% upplevde en 

hög grad av stress. Av Webbprogrammerings respondenter upplevde 69,9% en låg 

grad av stress och 30,1% en hög grad av självupplevd stress (Figur 3).   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Figur 3: Fördelning av variabeln utbildning och graden av självupplevd stress presenterat i procent. 

Sjuksköterskeprogrammet fick det högsta medelvärdet räknat utifrån PSS-14 

poängsystem med en poäng på 32,4. Därefter låg de resterande programmen på en 

jämn fördelning gällande poäng och självupplevd stress. Civilingenjörsutbildningarna 

fick 27,8 poäng, Webbprogrammering 27,0 och slutligen fick Högskoleingenjör-

datorsäkerhet 27,3 poäng. Det finns ett samband mellan de program respondenten 

läser och den självupplevda stressen (χ²=12,451, df=1, p= 0,033).  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka utsträckningen av den självupplevda stressen 

bland högskolestudenter på Blekinge Tekniska Högskola. Frågeställningarna gällde 

ett eventuellt samband mellan stress och variabler som kön, ålder och program. Med 

tanke på att både syfte samt frågeställningar var deduktiva genom att vara inriktade 

på att finna samband och utsträckning av stress, valdes en kvantitativ metod som 

lämplig forskningsansats. Om syftet däremot varit att studera djupare angående 

respondenternas erfarenheter om stress, hade en kvalitativ studie varit lämplig 

(Bryman, 2011). Studiens datainsamlingsmetod var enkäter då det kan ge en mer 

överskådlig bild av en population. Nackdelen med enkäter är att man inte kan ställa 

ytterligare följdfrågor för att fördjupa sig i respondentens svar (Bryman, 2011). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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På grund av begränsad tid påverkades författarens val av studiedesign till att bli en 

tvärsnittsstudie. Denna typ av studiedesign är mest lämplig i detta fall då designen 

används för att ge en uppfattning om studiepopulationen vid ett enda tillfälle. Den 

används även för att jämföra och mäta vilket passade in på studiens frågeställningar. 

Då det blev problem med studiepopulationen under studien, fick författaren en 

förfrågan om att komma tillbaka och lämna ut ytterligare enkäter vid ett annat 

tillfälle. Då studien utgick från en tvärsnittsstudie var detta inte lämpligt då 

datainsamlingen enbart sker vid ett tillfälle. En nackdel med att använda sig av 

tvärsnittsstudie som design är att bortfallet kan ge felaktiga resultat. Det är även 

viktigt att betona att studiedesignen kan influeras av temporära händelser och 

påverka resultatet vilket kan ses som en nackdel (Merril, 2013).  I det här fallet 

påverkades resultatet av att det var tentamensveckor före och efter enkäterna 

lämnades ut till respondenterna. 

Studien var från början tänkt att avgränsa sig till studenter som läst två terminer eller 

mer men ändrades under tidens gång. Detta med anledning av att förekomsten utav 

stress kan variera bland studenterna beroende på vilka medel de har för att motverka 

stressen. En student som läser sin första termin kan uppleva stress på grund av att de 

inte är lika vana vid studiegången som en mer erfaren student är. Emellertid kan en 

erfaren student uppleva stress i form av att kraven ökar i samband med tiden på 

högskolan och att de måste prestera både mer och bättre för att lyckas.  

För att få fram ett urval till studien användes ett bekvämlighetsurval då det brukar 

leda till att svarsfrekvenser blir höga (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet hade sin 

fördel då det bidrog till att svarsfrekvensen blev hög, (95%). Antalet respondenter var 

lägre än förväntat i vissa program. Detta kan ha påverkat resultatet så att 

förekomsten av självupplevd stress antingen ökat eller minskat om dessa istället var 

närvarande. Eftersom urvalet var så pass litet kan inte resultatet direkt generaliseras 

med övriga högskolestudenter runt om i landet (Bryman, 2011). Urvalet var tänkt att 

ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor men det var betydligt fler män som 

deltog. 

Från början var det tänkt att utgå ifrån några specifika program med anledning av 

den höga populationen inom programmet/programmen. Då dessa inte kunde/ville 

delta i undersökningen fick författaren istället tänka om och försöka få kontakt med 

de som kunde tänka sig ställa upp. Att högskolan hade tentaveckor då 

datainsamlingen var tänkt att ske och enbart respondenter från vissa program var 

tillgängliga kan ses som en svaghet. Datainsamlingsmetoden gick till så att 

författaren först tog kontakt via mail genom att en förfrågan skickades till 

programansvariga för att få godkännande och tillgång till respondenter. Hade 

datainsamlingen skett vid ett annat tillfälle hade det förmodligen varit betydligt 
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enklare att nå ut till studiepopulationen. Vid utdelningen av enkäterna fick 

respondenterna information både genom missivbrevet samt muntlig information om 

sina forskningsetiska rättigheter.   

6.1.1 Bortfall 

Externa samt interna bortfall är viktiga att beakta i sin studie då det enligt Bryman 

(2011) kan påverka författarens analys. Enkäten var utformad för att undvika ett 

internt bortfall genom att ytterligare alternativ till frågan om kön lades till. Eftersom 

studien hade som frågeställning att studera om stress hade ett samband med 

respondentens kön, var det av vikt att tänka på att det finns personer som varken 

identifierar sig som kvinna eller man. Före och efter utlämningen av enkäten fördes 

statistik över hur många enkäter som lämnades ut samt hur många som var ifyllda 

och lämnades tillbaka, för att på så sätt få reda på om ett externt bortfall hade skett. 

Att alla respondenter som fanns närvarande under lektionerna besvarade enkäterna 

tyder på att studien fick ett lågt externt bortfall bortsett från att vissa enkäter inte 

kunde användas. Detta antecknades och markerades som bortfall i SPSS.   

6.1.2 Genomförandet, databearbetning & analys 

Trots att studien följer forskningsetiken samt de kvalitetskriterier som ska följas, 

finns givetvis både styrkor och svagheter att diskutera. En styrka är att det var möjligt 

för respondenterna att ställa frågor till författaren innan enkäten lämnades ut ifall 

det var några oklarheter.  I samband med utdelningen av alla enkäter har de 

forskningsetiska principer följts för att ta värn om respondenternas integritet och 

rättigheter. Studien följde dessa principer genom att utgå ifrån samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet (WHO, 2001). 

Enkäten PSS-14 användes som mätinstrument då det enligt Bryman (2011) är en 

tidseffektiv metod att använda sig av. En nackdel var att genomförandet skedde före 

och efter tentamensveckorna vilket kan ha påverkat resultatet då mätinstrumentet 

mäter stressen under den senaste månaden.  Författaren tog inte hänsyn till att det 

kunde finnas engelskspråkiga studenter som inte behärskar det svenska språket fullt 

ut. Ytterligare kopior av den engelska versionen av PSS-14 hade kunnat skrivas ut för 

att tillhandahålla dessa respondenter. I samband med detta kunde missivbrevet 

översatts till engelska och den muntliga presentationen getts på engelska. Eventuella 

respondenter med läs- och skrivsvårigheter kunde fått extra tid för att läsa igenom 

och tolka enkäten. Frågorna var relativt långa och kan för vissa upplevas som svåra 

att tolka när man läser dem. En fördel med att använda enkäten var att den blivit 

använd tidigare.  
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Databearbetningen skedde genom användandet utav programmet SPSS där frågorna 

matades in manuellt för att få svar på de frågeställningar som studien var avsedd att 

studera. Chi-två test och deskriptiv statistik i form av stapeldiagram användes som 

statistisk metod för att kunna analysera resultat och ta reda på om det fanns och 

påvisa eventuella samband. Variablerna kön och ålder dikotomiserades då ingen i 

studien valde alternativet annat samt att det enbart var två personer som valde 25–

29 eller äldre som alternativ. Svarsalternativet blev istället till bara ”man” och 

”kvinna” samt ”19–23” och ”24–29” för att kunna göra analysen lättare. Detta gällde 

även för variabeln program där en sammanslagning av vissa program gjordes. 

Däremot kan det ses som en nackdel då urvalet bland programmet inte var jämnt 

fördelat vilket kan ha påverkat. Dikotomiseringen kan ha påverkat resultatet med 

tanke på att svarsalternativen kodades om. 

Då alla frågorna i PSS-14 berörde psykosocial stress, slogs värdena ihop till ett index 

som sedan dikotomiserades vidare till två svarsalternativ för att representera låg eller 

hög nivå av stress. Med anledning av att de flesta respondenter i denna studie 

hamnade mitt på gränsen av poängskalan hade ett ytterligare alternativ kunnat 

läggas till i SPSS i form av en ny variabel kallad ”måttlig stress”. Då många hamnade 

precis under eller över gränsen räknades detta som att de har en låg-hög självupplevd 

stress när de säkerligen egentligen känner av en måttlig stress. Emellertid hade det 

blivit svårt att undersöka och få svar på frågeställningarna och ingen jämförelse hade 

kunnat göras. Poängen slogs ihop för att kunna beräkna medelvärdet vilket Ejlertsson 

(2012) anser är den typen av mått som ger mest information av värdet. 

Då författaren ville mäta sambandet mellan de utvalda variablerna, ansågs 

analysmetoden chi-två att vara mest lämpad att använda sig av. Frågeställningarna 

utgår ifrån både diagram och chi-två test för att ge en både enkel och analyserande 

bild av resultatet till läsaren. Enligt (Ejlertsson, 2012) behöver inte resultatet av en 

undersökning med högt statistiskt samband betyda att det finns ett orsakssamband 

som ligger bakom. En nackdel med denna analysmetod är att den inte kan mäta hur 

pass stark sambandet är.  

För den första frågeställningen analyserades all data med hjälp av deskriptiv statistik 

och presenterades i procent för att kunna visa frekvensen. Detta gällde även för de 

resterande frågeställningar med diagram för att kunna presentera en enkel bild att 

tolka och förstå. Vid fråga två, tre och fyra användes deskriptiv statistik samt chi-två 

test för att få svar på frågeställningarna. Här ingick bakgrundsvariablerna kön, ålder 

samt utbildning vilka ställdes mot den beroende variabeln stress med analysmetoden. 

Chi-två testet är däremot känsligt beroende på storleken av stickprovet vilket kan ses 

som nackdel då det kan påverka värdet (Bryman,2011). Vidare betonar Bryman 

(2001) att ju större urval en studie har, desto större chans blir det att en statistisk 
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signifikans förekommer. Med tanke på att urvalet i denna studie var så pass liten är 

detta något som kan ha påverkat resultatet.  

Att författaren är relativ ny med att använda SPSS kan ha påverkat genomförandet 

utav databearbetningen. Dessutom hade styrkan utav signifikansen kunnat testas för 

att se hur pass starkt eller svagt sambandet är mellan variablerna. 

6.1.3 Forskningsetik & kvalitetskriterier 

Respondenternas deltagande har behandlats så konfidentiellt som möjligt genom att 

inga namnteckningar eller annan personlig information krävdes i samband med 

datainsamlingen. Efter att ha samlat in alla enkäter numrerades dessa och alla 

program tilldelades en bokstav för att skilja dem åt. Konfidentialitetskravet kan ha 

påverkats i samband med att vissa program hade respondenter som ”stod ut” när det 

gällde deras kön eller ålder. Det fanns program där majoriteten bestod utav en viss 

ålder och där enbart en eller ett fåtal respondenter var äldre. Allt material användes 

enbart till studiens ändamål och ingen utomstående fick tillgång till materialet vilket 

uppfyller nyttjandekravet. 

Informationskravet följdes genom att muntligt och skriftligt presentera syftet med 

studien och respondenternas etiska rättigheter. Då det säkerligen finns de som inte 

läser igenom missivbrevet bestämde författaren sig för att muntligt presentera 

studiens syfte och se till att alla blev informerade innan enkäten lämnades ut. 

Informationskravet kan ha påverkats då det kan ha funnits de som inte läser eller 

talar svenska och även personer med läs- och skrivsvårigheter. Detta var svårt att 

beakta men är något som kan tas hänsyn till i framtida studier genom information 

tillgänglig på andra språk och med ett lättläst missivbrev.  

Författaren har följt samtyckeskravet genom att inför varje utdelning av enkäten 

förklarat syftet med studien, att det är helt frivilligt att delta samt att de kan avsluta 

deltagandet när som helst. Då insamlingen pågick under en kort stund kan detta ha 

påverkat deras samtycke då det gick relativt snabbt till för att föreläsningen inte 

skulle dra ut på tiden. Deras samtycke kan även ha påverkats då kursernas föreläsare 

var närvarande och de kan ha känt sig tvungna att svara på enkäten fastän de 

egentligen kanske inte ville. 

En fördel med studien som både gynnade författaren och respondenterna själva var 

valet att lägga till alternativet ”annat” som ett ytterligare svarsalternativ vid frågan 

angående kön. Detta gynnar författaren eftersom det kan minska det interna 

bortfallet och det visar dessutom respekt mot de respondenter som inte anser sig vara 

man eller kvinna. Om inte svarsalternativet fanns hade respondenterna förmodligen 
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inte känt sig manade att svara över huvud taget då de kunde känt sig exkluderade. I 

det här fallet var det dock ingen respondent som valde att fylla i det här alternativet. 

En nackdel är att författaren själv har blivit exponerad för studiestress, vilket kan ha 

påverkat synsättet på stress och urvalet av de program som ansågs lämpliga till 

undersökningen. Däremot har studien och författaren strävat efter att vara så 

objektiv som möjligt och inte låtit tidigare erfarenheter samt värderingar av stress 

påverka. 

Reliabiliteten i anknytning till mätinstrumentet PSS-14 är både positivt och negativt 

då den avser det den ska mäta men inte blivit testad då det gäller den svenska 

versionen. Cohen et al., (1983) testade den interna reliabiliteten utav PSS-14 genom 

ett Cronbach alfatest vilket kom fram till att mätinstrumentet har α = 0,84 som 

resultat. Detta tyder även på att mätinstrumentet har en hög validitet vilket i sin tur 

var orsaken till att det användes till studien (Cohen et al., 1983). På grund av för lågt 

deltagande, kan inte en generalisering genomföras vilket kan ses som en nackdel.  

6.2 Resultatdiskussion 

PSS-14 användes som instrument i studien för att mäta en individs stressnivå och 

svårigheter under den senaste månaden. Då urvalet är så pass litet är det svårt att 

kunna genomföra en konkret generalisering, däremot kan det användas för att ge en 

viss inblick i hur studenternas självupplevda stress ser ut (Bryman,2011). Med tanke 

på att några av studenterna precis hade haft tentamenveckor då de återstående 

enkäterna lämnades ut, kan detta ha påverkat resultatet och ses som en nackdel. 

Detta kan ha påverkat respondentens självupplevda stress jämfört med om det inte 

varit tentamenveckor. 

6.2.1 Utsträckningen av självupplevd stress bland högskolestudenter 

Studiens resultat tyder på att det finns en varierande utsträckning av stress där det 

lägsta PSS-värdet bland alla studenter låg på nio poäng och det högsta låg på 50 

poäng. Medelvärdet bland alla studenter låg på 27,4 poäng i PSS-skalan. Detta är på 

gränsen till hög stress enligt skalan vilket kan tolkas som att studenterna upplevt en 

måttlig till hög grad av stress under den senaste månaden. Det är av betydelse vilken 

typ av stress det är då det kan handla om en kortvarig stress som behövs om man som 

student ska kunna ta sig an nya uppgifter och gå vidare med sina studier.  

Majoriteten av respondenterna svarade på fråga 15 att de väldigt ofta tänker på saker 

som de måste göra. På fråga13 angav respondenterna att de ibland har kontroll på 
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saker och ting. Detta kan tolkas som att studenterna behöver känna av en måttlig 

stress, fundera på saker som de måste göra och ha en viss grad av kontroll för att 

vardagen ska gå framåt och ta sig an nya uppgifter. En individ med hög nivå utav 

KASAM har mer resurser att kunna hantera och förstå problemet vilket i sin tur 

minskar stressen (Antonovsky, 2005) 

Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,1990) kan även kopplas till frågorna 

då det handlar om att uppnå en balans mellan kontrollen över situationen man har 

och de krav som ställs på en för att kunna gå vidare framåt och bli bättre. Det kan 

även tolkas som att studenter ofta tänker på saker för att kunna göra planeringar 

vilket leder till att de har mer kontroll över det som ska komma. Om man utgår från 

modellen känner de flesta studenter att de upplever höga krav samtidigt som de har 

en måttlig till måttlig grad av kontroll vilket kan vara orsaken till att de känner stress. 

Emellertid kan de höga kraven ses som positiva och nödvändiga eftersom de 

förbättrar studenternas prestation inom skolan.  

6.2.2 Kön  

I studien deltog fler män än kvinnor. Resultatet tyder på att kvinnor har en högre 

grad utav självupplevd stress. De kvinnliga studenternas medelvärde låg på 33,4 

poäng medan männens låg på 26,3. Resultatet är något som matchar de tidigare 

studierna om den självupplevda stressen bland högskolestudenter vilka säger att 

kvinnor upplever mer stress än män (Statistiska Centralbyrån, 2007). Dessa 

könsskillnader har påverkat resultatet gällande den självupplevda stressen mellan de 

olika programmen då det var övervägande kvinnor i ett program. 

Med hjälp av ett Chi-två test visade analysen att det finns ett samband gällande 

respondentens kön och den självupplevda stressen där kvinnor var mer utsatta för 

hög stress. Enligt Matud (2004) upplever kvinnor mer stress än vad männen gör 

vilket kan bero på deras coping och individens egenskaper. Han beskriver vidare att 

kvinnor upplever mer daglig stress i form av frustationer och krav där problem inom 

familjen, vänner och hälsa anses vara det som påverkar. För männen är ekonomi och 

arbete/skola det som påverkar hur pass stressade de är. Könsskillnaderna tyder enligt 

Matud (2004) på att män är mer benägna att använda sig av mer hanterande 

copingmetoder medan kvinnor går efter mer känslomässiga beteenden. De manliga 

studenterna på högskolan har sannolikt inte samma syn på stressiga situationer som 

kvinnor har och de hanterar även dessa situationer annorlunda. Enligt Stallman & 

Hurst (2015) kan en låg förmåga av coping och extrem stress leda vidare till 

utvecklandet av psykiska besvär.  
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6.2.3 Ålder 

Majoriteten av de som har svarat på enkäterna är i ålderskategorin 19–23 och hade 

28 som poäng på PSS-skalan medan ålderskategorin 24–29 hamnade på 24 poäng. 

Enligt Chi-två testet fanns det ingen statistisk signifikans mellan respondentens ålder 

och den självupplevda stressen. Detta kan bland annat tyda på att den självupplevda 

stressen ser olika ut hos individer beroende på hur de tar sig an olika uppgifter och 

stressiga situationer. Mycket beror på de krav som individen ställs inför och hur pass 

hög kontroll samt stöd den känner att den har inför situationen (Karasek & 

Theorell,1990). En äldre student kan uppleva att den har låga krav men ingen 

kontroll eller stöd vilket leder till stress. Likaså kan en yngre student med kontroll 

och stöd från sin omgivning ändå uppleva höga krav som väldigt stressande. Hur en 

student upplever stress beror bland annat på balansen mellan de krav som ställs och 

förmågan att kunna bemöta dessa.  

Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om majoriteten av respondenter inte 

bestod av enbart 19–23 åringar utan hade varit en blandning av både yngre och äldre. 

Detta hade sannolikt resulterat i en signifikans mellan respondentens ålder och den 

självupplevda stressen om urvalet varit större. Enligt Aldwin, Et.al (1991) minskar 

den självupplevda stressen med åldern och tiden. Det kan bero på att man genom 

erfarenheter lär sig vad som leder till en ökad stress och att självtilliten ökar. Då 

urvalet handlade om högskolestudenter är det förväntat att dessa har de resurser som 

krävs för att kunna kontrollera sin stress i en viss grad. Det är däremot viktigt att 

poängtera att den ojämna fördelningen kan ha influerat resultatet då det inte var ett 

jämt antal i varje kategori.  

6.2.4 Program  

Då Chi-två testets p-värde hamnade på 0,033 tyder detta på att det finns ett 

statistiskt samband mellan det program som respondenten läser samt självupplevd 

stress.  Däremot var urvalet gällande program inte jämnt fördelat vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

Sjuksköterskeprogrammet var det program där stressnivån var högst jämfört med de 

andra programmen. Det är svårt att säga vad orsaken till detta är men det kan tänkas 

bero på att sjuksköterskestudenterna får genomgå mer praktiska moment än vad de 

andra programmen gör. De får ofta befinna sig på praktik där nya främmande 

miljöer, situationer och intryck uppstår vilket i vissa lägen kan vara svåra att hantera 

och som kan leda vidare till stress. Relationen studenten har till miljön den befinner 

sig i påverkar den självupplevda stressen. Här spelar många psykosociala faktorer roll 
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då balansen mellan förmågan samt kraven är det som avgör hur pass stressade de 

blir.  

Däremot är det viktigt att betona att den höga graden av stress inte enbart behöver 

vara negativ om det är kortvarig stress som kan hjälpa till vid studenternas prestation 

och ta sig an nya situationer. Då sjuksköterskeprogrammet dessutom är 

kvinnodominerat kan detta ha påverkat sambandet mellan program och stress till 

skillnad från om programmet istället hade en jämn fördelning av de båda könen. 

Eftersom Blekinge Tekniska Högskola är en skola med fokus inom teknik och IT, blev 

det självfallet att fler program inom det tekniska området blev aktuella. Till skillnad 

från sjuksköterskeprogrammet hamnade de resterande programmen på gränsen till 

hög stress utifrån PSS-skalan. Det var däremot på de tekniska programmen som en 

student fick hela 50 poäng. Inom de tekniska programmen kan examinationer, 

seminarium, tentor och ständigt ökade krav tänka sig vara stressorer som påverkar. 

Hur pass svåra dessa är att handskas med påverkar i sin tur den självupplevda 

stressen och under perioder då det är exempelvis tentamensvecka kan de bli allt mer 

utsatta. Då studien genomfördes både innan och efter tentamensveckor finns det en 

stor sannolikhet att resultatet hade sett annorlunda ut om studien genomförts under 

en mer lugn period.  

6.2.5 Förslag till ny forskning 

Studien visar hur den självupplevda stressen kan se ut bland högskolestudenter på 

Blekinge Tekniska Högskola. Urvalet är för litet i denna studie men kan ändå 

användas i syfte för att tydliggöra studenters behov av hälsofrämjande insatser för att 

motverka stress som gynnar både högskolan och individerna själva. Som student själv 

anser forskaren att varje högskola och universitet aktivt bör förebygga stressen bland 

högskolestudenter genom att implementera åtgärder som anses lämpliga både genom 

studenthälsan och andra strategier.  

Det är av vikt att genomföra framtida studier och forskning om stress bland 

ungdomar och högskolestudenter då de är en utsatt grupp (Statistiska Centralbyrån, 

2007). Man skulle kunna genomföra en studie där man jämför om den upplevda 

stressen skiljer sig åt på samma program fast på olika högskolor. På så sätt skulle 

man kunna undersöka hur effektivt högskolor arbetar hälsofrämjande med 

studenterna och hur de kan lära sig utav varandra. Det hade dessutom varit 

intressant att forska vidare om studenter upplever en högre grad av stress jämfört 

med andra individer som inte studerar för att få fram eventuella skillnader. Enligt 

Stallman (2010) har studenter en högre nivå utav stress jämfört med de som inte 

studerar vilket kan tänkas bero på de ständiga krav som pågår. Att undersöka detta 
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hade kunnat fungera genom att ha ett urval bestående av både studenter och de som 

inte studerar. Vidare hade det varit intressant att studera hur studenters grad av 

stress påverkar dess brukande av riskfaktorer så som rökning, alkohol med mera. 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att genomföra studier där man 

undersöker stressorer som kan anses leda till stress för studenterna. Detta kan bidra 

till att man kan arbeta mer förebyggande mot de faktorer som man vet orsakar stress 

och utveckla fler hälsofrämjande metoder. Man kan till exempel undersöka och 

jämföra studenters socioekonomiska status för att ta reda på hur och om det har en 

inverkan på deras stressexponering. Socioekonomisk status kan kopplas till KASAM 

genom komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. En individ 

med låg socioekonomisk status kan ha låg hanterbarhet då det inte finns några 

tillgängliga resurser vare sig ekonomiska som sociala. Detta kan även påverka 

meningsfullheten negativt genom en känsla av lägre motivation vilket i sin tur leder 

till stress (Antonovsky, 2005). Ett annat exempel är att utgå från Krav-kontroll-

stödmodellen och undersöka hur studenters krav, kontroll samt stöd i utbildningen 

påverkar stressexponeringen och använda detta som underlag till att utveckla 

hälsofrämjande metoder. Enligt (Karasek & Thorell, 1990) har dessa faktorer 

betydelse för varför vissa personer har en högre stressexponering jämfört med andra. 

7 SLUTSATSER 

• Totalt deltog 107 respondenter i studien. 47,7% upplevde en låg grad av stress 

och 52,3% upplevde en hög grad av stress vilket tyder på en jämn fördelning av 

studenternas självupplevda stress och att den varierar mellan måttlig till hög 

stress.  

• Det finns ett samband mellan respondentens kön och den självupplevda 

stressen.  

• Det finns inget samband mellan respondentens ålder och den självupplevda 

stressen.   

• Det finns ett samband mellan det program som respondenten läser och den 

självupplevda stressen.  
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BILAGA A; PSS14-ENKÄTFORMULÄR 

Frågor om påfrestningar i ditt liv 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilket kön har du?  Man         Kvinna        Annat     

 

2. Hur gammal är du? 19-23         24-29        30-35     36 eller äldre  

 

3. Vilken utbildning läser du?     

__________________________________________________________________________ 

 

Frågorna nedan handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. För varje 

fråga anger du 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 och ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning.  

 

 

 Aldrig Nästan  Ibland Ganska  Väldigt     
 aldrig  ofta ofta    

0 1 2 3 4    

 

4. 4.Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt dig 

upprörd på grund av att 

något oväntat har inträffat? 

 

          

  
5. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt att du 

inte kunnat kontrollera 

viktiga saker i ditt liv? 

 

       

  
6. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt dig 

nervös och stressad? 

 

        

  
7. Hur ofta har du under den 

senaste månaden 

framgångsrikt hanterat 

vardagsproblem och 

irritationsmoment? 

 

      

  
8. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt att du 

effektivt kunnat hantera 
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viktiga förändringar som 

inträffat i ditt liv? 

 

  
9. Hur ofta har du under den 

senaste månaden känt tilltro 

till din egen förmåga att 

hantera personliga problem? 

 

 

       

  
10. Hur ofta har du under 

den senaste månaden känt 

att saker och ting gått din 

väg? 

 

     
     

 

  
  
11. Hur ofta har du under 

den senaste månaden tyckt 

att du inte kunnat klara av 

allt du skulle ha gjort? 

 

        

  
12. Hur ofta har du under 

den senaste månaden kunnat 

kontrollera 

irritationsmoment i ditt liv? 

 

      
     

 

  
13. Hur ofta har du under 

den senaste månaden känt 

att du har haft kontroll på 

saker och ting? 

 

        

  
14. Hur ofta har du under 

den senaste månaden blivit 

arg på saker som har hänt 

och som du inte kunnat 

kontrollera? 

 

        

  
15. Hur ofta har du under 

den senaste månaden 

kommit på dig själv med att 

tänka på saker som du måste 

göra? 

 

       

  
16. Hur ofta har du känt 

under den senaste månaden 

haft kontroll över hur du 

använder din tid? 
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17. Hur ofta har du under 

den senaste månaden tyckt 

att svårigheter har tornat 

upp sig så mycket att du inte 

kunnat hantera dem? 

 

      

 
Stort tack för din tid ! 
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BILAGA B; Missivbrev 

 

Missivbrev 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Viktor Söderström och läser sjätte terminen på det Folkhälsovetenskapliga 

programmet på Mälardalens Högskola i Västerås. I min C-uppsats för kandidatexamen har jag 

valt att studera den självupplevda stressen bland högskolestudenter samt redovisa eventuella 

samband mellan kön, ålder och program. Studien är en tvärsnittsstudie med enkäter som 

datainsamlingsmetod vilket kommer att delas ut till studenter vid olika akademier på Blekinge 

Tekniska Högskolan. 

 

Dagens forskning visar på att den självskattade hälsan har försämrats bland ungdomar och 

studenter. Likaså är stress och liknande stressrelaterade besvär är ett stort problem vilket 

påverkar både individerna själva och samhället i sig. Då stress kan leda vidare till ohälsa och 

andra sjukdomar så är det av vikt att studera studenters självskattade stress då det kan 

användas för att påvisa hur stort problem det är och skapa eventuella åtgärder.  

 

Att vara med och medverka i undersökningen är helt frivilligt samt att du kan avsluta din 

medverkan när du vill. Din medverkan är helt anonym likaså allt material som samlas in då 

enkäterna kommer att förstöras efter att studien har avslutats. Efter att du har lämnat tillbaka 

enkäten så ger du ditt samtyckte till att vara med och delta i studien. 

Tack för din medverkan! 

___________________________________________________________________________

___ 

Eventuella synpunkter eller frågor besvaras utav:  

Viktor Söderström 

Mail: vsm15001@student.mdh.
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