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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband 
med deras studier. För att granska högskolestudiernas stress så har en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer använts. Sammantaget intervjuades åtta högskolestudenter. 
Intervjudatan analyserades fram genom en manifest innehållsanalys och resultatet har 
därefter kopplas till teorierna känsla av sammanhang (KASAM) samt krav-kontroll- och 
stödmodellen.  

Resultatet visade att det fanns två primära faktorer som bidrog med uppkomsten av stress för 
högskolestudenterna; hög arbetsbelastning och egna krav och farhågor. Sammantaget 
belyste faktorerna att studenterna kände sig stressade eftersom de inte alltid kunde påverka 
eller styra över arbetsaspekter såsom arbetsmängden, arbetsuppläget eller arbetstempot. På 
grund av stressen kände studenterna stundtals bristande kontroll och sammanhang med 
sina studier. 

Utöver stressfaktorerna framkom det att studenterna använde sig av tre strategier för 
hanteringen av stress; att upprätthålla en positiv arbetskultur, etablera stöd från andra och 
föranskaffa sig flera vila och återhämtnings möjligheter. Strategierna medförde att 
studenterna kunde enklare hantera deras stress genom att ett begripligt arbetsupplägg från 
skolan erhölls, ha något litet att eftersträva/se fram emot, att kunna ta hjälp av närstående 
och arbetskollegor samt att kunna alstra ny energi genom att nyttja flera vilo- och 
återhämtnings perioder. Studenter som använde sig av samtliga tre strategier verkade känna 
mindre spändhet och mer sammanhang än andra studenter. 

Nyckelord: stress, folkhälsa, högskolestudenter, coping, KASAM, Krav-kontroll- och 
stödmodellen. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to investigate how college students handle stress in connection 
with their studies. In order to study the stress of college students, a qualitative method with 
semi-structured interviews has been used. Altogether, eight college students were 
interviewed. The interviews were analyzed by a manifest content analysis and the result has 
been linked to the theories Sense of Coherence (SOC) and Demand-Control-Support Model. 

The result showed that there were two primary factors that contributed to the emergence of 
stress for the college students; high workloads and their own demands and concerns. 
Generally, the factors highlighted that the students felt stressed because they could not 
always influence or control work aspects such as workload, work situation or work tempo. 
Because of the stress, the students sometimes felt a lack of control and coherence with their 
studies. 

In addition to the stress factors, it emerged that the students used three strategies for 
managing stress; maintaining a positive work culture, establishing support from others and 
acquiring several rest and recuperation opportunities. The strategies meant that the students 
could easily manage their stress by obtaining an understandable work structure from the 
school, having something small to strive for/look forward to, being able to take help from 
relatives and work colleagues and being able to generate new energy by utilizing several 
rest and recuperation periods. Students who used all three strategies seemed to feel less 
tension and more context than other students. 

Keywords: stress, public health, college students, coping, Sense of Coherence (SOC), 
Demand-Control-Support Model. 



1 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ............................................................................................................... 4 

2 BAKGRUND ...................................................................................................................... 5 

2.1 Definitioner ................................................................................................................. 5 

2.1.1 Stress ................................................................................................................. 5 

2.1.2 Stressorer och stresskänslighet ......................................................................... 5 

2.1.3 Coping och stresshantering ................................................................................ 5 

2.2 Stress och stressens påverkan på människan ....................................................... 6 

2.2.1 Grundprinciperna för stress ................................................................................ 6 

2.2.2 Stressens fysiologiska effekt .............................................................................. 7 

2.2.3 Statistik om stress .............................................................................................. 8 

2.2.4 Tidigare forskning om stress .............................................................................. 9 

2.3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................... 10 

2.3.1 Känsla av sammanhang - KASAM ................................................................... 10 

2.3.2 Krav-kontroll- och stödmodellen ....................................................................... 11 

2.4 Problemformulering ................................................................................................. 12 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................. 12 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 12 

4 METOD ............................................................................................................................ 13 

4.1 Metodval .................................................................................................................... 13 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 13 

4.3 Datainsamling ........................................................................................................... 14 

4.3.1 Intervjuutförandet .............................................................................................. 15 

4.4 Databearbetning och analys ................................................................................... 15 

4.5 Kvalitetskriterier ....................................................................................................... 17 

4.6 Etiska överväganden ............................................................................................... 17 

5 RESULTATSAMANSTÄLLNING .................................................................................... 18 

5.1 Hög arbetsbelastning ............................................................................................... 19 



2 

5.1.1 Arbetsbelastningen ........................................................................................... 19 

5.1.2 Tidsbristen ........................................................................................................ 20 

5.1.3 Den dåliga arbetsstrukturen ............................................................................. 20 

5.2 Egna krav och farhågor ........................................................................................... 21 

5.2.1 Framtida osäkerheter ....................................................................................... 21 

5.2.2 Att inte kunna stänga av från skolarbetet ......................................................... 21 

5.2.3 Egna höga arbetskrav ...................................................................................... 22 

5.3 Positiv arbetskultur .................................................................................................. 22 

5.3.1 Genomtänkt arbetsupplägg .............................................................................. 22 

5.3.2 Positivt förhållningsätt ....................................................................................... 23 

5.3.3 Belöningar ........................................................................................................ 23 

5.4 Stöd från andra ......................................................................................................... 23 

5.4.1 Det sociala stödet ............................................................................................. 23 

5.5 Vila och återhämtnings möjligheter ....................................................................... 24 

5.5.1 Vila och återhämtning ....................................................................................... 24 

5.5.2 Arbetspauser .................................................................................................... 24 

6 DISKUSSION .................................................................................................................. 25 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................... 25 

6.1.1 Metodvalsdiskussion ........................................................................................ 25 

6.1.2 Urvalsdiskussion ............................................................................................... 26 

6.1.3 Diskussion om datainsamlingen ....................................................................... 26 

6.1.4 Analysdiskussion .............................................................................................. 27 

6.1.5 Kvalitetskriteriers diskussion ............................................................................ 28 

6.1.6 Etikdiskussion ................................................................................................... 29 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................. 30 

6.2.1 Diskussion om vilka faktorer som högskolestudenterna upplever som 
bidragande till uppkomsten av stress ............................................................... 30 

6.2.2 Diskussion om vilka strategier högskolestudenterna använder sig av för att 
hantera stressen ............................................................................................... 31 

7 SLUTSATSER ................................................................................................................. 33 

7.1 Förslag på framtida forskning ................................................................................. 33 



3 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 35 

 

BILAGA A; INTERVJUGUIDE 

BILAGA B; MISSIVBREV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 INTRODUKTION 

Stress är en viktig och grundläggande funktion som finns som en naturlig reaktion i kroppen. 
Stress mobiliserar kraft och energi när det behövs och gör individen mer fokuserad och 
dessutom snabbare i reaktionerna. Om stressen bli allt för långvarig kan den bli svår att 
hantera och kan därför leda till konsekvenser för hälsan. Det i sin tur kan leda till att 
stressrelaterade diagnoser fortsätter att öka vilket i sin tur kan öka samhällets kostnader för 
sjukvård. 

Studiestressen i Sverige fortsätter att öka och någon exakt förklaring varför finns inte. Många 
högskolestudenter beskriver idag sin vardag som stressad och om trenderna fortsätter att öka 
kan detta, på sikt, leda till ett mer omfattande folkhälsoproblem. Att förstå studenternas 
stress är därmed centralt ur ett rent folkhälsovetenskapligt perspektiv. Genom att förstå den 
studierelaterade stressen kan nya eller förbättrade hälsoinsatser skapas mot den inom olika 
akademiska miljöer. Främjande och hälsosamma studiemiljöer är av fördelaktighet eftersom 
dessa förbättrar chanserna för studenterna att kunna fullborda sina studier eller för att 
kunna åstadkomma högre betyg. Välmående och välutbildade studenter är en uppenbar samt 
förmånlig tillgång för både skola och samhälle i stort.  

Intresset att undersöka högskolestudenternas stress väcktes då författaren själv är 
högskolestudent som observerat att vissa studenter upplevde betydligt mindre stress än 
andra i samband med deras studier. Författaren ville därmed veta varför de observerade 
avvikelserna förekom och om det existerade några specifika anledningar för varför vissa 
studenter upplevde mindre stress än andra. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer ämnet, tidigare forskning, teoretiska perspektivet och 
problemformuleringen presenteras samt förklaras. Syftet med studien är att undersöka hur 
högskolestudenterna hanterar stress i samband med deras studier. 

2.1 Definitioner 
I detta stycke kommer olika centrala termer och begrepp som använts inom studien 
förklaras. 

2.1.1 Stress 

Förenklat uttryckt används begreppet stress för att förklara olika komplexa psykiska och 
fysiska reaktioner individer får när de ställs inför olika krävande situationer. Krävande 
situationer beskrivs som exponeringar av olika stressorer som uppfattas som svåra eller 
obehagliga (Bragée, 2010). Där själva responsen (stressen som uppenbarar sig) kan uppfattas 
som en fysiologisk försvarsrespons (motreaktion) mot stressorerna (Monat & Lazarus, 1991). 

2.1.2 Stressorer och stresskänslighet  

Stressorer är olika påfrestande fysiska, psykiska eller sociala faktorer som utlöser 
stressreaktioner. Stressorerna är associerade med människors generella tolerans för stress; 
det vill säga hur stor eller liten stresskänslighet en människa besitter. Stresskänsligheten 
avser individuella och situationella faktorer som skapar stress därtill vilka 
belastningseffekter som uppfattas av den enkilde. Med detta så förklarar stresskänsligheten 
varför och hur en individ blir stressad. Hur stor eller liten stresskänsligheten är beror helt på 
vilka kunskaper, inre resurser (egna styrkor, personlighet et cetera) och socialt stöd som 
finns tillgängligt att tillgå (Karlssson, 2017). 

2.1.3 Coping och stresshantering 

Karlssson (2017) förklarar att människors stresshantering sker genom två specifika 
copingstrategier: extern coping och intern coping. Extern coping innefattar att individer 
försöker hitta mer direkta sätt att lösa eller motverka stressamma situationer. Exempelvis att 
söka lösningar från andra, sänka ambitionsnivån, medvetet undvika eller attackera sina 
problem, ställa olika lösningar mot varandra med flera. Intern coping innefattar istället att 
individer försöker kontrollera sina känslor snarare än den stressamma situationen. Intern 
coping omfattar både beteendemässiga och kognitiva ändringar för att driva bort negativa 
känslor/tankar. Beteendemässiga ändringar medför att individen tar till sig olika beteenden 
och ageranden för att försöka hantera eller lösa det uppkomna problemet. Exempelvis att 
promenera, sova, förtära alkohol eller droger et cetera. Kognitiva ändringar menas med att 
individer omtolkar stressamma situationer i hopp om att göra dessa mindre besvärliga eller 
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hotfulla. Exempelvis genom att ignorera problem i stort eller tänka på något helt annat. 
Tillsammans så bildar extern- och intern coping studiens definition för coping och 
stresshantering. 

2.2 Stress och stressens påverkan på människan 
Redan på 1800-talet gjordes studier om stress för att förstå, definiera samt komma 
underfund med problemet. Dock än idag finns det inget koncensus eller enskilt accepterad 
definition för stress. Tidigare stressforskningen gjord av Hans Selye (1907-1982), Claude 
Bernard (1813-1878) och Walter Bradford Cannon (1871-1945) avsåg i deras undersökningar 
att klarlägga vad som konstituerar stress.  

Mer specifikt var det Selye som utvecklade ett flertal teorier i vilket han försökte konkret 
definierade vad stress var och inte var. Selye genom sina teorier om generella 
adaptionssyndromet (GAS) och generella sjukdomssyndromet, lyckades framgångsrikt 
fastställa den första riktiga kopplingen mellan stress till sjukdom (Holmström & Ohlsson, 
2014). I sin första publikation om stress i Nature så definierade Selye stress som: ”Stress är 
den ospecifika responsen kroppen har till olika krav som ställs på den” (egen översättning 
av Selye, 1963, s. 32). Selye menade här att kroppen reagerar på både specifika och ospecifika 
stimuleringar som den ställs inför. Men det var bara de ospecifika reaktionerna som skulle 
betecknas som stress. Ospecifika reaktioner är fysiologiska (kroppsliga) reaktioner på olika 
slags påfrestning (stressorer) som människor utsätts för. Exempelvis utsöndring av 
hormoner till följd av rädsla (Monat & Lazarus, 1991). Selye ansåg inte att de faktorer som 
framkallar stress (stressorer), var stress i sig och att dessa faktorer borde mötas samt 
behandlas separat (Theorell, 2012). 

2.2.1 Grundprinciperna för stress 

Det finns inget konkret koncensus för vad som konstituerar stress men det finns tre 
övergripande principer (eller idéer) som karaktäriserar stress (Holmström & Ohlsson, 2014). 
Stressens tre principer är: 

• En fysiologisk respons i ett homeostatiskt system 

• Ett medvetet negativt psykologiskt tillstånd som orsakas av tolkningar 

• En direkt negativ påverkan av yttre faktorer 

(Holmström & Ohlsson, 2014, s. 16). 

Den fysiologiska responsens i ett homeostatiskt system innefattar vad som händer i kroppen 
när individer upplever stress. I detta fall så handlar det om hur det autonoma nervsystemet 
och stressaxeln, på ett negativt sätt, irriterar organen som är kopplade till dem. Förenklat 
förklarat så reglerar autonoma nervsystemet olika kroppsliga funktioner som inte är 
viljestyrda, och stressaxeln styr över kroppens stressresponser. Uppkomna irritationer sker 
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genom neuroendokrina reaktioner (utsöndring av hormoner i blodet) vid olika belastningar 
såsom syrebrist, rädsla, smärta, ilska med flera (Holmström & Ohlsson, 2014). 

Den andra punkten, det vill säga ett medvetet negativt psykologiskt tillstånd som orsakas av 
tolkningar innefattar de psykologiska reaktionerna individer erfaras när de kognitivt tar till 
sig olika påfrestande sinnesintryck. Sinnesintrycken kan, för individen, vara lika jobbiga, 
betydande eller svåra (varierar kraftigt) som traumatiska livshändelser. Påfrestningarna kan 
leda till stress som uppenbarar sig genom emotionella anspänningar, ångest, konflikter, 
hotfullhet et cetera (Holmström & Ohlsson, 2014). 

Sista grundprincipen för stress en direkt negativ påverkan av yttre faktorer inbegriper de 
negativa mekanismerna som är kopplat till individens närmiljö och sociala 
omgivningsfaktorer. Exempelvis kan det vara en bristande arbetsmiljö eller orättvisa 
maktbalanser som negativt inverkar på individens livsglädje och därmed skapar psykiska 
belastningar och stressreaktioner (Holmström & Ohlsson, 2014). 

2.2.2 Stressens fysiologiska effekt 

Fysiologiskt så sker drastiska förändringar i våra kroppar när vi utsätts för stress. För att 
bättre förstå förändringar så måste homeostas förklaras. Homeostas är den egna interna 
balansen kroppen har oavsett externa (miljömässiga) förutsättningar eller förändringar. Det 
finns tre mekanismers som styr kroppens homeostas. Dessa är termoreglering (temperaturen 
i kroppen), osmoreglering (vätske- och elektrolytreglering) och regleringen av våra 
blodsockernivåer (Sand, Sjaastad & Haug, 2004).  

Russell och Shipston (2015) skriver att det är störningar i det homeostatiska systemet som 
bidrar till uppkomsten av stress. Störningarna kan vara direkta i sin natur, exempelvis att 
individer exponeras till hot i närmiljön eller att den ställs inför krävande utmaningar. 
Störningarna kan också vara psykologiska i dess natur.  

Psykologiska störningar förutsätter att individen har en förförståelse eller anteciperar att 
denna kommer ställas inför svåra utmaningar eller situationer. När störningar uppkommer 
(oberoende av anledning) så sätter kroppen in en motrespons. Motresponsen kallas för 
allostasis och kan beskrivas som en återkopplingsmekanism som talar om för kroppen när 
homeostasen är irriterad. Allostasen sätter då igång olika processer i kroppen för att försöka 
kompensera för homeostasens irreguljärhet. Det är dessa allostatiska processer som sedan 
förorsakar stressens eftersom processerna aktiverar det autonoma nervsystemet och 
stressaxeln i försvar mot obalansen (Russell & Shipston, 2015). 

Herman et al. (2016), menar att det är främst stressaxelns körtlar hypotalamus, hypofysen 
och binjurebarken som primärt ansvarar för de hormoner och signalsubstanser som reaktivt 
ger utslag på de uppkomna hemostatiska störningarna. Det är stressaxeln som ser till att rätt 
energier och resurser mobiliseras för att försäkra att individen har det den behöver för att 
hantera en utmaning. Men om stressaxeln aktiveras för ofta eller vid olämpliga tillfällen, 
finns risken att kroppens resurser mobiliseras i onödan. Denna onödiga aktivering av 
stressaxeln är ansträngande för kroppen och vid längre perioder kan fysiologiska och 
psykologiska sjukdomstillstånd tillkomma till följd av aktiveringen. Anledning till varför olika 
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sjukdomstillstånd uppstår är på grund av stressaxelns körtlar reglerar viktiga funktioner i 
kroppen som är kopplade till homeostasen (exempelvis hjärtfrekvensen eller 
blodtrycksreglering). Lightman (2008) påtalar likväl att hot till homeostasen ger upphov till 
olika neuroendokrina motreaktioner (processer i det endokrina systemet som utsöndrar 
stress hormoner) vilket försöker täcka nuvarande eller kommande behov i kroppen. 

Lundberg och Cooper (2011) skriver att kontinuerlig och långvarig allostatisk belastning kan 
blockera eller försämra kroppens förmågor att mobilisera resurser och energi till platser och 
system i kroppen där de behövs som mest. Eftersom resurserna redan är upptagna eller slut. 
Kan inte kroppen mobilisera rätt resurser så finns risken att andra system i kroppen 
kompenserar för stressaxeln brister. Exempelvis kan immunförsvaret överkompensera 
istället, vilket medför inflammatoriska komplikationer såsom överkänslighet, reumatism, 
eksem et cetera kan uppenbara sig eller förvärras. Därmed så är långvarig allostatisk 
belastning är dåligt för människors hälsa. Den långvarig aktiveringen kan på sikt leda till 
olika stressrelaterade hälsobesvär som kroniskt stress, sömnproblem (utmattningssyndrom 
eller kronisk trötthet), matsmältningsproblem, glukosmetaboliska problem, nackbesvär, ökat 
blodtryck och hjärtrytm (hjärt- och kärlsjukdomar), övervikt, humörstörningar (såsom 
koncentrationsproblem, nedstämdhet eller depression) med flera. Många utav dessa negativa 
stressaspekter kan vara direkt livshotande för oss människor (Holmström & Ohlsson, 2014). 
Dock förutom alla dessa negativa stressaspekter så finns det även positiva aspekter med 
stress. Exempelvis är stressen kortvarig så ökar den alert- och vaksamheten (bättre fokus och 
kan agera snabbare) för individer i krävande eller farliga situationer; utan några negativa 
hälsopåföljder (Karlsson, 2017). 

2.2.3 Statistik om stress 

I en rapport från Försäkringskassan (2016) om Psykisk ohälsa nämns att 
anpassningsstörningar och stressreaktioner stod för 49 procent av de påbörjade sjukfallen 
med psykiatrisk diagnos under 2015. Diagnoserna var de som hade ökat mest mellan 2010 
och 2015. År 2010 registrerades försäkringskassans 31000 psykiatriska diagnoser och under 
2015 hade denna siffra ökat till 68000 registrerade fall. Enligt Försäkringskassans 
beräkningar så är detta en ökning på 119 procent (Försäkringskassan, 2016).  

I en annan rapport från Centrala studiestödsnämnden (2013) belystes det att stress är den 
enskilt vanligaste hälsobesväret bland studenter. Centrala studiestödsnämnden (2013) 
rapporterade att totalt kände 71 procent av studenterna att de: upplever att de är ofta 
stressade till följd av sin skolgång. Kvinnor är värst drabbade med 80 procent som ofta 
känner sig stressade, motsvarande befinner sig män på 58 procent. De vanligaste symptomen 
som studenterna beskrev för att förklara deras upplevda stress var genom trötthet, hängighet 
samt har svårt att slappna av (Centrala studiestödsnämnden, 2013). 

I en rapport från Uppsala universitet beskrevs det att varannan student upplever sig: 
stressad varje vecka (Wells, Ottander & Lagerman, 2017). Tillfrågade Uppsala studenter 
korrelerade 90 procent av deras upplevda stress som en konsekvens av det krävande 
studiearbetet. Cirka 42 procent av Uppsala studenterna upplever oro och ängslan varje vecka 
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och 46.1 procent uppger att de känner sig utmattade och trötta varje vecka (Wells et al., 
2017). 

Därtill rapporterar Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg att deras studenter upplever 
en hög förekomst av krävande och stressande studieförhållanden och en utbredd psykisk 
ohälsa (Söderberg, Wastensson, Eriksson & Torén, 2017). Ungefär en tredjedel av 
studenterna känner en anspänd studiesituation till följd av dåliga möjligheter att påverka 
studiesituationen och hög arbetsbelastning. Sahlgrenska universitetssjukhuset rapporterar 
att deras studenter upplever en högre grad av utmattning, ångest och depressionssymtom än 
andra svenska lärarstudenter eller unga vuxna i den svenska befolkningen (Söderberg et al., 
2017). 

Malmö universitet har liknade stressproblem som Sahlgrenska universitetssjukhuset (Källoff, 
Thomasson, Wahlgren & Andersson, 2015). Malmö universitet rapporterar att nästan en 
femtedel av studenterna upplever sig spända. Där deras spändhet leder till att studenterna 
upplever en nivå av oförmögenhet att klara av sina studier. Samtidigt som spändheten bidrar 
till vissa symptom av ångest och depression (Källoff et al., 2015). 

Äldre statistik från Socialstyrelsen (2009) redogör, att då som nu, har studenter lidit av olika 
stressrelaterade besvär. I en undersökning riktat till högskolestudenter framkom det att 7 av 
10 kände sig stressade flera dagar i veckan. Där 3 av 10 hade svårt att sova och en av fyra 
hade huvudvärk eller ont i magen varje veckan. Män hade färre rapporterade besvär än 
kvinnor. Studerande kvinnor i åldersgruppen 20-24 hade mest besvär med ängslan, oro och 
ångest. Rapporten menar att sämre arbetsmöjligheter efter skolgången och stress i samband 
med studierna är de främsta anledningarna till besvären (Socialstyrelsen, 2009). 

2.2.4 Tidigare forskning om stress 

I en metaanalys gjord av Regehr, Glancy & Pitts (2013) beskrivs oroväckande trender för 
universitetsstudenters mentala hälsa. Studien beskriver ett växande problem av depression 
och ångest till följd av stress i olika universitets miljöer. Samtidigt som enbart ett fåtal 
studenter erbjuds någon form av stöd för deras åkommor. I undersökningen granskades 24 
andra stress studier för att få fram vad för typ av interventioner som underlättar för 
studenters stresshantering och minskar relaterade stress symtomen. I studiens analys 
framkom det att kognitiva, beteendemässiga och mindfulness interventioner gav positiva 
resultat främst när det kommer till att sänka känslan av ångest. Sekundära resultat visar att 
minskade nivåer av depression och stressframkallande hormonet kortisol framkom. 
Metaanalysen beskriver att det går att angripa stress och stresskorrelerade symptomen hos 
studenter på ett framgångsrikt sätt. Dock för att lyckas med detta så behövs det, som studien 
poängterar, verksamma program i skolorna som aktivt arbetar med stressreducering (Regehr 
et al., 2013). 

Författarna Gibbons, Dempster & Moutray (2011) påtalar i deras studie att stöd och 
copingstrategier kan hjälpa studenter att bättre hantera sin stress. Studien beskriver att 
initiativ som ger stöd och förstärker studenters egenkontroll samt self-efficacy (egen tilltro 
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till att kunna klara av olika händelser i en specifik situation), förväntas ge positiva effekter för 
studenters framtida stresshantering (Gibbons et al., 2011). 

Ovanstående resultat stärks av Houghton, Wu, Godwin, Neck & Manz (2012) som skriver i 
deras studie att känsloreglering, självledarskap (egenkontroll) och self-efficacy visar god 
potential att kunna öka hanterbarheten av stress för deras studenter. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Studien använder sig av KASAM och Krav-kontroll- och stödmodellen som det teoretiska 
underlaget. Teorin och modellen förklaras i detta avsnitt och kommer i resultatdiskussionen 
användas för att förtydliga eventuella kopplingar mellan resultatet samt mellan studiens syfte 
och frågeställningar. 

2.3.1 Känsla av sammanhang - KASAM 

Känsla av sammanhang (KASAM) alternativt sense of coherence (SOC) på engelska är en 
modell utvecklad av Aaron Antonovsky och publicerades år 1979 i sin bok om salutogena 
teorier Health, stress and coping (Antonovsky, 1979).   

Modellen är en universell förklaringsmodell som utgår ifrån tre specifika komponenter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga komponenter används i KASAM för 
att belysa hur en individ upplever, känner och hanterar olika fysiska, psykiska samt sociala 
påfrestningar (krav) som hen ställs inför (Mittelmark et al., 2016). Tillsammans skapar 
KASAM’s tre komponenter en holistisk summering av människors egna föreställningar och 
uppfattningar av tillvaron (Hanson, 2015).  

Begriplighet omfattar hur människor tar till sig olika intryck och information i tillvaron. Om 
människor bedömer sin vardag eller omgivning som någorlunda förutsägbar och ordnad 
bidrar det till en nivå av förståelse. Denna förståelse underlättar för hantering av uppkomna 
fenomen eller problem. Är begripligheten hög kan nya företeelser behärskas effektivare 
eftersom det finns en förståelse för varför något har hänt. Genom hög begripligheten kan 
samtidigt en nivå av hanterbarhet lättare uppnås. Hanterbarheten förutsätter dock att rätt 
möjligheter och resurser finns för att kunna influera tillvaron (Antonovsky, 2005).  

Hanterbarheten handlar om de befintliga medel, stöd och resurser en individ har för att 
tillmötesgå uppkomna krav och förändringar i en särskild situation. Hanterbarheten 
inbegriper empowerment (egenmakt), självtilltro och möjligheten att kunna bestämma och 
influera sitt liv utifrån egna önskningar och förutsättningar. Med hög hanterbarhet får 
människor ökade förmågor att kunna möta och överkomma svåra eller krävande situationer 
(Antonovsky, 2005).  

Meningsfullhet inbegriper den känslomässiga förståelsen för varför något sker, har skett eller 
kommer ske i framtiden. Meningsfullheten är av betydelse för motivationen och viljan att ta 
till sig nya kunskaper och resurser för att lösa åtaganden eller problem på ett positivt sätt. 
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Hög meningsfullhet bidrar med att livet känns meningsfullt och värt att leva även om 
motgångar präglar individen (Antonovsky, 2005). Sammantaget formar samtliga tre 
beståndsdelar en summering av sammanhang (det vill säga KASAM) som belyser hur 
individer tycker, känner och tänker när den står framför olika förändringar eller krav 
(Hanson, 2015). 

2.3.2 Krav-kontroll- och stödmodellen 

Krav-kontrollmodellen introducerades av Robert Karasek i slutet på 1970-talet (Karasek, 
1979). Modellen användes inom arbetsplatser för att analysera de mekanismers och 
arbetsförhållanden som bidrar med arbetsrelaterad stress (Westman, 2013). Med tiden så 
har modellen prövats och vidareutvecklats av andra utomstående forskare såsom Töres 
Theorell och Jeffery Johnsons. Det var bland annat Johnsons utvecklade den sista 
dimensionen om det sociala stödet (Westman, 2013). 

Den förbättrade modellen Krav-kontroll- och stödmodellen mäter effekterna av olika 
psykiska krav människor har till följd av hur mycket kontroll, beslutsutrymme eller 
handlingsutrymme som tillfaller dem (Lundberg & Cooper, 2011). I modellen nämns att höga 
eller måttliga krav i arbetet kombinerat med en känsla av hög kontroll samt högt stöd 
(betecknat som avspänt/aktivt arbete i modellen); kan vara gynnsamt och stimulerande för 
medarbetares trivsel och hälsa. Dock är höga krav i arbetet kombinerat med låg kontroll samt 
lågt stöd (betecknat som aktivt/spänt arbete i modellen); kan bidra med olika negativa 
hälsokonsekvenser för medarbetarna (Karasek & Theorell, 1990). Påfrestande arbete ökar 
sjukdomsriskerna för exempelvis stressrelaterade sjukdomar som hjärtinfarkt (Kostenius & 
Lindqvist, 2006). 

Kravdimensionen innefattar hur krävande eller komplexa olika arbetsbördor är. Kraven som 
mäts kan vara fysiska eller psykiska (emotionella) och beaktar aspekter som exempelvis hög 
arbetsbelastning, tidspress eller orättvisa arbetsbördor (Karasek & Theorell, 1990).  

Kontrolldimensionen handlar om vilket nivå av självbestämmande, delaktighet och 
inflytande som medarbetare har på arbetsplatsen. Kontroll behandlar aspekter som 
möjligheten till kompetensutveckling, kunna bestämma över sina arbetsuppgifter och 
arbetsscheman, medverka i beslut som påverkar arbetsplatsen eller arbetsformerna med flera 
(Karasek & Theorell, 1990).  

Stöddimensionen överser vilket tillgängligt socialt stöd och hjälp det finns att tillgå på 
arbetsplatsen. Stödet omfattar återkoppling från bland annat ledningen, arbetskollegor, 
familj och vänner (Karasek & Theorell, 1990). 
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2.4 Problemformulering  
Statistik från bland annat Försäkringskassan (2016) och Centrala studiestödsnämnden 
(2013) påvisar att stress är ett växande samhällsproblem i Sverige. Inte minst för studenter 
som försöker ta sig igenom krävande akademiska miljöer (Socialstyrelsen, 2009). Stress kan 
leda till en myriad av olika negativa hälsokonsekvenser såsom utmattningssyndrom, kronisk 
trötthet eller depression (Holmström & Ohlsson, 2014). Med detta sagt så förblir det centralt 
att undersöka stressen så att nya eller förbättrade metoder kan sattas in mot den. 

Genom att undersöka stress bland högskolestudenter kan bättre insyn hur studenterna 
påverkas samt hanterar stressen. Förväntningen med arbetet är att få utökade kunskaper om 
vad som möjligen kan fungera som stresshantering inom akademiska miljöer. Att belysa 
möjliga strategier för stresshantering hoppas kunna vara av betydelse för främjandet av 
välmående samt välbefinnande inom studiemiljöer. Studien önskar därmed att kunna agera 
som ett underlag för framtida utvecklingsarbeten för stress och stresshantering i stort. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband med 
studierna. 

3.1 Frågeställningar 
• Vilka faktorer upplever högskolestudenterna som bidragande till uppkomsten av stress? 

• Vilka strategier använder högskolestudenterna sig av för att hantera stressen? 
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4 METOD 

En kvalitativ ansats har valts för att undersöka hur högskolestudenter inom Mälardalens 
högskola hanterat stress i samband med deras studier. Ansatsen valdes då den ansågs som 
passande för att kunna besvara på studiens syfte och frågeställningar. 

I metod delen kommer en redogörelse om forskningsmetodiken, urvalspersonerna, 
datainsamlingsprocessen, analysprocessen, kvalitetskriterierna och etiska överväganden 
beskrivas. 

4.1 Metodval 
En kvalitativ ansats har använts för att besvara på studiens syfte och frågeställningar. Enligt 
David & Sutton (2016) så är kvalitativ forskning en samhällsvetenskaplig metod som grundar 
sig på hermeneutiska principer. Det hermeneutiska utgår från olika symbol- och textbaserade 
interaktionsmekanismer när tolkningar samt analyser ska göras. Förhållningsättet betonar 
främst ord och meningstolkning istället för kvantifierbar data (siffor eller statistik) som i 
kvantitativa ansatser (David & Sutton, 2016). 

Den valda kvalitativa ansatsen ansågs som ändamålsenlig eftersom den skapar en djupare 
förståelse för den verklighet samt den sociala kontexten som människor befinner sig i (David 
& Sutton, 2016). Det vill säga metoden tillåter utövaren, på en djupare nivå, att analysera 
människors tankar och upplevelser utifrån deras egna subjektiva förståelser. För den aktuella 
studien bidrar ansatsen med insyn om hur studenterna upplever samt hanterar stress i 
samband med deras studier. 

4.2 Urval  
Val av informanter gjordes genom ett målinriktat bekvämlighetsurval med förbestämda 
exklusions- och inklusionskriterier (Bryman, 2011). Ett målinriktat bekvämlighetsurval är en 
urvalsform som betyder att individer väljs ut som är enkla eller nära forskaren att nå samt är 
valda individer relevanta för att kunna besvara på studiens frågeställningar. Författaren 
avsåg att undersöka högskolestudenters stress och eftersom författaren redan befann sig 
inom en högskolemiljö; ansågs det målinriktat bekvämlighetsurvalet som passade och 
bekvämt för studien.  

• Inklusionskriterierna som valdes för studien var att endast ta med högskolestudenter 
som hade studerat minst fem månader på högskolan. Likaså behövde studenterna ha 
känt stress i samband med deras studier.  

• Exklusionskriterierna som användes för studien var att inte ta med någon 
högskolestudent som studerat mindre än fem månader på högskolan. Därtill fick inga 
studenter som inte känt stress i samband med studierna medverka. 
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För att försäkra att samtliga exklusions- och inklusionskriterierna uppfylldes så tillfrågades 
varje student om deras studietid och stressupplevelser innan några intervjuer verkställdes. 
För att underlätta processen använde författaren sig av intervjuguidens bakgrundsfrågor två 
och fyra (Bilaga A). Med hjälp av frågorna kunde författaren snabbt kontrollera huruvida den 
tillfrågade studenten uppfyllde de förbestämda kriterierna eller inte. Alla tillfrågade 
studenter uppfyllde kriterierna. 

Graneheim & Lundman (2004) skriver att det är betydelsefullt för manifesta 
innehållsanalyser att informanter med varierande bakgrund och erfarenheter väljs för att 
bättre kunna besvara forskningsfrågan med relevanta, flertaliga aspekter. Med detta i åtanke 
begav sig författaren till olika delar inom Mälardalens Högskola för att försöka fånga 
informanter från olika akademier och program. Totalt tillfrågades sju kvinnor och sju män 
om de ville medverka. Av informanterna som tillfrågades tackade fem män och tre kvinnor ja 
samt tackade fyra kvinnor och två män nej; vilket motsvarar ett bortfall på 43 procent. Det 
skall även nämnas att en av informanterna som intervjuades var bekant till författaren sedan 
tidigare. Informanterna var av varierande etnicitet och de uppgav att de var mellan åldrarna 
19-47. Likaså uppgav informanterna att de kom från HVV, IDT och EST; vilket är tre av 
skolans fyra akademier (Mälardalens högskola, 2015).  

4.3 Datainsamling 
För att samla in data till studien användes semi-strukturerade intervjuer. 
Tillvägagångssättet betraktades som passande för studiens ändamål eftersom intervjuformen 
tillåter forskare, i förtid, att utveckla anpassade intervjufrågor (upprätta intervjuguide) till 
informanterna. Därtill tillåter semi-strukturerade intervjuer att följdfrågor kan ställas vid 
behov—vilket kan vara av särskild fördelaktighet—eftersom intressanta och avgörande fynd 
kan upptäckas genom dem (Ryan, Coughlan & Cronin, 2009).  

En intervjuguide (se bilaga A) agerar som en mall eller manus för studiens inriktning genom 
att den avgränsar, fokuserar och strukturerar intervjuernas förlopp. Därtill kan 
intervjuguiden användas för att precisera och omformulerar syftet (och dess frågeställningar) 
till tydliga frågor som kan ställas vid intervjutillfället. Den logiska samordning som 
uppkommer genom användningen av semi-strukturerad intervjuguider är därmed av 
betydelse för analysprocessen. Intervjuguiden kopplar samman samtliga valda frågor och 
teman på ett dynamiskt och genomskådligt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

För studien skapades en intervjuguide med två teman: faktorer som bidragande till stress 
och hanteringsstrategier mot stress. Temana var direkt kopplade till studiens två 
frågeställningar. Totalt bestod intervjuguiden av 13 olika frågor som relaterades till stress 
(Bilaga A). De 13 frågorna var av öppen karaktär för att bättre kunna fånga informanternas 
egna tankar och åsikter. Dock bara för att frågorna var av öppen karaktär betyder det inte att 
frågorna var ofokuserade eller oavgränsade. Intervjuguidens frågor var enbart ämnade att 
undersöka informanternas upplevelser om stress i korrelation med en akademisk 
studiemiljö. Det vill säga frågorna undersökte inte stress i relation till familjeliv eller stress 
som upplevs inom andra arbetsmiljöer et cetera.  
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4.3.1 Intervjuutförandet 

Samtliga åtta intervjuer utfördes inom två separata tidsperioder eftersom författaren 
utnyttjade ett studieuppehåll mellan dem. Tidsskillnaden mellan de första sex intervjuerna 
och de sista två intervjuerna var ungefär ett år.  

Under intervjuveckan när intervjuerna skulle ske hade författaren förbokat ett flertal tysta 
grupprum. Grupprummen hade bokats inom olika tidsintervaller så att författaren kunde, i 
god tid, gå runt och fråga studenterna om de var intresserade att medverka. Om en student 
tacka ja hölls intervjun i ett av de förbokade grupprummen. Förbokade rum prioriterades för 
att utesluta störningar under intervjuprocessen. 

Samtliga intervjuer hölls individuellt och innan intervjuerna påbörjades gjordes en 
genomgång av missivbrevet. Författaren förklarade hela intervjuutförandet, studiens syfte 
samt att studenten kunde avsluta sin medverkan när den än kände för det. Efter 
genomgången startades intervjun och författaren följde intervjuguidens 13 stress frågor. 
Inspelningen gjordes med författarens privata mobiltelefon då ljudkvalité ansågs som 
tillräckligt adekvat för ändamålet. Totalt intervjuades åtta studenter och samtliga ägde rum 
på Mälardalens högskola. Nästan alla intervjuer (förutom en) utfördes i tysta, förbokade rum.  

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju med en nära släkting för 
att kontrollera om frågorna var lättbegripliga och om den estimerade tiden på cirka 30 
minuter var någorlunda rimligt satt. Trots detta förarbete så blev de två första intervjuerna 
betydligt kortare (cirka 12 minuter) än resterande intervjuer. Den genomsnittliga tiden för 
intervjuerna (exklusive de två första) blev cirka 31 minuter.  

4.4 Databearbetning och analys 
Efter samtliga intervjuer fullbordats överfördes ljudinspelningars över till författarens 
privata, stationära dator för vidare analys. Enligt Lundman & Graneheim (2008) ska 
intervjuerna transkriberas ut (skrivas ut i textform) noggrant, ordagrant och inom rätt 
kontext så att ingen information förvrängs eller förloras. Ljudinspelningarna varade mellan 
12 minuter och 40 minuter och gav upphov till 67 sidor av transkriberat material. Bortsett 
från de två korta intervjuerna på 12 minuter blev den genomsnittliga intervjutiden cirka 31 
minuter. Informanternas namn anonymiserades till IP 1-8 för att skydda deras personliga 
integritet. 

Det transkriberade materialet ska därefter analyseras med en manifest innehållsanalys. 
Målet med en manifest innehållsanalys är enligt Elo & Kyngäs (2007) att frambringa en 
överskådlig återgivning av ett specifikt fenomen med hjälp av lättbegripliga kategorier. 
Återgivningen sker genom att bryta ut större textstycken och meningar från det 
transkriberade materialet till mindre meningsbärande enheter. Enheterna kan därefter sättas 
inom olika beskrivande kategorier för vidare analys (Elo & Kyngäs, 2007). För att kunna 
påbörja den manifesta analysen så valde författaren att först läsa igenom alla åtta intervjuer 
flera gånger för att anskaffa sig en god uppfattning om vad som sagts inom dem. Efter 
författaren skapat sig en förförståelse om materialet så färgmarkerades olika meningar som 
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bedömdes vara av relevans för att kunna besvara på studiens två frågeställningar. Meningar 
som berörde studenternas stress uppkomst markerades med röd färg och meningar som 
berörde hanteringen av stress markerades med grön färg. 

Lundman & Graneheim (2008) skriver att när det transkriberade materialet ska bearbetas så 
är det centralt att huvudinnebörden av materialet inte förloras. Bearbetningen omformulerar 
det essentiella i transkriberingarna till ett enkelt, överskådligt och hanterbart material. Detta 
görs genom att relevanta meningsenheter (utvalda citat) från större meningsbärande 
textstycken bryts ut. Därefter förkortas (kondenseras) meningsenheterna för att avlägsna 
överflödig information och text. Därpå märks samtliga kondenserade meningsenheter med 
en kod. Den valda koden både redogör för och kopplar tillbaks till ursprungsinnehållet. 
Koder som innehar samma innebörd grupperas inom en lämplig underkategori. Samtliga 
underkategorier formar därefter en specifik huvudkategori (Lundman & Graneheim, 2008). 
Uppkomna underkategorier och huvudkategorier återger det väsentliga som utryckts av 
informanterna och kan därmed användas för att besvara på studiens syfte och 
frågeställningar.  

För den aktuella studien så uppstod det sammantaget 27 koder, 12 underkategorier och 5 
huvudkategorier. Koderna bidrog till uppkomsten av underkategorierna vilket sedan bidrog 
till uppkomsten av huvudkategorierna. Studiens huvudkategorier var: Hög arbetsbelastning, 
Egna krav och farhågor, Positiv arbetskultur, Stöd från andra och Vila och återhämtnings 
möjligheter. 

 

Tabell 1: Utdrag från den manifesta innehållsanalysen 

Bärande 
meningsenheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Underkategorier Huvud-
kategorier 

Äh, det är när man 
har högre krav än 
vad man har tid. 
Och kraven är väl… 
både sina egna och 
[lärarnas]. 

När man har högre 
krav än vad man har 
tid. Och kraven är 
både sina egna och 
lärarnas. 

Påfrestande 
arbetsmoral/arbetsvilja 

 

Egna höga arbetskrav Egna krav och 
farhågor 

Å genom att skala 
bort då, då kunde 
jag se i min kalender 
den här översikten 
att: ”gud jag har 
varje eftermiddag 
ledigt hela veckan.” 
Å bara de lugnade 
ju’ mig. Att känna 
liksom att jag har 
faktiskt tid att vila. 

Genom att skala bort 
kunde jag se i min 
kalender den här 
översikten att: ”gud 
jag har varje 
eftermiddag ledigt 
hela veckan.” De 
lugnade mig. Att 
känna att jag har 
faktiskt tid att vila. 

Rekreation/ledighet Vila och återhämtning  Vila och 
återhämtnings 
möjligheter  
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4.5 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier avser att styrka eller underlätta bedömningen av en studie genom att öka 
trovärdigheten av innehållet. Genom kvalitetskriterier uppmanas forskare att ta ställning till 
flera tankesätt än sitt eget; vilket är viktigt för självkritiken. Att följa explicita 
kvalitetskriterier säkerställer en viss nivå av objektivitet eftersom det subjektiva medvetandet 
ifrågasätts. Utan vedertagna kvalitetskriterier så måste forskaren själv bidra med egna 
kriterier för kvalitén. Egna kvalitetskriterier riskerar att bli för privata eller personliga och 
kan därmed försvaga en studies trovärdighet (Staffan, 2005). 

För att åstadkomma god tillförlitlighet så utgår studien från följande fyra kriterier pålitlighet, 
trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera (Holloway, 2017). 

• Pålitligheten innefattar hur genomförligt en forskare har beskrivit hela 
forskningsprocessen. Det vill säga hur öppen och detaljrik forskaren har varit med att 
förklara alla sina steg och ställningstaganden (Holloway, 2017). 

• Trovärdigheten inom kvalitativ forskning innefattar huruvida rätt deltagare och rätt 
tillvägagångsätt för insamlingen av datan brukats (Holloway, 2017). 

• Överförbarhet inbegriper hur väl resultatets olika fynd kan överföras till andra 
instanser eller grupperingar. För att skapa överförbarhet så måste tydliga 
beskrivningar av urvalet, datainsamlingen och analysprocess göras (Holloway, 2017). 

• Möjlighet att konfirmera handlar om forskaren egna bias, antaganden och 
förutfattade meningar. Det vill säga huruvida forskarens egna åsikter har påverkat 
resultatet (Holloway, 2017). 

4.6 Etiska överväganden 
Studien har följt de fyra forskningsetiska principerna som erfordras vid humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga principerna 
har beaktats genom hela studiens gång.  

Informationskravet påtalar att forskaren ska informera undersökningspersonerna om deras 
roll i studien och vilka rättigheter samt skyldigheter båda parterna har. 
Undersökningspersonerna ska i ett tidigt skedde informeras att deras medverkan är helt 
frivilligt och att de kan avbryta denna medverkan när de än känner för det. Därtill ska 
undersökningspersonerna upplysas vad studien handlar om och var forskningsresultaten 
kommer publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). För att möta kravet har ett missivbrev givits till 
informanterna innan intervjuerna genomfördes. Missivbrevet innehåller studiens syfte, hur 
den inspelade informationen kommer hanteras, att deltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta när som helst (Bilaga B).  

Samtyckeskravet innefattar att forskaren ska införskaffa ett samtycke från alla 
undersökningspersoner (Vetenskapsrådet, 2002). För att möta kravet så fick samtliga åtta 
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informanter, i god tid, läsa igenom missivbrevet och bedöma huruvida de ville medverka eller 
inte. Om de ville medverka så ombads de att skriva under missivbreven för att bekräfta deras 
samtycke. Missivbreven bevarades sedan säkert i en låst skrivbordslåda. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste på ett säkert och konfidentiellt sätt, 
behandla och bevara all material som ges från undersökningspersonerna. Det ska vara 
praktiskt taget omöjligt för utomstående att kunna identifiera undersökningspersonerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att möta kravet så spelades samtliga intervjuer in på en 
lösenordskyddad mobiltelefon som tillhörde författaren. Efter intervjuerna hållits så 
överfördes intervjuinspelningarna över till författarens personliga, stationära dator. 
Författaren valde därefter att förvara alla åtta inspelningar inom ett krypterat WinRAR arkiv. 
Inga kopior av WinRAR arkivet har gjorts eller spridits. Likaså är det bara författaren som 
har tillgång till datorn. När examineringen av uppsatsen är klar kommer samtliga signerade 
samtyckesbrev, inspelningar och transkriberingar förstöras. Utöver detta så har 
informanternas namn anonymiserats till IP 1-8 (intervjuperson 1-8) innan de använts inom 
studiens resultat.  

Nyttjandekravet inbegriper att forskaren inte får använda några insamlade uppgifter från 
undersökningspersonerna för kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att möta kravet så kommer det insamlade materialet enbart 
nyttjas för att besvara på studiens syfte och frågeställningar. 

5 RESULTATSAMANSTÄLLNING 

Resultaten som presenteras i denna rubrik utgör samtliga fynd som uppstått under den 
manifest innehållsanalysen. Under analysprocessen tillkom totalt 27 koder, 12 
underkategorier och 5 huvudkategorier. Resultatet presenteras utifrån huvudkategorierna 
med hjälp av relevanta citat från samtliga högskolestudenter. I två av citaten har 
hakparenteser […] använts vilket betyder att texten har förkortats av utrymmesskäl eller av 
anonymitetsskäl. 

I förtydligande syfte har en matris skapats nedan som illustrerar kopplingarna mellan 
frågeställningarna, huvudkategorierna och underkategorierna. 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabell 2: Kopplingar mellan frågeställningarna och kategorierna  

Frågeställningar Huvudkategorier Underkategorier 

Vilka faktorer 
upplever 
högskolestudenterna 
som bidragande till 
uppkomsten av 
stress? 

Hög arbetsbelastning Arbetsbelastningen 

Tidsbristen 

Den dåliga 
arbetsstrukturen 

Egna krav och farhågor Framtida osäkerheter 

Att inte kunna stänga av 
från skolarbetet 
Egna höga arbetskrav 

Vilka strategier 
använder 
högskolestudenterna 
sig av för att hantera 
stressen? 

Positiv arbetskultur Genomtänkt arbetsupplägg 

Positivt förhållningsätt 
 

Belöningar 

Stöd från andra Det sociala stödet 

Vila och återhämtnings 
möjligheter 

Vila och återhämtning 

Arbetspauser 

5.1 Hög arbetsbelastning 
Huvudkategorin hög arbetsbelastning var kopplat till den första frågeställningen och inom 
kategorin fanns tre underkategorier arbetsbelastningen, tidsbristen och den dåliga 
arbetsstrukturen.  

Resultatet belyste att studenterna kände sig stressade och oroliga om arbetsuppgifterna blev 
för mödosamma samt om för lite tid gav för att kunna utföra arbetsuppgifterna på. Förutom 
detta belyste resultatet om att brister i arbetsupplägget bidrog med stress och förvirring för 
studenterna. 

5.1.1 Arbetsbelastningen 

Studenterna beskrev arbetsbelastningen som en anledning för uppkomsten av deras stress. 
Arbetsbelastningen inkluderade bland annat faktorer som arbetsbördor, arbetstempo och 
invecklade arbetsuppgifter. 
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”Här är det att du ska lära in och mata in det [information] i huvudet. Och ibland—å 
vid, vid hög stress då går det inte bra för mig.” (IP1) 

Gemensamt för samtliga studenter var att alltför hög arbetsbelastning agerade som störande 
och inskränkande; vilket bidrog till stress och olika orosmoment. 

5.1.2 Tidsbristen 

Tidsbristen verkade både som en egen faktor men också som en understödjande faktor för 
arbetsbelastningen. Studenterna anmärkte på deadlines, tidsbrist inför inlämningar, 
tidspress, privata skäl eller för många uppgifter samtidigt (hög arbetsbelastning). 

”De kan nog vara, äh, deadlines som kan stressa ganska mycke’ ibland faktiskt. Om de 
är mycke’… om de är mycke’ samtidigt i plugget å så har jag hårda deadlines i två 
kurser säger vi. Så kan det bli svårt att få till det bra med båda kurserna. Försöka 
balansera kurserna liksom. Det kan bli svårt.” (IP7) 

Tidsbristen medförde att studenter hoppade över träning, sov mindre, skippade sociala 
träffar eller åt snabbmat. Fortlöpte tidsbristen till tidspress så kunde även kroppsliga 
symptom såsom ont i magen, ont i huvudet, hjärtklappningar et cetera förekomma. 

5.1.3 Den dåliga arbetsstrukturen 

Nästan alla studenter anmärkte negativt på strukturen som en faktor för stress. Med struktur 
menas aspekter kopplade till schema/arbetstider, arbetsuppgifter eller kursernas generella 
utformning. Negativa brister i strukturen kunde både vara egna (dålig självplanering) eller 
givna från skolan (obekvämt arbetsschema). Mer specifikt beskrevs skälet bakom den 
bristande strukturen som tvåfaldigt. Det första skälet låg i arbetsupplägget som givits till 
studenterna. Om studenterna fått ett schema eller en planering som inte var passande, så 
kunde detta orsaka frustrationer. Ibland upplevdes även några kurser som onödigt 
invecklade vilket bidrog till förvirring och stress. Det andra skälet låg i studenternas egna 
brister när det kom till att strukturera ihop arbetsveckan.  

”Inte bra och eh, ibland eller oftast så stressar vi speci—bland annat jag; för mycke’ i 
onödan! På grund av att uppgiften är så… upplägget är fel!” (IP1) 

Överlag så skyllde studenterna mer på deras egna arbetsupplägg än högskolans som en faktor 
för stress. Det vill säga oförmågan att följa eller formulera det egna schemat/tidsplanen. Den 
bristande strukturen kulminerade i extra jobbiga tentaveckor eller inlämningsperioder med 
mycket att göra mot slutet. Mycket att göra inom en begränsad tidsram återkopplar tillbaka 
till den upplevda tidsbristen. 
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5.2 Egna krav och farhågor 
Huvudkategorin egna krav och farhågor var kopplat till den första frågeställningen. I 
huvudkategorin fanns tre underkategorier framtida osäkerheter, att inte kunna stänga av 
från skolarbetet och egna höga arbetskrav. 

Resultatet inom huvudkategorin belyste att studenterna kände stress över befintliga eller 
kommande arbetsuppgifter. Likaså belyste resultatet att om arbetsmängden blev krävande 
eller om studenterna hade egna, höga ambitionskrav på sig själva; kunde detta leda till 
svårigheter med att kunna koppla bort från skolarbetet samt olika stressiga överdrifter.  

5.2.1 Framtida osäkerheter 

Studenterna upplevde, i särskilda fall, stress över befintliga eller kommande arbetsuppgifter. 
Stressen grundade sig på att studenterna inte alltid kunde förutsäga hur ansträngande eller 
omfattade ett arbete (uppgift, tenta eller inlämning) skulle bli. Studenterna upplevde även 
stress över den egna arbetsprestationen eftersom de inte visste om de svarat rätt på en 
uppgift, tenta et cetera. 

”Enda jag såg var en kalender av alla dessa: ”a här ska den in, här ska den här tentan 
in, här ska den här tentan in.” Det enda jag såg var allt de här, i en stor klump. Ska jag 
prestera liksom?” (IP8) 

Ovissheten att inte veta hur svårt en uppgift kommer bli eller inte veta huruvida hen uppnått 
godkänt; förklarades som stressamt. 

5.2.2 Att inte kunna stänga av från skolarbetet 

Många av studenterna hade det svårt med att koppla bort från skolarbetet. Studenterna 
anmärkte bland annat på dåliga återhämnings- och vilo möjligheter (främst mellan kurser 
och tentor) eller att de kände sig överväldigade av deras arbete.  

”[…] jag får—väldig ångest över att… när jag väl är allt för stressad så. Och jag, 
egentligen, det kan gå så lång så att jag till och med egentligen. Äh, äh, inte sover alls 
på nätter. Att jag egentligen äh, h-hoppar över av att äta lunch för att bara ha mer tid 
till att plugga, å så. Och det är—de är väldigt jobbigt men äh, ja. Jag försöker äh—det 
är bara och egentligen fortsätta och hoppas på att det blir bättre… så.” (IP4) 

Om studenterna inte kunde vila eller koppla bort från skolarbetet medförde det att flera av 
studenterna utvecklade negativa stressvanor i respons. Stressvanor som att inte kunna 
somna eller att skippa väsentliga måltider. Att inte kunna stänga av från skolarbetet 
associerades med underkategorin framtida osäkerheter eftersom att känna oro inför 
kommande arbetsuppgifter och att inte kunna koppla bort från skolarbetet; nämndes ofta 
tillsamman med varandra. 
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5.2.3 Egna höga arbetskrav 

Nästan alla studenter nämnde att deras egna höga arbetskrav hade någon gång bidragit till 
uppkomsten av stress. 

”Mm, men förut var jag mycke’ bättre på att göra saker och ting i tid. Äh, å jag 
stressade mig själv jätte mycke’ förut för att liksom hinna med allt å få bra betyg och 
så.” (IP2) 

Studenternas höga krav på sig själva ledde till olika överdrifter vilket beskrevs som 
stressamma och påfrestande. Höga krav var förenat med svårigheter med att koppla bort 
från skolarbetet eftersom studenterna, i många fall, inte kunde sluta tänka på deras 
arbetsprestation. 

5.3 Positiv arbetskultur 
Huvudkategorin positiv arbetskultur var associerad med studiens andra frågeställning och 
kategorin bestod av tre underkategorier genomtänkt arbetsupplägg, positivt förhållningsätt 
och belöningar. 

Resultatet visade att ett begripligt arbetsupplägg med möjligheten att kunna influera eller 
självanpassa; bidrog med stressminskning för studenterna. Därtill belyste resultatet att ett 
positivt tankesätt och egna självbelöningar kunde göra att nedgångar, stress eller 
ansträngande situationer inte avkändes lika mycket. 

5.3.1 Genomtänkt arbetsupplägg 

Genomtänkt arbetsupplägg innefattar ett arbetsupplägg som är både begripligt och 
medgörligt för studenterna att följa och agera inom. Ett begripligt arbetsupplägg omfattar 
alla instruktioner, krav, scheman, arbetsuppgifter et cetera som ges utav skolan. Medans ett 
medgörligt arbetsupplägg omfattar möjligheterna att kunna påverka, prioritera eller 
anpassa sin arbetssituation. 

”Öh… det blir inge rikti—öh, jag har ju’ själv bestämt mig för att—för att ha—försöka 
ha lite mindre stress när jag väl är hemma. Så ska jag inte studera alls när jag väl 
sitter hemma. Å bara studera i skolan. Och på så viss har jag lyckats få bort lite av den 
stressen av studierna när jag är hemma.” (IP4) 

Ett begripligt arbetsupplägg från skolan och möjligheten att kunna självanpassa sitt 
arbetssätt bidrog med stresslindring eftersom det blev enklare för studenterna att bemöta 
utmaningar och tillfredsställa olika behov. 
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5.3.2 Positivt förhållningsätt 

Vartefter analysen fortlöpte så beskrev studenterna ett övergripande positivt förhållningsätt 
som hjälpte dem att hantera stressens negativa effekter. Förhållningsättet berörde områden 
såsom arbetsmoral, arbetssätt, framtidsutsikter eller självkännedom.  

”Äh, den [stressen] har absolut drivit mig å göra bättre arbeten också. […] Äh, lite 
stress kan vara bra för att man—satt man faktiskt får saker gjorda eller känner att de-
det är liksom… så att man inte skjuter på grejer eller så där. Öhm… och det kan ju’ va 
lite pushade liksom så också.” (IP5) 

Grundläggande för det positiva förhållningsättet var att studenterna adopterade ett positivt 
tänkesätt eller agerande; vilket medförde att nedgångar, press eller stress inte påverkade 
dem lika mycket. Utöver förhållningsättet nämnde studenterna att det var viktigt att känna 
sig själv. Det vill säga om en student litade på sig själv och hade god självkännedom, så 
betydde det att individen bättre kunde kände igen sina egna varningssignaler och gränser 
innan något gick överstyr eller blev för stressigt för att hantera. Det positiva förhållningsättet 
delade en faktor med genomtänkt arbetsupplägg, faktorn var att de båda hanterade aspekter 
som hade med arbetsstrukturen att göra.  

5.3.3 Belöningar  

Belöningar poängterades av studenterna som viktiga för deras stresshantering. Belöningarna 
hänvisade till individuella uppmuntringar i form av självpriser eller att ha något att kunna 
eftersträva mot. 

”A, a belöningar det tror jag är nog de-det som har hjälpt mig ganska mycket. A det är 
bara att se fram emot någonting positivt å göra det som behöver göras.” (IP3) 

Förhoppningarna om att något positivt finns efter avklarad kurs, tenta et cetera, framfördes 
som stimulerande och rogivande. Att specifikt ha något—oavsett hur stort eller litet—att se 
fram emot; gjorde det enklare att möta ansträngande situationer. 

5.4 Stöd från andra 
Inom huvudkategorin stöd från andra påträffades en underkategori och denna var det 
sociala stödet. Resultatet som uppkom genom huvudkategorin visade att studenterna 
använde sig av arbetskollegor, vänner eller familj för att bättre kunna hantera sin stress. 

5.4.1 Det sociala stödet  

Analysen belyste att flera av studenterna kunde motverka sin stress genom att ta hjälp av 
arbetskollegor, vänner eller familj. 

”De, då borde jag hellre bara sätta mig ner. Framför allt ta hjälp av nån å försöka bli 
av med den här stressen genom att göra klart resterna.” (IP7) 



24 

Det externa stödandet påvisade att en blandning av socialt kapital och socialt stöd kunde 
underlätta för hantering av stress. Arbetskollegor (andra studenter) fungerade i många fall 
som en extra resurs vid behov. Stödet kom främst i form av råd eller praktiskt hjälp vid svåra 
arbetsuppgifter. Utöver arbetsstödet så bidrog vänner och familj med tröst och vägledning för 
studenterna vid krävande perioder. Det sociala stödet från vänner och familj framstod som 
ett skyddsnät som studenterna kunde vända sig till. 

5.5 Vila och återhämtnings möjligheter 
För huvudkategorin vila och återhämtnings möjligheter ingick två underkategorierna vila 
och återhämtning och arbetspauser. Huvudkategorin var anknuten till studiens andra 
frågeställning.  

Resultatet visade att studenterna beskrev deras vila och återhämtning tillfällen/perioder som 
eftertraktade förmåner som både bidrog med avkoppling samt stressminskning. Vidare 
påtalade resultatet att när arbetsbördorna blev för omfattade eller för stressamma; togs 
kortfattade arbetspauser av studenterna för att flytta fokus och för att kunna ta nya, bättre 
krafttag. 

5.5.1 Vila och återhämtning 

Studenterna utryckte att vila och återhämtning var viktigt punkter för deras stresshantering. 
Vila och återhämtning hade distinkta innebörder och förmåner.  

”Det [återhämtning] prioriterar jag för att jag inte ska hamna i en långvarig stress.” 
(IP6) 

Vila var kopplat till begäran att få mer tid till att kunna sova; oftast efter avslutat kurs eller 
avklarad tenta. Om tid för vila fanns, så bedömdes det som positivt eftersom en längre 
viloperiod ansågs som avkopplande. Återhämtning handlade om att kunna ta vara på olika 
rekreationsmöjligheter; likaså att kunna vara helt ledig under kortare period (såsom fria 
helger). Återhämtning inbegrep att studenterna, kortvarigt, inte behövde känna oro eller 
stress inför något arbete; vilket beskrevs som viktigt för att kunna generera ny energi. 

5.5.2 Arbetspauser 

När arbetsbördorna beskrevs som omfattade och stressamma så valde många studenter att 
temporärt stanna upp med arbetet. Det vill säga studenterna tog kortfattade avbrott och 
gjorde något annat för stunden. 

”Ja asså så, så fort jag känner liksom att nu-nu börjar jag bli stressad. Så försöker jag 
liksom lugna ner mig, försöker typ andas.” (IP2) 

Pauserna eller avbrotten beskrevs på varierade sätt. Exempelvis så valde en student att 
promenera, spela datorspel eller titta på television; medans en annan stannade upp och bara 
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försökte lugna ner sig själv. Dock gemensamt för samtliga var att de tillfälligt slutade med 
arbetet och prioriterade sig själva; för att sedan kunna ta nya krafttag efter. Arbetspauser 
och vila och återhämtning delade många faktorer sinsemellan. Studenterna tenderade att 
nämna dem tillsammans.  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer metoden och resultatet diskuteras. I metoddiskussionen diskuteras 
det om tillvägagångsättet och hur analysprocessen gått till. I resultatdiskussionen diskuteras 
det om resultatet och resultatets koppling till det teoretiska perspektivet. 

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer aspekter berörande metodval, urval, datainsamling, analys, 
kvalitetskriterier och etik diskuteras. 

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

I studien har en kvalitativ ansats använts för att besvara på studiens syfte och 
frågeställningar. Ansatsen ansågs som lämplig eftersom författaren avsåg att uppfånga 
högskolestudenters egna upplevelser kring stress och stresshantering. Mer specifikt så valdes 
en kvalitativ ansats eftersom den kan bidra med närgångna beskrivningar om ett specifikt 
fenomen (David & Sutton, 2016). Under kvalitativa arbeten så uppkommer det flera instanser 
där författaren kan själv tillämpa sina egna personliga värderingar. Egna värderingar såsom 
åsikter, intressen, önskemål, tidigare erfarenheter, föreställningar et cetera influerar på vilket 
sätt författaren väljer att strukturera ihop samt utföra sitt arbete på. Personliga värderingar 
kan exempelvis påverka vilka informanter som tillfrågas att medverka. Dock att utgå från 
tidigare erfarenheter behöver inte nödvändigtvis vara enbart negativt. En erfaren intervjuare 
kan exempelvis uppfatta mer och kan därav ställa mer relevanta följdfrågor under 
intervjuerna. 

För den aktuella studien så valde författaren att utgå från ett personligt intresse (stress) och 
eftersom studiens ansatts är kvalitativ; kan det personliga intresset göra det svårt att 
förbehålla sig helt opartisk och objektiv. Författaren kommer nära resultatet och det kan 
därmed påverka exempelvis vilka meningsenheter som ska ignoreras eller tas med. Detta i 
jämförelse med kvantitativa ansatser där författaren är mer avlägsen från resultatet. 
Författaren har försökt agera med ett neutralt förhållningssätt vid bearbetningen av det 
transkriberade materialet och när informanter tillfrågades. Exempelvis tillfrågades 
sammantaget sju kvinnor och sju män om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Likaså togs 
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alla namn bort när den manifesta analysen skulle göras så att författaren kunde fokusera mer 
på innehållet av de transkriberade texterna och inte på personerna bakom texterna. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Grundläggande för urvalets var att alla deltagande högskolestudenter skulle utgå från samma 
arena. Anledningen för detta var att faktorer som arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsbördor 
skulle vara relativt lika. Studenter som delar liknade arbetsförutsättningar förväntas svara 
mer homogent än om de kom från blandade skolor med andra rådande omständigheter. 

Urvalet var ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Urvalformen medförde att 
författaren valde intervjupersoner som fanns nära att tillgå; i detta fall studenter på 
Mälardalens högskola. Urvalet i studien utgick även från de förvalda exklusions- och 
inklusionskriterierna och samtliga kriterier ansågs som objektiva och ospecifika i deras 
natur. Det vill säga inga studenter exkluderades på grund av deras etnicitet, bakgrund, ålder 
et cetera. Kriteriernas objektiva och ospecifika natur hoppas kunna göra resultat mer 
överförbart. Därtill valdes studenterna slumpmässigt (förutom en känd förvald informant). 
Det enda som påverkade slumpmässigheten var om studenterna tackad nej vid förfrågan. 
Dock med detta sagt så kan subjektiva eller undermedvetna faktorer ha inverkat på valet. 
Exempelvis så intervjuades fem män och tre kvinnor trots att författaren avsåg att intervjua 
jämlikt från början. Inga preferenser mellan könen fanns utan det visade sig att männen var 
generellt mer angelägna att medverka vid förfrågan. Vid förfrågan så tackade fyra kvinnor 
och två män nej vilket är ett bortfall på cirka 43 procent. Anledningen varför potentiella 
informanter tackade nej vid förfrågan var på grund av de hade klasser eller möten att gå till. 
Utöver detta så var en av informanterna kända till författaren sedan tidigare. Valet att 
använda en känd informant var på grund av flexibilitet med lokalbokningen. Resterande 
informanter hade inga kopplingar till författaren och samma frågor ställdes till alla. 

6.1.3 Diskussion om datainsamlingen 

För studien har semistrukturerade intervjuer använts för att fånga informanternas egna 
beskrivningar om vilka faktorer som orsakar stress samt hur stressen hanteras. 
Semistrukturerade intervjuer innefattar bland annat att genomtänkta, förbestämda frågor 
ställs till intervjupersonerna. Fördelen med intervjuformen är att den tillåter forskaren att 
ställa intressanta följdfrågor under intervjuprocessen. För att öka trovärdigheten av arbetet 
så har en intervjuguide använts under alla intervjutillfällen. Intervjuguiden agerar som en 
mall eller manus och den bidrar med struktur och ordning under intervjuernas förlopp 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Genom att använda en intervjuguide med förbestämda frågor går det att tillförsäkra en viss 
nivå av objektivitet genom det kvalitativa arbetet eftersom informanterna besvarar på samma 
frågor. Att samma frågor ställs är av särskild fördelaktighet för att kunna fastställa relevanta 
mönster under analysprocessen. Med hjälp av intervjuguiden så kan författaren omformulera 
syftet och dess frågeställningar till relevanta intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). För 
studien så utvecklade författaren en intervjuguide med 13 frågor som relaterade till stress (se 
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bilaga A). Frågorna återkopplade tillbaks till studiens två frågeställningar och var av öppen 
karaktär. Öppna frågor betyder att frågorna som ställs inte har något självklart svar eller 
svarsalternativ. Därmed uppmanar öppna frågor att informanterna ska frågeviss, tänka 
igenom sina svar. Författaren har medvetet undvikit stängda frågor (ledande frågor) då 
dessa riskerar att bidra med mindre djupa svar (David & Sutton, 2016).  

Innan några intervjuer tog plats så gjordes en pilotintervju med en nära släkting för att 
gardera att intervjuguidens 13 frågor var lättbegripliga och att intervjutiden på cirka 30 
minuter var troligt satt. Trots förberedelserna så blev de två första intervjuerna kortare (cirka 
12 minuter) än resterande intervjuer. Anledningen till detta dåliga resultat var tvåfaldigt. Den 
första anledningen var att författaren var oerfaren och förlägen med att ställa relevanta 
följdfrågor till den första intervjupersonen. Den andra anledningen var att—under det andra 
intervjutillfället—så skedde en felbokning av grupprum. Felbokningen medförde att intervjun 
istället hölls ute på en närliggande restaurang; vilket både försvårade samt försämrade 
intervjuns kvalité. Kvale & Brinkmann (2014) nämner att intervjuplatsen är av betydelse för 
att kunna säkerställa kvalitén av intervjuerna. Säkra och tysta rum bidrar med koncentration 
för både den som intervjuas och för den som intervjuar. På grund av dessa två brister så valde 
författaren att genomföra två extra intervjuer (åtta intervjuer totalt), och den genomsnittliga 
tiden för intervjuerna (exklusive de två första) blev cirka 31 minuter. Resterande sju 
intervjuer hölls inom tysta förbokade rum. Det bör även nämnas att de två extra intervjuerna 
skedde efter ett studieuppehåll tagits av författaren. Det vill säga de två extra intervjuerna 
skedde efter en lång paus på cirka ett år.  

Under intervjuerna så nyttjades den pilotprövade intervjuguiden och informanterna begrep 
frågorna utan svårigheter. Dessutom så uppnåddes god intervjutid (exklusive de två första 
intervjuerna) och fylliga svar gavs. Författaren gjorde därmed inga justeringar för 
intervjuguiden då den uppfattades som fungerande. Dock med detta sagt så kan andra 
utomstående faktorer inverkat på intervjuernas kvalité. Studenterna kan exempelvis ha känt 
nervositet på grund av ljudinspelningen eller tidspress då en lektion var nära att börja. Likaså 
kan studenter ha känt sig obekväma med att intervjuas bakom stängda dörrar. För att försöka 
motverka dessa yttre aspekter så förklarade författaren, i god tid, intervjuprocessens alla 
delar. Författaren försökte även göra det bekvämt för studenterna genom att erbjuda 
mineralvatten, kaffe eller godis. 

6.1.4 Analysdiskussion 

Studien har brukat en kvalitativ manifest innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007). 
Analysmetoden ansågs som relevant eftersom den analyserar ett specifikt fenomen (i detta 
fall stress) och kan återge värdefulla företeelser berörande fenomenet genom olika 
överskådliga och lättbegripliga kategorier. Manifest innehållsanalyser tillåter författaren att 
komma nära det insamlade materialet för att kunna upptäcka relevanta fynd (David & 
Sutton, 2016).   

När de första sex informanterna intervjuats klart påbörjades en transkriberingssession. 
Sessionen inbegrep att författaren först lyssnade igenom intervjuerna flera gånger för att 
skapa sig ett preliminärt intryck om vad som sagts. Därefter skrevs intervjuerna—löpande—
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ut i separata Word dokument för vidare analys. En likande transkriberingssession inträffade 
vid ett senare tillfälle med de två sista intervjuerna eftersom författaren tog ett 
studieuppehåll. Genom att lyssna på intervjuerna flera gånger så blidas en förförståelse om 
vad som sagts men även hur det sagts. Enligt David & Sutton (2016) så är det viktigt att 
författaren blir kunnig om intervjuinnehållet för att bättre kunna urskilja värdefulla detaljer 
och mönster. Analysen av transkriberingarna grundades på studiens två frågeställningar. Det 
vill säga alla upptäckta meningsenheter, koder och kategorier var anknutna till studiens två 
frågeställningar om stress och stresshantering. Mer specifikt använde författaren sig av syftet 
och frågeställningarna som en vägledande mall under analysen. Syftet och frågeställningarna 
gjorde att intervjumaterialet blev enklare att analysera eftersom författaren fick insikt och 
förförståelse för vilka potentiella meningsenheter som skulle komma att behövas. Studien var 
därmed deduktiv i dess natur då analysens inriktning var styrd från början. Dock med detta 
sagt så utnyttjades inga förbestämda kategorier. Samtliga kategorier utvecklades fram 
organiskt beroende på vad meningsenheterna först beskrev. 

För den aktuella analysen drog författaren inledningsvis ut ett fåtal meningsbärande enheter 
från transkriberingarna. Enheterna var baserade på sådant som kunde ge stress eller sådant 
som kunde mildra stress. Ungefär två till fem meningsbärande enheter drogs ut från samtliga 
åtta transkriberade texter. Därefter granskade författaren enheterna för att se om olika 
likheter eller skillnader kunde uppfattas inom dem. Det var denna preliminära granskning 
som bidrog till att de första koderna utvecklades fram. Författaren fortsatta med denna 
process tills alla 27 koder var funna. När alla koder funnits försökte författaren samla dessa 
inom nya, större underkategorier. I början skapades 17 underkategorier vilket var för många. 
En sammansättning gjordes och de 17 underkategorierna blev slutligen 12. Underkategorier 
som pekade på likartade betingelser lades därefter, sida vid sida, för att forma 
huvudkategorierna. Författaren upplevde huvudkategorierna som svåra att klarlägga. För att 
skapa en huvudkategori behövdes allt som upptäcks tidigare (meningsenheter, koder och 
underkategorier) koncentreras ner inom en specifik, förklarande huvudkategori. Denna 
koncentrering var krävande och tog mycket tid att bedöma. Dock tillslut utarbetades 5 
huvudkategorier som både reflekterade det tidigare materialet samt studiens syfte och 
frågeställningar. 

Under analysen är det viktigt att författarens korrekt fastställer innebörden av 
informanternas olika uttalanden samt att sätta betydelsefulla uttalanden inom representativa 
kategorier. För att undvika eventuella missuppfattningar så är det fördelaktigt om författaren 
kan bekräfta det som informanterna sagt för att stärka validiteten (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dock i med att de flesta informanterna föredrog att inte bli kontaktade (inga mail eller 
telefonnummer gavs) har det inte varit möjligt att motverka eventuella missförstånd eller 
feltolkningar. 

6.1.5 Kvalitetskriteriers diskussion  

Inom studien så har författaren försökt att upprätthålla en hög standard genom att följa 
kvalitetskriterierna pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera 
(Holloway, 2017). Författaren har försökt beskriva studiens alla steg så att läsaren ernår 



29 

bättre insyn över arbetets kvalité. Nedan diskuteras samtliga fyra kvalitetskriterier och 
eventuella styrkor och svagheter som iakttagits inom dem. 

• Pålitligheten inom studien har eftersträvats då författaren försökt etablera klarhet 
och transparens genom att beskriva alla bakomliggande motiveringar samt genom att 
redovisa alla steg som tagits. En svaghet med studien är att författaren inte varit 
kapabel att kontakta informanterna för att klargöra eventuella missförstånd eller 
feltolkningar i det transkriberade materialet. Att klargöra missförstånd hade varit 
gynnsamt för pålitligheten i stor. 

• Trovärdigheten inom studien tillkommer genom att metodvalet tydligt presenterats 
och förklarats. Under intervjuprocessen har följdfrågor ställts i bekräftande syfte för 
att försäkra att författaren korrekt uppfattat det som informanterna yttrat. Dock ska 
det nämnas att—om för många följdfrågor ställs—kan det påverka pålitligheten 
negativt eftersom det kan bli svårt för utomstående att reproducera liknade 
frågor/svar. En revidering av intervjuguiden kan eventuellt göras för att bättre 
reflektera frågorna som faktiskt ställts under intervjutillfällena.  

• Överförbarhet har uppnåtts då författaren beskrivit urvalet, datainsamlingen och 
analysprocess utförligt. Författaren har beskrivit urvalet och arenan men på grund av 
det begränsade urvalet (endast åtta informanter) kan det bli svårt att överföra 
resultatet till andra högskolor.  

• Möjlighet att konfirmera i studien innebär att bias har motverkats genom att 
författaren har beskrivit hur hen tolkat och bedömt intervjumaterialet. Därtill har 
författaren kopplat samman studiens grund och studiens resultat med relevant 
litteratur och forskning. Att utgå från litteratur och forskning bidrager med att egna 
åsikter och ställningstaganden förtrycks. 

6.1.6 Etikdiskussion  

För att upprätthålla god etos genom studien så har författaren följt de fyra forskningsetiska 
principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För att möta de etiska kraven så delgavs informanterna ett lättläst 
missivbrev (se bilaga B) som förklarade vilka rättigheter de hade. Missivbrevet förklarade 
samtidigt vad som skulle inträffa under och efter intervjun.  

Innan någon intervju tog plats så fick informanten god tid på sig att läsa igenom missivbrevet 
och ställa frågor. I mån att försöka begränsa eventuella missförstånd eller förvirringar så 
förklarade författaren, på plats, exakt vad som skulle ske. Författaren poängtera även att 
deltagaren kunde—när som helst och utan anledning—avsluta sin medverkan. Dock bara för 
att en förklarande genomgång gjordes betyder inte att informanterna korrekt uppfattade allt. 
Därav för att försöka begränsa möjliga missuppfattningar så ombads informanterna att 
signera missivbrevet (bekräfta samtycke) endast om de hade uppfattat sina rättigheter.  

För att uppnå god konfidentialitet så har alla signerade missivbrevs, inspelningar och 
transkriberingar förvarats säkert samt ofrånkomligt av andra. Dessutom kommer materialet 
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att förstöras efter uppsatsen examinerats klart. Känsligare information har även utelämnats 
utifall någons identitet skulle avslöjas.  

Studiens resultat kommer inte heller användas för marknadsföring eller för vinstdrivande 
syften. Med andra ord kommer resultatet endast att användas för att besvara på studiens 
syfte och frågeställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 
Inom resultatdiskussionen kommer det diskuteras om framkomna kategorier från resultatet 
samt hur dessa är kopplade till det teoretiska perspektivet. 

6.2.1 Diskussion om vilka faktorer som högskolestudenterna upplever som 
bidragande till uppkomsten av stress 

Antonovsky’s (2005) KASAM består av tre delar begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. En hög grad av samtliga tre delar skapar en känsla av sammanhang 
(KASAM) och är bidragande till att kunna säkerställa god hälsa (Antonovsky, 2005). 
Mittelmark et al. (2016) skriver att känna sammanhang är viktigt inom arbetslivet för att 
kunna åstadkomma god hälsa och för att kunna begränsa den arbetsrelaterade stressen.  

På grund av den höga arbetsbelastningen så kunde inte alltid studenterna hantera det som 
förväntades utav dem. Den höga arbetsbelastningen kan därmed ha inverkat negativt på 
studenternas hanterbarhet. Likaså kämpade studenterna med att korrekt uppfatta 
svårighetsgraden av rådande samt kommande arbetsuppgifter. På så vis kan egna krav och 
farhågor bidragit med lägre begriplighet. För studien så var det svårt att påtala exakt vilken 
effekt meningsfullheten inverkade med. Dock i och med att studenterna beskrev deras 
arbetssituation (genom hög arbetsbelastning och egna krav och farhågor) som påfrestande, 
orosskapande och oförsägbar; går det att spekulera att studenterna kände, stundtals, låg 
meningsfullhet med deras studier. Dessutom nämnde en av studenterna att de varit nära på 
att hoppa av högskolan då stressen och arbetsmängden blivit för omfattande för dem. På så 
vis går det att spekulera att liten meningsfullhet och därmed dåligt sammanhang kan ha 
upplevts av studenterna. 

Det framkom genom analysen att studenterna upplevde högskolan som en stressig 
arbetsmiljö. Dock så varierade stressen beroende på vad studenterna stod framför. 
Studenterna beskrev hög arbetsbelastning och egna krav och farhågor som två 
övergripande faktorer eller teman för uppkomsten av deras stress.  

Hög arbetsbelastningen bestod av tre underliggande faktorer hög arbetsbelastning, tidsbrist 
och dålig arbetsstruktur som belyste om uppkomsten av stress. Grundläggande för temat 
hög arbetsbelastning var att studenterna upplevde att kraven som akademin ställde på dem, 
stundtals, blev så pass omfattande att belastningen skapade påtagbar stress, olika kroppsliga 
motreaktioner (fysiologiska reaktioner) och orosmoment i deras vardag. Enligt Karasek & 
Theorell (1990) så kan höga krav i arbetet såsom hög arbetsbelastning, tidsbrist, orättvis 
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fördelning av arbetsbördor med flera, kombinerat med låg kontroll (möjlighetenen att 
influera) bidra med ett aktivt/spänt lägestillstånd. Ett aktivt/spänt läge beskrivs som 
påfrestande och kan ge upphov till olika negativa hälsokonsekvenser; bland annat utlösa 
farliga stress symptomer. Eftersom studenterna inte alltid kan påverka arbetsmängden, 
arbetsuppläget eller arbetstempot kan detta medföra att ett aktivt/spänt läge har uppstått. 
Resultatet tyder på att vissa studenter har genomgått ett aktivt/spänt läge till följd av sina 
studier. Därmed bedöms hög arbetsbelastning agera som en faktor för uppkomsten av 
studenternas stress. 

Utöver hög arbetsbelastning så påtalade studenterna egna krav och farhågor som ett 
övergripande tema för uppkomsten av deras stress. Egna krav och farhågor bestod av tre 
underliggande faktorer framtida osäkerheter, att inte kunna stänga av från skolarbetet och 
egna höga arbetskrav. Centralt för temat var att studenterna kände sig begränsade (låg 
kontroll) med att kunna styra över den egna arbetssituationen. Begräsningarna gav upphov 
till osäkerheter, negativa stressvanor och jobbiga arbetsöverdrifter. Karasek & Theorell 
(1990) skriver att faktorer som självbestämmande, delaktighet i beslutsprocesser eller 
möjligheter till inflytande på sin arbetsplats är betydande aspekter för kontrollen som en 
medarbetare känner. Aspekterna tillåter medarbetare att säkerställa god förståelse för varför 
saker och ting sker eller ska ske. Studenterna påpekade att de inte alltid kunde styra över 
deras arbetssituation, vilket kan ha bidragit till ett passivt/spänt tillstånd. På grund av detta 
så bedöms egna krav och farhågor agera som en faktor för uppkomsten av studenternas 
stress. 

6.2.2 Diskussion om vilka strategier högskolestudenterna använder sig av för att 
hantera stressen 

Teorin KASAM består av tre centrala delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Tillsammans skapar delarna en känsla av sammanhang (KASAM); förutsatt att höga nivåer 
återfinns inom respektive del (Antonovsky, 2005). Enligt Mittelmark et al. (2016) är det 
gynnsamt för hälsan att känna sammanhang i arbetslivet. Att känna sammanhang i 
arbetslivet medför att medarbetare kan enklare hantera olika krävande arbetsuppgifter eller 
uppkomna problem. 

Den positiva arbetskulturen som framkom genom analysprocessen påvisade att studenterna 
använde vissa strategier för att enklare hantera deras stress. Mer specifikt så påtalade 
studenterna att de försökte anskaffa sig bättre självkännedom och ett mer gynnsamt 
tänkesätt/förhållningsätt (personliga uppmuntringar); för att bättre kunna möta nedgångar, 
press eller stress. Genom det mer positiva förhållningsättet kan begripligheten ha förstärkts. 

Studenterna nämnde även att det sociala stödet och vila och återhämtnings möjligheter 
inverkade som viktiga hanterings strategier för deras stress. Det sociala stödet bidrog med 
ökad hanterbarhet för studenterna då de fick en ytterligare resurs att tillgå när de stod inför 
diverse stressamma utmaningar. Likaså bidrog vila och återhämtning med hanterbarhet 
eftersom studenterna uppgav att de fick ny energi att tillgå, vilket gjorde att de kunde enklare 
hantera påfrestande situationer.  
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Genom det förbättrade förhållningsättet, sociala stödets resurser och den ökade energin, 
går det att spekulera att en djupare meningsfullhet uppkom för några av studenterna. 
Ställningstagandet grundar sig på att författaren noterade att vissa av studenterna verkade 
kunna hantera sin stress bättre än andra. Exempelvis så utryckte tre av studenterna betydligt 
mer positiva faktorer än negativa när de skulle beskriva sin stress. Potentiellt betyder detta 
att de helt enkelt kände mer meningsfullhet och därmed ett bättre sammanhang än 
resterande. 

Genom analysen framkom tre övergripande strategier eller teman för studenternas hantering 
av stress. Strategier som studenterna nyttjade gestaltades igenom positiv arbetskultur, stöd 
från andra och vila och återhämtnings möjligheter.  

Temat positiv arbetskultur innefattade sammantaget tre underkategorier genomtänkt 
arbetsupplägg, positivt förhållningsätt och belöningar. Det framkom via temat att 
studenterna kunde—med relativt enkla strategier—hämma deras stress och stressymptomen. 
Inom Karasek & Theorell’s (1990) krav-kontroll- och stödmodell återges tre dimensioner som 
tillsammans granskar olika processer och arbetsförhållanden som negativt eller positivt 
inverkar på medarbetares hälsa. För studien framkom det att studenterna kunde enklare 
hantera kraven som de ställdes framför om ett begripligt arbetsupplägg gick att utgå efter. 
Ett begripligt arbetsupplägg från skolan med möjligheten att kunna självanpassa, ökade 
kontrollen och sänkte kraven (aktivt/avspänt läge), vilket beskrevs som främjande för 
stresshanteringen. Därtill nämndes olika personliga aspekter såsom belöningar eller att ha 
något att se framemot. Att ha något litet att eftersträva beskrevs som gynnsamt för 
stresshanteringen. Potentiellt betyder detta att om högskolan introducerar någon form av 
belöningssystem (utöver enbart betyg), kan bättre arbetsmoral upplevas samt mindre stress 
avkännas. 

Studenterna nämnde stöd från andra som en viktig strategi för deras stresshantering. Temat 
inkluderade en underkategori det sociala stödet. Enligt Karasek & Theorell’s (1990) så är 
socialt stöd en viktig resurs inom arbetsplatser för medarbetare att kunna tillgå. Socialt stöd 
omfattar stöd och hjälp från både arbetskollegor samt närstående. Studiens resultat belyste 
att studenterna tog hjälp av både närstående och andra studenter. Att kunna ta hjälp av 
andra beskrevs som gynnsamt och underlättade vid stressamma eller krävande situationer.  

Vila och återhämtnings möjligheter temat inbegrepp två underkategorier vila och 
återhämtning och arbetspauser. Studenterna redogjorde att sömn och arbetspauser var 
viktiga betingelser för att kunna klara av stressen och alstra ny energi. Återhämtnings 
möjligheter beskrevs som en otillräcklig förmån eller bristvara av studenterna. Att besitta fler 
återhämtnings möjligheter kan därmed vara av strategisk betydelse för att kunna säkerställa 
god balans mellan de kännbara kraven. 
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7 SLUTSATSER 

• Faktorer som bidrog till uppkomsten av högskolestudenternas stress var hög 
arbetsbelastning och egna krav och farhågor. Tillsammans bidrog faktorerna med 
påfrestande belastningar, osäkerheter och frustrationer vilket orsakade kännbar 
stress för studenterna. 

• Strategier som högskolestudenterna använde sig av för att hantera deras stress var 
genom att upprätthålla en positiv arbetskultur, etablera stöd från andra och 
föranskaffa sig flera vila och återhämtnings möjligheter. Genom strategierna kunde 
studenterna enklare hantera samt bemöta olika krav/behov. 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Stress är ett växande samhällsproblem och mer forskning kommer behövas för att korrekt 
möta problemet. Rådande stressforskning och statistik klarlägger att stress är ett 
återkommande problem för studenter. Men lite görs i dagsläget för att begränsa studenternas 
stress. Endast ett fåtal studenter erbjuds något stöd för deras stressrelaterade besvär. Därav 
behövs mer forskning inom ämnet för att både belysa problemet storlek, men också för att 
introducera bättre åtgärder som fungerar för studenter. 

Genom att utöka ämneskunskaperna om stress och stresshantering går det att förhindra 
onödigt lidande samt främja hälsan inom akademiska arbetsmiljöer. Evidensbaserad 
forskning kan ge upphov till olika konkreta insatser som fungerar mot stressen. Därmed är 
det av särskild betydelse att illustrera problemet eftersom konkreta hälsovinster kan göras. 
Tillåts stressen att växa utan resistens så finns risken att olika stressdiagnoser fortsätter att 
öka okontrollerat, vilket skulle vara av detriment till folkhälsan i stor. 

För framtida forskning skulle det vara av intresse att undersöka det positiva 
förhållningsättet (det främjande tankesättet/agerandet) som vissa studenter adopterade. 
Studenterna nämnde att efter de adopterat ett mer positivt förhållningsätt, så kände de inte 
av pressen eller stressen lika mycket som innan. Det är oklart varför vissa studenter väljer att 
helt plötsligt adoptera ett mer främjande förhållningsätt än andra. Därmedelst kan det vara 
av relevans för stressforskningen att undersöka fenomenet mer närgående. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 
 
Informera: 

• Förklara kortfattat syftet med studien 
• Förklara att all information kommer hanteras konfidentiellt och kommer inte utnyttjas 

för några andra ändamål.  
• Förklara att personen får avbryta när den känner för det. 

 
Bakgrundsfrågor: 
F1 - Ålder? 
F2 - Hur länge har du studerat på skolan och vilket akademi/program/kurs går ni på? 
F3 - Hur ser ditt levnads- och boendeförhållande ut? (socialt stöd, förälder, ensamboende etc) 
F4 - Har du någon gång upplevt stress i samband med dina studier? 
 
Tema 1 - Faktorer som bidragande för stress 
F1 – Kan du berätta om ett tillfälle där du kände dig stressad? 
F2 – Hur uttrycker sig stressen för dig? (Kroppsligt? Psykiskt? Hur agerar du?) 
F3 – Vad tror du är den största orsaken till att du upplever stress? 
F4 – När uppenbarar sig stressen? (Olika tidpunkter, perioder med flera) 
F5 – Hur känner du att stressen har inverkat på din arbetsprestation i skolan? 
 
Tema 2 - Hanteringsstrategier för stress 
F1 – När du känner dig stressad, vad gör du då? 
F2 – Hur bra anser du att du är på att hanterar din stress?  

(Följdfråga – vad gör att du hanterar stress bra/dåligt? – förklara) 
F3 – Vad gör du för att inte hamna i stressamma situationer? 
F4 – Vilka tips skulle du ge till andra studenter som försöker hantera sin stress som funkat för 
dig? 
 
 
Finns det något ytterligare som du vill lägga till berörande din stresshantering? 
 
 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA B; MISSIVBREV 
 
Hej! 

Mitt namn är Kevin Carl Reyes och jag läser min sista terminen på folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola i Västerås. Just nu så håller jag på att skriva min C-uppsats där jag vill 
undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband med deras studier. 
Förhoppningen med studien är att den kommer ge ökade kunskaper för de faktorer som 
bidrar till stress och hur stressen kan hanteras. 

Inom ramen för studien så kommer jag intervjua sex studenter under mars månad. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas i textform för vidare analys. Du tillfrågas 
härmed att medverkan i denna studie genom en intervju. Intervjun är tänk att ta cirka 30 
minuter och vi kommer tillsammans överens om en lämplig tid och plats att genomföra den 
på.  

All insamlad information kommer att behandlas säker och konfidentiellt samt enbart 
användas för studiens ändamål. Ingen utomstående eller obehörig kommer att kunna ta del 
av informationen eller eventuella personuppgifter. När uppsatsen är examinerad kommer 
samtliga inspelningar och transkriberingar att raderas.  

Att medverka i denna studie är helt frivilligt och du kan, när du än känner för det, avbryta 
ditt deltagande. När uppsatsen är examinerad kommer den att publiceras och finnas 
tillgänglig på den offentliga databasen Diva.  

 

Tack i förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Kevin C. Reyes 

 

Mail: -Borttaget- 

Mobil.nr: -Borttaget- 

 

Jag har fått informationen om studien och jag väljer att frivilligt medverka i 
undersökningen: 
 
Västerås den ..... / ..... 2019 
 
.........................................................      ......................................................... 
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