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SAMMANFATTNING 

Stress är ett vanligt förekommande problem som drabbar många individer. Bland studenter 
upplever ungefär en tredjedel stress. Stress kan uppstå i olika situationer och för studenter 
kan en sådan situation vara förberedelse inför examination. Syftet med studien är att 
undersöka stress i relation till examinationsformer samt att undersöka om det finns något 
samband mellan ålder och stress bland högskolestudenter. I denna kvantitativa studie har en 
tvärsnittsdesign tillämpats och data har samlats in med hjälp av enkäter. Populationen var 
studenter vid Mälardalens högskola och urvalet bestod av 101 respondenter. Resultatet visar 
att majoriteten av studenter upplever stress inför skriftlig examination och ungefär hälften av 
studenterna upplever stress inför muntlig examination. Resultatet påvisar även att hälften av 
studenterna upplever stress lång tid innan skriftlig examination och att ungefär en av sju 
studenter upplever stress lång tid innan muntlig examination. Det finns dessutom ett svagt 
samband mellan ålder och stress. 
 
Nyckelord: muntlig examination, skriftlig examination, stressupplevelse, studenter, ålder. 

  



ABSTRACT 

Stress is a common issue that affects many individuals. Among students, approximately one 
third experience stress. Stress can arise from different situations, and for students, one of 
those situations can be preparation for an examination. The aim of this study is to examine 
stress in relation to examination and to examine the correlation between age and stress 
among university students. In this quantitative study, a cross-sectional study design was 
applied and data was obtained using surveys. The study population existed of students at 
Mälardalen University and the sample existed of 101 respondents. The results reviled that the 
majority of students experience stress before a written examination, while approximately half 
of students experience stress before an oral examination. Furthermore, results reviled that 
half of the students experience stress long before a written examination, while one of seven 
students experience stress long before an oral examination. Also, there is a weak correlation 
between age and stress.  
 
Keywords: age, stress experience, students, oral examination, written examination. 
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1 INTRODUKTION 

Stress är ett vanligt förekommande och dessutom växande folkhälsoproblem i Sverige. Stress 
kan upplevas på olika sätt och leda till olika konsekvenser för exponerade individer. Stress 
som upplevs under en längre period kan leda till både fysiska och psykiska besvär. Dessa 
besvär kan bli bestående och vara problematiska för individers arbetsliv. Vidare är studenter 
en grupp som är extra utsatta gällande stress. Studenter utsätts för olika typer av stressande 
situationer, som exempelvis examination. I och med detta kan det tänkas att studenters 
upplevelse av stress varierar beroende på vilken examinationsform de utsätts för. Det finns 
även andra faktorer som påverkar upplevelsen av stress – däribland ålder. 
 
Stress är ett väl undersökt område, men eftersom problemet ökar kan det anses behövas mer 
kunskap inom området. Med anledning av att detta bedömdes ämnet vara passande för 
denna studie. Då högskolan är en plats där stress i relativt hög utsträckning förekommer 
ansågs det vara av vikt att undersöka stress inför olika examinationsformer bland studenter i 
olika åldrar för att på så sätt uppmärksamma problemet. Eftersom författaren själv är 
student och har upplevt stress i olika situationer, som bland annat inför examination, 
bedömdes det vara av intresse att undersöka just stress inför examination. Denna studie 
kommer således syfta till att undersöka stress i relation till examinationsformer och ålder. 
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2 BAKGRUND 

Folkhälsan i Sverige anses vara god i förhållande till andra länder. Stress är dock ett 
folkhälsoproblem som har ökat bland befolkningen. Mellan 2016 och 2018 ökade stress med 
sex procentenheter bland vuxna, och ökade med nio procentenheter bland studenter under 
dessa två år (Folkhälsomyndigheten, 2018a).  

2.1 Begreppsdefinitioner  
Hälsa är komplext begrepp som kan definieras på olika sätt. I denna studie kommer hälsa att 
definieras enligt World Health Organization’s (WHO’s) definition, som innefattar en individs 
fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsa och alltså inte enbart frånvaro av sjukdom. 
Dessutom innebär ett hälsosamt liv ett produktivt liv i form av sociala, ekonomiska och 
självständiga aspekter. Hälsa är en process som sker genom hela livets gång (WHO, 1998). 
 
Folkhälsa är till skillnad från hälsa ett begrepp som hanteras på samhällsnivå och som syftar 
till att ”…förbättra hälsa, förebygga sjukdom och förlänga liv genom organiserade insatser i 
samhället” (WHO, 1998, s. 3). Folkhälsa syftar till en hel populations hälsa istället för en 
enskild individs hälsa (WHO, 1998).  
 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar både allvarliga psykiska sjukdomar och lättare 
psykiska besvär. Psykisk ohälsa kan till exempel avse besvär som depression, ångest eller 
stress (Folkhälsomyndigheten, 2018b).  
 
Stress är ett begrepp som kan definieras på olika sätt utifrån vad som ska studeras. Begreppet 
kan betraktas utifrån ett fysiologiskt, psykiskt eller socialt perspektiv vilket kan vara en faktor 
till att flera definitioner existerar (Monat & Lazarus, 1991). I denna studie definieras stress 
som en upplevelse och respons på yttre påfrestningar och belastningar samt en upplevelse av 
reaktionen det leder till (Eriksen & Ursin, 2013).  
 
Stimuli är sinnesförnimmelser som upplevs av något av människans sinnen (Rathus, 2014).  
 
Stressorer är stimuli som leder till stressreaktioner (Eriksen & Ursin, 2013). Stressorer är 
nödvändigtvis inte yttre stimuli, utan kan även triggas av känslor som kärlek eller hat (Selye, 
1991). 
 
Akademisk stress är ett begrepp som innefattar stressorer i en akademisk kontext – 
studiestress generellt sett. Detta kan exempelvis vara stress för studieprestation och för 
interaktion med lärare (Moksnes et al., 2o16).  
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2.2 Stress ur ett psykologiskt perspektiv 
Stressorer kan uppstå av flera olika orsaker, som skiljer sig åt från individ till individ. I 
många fall beror människors stressreaktioner inte på lika primitiva stimuli jämfört med djurs 
stressreaktioner. Stressreaktionerna uppstår istället ofta av psykosociala stimuli. Hur stress 
hanteras beror på hur individer genom inlärning har förväntningar på att vissa stimuli leder 
till antingen positiva eller negativa konsekvenser (Eriksen & Ursin, 2013).  
 
När hjärtat slår snabbare och kroppen blir varm och svettig uppfattar människan detta som 
stress – som en varningssignal för att något obehagligt sker som eventuellt kan leda till ännu 
mer obehag. Stressresponsen är en reaktion som hjälper individen att hantera den obehagliga 
situationen (Eriksen & Ursin, 2013). 
 
När det som förväntas hända inte händer hamnar kroppen ur balans. Obalansen kan 
korrigeras genom att ändra ett beteende. Under tiden obalans finns kommer individen 
uppleva stress (Eriksen & Ursin, 2013).  

2.3 Stress ur ett fysiologiskt perspektiv 
Oavsett om den stress som upplevs är av fysiologisk, psykisk eller social karaktär är vissa 
reaktioner desamma (Rathus, 2012). Det centrala nervsystemet utlöser en viss stressreaktion 
beroende på hur stressorer uppfattas. Det finns fyra stressreaktioner som mer eller mindre är 
desamma hos alla däggdjur – vaksamhetsreaktionen, spela-död-reaktionen, 
alarmreaktionen och uppgivenhetsreaktionen (Folkow, 2013). 

Vaksamhetsreaktionen uppstår direkt när oväntade stimuli inträffar. Andning och motorik 
pausas under en kort tid då kroppen bedömer om situationen är hotfull eller inte. Denna 
reaktion leder till att blodtryck ökar samtidigt som hjärtfrekvens minskar. 
Vaksamhetsreaktionen kan övergå till en spela-död-, alarm- och uppgivenhetsreaktion 
beroende på hur stimuli uppfattas (Folkow, 2013).  
 
Spela-död-reaktionen kan hos människan utspelas genom chock eller svimning. Denna 
stressrespons leder bland annat till att hjärtfrekvens och blodtryck sänks. Hos djur är 
reaktionen mer extrem, där en räddning från att bli dödad av andra djur kan vara att spela 
död (Folkow, 2013).  
 
Alarmreaktionen uppstår när hotfulla stimuli uppfattas som hanterbara. Reaktionen kan 
variera i intensitet, och ter sig som försvar, attack eller flykt. Beroende på om situationen är 
av fysisk eller psykosocial karaktär reagerar kroppen olika. En alarmreaktion av fysisk 
karaktär leder till att blodtrycket höjs samt att muskler, hjärta och hjärna prioriteras för att 
kroppen ska kunna prestera. Vid en psykosocial situation är blodtrycket förhöjt under en 
längre period eftersom ingen ytterligare muskelansträngning sker. Av denna anledning 
kommer även fett- och glukosinnehållet i blodet vara förhöjt (Folkow, 2013).  
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Uppgivenhetsreaktionen sker när en situation uppfattas som ohanterlig och känslor som 
maktlöshet och förtvivlan förekommer. Ökad mag- och tarmfunktion, svagt ökat blodtryck 
och sänkt hjärtfrekvens sker vid denna stressrespons och ämnesomsättning samt 
immunsystem störs (Folkow, 2013).  
 
Vaksamhetsreaktionen och spela-död-reaktionen uppstår direkt efter att oväntade stressorer 
inträffar, medan alarmreaktionen och uppgivenhetsreaktionen uppstår när stressen har 
pågått under en längre period. Vidare leder vaksamhetsreaktionen och alarmreaktionen vid 
mild stress till att uppmärksamhet och beredskap ökar, och kan både vara nyttig och 
nödvändig. Vid hög och/eller långvarig stress kan däremot stressreaktionerna leda till ohälsa 
(Folkow, 2013). 

2.4 Följder av långvarig stress 
Alarmreaktionen kan om den kvarstår en längre period leda till ohälsa. Psykosomatiska 
problem som exempelvis huvudvärk, sömnproblem och ryggsmärta kan uppstå vid stress. 
Andra hälsoproblem som kan uppstå är magsår och hjärtinfarkt (Eriksen & Ursin, 2013). 
 
Långvarig stress kan även ge upphov till utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom 
uppvisas i både psykisk och fysisk form med symtom som varat i flera månader. Dessa 
symtom är bland annat energibrist, sömnsvårigheter, försämrad koncentrationsförmåga, 
försämrat minne, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär samt yrsel. Symtom utvecklas under 
en längre period, ibland under flera år. Orsaken till utmattningssyndrom är ofta 
arbetsrelaterad stress, men kan även bero på bland annat arbetslöshet eller sjuka anhöriga 
(Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark, 2013).  
 
Vidare kan långvarig stress orsaka depression (Åsberg et al., 2013). Det har kunnat påvisats 
att depression med inslag av aggression och ångest kan orsakas av stress (Van Praag, 2004). 
Depression som orsakas av stress beror enbart på miljöfaktorer, och kan alltså inte orsakas av 
genetiska anlag (Åsberg et al., 2013).   

2.5 Stress i samhället  
Stress är ett ökande problem i Sverige, och 16 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 
år upplever stress. I åldrarna 16-29 år uppger mer än en tredjedel av kvinnorna att de är 
stressade, och ungefär en femtedel av männen upplever stress (Folkhälsomyndigheten, 
2018a).  
 
Ålder är en faktor som påverkar upplevelsen av stress. Ju äldre människor är, desto bättre 
tenderar de att hantera stress, vilket gör att äldre människor inte påverkas lika negativt av 
stress. Det bör dock nämnas att människor i olika åldersgrupper generellt sett har olika 
stressorer. I en studie av Chen et al. (2018) delas vuxna in i tre ålderskategorier – unga vuxna 



5 

(18-39 år), vuxna i medelåldern (40-59 år) och äldre vuxna (60 år eller äldre). Studien visar 
att unga vuxna tenderar att nämna skolrelaterad stress som en stressor, människor i 
medelåldern tenderar att uppleva arbetsrelaterad stress och äldre människor uppger 
hälsorelaterad stress (Chen et al., 2018). 

2.5.1 Stress bland studenter  

Studenter är en grupp i samhället som rapporterar fler psykiska besvär än vad jämnåriga 
arbetande personer gör. Bland svenska studenter i åldrarna 16-29 år upplever 25 procent 
stress, medan 16 procent av arbetande i åldrarna 16-29 år upplever stress 
(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Studerande män upplever stress i ungefär samma 
utsträckning som studerande kvinnor gör (Heiman & Kariv, 2004). 
 
Det finns ett samband mellan självskattad akademisk stress och livsglädje – studenter som 
känner akademisk stress känner även minskad livsglädje och mår generellt sätt sämre (Kaya 
et al., 2015; Moksnes et al., 2016; Urquijo, Extremerea & Villa, 2016). Studenter som känner 
ett akademiskt misslyckande är i högre utsträckning stressade, samtidigt som intresse och 
uthållighet är två faktorer som kan kopplas till minskad stress (Lee, 2017). I linje med detta 
uppger studenter som är stressade i högre utsträckning att de förväntar sig ett lågt betyg. Det 
finns däremot ingen koppling mellan stressnivå och faktiskt betyg (Öhrstedt & Lindfors, 
2016).  
 
Arbetsmängd är en faktor som påverkar studenters stressnivå och en hög arbetsbelastning 
leder till ökad stress bland studenter (Ford et al., 2014). De mest förekommande orsakerna 
till stress bland studenter är en för omfattande mängd litteratur, tidsbrist, antalet 
examinationer samt bristande studiemotivation (Niemi & Vainiomäki, 1999). Stressnivån 
tenderar att variera genom läsåren (Stallman, 2010). Studenter är dock i större utsträckning 
stressade den första halvan av programmet, medan stressnivån sedan sjunker under den 
andra halvan av studietiden (Ford et al., 2014; Manigault, Woody, Zoccola & Dickerson, 
2018). 
 
Äldre studenter tenderar att uppleva en lägre grad av stress än vad yngre studenter gör 
(Stallman, 2010; Heiman & Kariv, 2004). Äldre studenter hanterar även stress på ett bättre 
sätt då de tenderar att använda problemfokuserade metoder för att minska stressen. 
Problemfokuserade metoder syftar till att åtgärda problemet, i kontrast till känslomässiga 
metoder som syftar till att hantera känslorna som uppstår (Monteiro, Balogun & Oratile, 
2014). Äldre studenter tenderar dock att uppleva mer arbetsrelaterad stress, vilket kan ha att 
göra med att äldre studenter arbetar i högre utsträckning parallellt med studierna (Heiman & 
Kariv, 2004). Studenter som känner sig äldre än andra jämngamla studenter påverkas mer 
positivt av stress än studenter som upplever sig vara yngre än jämngamla studenter (Fang & 
Galambos, 2015). 
 
Studenter upplever fler stressrelaterade symtom (som exempelvis hjärtklappning, skakiga 
händer, ont i magen och huvudvärk) både vid förberedelser inför och vid utförandet av 
muntliga examinationer. Vid en blandning av teoretisk och praktisk examination 
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förekommer mindre stressrelaterade problem, och vid skriftliga examinationer förekommer 
minst symtom. Studenter som utför en blandning av praktisk och teoretisk examination 
upplever mer trötthet inför denna typ av examination än inför de andra 
examinationsformerna. (Sarid, Anson & Bentov, 2005). Inför muntlig examination ökar 
stressen dagen examination sker, och det är inför denna typ av examination som minst 
trötthet upplevs (Ringeisen, Lichtenfeld, Becker & Minkley, 2018; Sarid et al., 2005).  
 
Studenter som har hög självtillit känner mindre stress inför muntlig examination än 
studenter med låg självtillit (Ringeisen et al., 2018). Hög självtillit kan även kopplas till bättre 
studieresultat (Sucuoğlu, 2018; Talsma, Schütz & Norris, 2019). Studenter påverkas av socialt 
stöd på olika sätt vid olika typer av examination. Vid muntlig examination uppskattas socialt 
stöd, medan socialt stöd kan uppfattas som mer störande än positivt vid skriftlig examination 
(Sarid et al., 2005).  

2.6 Teoretiska perspektiv 
Krav-kontroll-stöd-modellen och självtillit används som teoretiska perspektiv. En teori är 
något som beskriver förhållandet mellan händelser. Väl utformade teorier kan förutse 
händelser och psykologiskt inriktade teorier förklarar inte sällan förhållanden mellan 
beteende, psykiska processer och biologiska processer (Rathus, 2014). Både krav-kontroll-
stöd-modellen och självtillit förklarar hur en företeelse leder till en annan (Bandura, 1977; 
Karasek & Theorell, 1990).  

2.6.1 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-stöd-modellen är en tredimensionell modell som förklarar hur psykosociala 
miljöer påverkar individers upplevelser av stress.  Modellen används för att beskriva den 
psykosociala arbetsmiljön (Karasek & Theorell, 1990). Modellen tillämpas främst på 
arbetsplatser, men kan även tillämpas på studenter då högskolor och universitet kan fungera 
som en ”arbetsplats”. Studenter påverkas, på liknande sätt som anställda, då det kommer till 
krav, kontroll och stöd (Chambel & Curral, 2005).  
 
Krav kan bestå av intellektuell karaktär och prestationskaraktär. Höga krav ökar anställdas 
stressupplevelse, emotionella utmattning och inlärningsförmåga (Karasek & Theorell, 1990; 
Van Doorn, Van Ruysseveldt, Van Dam, Mistiaen & Nikolova, 2016). Kontroll kan innebära 
både att vara delaktig i beslut som tas samt att kunna använda och utveckla de kompetenser 
som individen besitter. Upplevd kontroll kan leda till minskad stress och kan även bidra till 
ökad inlärningsförmåga (Karasek & Theorell, 1990). Brist på kontroll kan istället i värsta fall 
leda till hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmbesvär och psykisk ohälsa. Detta kan bero på att 
kroppen behöver omfördela energi för att återställa kontrollen och har därmed inte 
tillräckliga energiresurser för kroppens normala funktion (Theorell, 2005). Stöd på 
arbetsplatsen kan uppstå genom bra relationer till kollegor (eller kurskamrater), chefer (eller 
lärare), och arbetsgruppen. Några komponenter som påverkar relationer är tillit och 
sammanhållning (Karasek & Theorell, 1990). Bland sjuksköterskestudenter har det kunnat 
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påvisats att yngre studenter upplever mer stöd än vad äldre sjuksköterskestudenter gör (Van 
der Heijden et al., 2010). 
 
Enligt modellen finns fyra typer av arbeten – passiva, aktiva, lågbelastade och högbelastade 
(figur 1). I och med att modellen kan appliceras på studenter, kan högskolor och universitet 
fungera som en plats där studenter ”arbetar” (Chambel & Curral, 2005). Passiva arbeten 
karaktäriseras av låga krav på arbetsuppgifter och låg kontroll över beslut som fattas. Aktiva 
arbeten har istället höga krav på arbetsuppgifter som utförs och hög kontroll över 
beslutsfattning. Vidare beskrivs lågbelastade arbeten som att den anställde (studenten) har 
hög kontroll men låga krav. Högbelastade arbeten karaktäriseras av låg kontroll och höga 
krav (Karasek & Theorell, 1990). Högbelastade arbeten utgör en risk för sjukdom (Theorell, 
2005).  
 
Den kontroll som en individ har över arbetssituationen har en koppling till det sociala stöd 
individen känner (Karasek & Theorell, 1990). Personer som i sina yrken har liten möjlighet 
att påverka beslut och som upplever ett svagt stöd från sina medarbetare löper större risk för 
långtidssjukskrivning (Theorell, 2005). Höga krav, låg kontroll och lågt stöd har en koppling 
till bland annat hjärtproblem, psykisk ohälsa och ryggproblem. Ett arbete där den anställde – 
studenten – istället upplever ett högt socialt stöd och där denna individ har kontroll över 
beslut som tas, kan leda till positiv arbetsmiljöförändring då individen känner sig delaktig 
och aktiv (figur 1). Individer med lågt socialt stöd känner sig istället ensamma och isolerade 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 

 

 
Figur 1: Egen tolkning av Karaseks och Theorells (1990) version av krav-kontroll-stöd-modellen 
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2.6.2 Självtillit 

Självtillit (self-efficacy) är en teori som delas upp i två komponenter – efficacy expectation 
och outcome expectation. Efficacy expectation handlar om i vilken utsträckning en individ 
tror på den egna förmågan att ha kontroll över en specifik situation eller ett specifikt 
beteende. Outcome expectation handlar om huruvida individen tror att beteendet kommer 
leda till förändring (Bandura, 1977).  
 
En individs självtillit är beroende av specifika situationer eller beteenden, vilket betyder att 
en individ kan ha låg självtillit vid ett visst beteende och hög självtillit vid ett annat beteende 
(Bandura, 1977). Självtillit är beroende av självförmåga och självkänsla (Andersson, 2018). 
Att tidigare ha utsatts för och klarat av en uppgift kan förstärka självtilliten vid en viss 
situation eller ett visst beteende (Bandura, 1977). Studenter med hög självtillit tenderar att 
prestera bättre studieresultat, och generellt sett är studenters självtillit och studieprestation 
ganska bra, även om förbättringsmöjligheter finns. Självtillit och studieprestation påverkas 
även av ekonomiska förhållanden. Studenter som bor med sina familjer har högre självtillit 
än de som bor ensamma (Sucuoğlu, 2018; Talsma et al., 2019).  

2.7 Problemformulering 
Som tidigare nämnt upplever många studenter stress. Vidare visar statistik en ökande trend 
gällande stress (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 2018b). Stress kan 
leda till ohälsa i form av både fysiska och psykiska problem (Eriksen & Ursin, 2013; Åsberg et 
al., 2013). Det faktum att unga personer och kvinnor i större utsträckning upplever stress 
betyder att ojämlikhet i hälsa förekommer (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Stallman, 2010). 
 
Forskning inom stress bland studenter (Stallman, 2010; Manigault et al., 2018; Heiman & 
Kariv, 2004) har bland annat fokuserats på ålder, kön och vilken termin studenterna läser. 
Mer sällan har muntliga och skriftliga examinationsformer varit den infallsvinkel som 
forskning utgått från. Examinationsform och stress har visserligen beforskats tidigare, men 
en jämförelse mellan olika typer av examinationsformer tycks saknas. Denna studie avser 
därför att undersöka om olika typer av examinationsform har någon betydelse för studenters 
upplevelse av stress. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka stress i relation till examinationsformer samt att 
undersöka om det finns något samband mellan ålder och stress bland högskolestudenter. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning förekommer stress inför skriftlig examination bland 
högskolestudenter?   

• I vilken utsträckning förekommer stress inför muntlig examination bland 
högskolestudenter?  

• Hur kan sambandet mellan stress och examinationsform beskrivas? 
• Hur kan sambandet mellan ålder och stress beskrivas?  

4 METOD 

En kvantitativ ansats tillämpades då denna typ var passande för att besvara studiens syfte då 
förekomst och samband skulle undersökas (Bryman, 2011). 
 
Ett positivistiskt synsätt tillämpades i denna studie. Positivismen menar att kunskap uppnås 
genom sinnesförnimmelser, det går alltså inte att genom antaganden uppnå kunskap 
(Bryman, 2011). Dessutom användes ett objektivt synsätt. Objektivitet innebär att yttre 
omständigheter inte påverkas av människans förnuft – endast observerbara ting kan 
betraktas som kunskap (Bryman, 2011). I och med detta bör vetenskap inte påverkas av 
personliga värderingar (Wedin & Sandell, 2004).  

4.1 Studiedesign 
Som studiedesign tillämpades en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är lämplig att använda 
när urval består av en variation av individer och datainsamling sker vid ett tillfälle. Den data 
som samlas in bör vara kvantitativ eller möjlig att kvantifiera. Tvärsnittsstudier söker 
samband mellan variabler men kan inte påvisa kausalitet, det vill säga vad som orsakar en 
företeelse (Bryman, 2011). Denna typ av studiedesign studerar ofta endast en eller ett fåtal 
variabler (Wedin & Sandell, 2004).  
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4.2 Population och urval 
Populationen bestod av alla högskolestudenter vid Mälardalens högskola och ett 
bekvämlighetsurval användes. Ett bekvämlighetsurval karaktäriseras av att urvalet består av 
individer som vid datainsamlingstillfället råkar vara tillgängliga. Nackdelen med denna typ 
av urval är att det inte går att generalisera resultaten till hela populationen då 
respondenterna sannolikt inte är representativa för populationen (Bryman, 2011). Däremot 
hade urvalet egenskaper av ett slumpmässigt urval då alla studenter som fanns på plats hade 
lika stor chans att delta i studien. För att urvalet ska kunna betraktas som slumpmässigt 
krävs dock att hela populationen har lika stor chans att delta i studien, vilket i detta fall inte 
var möjligt (Bryman, 2011).  

4.3 Enkätutformning 
Genom att använda enkäter som verktyg för att samla in data går det att nå ut till ett flertal 
respondenter vid ett tillfälle (Byström & Byström, 2011). Enkäter bör vara utformade på ett 
sätt som gör det enkelt för respondenterna att svara (Bryman, 2011). För att underlätta för 
respondenterna inleddes enkäten (bilaga A) med en kort instruktion för hur enkäten skulle 
besvaras. För att undvika att respondenterna väljer att inte besvara frågor bör enkäter bland 
annat inte vara för omfattande och inte innehålla känsliga frågor (Bryman, 2011). Enkäten 
utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar och bestod av tio frågor. De tre första 
frågorna var bakgrundsfrågor. Frågorna, som handlade om kön, ålder och vilken akademi 
studenterna studerade inom, användes för att få information om respondenterna. Frågorna 
som handlade om kön och akademi innehöll alla tänkbara svarsalternativ, medan frågan om 
ålder exkluderade vissa åldrar. Åldersspannet 18-23 valdes som yngsta svarsalternativ då 
sannolikheten att någon skulle vara yngre ansågs vara låg. Vidare antogs de flesta 
studenterna finnas i åldersspannen 18-35. Det äldsta åldersspannet namngavs 36 år eller 
äldre för att inte exkludera någon respondent samt för att resultatet inte skulle riskera att bli 
utpekande, då författaren vid utformningen av enkäten gjorde antagandet att endast ett fåtal 
studenter skulle vara över 36 år.  
 
Följande sju frågor handlade om studenters upplevelser av stress. För att få en uppfattning 
om hur stressade studenterna känner sig generellt, och inte enbart i relation till studierna, 
formulerades en fråga om studenternas generella stress. Frågorna fem och sex formulerades 
för att kunna redogöra för hur många studenter som upplevde stress. Dessa frågor ansågs 
kunna besvara frågeställningarna ett och två då de ansågs vara passande indikatorer för 
utsträckning av stress i relation till examinationsformer. Fråga sju inspirerades av Ford et al. 
(2014). Övriga frågor formulerades av författaren själv. Frågorna sju till tio användes för att 
kunna besvara frågeställningarna tre och fyra som syftade till att undersöka samband. 
 
I regel användes svarsalternativ med skalor, exempelvis från ”aldrig” till ”alltid” eller ”inte 
stressad alls” till ”väldigt stressad”. Inga svarsalternativ som kunde tolkas som varken det 
ena eller det andra utformades för att på så sätt underlätta vid analysen. Genom att inte 
inkludera denna typ av svarsalternativ minskar risken för bortfall på grund av att 
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respondenterna inte tar sig tid för att tänka igenom frågan (Bryman, 2011). De frågor där det 
fanns en risk för att studenterna inte hade varit med om den företeelse som frågan 
undersökte, fanns även svarsalternativ som representerade detta. I och med det minskades 
risken för att studenterna skulle hoppa över att svara på frågan.  
 
I och med att enkäten utformades utifrån frågeställningarna exkluderades vissa typer av 
examination. Anledningen till att examinationsformerna exkluderades var att de ansågs vara 
praktiskt utförda examinationer snarare än skriftliga eller muntliga.  

4.4 Datainsamling 
Data samlades in genom att enkäter (bilaga A) och missivbrev (bilaga B) delades ut till 
studenter vid Mälardalens högskola i Eskilstuna och i Västerås. Innan enkäterna delades ut 
besvarades den av en student vid Mälardalens högskola för att på så sätt kunna identifiera 
eventuella fel, denna enkät användes inte till resultatet. Därefter namngavs enkäterna med 
siffror innan de delades ut, för att underlätta att urskilja eventuella bortfall och fel. Av de 105 
studenter som erbjöds delta i studien avstod fyra studenter, vilket innebar en svarsfrekvens 
på 96 procent. Totalt 101 enkäter delades ut till urvalet, varav 42 i Eskilstuna och 59 i 
Västerås. Enkäterna delades ut och samlades in av författaren själv. Datainsamlingen ägde 
rum i högskolans öppna ytor – lektionssalar, bibliotek, caféer och restauranger uteslöts. 
Författaren gick fram till studenter och frågade om de ville delta i studien. De studenter som 
tackade ja till att delta besvarade enkäten medan författaren väntade en bit bort, för att på så 
sätt minska risken för att studenterna skulle känna sig tvungna till att besvara enkätens 
frågor. När studenterna hade besvarat enkäten samlades den in av författaren som tackade 
för att de besvarat enkäten, därefter fortsatte denna process. Datainsamlingen skedde främst 
på förmiddagar men även under eftermiddagar. Författaren undvek att samla in data under 
lunchtid för att i största mån respektera studenternas tid. Datainsamlingen pågick under två 
dagars tid.  

4.5 Databearbetning och analys 
Data matades in och analyserades i IBM SPSS for statistics (version 24). Enkätens frågor 
namngavs som variabler. Svarsalternativen angavs som variabelvärden och kodades med 
siffror mellan noll och fyra. Insamlad data var på nominal och ordinal datanivå. Nominal 
data kan kategoriseras men inte rangordnas. Ordinal data kan både kategoriseras och 
rangordnas. Varken nominal eller ordinal data har ekvidistans (det vill säga samma avstånd 
mellan varje svarsalternativ) eller en absolut nollpunkt (det vill säga att ett svarsalternativ 
inte kan understiga noll). Datanivå bestämmer vilka testfunktioner som kan användas vid 
analyseringen (Bryman, 2011). Frekvenstabeller, chi-två-test (c2-test) och Spearman’s 
rangkorrelationskoefficient användes vid analysen för att besvara studiens frågeställningar. 
 
För att underlätta analysen av frågeställning ett och två, som syftade till att redogöra för i 
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vilken utsträckning stress förekommer vid skriftlig och muntlig examination, bearbetades två 
enkätfrågor på följande sätt. Fråga fem, ”Under din studietid, hur stressad har du känt dig 
när du har studerat inför en/ett:” bestod av fyra delar och innefattade salstentamen, 
hemtentamen, redovisning och seminarium. Denna fråga delades upp i fyra delar och 
namngavs 5a (salstentamen), 5b (hemtentamen), 5c (redovisning) och 5d (seminarium). 
Fråga sex, ”Under din studietid, hur ofta har du känt dig stressad inför en/ett:” var också 
uppdelad i fyra delar, och även denna innefattade salstentamen, hemtentamen, redovisning 
och seminarium. Frågan delades upp och namngavs 6a (salstentamen), 6b (hemtentamen), 
6c (redovisning) och 6d (seminarium). Vidare slogs svarsalternativ för dessa frågor ihop så 
att ”inte stressad alls” och ”lite stressad” bildade kategorin ”ej stressad” samt att ”ganska 
stressad” och ”väldigt stressad” bildade den nya kategorin ”stressad”. Svarsalternativet ”har 
ej genomfört” ändrades inte.  
 
För att besvara frågeställning ett ”I vilken utsträckning förekommer stress inför skriftlig 
examination?” analyserades fråga 5a, 5b, 6a och 6b genom deskriptiv analys i form av 
frekvenstabeller. Frekvenstabeller är lämpliga att använda när fördelningen av en variabel 
efterfrågas (Ejlertsson, 2019). I denna studie efterfrågades fördelningen av stressförekomst 
inför skriftlig respektive inför muntlig examination. 
 
För att besvara frågeställning två ”I vilken utsträckning förekommer stress inför muntlig 
examination?” analyserades fråga 5c, 5d, 6c och 6d. Även denna gång genom deskriptiv 
analys i form av frekvenstabeller.   
 
För att besvara frågeställning tre ”hur kan sambandet mellan stressnivå och 
examinationsform beskrivas” analyserades fråga åtta, nio och tio. Svarsalternativen för dessa 
frågor dikotomiserades (tabell 1). Dikotomisering innebär att en variabel med tre eller fler 
variabelvärden ges nya variabelvärden. Minst två variabelvärden kategoriseras till ett nytt 
variabelvärde (Field, 2009). Variabeln blir således dikotom – den har endast två 
variabelvärden (Ejlertsson, 2019). Vidare analyserades fråga åtta, nio och tio i dess 
dikotomiserade former. Analysen som användes var c2. Det är lämpligt att använda c2-test 
när variablerna är kategoriska, och alltså har data på nominal eller ordinal nivå. c2-test 
används för att ta reda på om det finns några signifikanta samband mellan variablerna, det 
vill säga om samband som observerats beror på verkliga samband eller på slumpen. För att 
kunna använda c2-test bör urvalets storlek vara större än 30. Högst en femtedel av grupperna 
kan bestå av mindre än fem frekvenser, för att undvika detta kan grupper slås ihop 
(Ejlertsson, 2019). Detta innebär att variabelvärden dikotomiseras. 
 
För att besvara frågeställning fyra, ”hur kan sambandet mellan ålder och stress beskrivas” 
analyserades frågorna två, fyra, sju, nio och tio. Svarsalternativen för frågorna två, fyra och 
sju dikotomiserades (tabell 1). Frågorna två, fyra, sju, nio och tio användes både i sina 
ursprungliga och dikotomiserade former för att analysera denna frågeställning, vilket gjordes 
med hjälp av c2-test och Spearman’s rangkorrelationskoefficient. Spearman’s 
rangkorrelationskoefficient användes då c2-test på denna frågeställning inte visade några 
signifikanta samband. Spearman’s rangkorrelationskoefficient, som betecknas rs, kan 
användas när en eller fler variabler har data på ordinal nivå. Denna typ av korrelation anger 
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styrkan och lutningen på ett samband, och kan alltså ange hur starkt ett samband är och om 
sambandet är positivt eller negativt. Styrkan kan förekomma på en skala mellan -1, som 
betyder perfekt negativ korrelation, och 1, som betyder perfekt positiv korrelation (Ejlertsson, 
2019). Styrkan på sambandet klassificeras mellan svagt och starkt. Ett svagt positivt samband 
har ett värde mellan 0,10 och 0.29. Ett medelstarkt positivt samband har ett värde mellan 0.3 
och 0,49. Ett starkt positivt samband har ett värde högre än 0,50. Detsamma, men med 
negativa värden, gäller för negativa samband (Field, 2009). Styrkan på ett samband som 
analyserats med Spearman’s rangkorrelationskoefficient bör dock användas med försiktighet 
då gränserna för sambandens styrka är utformade för att användas på en annan typ av 
sambandsanalys, som har data på intervallnivå, och som alltså har lika stora avstånd mellan 
vardera svarsalternativ (Divaris, Vann, Baker & Lee, 2013).  
 
Svarsalternativen för frågorna som dikotomiserades gavs nya variabelvärden som kodades 
med siffrorna noll och ett (tabell 1).  
 
Tabell 1: Dikotomiserade kategorier 

Fråga Kodade kategorier  Kodade dikotomiserade kategorier 

2. Hur gammal är 
du? 

0: 18-23 
1: 24-29 

2: 30-35 
3: 36 eller äldre 

 
 
 
 

0: 18-29 
 
 
1: 30 eller äldre 

4. Generellt sett, hur 
stressad känner du 
dig? 

0: Inte stressad alls 
1: Lite stressad 

2: Ganska stressad 
3: Väldigt stressad 

 
 
 

0: Inte stressad 

 
1: Stressad 

7. Under din 
studietid, hur ofta 
har du känt att du 
har haft för lite tid 
och för mycket 
studier? 

0: Aldrig 
1: Sällan 

2: Ofta 
3: Alltid 

 
 
 

0: Sällan 
 
 
1: Ofta  

8. Tänk tillbaka på  
din senaste 
examination, vilken 
typ av examination 
var det? 

0: Salstentamen 
1: Hemtentamen 

2: Redovisning 
3: Seminarium 

 
 
 

0: Muntlig 
 
 
1: Skriftlig 

9. Tänk tillbaka på 
din senaste 
examination, hur 
stressad kände du 
dig inför 
examinationen? 

0: Inte stressad alls 
1: Lite stressad 

2: Ganska stressad 
3: Väldigt stressad 

 
 
 

0: Inte stressad 
 
 
1: Stressad 

10. Tänk tillbaka på 
din senaste 
examination, hur 
lång tid innan 
examinationsfället 
kände du dig 
stressad? 

0: 3 veckor innan eller 
längre 
1: 1-2 veckor innan 

2: 1-4dagar innan 
3: Mindre än en dag innan 
4: Jag kände mig inte 
stressad 

 
 
 

 

 
 

0: 1-3 veckor innan 

 
 
 
1: 0-4 dagar innan 
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Statistisk signifikansnivå är den gräns som accepteras för att risken att resultat beror på 
slumpen istället för verkliga samband. Inom samhällsvetenskaplig forskning accepteras 
vanligtvis en signifikansnivå på 95 procent, vilket innebär att i högst 5 fall av 100 kan 
samband som beror på slumpen existera för att betrakta resultatet som trovärdigt. Den 
statistiska signifikansen som gäller för ett utfört test betecknas med p. Beteckningen p står 
för sannolikhet. Med en statistisk signifikansnivå på 95 procent krävs att p är mindre än 0,05 
(Bryman, 2011).  
 
När ett c2-test genomförs anges ett kritiskt värde (c2-värde) och antalet frihetsgrader (df-
värde). Med df-värdet kan det kritiska området urskiljas, vilket visar vilka c2-värden som kan 
förkasta att observerade samband beror på slumpen. Ju högre c2-värdet är, desto mindre 
sannolikhet är det att samband beror på slumpen. Ett högt c2-värde genererar i regel ett 
statistiskt signifikant samband. Om ett c2-värde betraktas som högt eller lågt beror 
emellertid på antalet frihetsgrader (Byström & Byström, 2011).  

4.6 Bortfall 
Fyra externa bortfall förekom, då fyra personer som erbjöds delta i studien avböjde. Externa 
bortfall förekommer när personer inom urvalet avböjer att besvara enkäten (Bryman, 2011). 
Även interna bortfall förekom. Totalt femton interna bortfall förekom, fördelade på sju frågor 
(tabell 2). Interna bortfall förekommer när en respondent väljer att inte svara på en eller flera 
frågor i enkäten på grund av att respondenten exempelvis inte vill svara eller missar att svara 
på frågan (Bryman, 2011). 
 
Tabell 2: Antal interna bortfall per fråga (n=101) 

Fråga Interna bortfall  

1 1 

5b 2 

5c 2 

5d 2 

6b 3 

6c 3 

6d 2 

Totalt 15 
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4.7 Kvalitetskriterier 
För att kunna stärka en studies kvalitet finns ett antal kvalitetskriterier att ta hänsyn till. 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre begrepp som används för att avgöra en 
studies kvalitet (Bryman, 2011).  
 
Reliabilitet innebär tillförlitligheten till att ett mått mäter samma sak vid upprepade 
tillfällen, det vill säga måttets pålitlighet. Det bör därför inte finnas några fel i enkäten som 
påverkar pålitligheten (Bryman, 2011; Wedin & Sandell, 2011). Reliabiliteten stärktes något 
genom att låta en student på Mälardalens högskola besvara enkäten innan den delades ut till 
urvalet. En fördel med att testa enkäten innan den delas ut till respondenterna är att det ökar 
chansen för att fel i enkäten upptäcks innan den redan har besvarats av respondenterna, 
däremot bör den testas av fler personer för att reliabiliteten ska kunna anses vara stärkt 
(Merrill, 2013).  
 
För att besvara frågeställning ett, ”i vilken utsträckning förekommer stress inför skriftlig 
examination” och två, ”i vilken utsträckning förekommer stress inför muntlig examination” 
skulle fråga fem och sex göras om till index, det vill säga en sammanställning av flera frågor. 
Detta gjordes däremot inte då det vid test av reliabiliteten framkom att reliabiliteten var för 
svag för att ett index skulle  vara lämpligt att göras. I och med detta valdes att presentera 
examinationsformerna var och en för sig, det vill säga salstentamen, hemtentamen, 
redovisning och seminarium. 
 
Validitet avgör huruvida det som avses att mäta faktiskt mäts, vilket kan försäkras genom att 
använda enkätfrågor där tidigare forskning har kunnat säkerställa validiteten (Bryman, 
2011). I denna studie var validiteten relativt svag då endast en fråga i enkäten var inspirerad 
av en redan validerad fråga. Däremot formulerades enkätens frågor utifrån studiens syfte, för 
att på så sätt få svar på det som efterfrågades.  
 
Generaliserbarhet rör huruvida studiens resultat kan gälla fler personer än de som ingick i 
urvalet. Urvalet måste i och med detta vara representativt för populationen för att resultat 
ska vara möjliga att generaliseras till denna population. Möjligheten till generalisering kan 
stärkas genom att använda ett slumpmässigt urval. Det går enbart att generalisera resultat 
från ett urval till populationen den utgick från, aldrig till en annan population (Bryman, 
2011). Denna studie kan inte generaliseras till populationen då stickprovet inte uppfyller 
kraven för ett slumpmässigt urval.  

4.8 Forskningsetiska överväganden 
Vid utförandet av vetenskapliga studier finns det fyra etiska överväganden som bör tas 
hänsyn till. Dessa överväganden är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
 
Informationskravet innebär att respondenter ska vara informerade om studiens syfte. 
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Respondenterna ska informeras om att medverkan är frivilligt, att det är möjligt att avbryta 
deltagandet samt vilka moment som ingår i deltagandet. Samtyckeskravet innebär att 
respondenters samtycke krävs för att medverka i studien. Konfidentialitetskravet handlar om 
att alla personuppgifter om respondenterna ska behandlas konfidentiellt. Endast forskaren 
har behörighet till dessa uppgifter. Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart får 
användas till studien i fråga och alltså inte till framtida studier. (Bryman, 2011). I 
missivbrevet (bilaga B) som delades ut till alla respondenter framgick att de fyra etiska 
kraven togs hänsyn till.   

5 RESULTAT 

5.1 Förekomst av stress inför skriftlig examination 
Studenter som studerar inför skriftlig tentamen är i högre utsträckning stressade inför 
salstentamen än inför hemtentamen. Av studenter som studerar inför salstentamen uppger 
74 procent att de är stressade. Av studenter som studerar inför hemtentamen är 62 procent 
stressade (figur 2). 

 

Figur 2: Förekomst av stress inför salstentamen (n=101) respektive inför hemtentamen (n=99) 
presenterat i procent 
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Tre fjärdedelar (74%) av studenterna uppger att de ofta eller alltid är stressade inför 
salstentaminor (n=101), medan hälften (55%) av studenterna uppger att de är stressade ofta 
eller alltid inför hemtentaminor (n=98).   

5.2 Förekomst av stress inför muntlig examination 
Studenter är i högre utsträckning stressade inför redovisningar än inför seminarium. Av 
studenter som någon gång har blivit examinerade i en redovisning uppger 62 procent av 
studenterna att de har varit stressade inför detta. Av studenter som blivit examinerade i ett 
seminarium uppger 42 procent av studenterna att de upplevt stress inför momentet (figur 3). 

 

Figur 3: Förekomst av stress inför redovisning (n=99) respektive inför seminarium (n=99) presenterat 
i procent 
 
Knappt två tredjedelar (58%) av studenterna uppger att de ofta eller alltid är stressade inför 
redovisningar (n=98), medan lite mer än en tredjedel (39%) av studenterna uppger att de 
ofta eller alltid är stressade inför seminarium (n=99). 

5.3 Samband mellan stress och examinationsform 
Inför skriftlig examination är majoriteten av studenterna stressade. Inför muntlig 
examination är istället ungefär en tredjedel av studenterna stressade (tabell 3). Sambandet är 
signifikant (c2=10,255, df=1 och p=0,002). Det finns alltså ett samband mellan hög stress och 
skriftlig examination samt mellan låg stress och muntlig examination.  
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Tabell 3: stressupplevelse inför typ av examination presenterat i procent och antal (n=101) 

 Skriftlig examination Muntlig examination 

Stressad 62% (28) 30% (17) 

Ej stressad 38% (17) 70% (39) 

 
Inför en skriftlig examination är 56 procent av studenterna stressade lång tid innan 
examinationstillfället. Inför muntlig examination är 14 procent av studenterna stressade lång 
tid innan examinationstillfället (n=101). Även detta samband är signifikant (c2=19,318, df=1 
och p=0,000). 

5.4 Samband mellan ålder och stress 

5.4.1 Samband mellan ålder och generell stress 

Det finns eventuellt en liten tendens till att ju äldre studenterna är, desto mindre stressade 
känner de sig generellt sett. Sambandet, som är svagt (rs=-0,181) är dock inte statistiskt 
signifikant (p=0,070). Av studenter inom åldrarna 18-29 (totalt 77 studenter) upplever 66 
procent stress generellt, medan 46 procent av studenterna som är 30 år eller äldre (totalt 24 
studenter) generellt sett upplever stress (tabell 4). Sambandet mellan ålder och generell 
upplevelse av stress är inte signifikant (c2=3,213, df=1 och p=0,094). 
 
Tabell 4: Generell stressupplevelse bland yngre och äldre studenter presenterat i procent och antal 
(n=101) 

 18-29 år 30 år eller äldre 

Generellt sett stressad 66% (51) 46% (11) 

Generellt sett inte 
stressad 

34% (26) 54% (13) 

 

5.4.2 Samband mellan ålder och stress inför examination 

Det finns ingen korrelation mellan studenters ålder och hur ofta de känner att de har för 
mycket tid och för lite studier (rs=-0,036 och p=0,722). Av studenter i åldrarna 18-29 år 
upplever 64 procent att de ofta har för lite tid och för mycket studier. Av de studenter som är 
30 år eller äldre upplever 71 procent att de ofta har för lite tid och för mycket studier (n=101). 
Detta samband är inte signifikant (c2=0,419, df=1 och p=0,627). 
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Det finns en liten tendens att ju äldre studenterna är, desto mindre stressade känner de sig 
inför examination. Ett svagt negativt samband finns (rs=-0,232). Detta samband är 
signifikant (p=0,020). Av studenter i åldrarna 18-29 år upplever 46 procent stress inför 
examination, medan 42 procent av de studenter som är 30 år eller äldre upplever stress 
(n=101). Sambandet gällande ålder och stress inför examination är däremot inte signifikant 
(c2=0,106, df=1 och p=0,817). 
 
Det finns även en liten tendens att ju äldre studenterna är, desto kortare tid innan 
examinationstillfället känner de sig stressade. Sambandet är svagt positivt (rs=0,219) och 
statistiskt signifikant (p=0.028). Studenter är stressade inför examination lång tid innan 
examinationstillfället i ungefär lika stor utsträckning, oavsett ålder. I både åldersgruppen 18-
29 år och 30 år eller äldre uppger 33 procent av studenterna att de är stressade lång tid innan 
examinationstillfället (n=101). Resultatet beror dock på slumpen (c2=0,006, df=1 och 
p=1,000). 

6 DISKUSSION 

De metodologiska val som tas kan påverka studiens resultat, både positivt och negativt. 
Resultat kan i sin tur stärkas av – eller motsäga tidigare forskning och kan även förankras i 
teorier. Följande avsnitt ämnar att diskutera sådana punkter. 

6.1 Metoddiskussion 
En kvantitativ ansats ansåg vara bäst lämpad till att besvara studiens syfte. En fördel med att 
tillämpa en kvantitativ ansats är att denna ansats kan uppmärksamma förekomst, samband 
och skillnader. Däremot går det inte att skapa djupare förståelser för varför förekomsterna, 
sambanden och skillnaderna existerar, vilket kan anses vara en svaghet (Bryman, 2011). 
Eftersom studien inte syftade till att skapa förståelse för varför studenter upplever stress 
inför examination användes en kvantitativ ansats.   
 
Att ett positivistiskt och objektivt förhållningssätt har eftersträvats vid denna kvantitativa 
studie är en fördel då detta innebär att urvalet har påverkats så lite som möjligt av 
författarens personliga värderingar och åsikter. Däremot hade författaren en förförståelse 
gällande urvalet – att de flesta studenterna var i den yngre ålderskategorin (18-29 år) och att 
studenterna visste vad stress är, vilket kan betraktas som en svaghet. Att det antogs att 
studenterna hade samma uppfattning om vad stress innebär kan i efterhand betraktas som 
en felkälla och alltså ha lett till ett missvisande resultat. En svaghet vid 
datainsamlingstillfället är att författaren själv delade ut enkäterna, vilket kan ha försvagat 
objektiviteten på så sätt att respondenterna kan ha påverkats av detta möte. Påverkande 
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faktorer är exempelvis ålder, kön, artighet och nervositet. Risken för denna påverkan är dock 
mindre vid enkätundersökningar än vid intervjuer, då författarens kontakt med respondenter 
är mindre omfattande (Wedin & Sandell, 2004). Vidare har slutsatser enbart dragits från det 
som framkommit i studiens resultat, det vill säga det som har observerats.   

En fördel med att studiedesignen som tillämpades var en tvärsnittsstudie var att det bidrog 
till att syftet kunde besvaras inom den tid som fanns till befogande. En nackdel med denna 
typ av studie är dock att det inte går att dra några kausala slutsatser, vilket hade krävt en 
longitudinell studiedesign (Bryman, 2011). 

6.1.1 Population och urval 

En fördel med att använda bekvämlighetsurval är att det är relativt lätt att nå ut till 
respondenterna, då de som finns tillgängliga då datainsamlingen sker bildar urvalet. Då ett 
bekvämlighetsurval användes går det inte att generalisera resultatet till att gälla hela 
populationen, i och med att det inte går att säkerställa att urvalet var representativt för 
populationen (Bryman, 2011). Däremot är det en styrka att respondenterna i enkäten angav 
vilken akademi de studerade vid – på så sätt kunde det säkerställas att det fanns en 
fördelning av studenter från de olika akademierna. En annan fördel var att enkäterna delades 
ut både i Västerås och i Eskilstuna då detta också bidrog till att sannolikheten för ett 
representativt urval ökade, även om detta inte kan styrkas.  

6.1.2 Enkätutformning och datainsamlingsmetod 

Vid utförandet av enkätstudier kan det vara fördelaktigt att använda frågor som har använts i 
tidigare forskning, eftersom validitet och reliabilitet ofta redan har säkerställts (Bryman, 
2011). Endast en fråga i enkäten formulerades med inspiration från en redan validerad fråga 
(Ford et al., 2014), vilket kan ses som en svaghet. Däremot formulerades nya frågor för att på 
så sätt kunna svara på den gällande studiens syfte och frågeställningar. Enkäten testades 
innan den delades ut till urvalet, vilket i viss mån kan stärka att rätt saker faktiskt har mätts. 
Dock kan det inte säkerställas att validiteten är stärkt, då endast en person testade enkäten. 
Denna person var inte expert inom området, men var åtminstone insatt i ämnet. För att 
stärka validiteten hade fler enkätfrågor kunnat hämta inspiration från frågor vars validitet 
och reliabilitet redan fastställts. 
 
Det är fördelaktigt att inleda enkäter med instruktioner för hur dessa ska besvaras (Bryman, 
2011). Det kan därför anses vara en styrka att enkäten i denna studie inkluderade 
instruktioner för hur respondenterna skulle gå till väga för att besvara enkäten, både gällande 
hur många svarsalternativ som skulle markeras och hur respondenterna skulle gå till väga 
ifall fel svarsalternativ markerades. På så vis minskade risken för bortfall på grund av att 
respondenter svarat fel, genom att exempelvis markerat två svarsalternativ. 
 
Det kunde ha framgått tydligare i enkäten att studien avgränsades till vissa typer av 
examinationer, för att på så sätt minska risken för att respondenterna tolkade 
svarsalternativen fel. En definition av stress skulle också kunna ha framgått i enkäten för att 
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minska risken för att respondenternas olika uppfattningar av vad stress är skulle ha påverkat 
resultatet. Detta skulle ha varit särskilt viktigt då stress som begrepp är relativt diffust 
(Monat & Lazarus, 1991). Huruvida studenter känner sig stressade inför examination skulle 
kunna påverkas av om examinationen genomförs individuellt eller i grupp. Ingen sådan 
distinktion framgick i enkäten. Att respondenterna fick tolka detta själva kan därför ha lett 
till ett missvisande resultat. 
 
Fråga fem och fråga sex hade kunnat vara tydligare formulerade då några respondenter 
uppgav att de hade svårt att förstå skillnaden mellan de två frågorna. Frågorna var på 
separata blad i enkäten, vilket möjligtvis kan ha bidragit till att frågorna uppfattades som 
otydliga. Frågorna syftade till att undersöka hur stressade studenterna var inför respektive 
examinationsform samt hur ofta studenterna varit stressade inför respektive 
examinationsform.  
 
Genom att använda salstentamen, hemtentamen, redovisning och seminarium för att 
undersöka examination kan det tänkas att validiteten har stärkts, då skriftlig och muntlig 
examination inte är lika precisa mått. Reliabiliteten var svag vid test av reliabilitet gällande 
dessa frågor i enkäten, men det kan ändå tänkas att validiteten stärkas av att respondenterna 
hade möjlighet att ge mer trovärdiga svar då fyra examinationsformer undersöktes istället för 
två. Att reliabiliteten är svag behöver inte innebära att även validiteten är svag (Bryman, 
2011).  
 
Oriktiga svar till följd av minnesfel kan uppstå om respondenter ska svara på frågor som 
beaktar händelser långt bak i tiden (Bryman, 2011). Med hänsyn till detta syftade fråga åtta, 
nio och tio i enkäten enbart till studenternas senaste examination. 

Att använda enkäter för att samla in data kan betraktas som en fördel då denna typ av metod 
ofta genererar höga svarsfrekvenser och når ut till förhållandevis stora urval (Bryman, 2011). 
Detta var nödvändigt för att besvara studiens syfte på ett tillförlitligt sätt. Ett hinder med 
datainsamlingen var att både internationella studenter och studenter som studerar vid 
Mälardalens högskola i Nyköping exkluderades i denna studie. Detta gjordes på grund av att 
författaren inte hade möjlighet att åka till Nyköping samt att enkäten var på svenska. Detta 
kan ha påverkat representativiteten negativt och i sin tur även studieresultatet. Däremot 
talade alla de tillfrågade studenterna svenska – ingen person nekades att medverka på grund 
av språkliga hinder. Att inga internationella studenter tillfrågades kan dessutom styrka att 
urvalet inte var representativt för populationen. 

6.1.3 Databearbetning, analys och bortfall 

Analysmöjligheterna begränsades då endast nominal och ordinal data förekom. Om 
begreppen hade undersökts på ett annorlunda sätt hade andra analysmetoder kunnat 
användas. De analysmetoder som användes var dock tillräckliga för att kunna besvara 
studiens syfte.  
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Frekvenstabeller användes för att analysera frågeställning ett och två. Detta ansågs vara den 
bäst lämpade analysmetoden eftersom frekvenstabeller ger en uppfattning om 
utsträckningen av en företeelse. Dock kan frekvenstabeller ge missvisande information om 
urvalets storlek är litet. En respondents svar kan ha stor påverkan på den procentuella 
fördelningen (Ejlertsson, 2019). I detta fall varierar antalet från 98 till 101, vilket innebär att 
en respondent representerar ungefär en procent. 
 
När frågeställning tre och fyra skulle besvaras användes c2-test. En fördel med att använda 
denna analysmetod är dels att det går att analysera nominal och ordinal data, och även att 
analysmetoden kan undersöka flera kategorier (Bryman, 2011). I denna studie behövde 
däremot variablerna dikotomiseras för att undvika för små celler, vilket kan ha lett till 
mindre exakta resultat. En annan fördel med c2-test är att det undersöker om samband 
mellan olika grupper är signifikanta eller om det inte går att utesluta att observerade 
samband beror på slumpen (Byström & Byström, 2011). 

 
Det kan ha uppfattats som missvisande eller otydligt att det å ena sidan konstaterades att det 
inte gick att slå ihop examinationsformerna till skriftlig och muntlig för att besvara 
frågeställning ett och två, men att det å andra sidan gick att slå ihop examinationsformerna 
för att besvara frågeställning tre. Anledningen till att det var möjligt att slå ihop 
svarsalternativen för att besvara frågeställning tre var att de på fråga åtta (bilaga A) inte 
fungerade som indikatorer för hur studenterna upplevde en viss typ av examination, vilket 
var fallet på fråga fem och sex. Vid analysen för frågeställning tre var det nödvändigt att 
dikotomisera svarsalternativen eftersom c2-test har krav på cellernas storlek, vilket inte var 
nödvändigt för att besvara frågeställning ett och två (Ejlertsson, 2019).  
 

Spearman’s rangkorrelationskoefficient användes endast för att analysera frågeställning fyra 
i och med att c2-test för denna frågeställning inte kunde visa några signifikanta samband. 
Ingen av c2-testen visade signifikanta samband på någon av de fyra analyser som gjordes för 
att besvara denna frågeställning. Spearman’s rangkorrelationskoefficient, å andra sidan, 
kunde visa signifikanta samband på två av fyra analyser. Detta kan ha berott på att c2-testen 
krävde dikotomiserade variabelvärden för att uppfylla kraven för att utföra ett sådant test – 
vilket kan ha gjort att egentliga samband inte kunnat urskiljas. Då Spearman’s 
rangkorrelationskoefficient inte har något sådant krav kunde de ursprungliga 
variabelvärdena användas och skillnader som fanns kunde urskiljas. Om urvalet hade varit 
större hade c2-testen eventuellt kunnat påvisa signifikanta samband. 
 
De dikotomiserade variabelvärdena dikotomiserades på ett sätt så att den ena hälften av de 
ursprungliga variabelvärdena bildade ett av de nya variabelvärdena, och att andra hälften 
bildade det andra nya variabelvärdet. Detta ansågs vara lämpligt för att få en så jämn 
fördelning som möjligt och för att de nya variabelvärdena skulle vara så representativa som 
möjligt. En fördel med att svarsalternativ dikotomiserades var att det möjliggjorde att c2-test 
kunde utföras, i och med att endast en femtedel av cellerna kan ha mindre än fem 
observationer. Att svarsalternativen för frågorna 5a-5d och 6a-6d slog ihop till tre kategorier 
kan anses fördelaktigt då stapeldiagrammen blir mer lättöverskådliga.  



23 

En svaghet med studien var att det interna bortfallet på frågorna 5b, 5c, 5d, 6b, 6c och 6d 
innebar att antalet svar understeg det önskade antalet, vilket var hundra svar. Detta hade 
kunnat undvikas genom att använda ett större urval, eftersom antalet externa bortfall var 
okänt vid datainsamlingstillfället. Att just dessa frågor fick bortfall kan dels ha berott på att 
respondenterna inte förstod skillnaden på frågorna, men kan också ha berott på att de 
uppfattades som tidskrävande att besvara. Enkätfrågor bör inte vara utformade på ett sådant 
sätt så att de kan uppfattas på flera olika sätt (Bryman, 2011). Det externa bortfallet, som 
innebar en svarsfrekvens på 96 procent, ansågs inte vara problematiskt eftersom en 
svarsfrekvens över 85 procent betraktas vara utmärkt (Bryman, 2011).  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

En styrka med genomförandet av studien var att den testades på en individ i population 
innan enkäterna delades ut. Däremot hade detta kunnat göras på fler individer för att öka 
möjligheterna ännu mer till att identifiera fel i enkäten. En svaghet med studien är att 
majoriteten av enkätens frågor inte var validerade på ett pålitligt sätt, vilket påverkar 
studiens trovärdighet negativt.   
 
En annan styrka med studien var att reliabiliteten testades. Om ett test inte hade gjorts och 
flera indikatorer ändå hade slagits ihop hade resultaten blivit missvisande, då de inte mätte 
samma sak. Frågeställningarna kunde ändå besvaras genom att dela upp skriftlig 
examination till salstentamen och hemtentamen, och muntlig examination till redovisning 
och seminarium. 
 
En nackdel med studien är att det inte går att generalisera studiens resultat att gälla hela 
populationen, då urvalet inte är representativt. Även om urvalet hade varit slumpmässigt 
hade det varit problematiskt att försöka generalisera resultatet för detta urval, då storleken 
på urvalet var relativt litet. För att minska risken för att resultat beror på slumpen krävs ett 
stort urval (Wedin & Sandell, 2004). 

6.1.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har efterföljts i denna studie. Respondenterna 
medvetengjordes detta genom missivbrevet (bilaga B). En styrka angående enkäten var att 
den, enligt författaren, inte ansågs innehålla alltför känsliga frågor. Känsliga frågor kan dels 
leda till att respondenter väljer att inte besvara sådana frågor, men även till att 
respondenterna upplever obehagliga känslor (Bryman, 2011). Eftersom det interna bortfallet 
var relativt lågt kan det tänkas att respondenterna inte uppfattade frågorna som känsliga. 
Frågor om stress skulle kunna innebära att respondenterna upplever stress i stunden, men 
det skulle även kunna leda till att respondenterna uppmärksammar eventuellt stressfyllda 
livsstilar och i bästa fall leda till förändring av detta.  
 
Eftersom de flesta studenter befinner sig i den yngre ålderskategorin (18-29 år) fick 
respondenterna ange sin ålder genom att välja en ålderskategori istället för att ange sin 
exakta ålder. Detta på grund av att resultatet inte skulle bli utpekande och 
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konfidentialitetskravet skulle efterföljas. Uppdelandet av åldrar i kategorier innebar dock att 
analysen för frågeställning fyra inte kunde generera lika exakta samband som om 
studenterna hade uppgett sina exakta åldrar. Eftersom analyserna som användes ändå kunde 
ge svar på frågeställningen ansåg författaren att det var viktigare att minska risken för att 
någon respondent skulle kunna känna sig utpekad. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att majoriteten av studenterna upplever stress inför skriftlig examination, 
då 74 procent av studenterna är stressade inför en salstentamen och då 62 procent av 
studenterna är stressade inför en hemtentamen. Detta är inte i enlighet med vad 
Folkhälsomyndigheten (2018b) rapporterar, det vill säga att en fjärdedel av svenska 
studenter upplever studiestress. Det kan däremot tänkas att studenterna i denna 
undersökning skulle rapportera en lägre akademiskt stress. En fråga angående akademisk 
stress hade kunnat vara fördelaktigt att inkluderas i enkäten, men eftersom studenters 
akademiska stress inte efterfrågades i studiens frågeställningar konstruerades ingen sådan 
fråga. 
 
Vidare visar resultatet att ungefär hälften av studenterna upplever stress inför muntlig 
examination, eftersom 62 procent av studenterna upplever stress inför redovisningar och 42 
procent av studenterna upplever stress inför seminarium. Även detta tyder på att studenterna 
i detta urval upplever mer stress inför examination än vad svenska studenter upplever 
akademisk stress (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Precis som tidigare nämnt kan detta 
tänkas bero på att inte samma företeelse undersöks. Då denna studie har syftat till att 
undersöka stress inför examination kan det tänkas att det är vid dessa tillfällen studenterna 
känner sig som mest stressade. Om studien hade undersökt hur mycket studiestress 
studenter upplever generellt sett, hade det eventuellt kunnat påvisa resultat som är i linje 
med vad Folkhälsomyndigheten (2018b) rapporterar.  
 
Det faktum att studieresultaten visade på en högre förekomst av stress än vad 
Folkhälsomyndigheten (2018b) har kunnat påvisa, skulle kunna ha att göra med urvalet i 
denna studie. Eftersom urvalet endast inkluderade studenter som befann sig i högskolans 
lokaler kan det tänkas att det är studenterna som befinner sig i skolan som upplever stress i 
störst utsträckning. De studenter som inte upplever stress kan tänkas vara på andra platser, 
vilket innebar att dessa studenter inte kunde medverka i studien. Det skulle dock även kunna 
tänkas att de studenter som upplever mest stress väljer att vistas i andra miljöer. 
 
Det skulle kunna tänkas att studenters uppfattningar om hur svåra kommande 
examinationer kommer vara, påverkar deras stressupplevelse. Detta skulle i sådana fall 
kunna förklara varför studenter inte alltid är stressade inför examinationer. Arbetsmängd 
påverkar studenters stressupplevelser (Ford et al., 2014). Därför kan det tänkas att mindre 
omfattande examinationer inte upplevs lika stressande, och att studenter därför inte 
upplever alla examinationer inom samma examinationsform som lika stressande. 
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Gällande förekomst av stress kan det tänkas att studenterna som ingick i urvalet upplever 
höga krav, främst inför skriftlig examination men även inför muntlig. Detta i och med att 
höga krav leder till ökad stress (Karasek & Theorell, 1990). Att studenterna i lägre 
utsträckning är stressade inför muntlig examination skulle kunna bero på att de upplever 
socialt stöd, vilket framförallt har positiva effekter inför denna typ av examination (Sarid et 
al., 2005). Studenters sociala stöd vid muntlig examination skulle kunna tänkas förstärkas 
om studenten får ett positivt bemötande av examinator och andra studenter när 
examinationen utförs. Ett negativt bemötande skulle däremot kunna minska upplevelsen av 
socialt stöd. Vidare kan det tänkas att socialt stöd vid skriftlig examination inte har lika stora 
effekter då studenterna vid examinationstillfället inte utför examinationen inför examinator 
och andra studenter. Om studenterna uppskattar och påverkas av socialt stöd vid själva 
examinationstillfället kan det tänkas att socialt stöd inför examinationen har större 
betydelse. Det skulle även kunna tänkas att studenter som vid ett examinationstillfälle 
upplevt socialt stöd, inför nästa examinationstillfälle känner självtillit till att klara av 
examinationen. Detta kan förklaras av att en individs självtillit till att klara av en uppgift kan 
öka om en liknande uppgift har klarats av i ett tidigare skede (Bandura, 1997).  
 
Denna studie undersöker stress inför examinationsformer, och i kontrast till tidigare 
forskning (Sarid et al., 2005) framkommer det att studenter i högre utsträckning upplever 
stress inför skriftliga examinationer än inför muntliga examinationer. Att denna studies 
resultat inte är i enlighet med tidigare forskning kan dels bero på att mer generella begrepp 
har använts för att undersöka stress i denna studie samt att populationen är en annan. Att 
studenter från detta urval inte främst upplever stress inför muntlig examination som tidigare 
forskning (Sarid et al., 2005) har påvisat, skulle dels kunna bero på att studenterna i denna 
studie upplever stöd från sina kurskamrater, vilket enligt krav-kontroll-stöd-modellen har 
positiva effekter på studenters välmående (Karasek & Theorell, 1990; Chambel & Curral, 
2005). Det skulle även kunna bero på att studenterna känner självtillit till att prestera bra 
resultat inför muntliga examinationer, vilket tidigare forskning har kunnat påvisa en 
koppling mellan (Sucuoğlu, 2018; Talsma et al., 2019). Att studenter känner självtillit inför 
muntliga examinationer kan dock inte garanteras gälla för denna studie eftersom ingen sådan 
fråga ingick i enkäten.  
 
Vidare visar resultatet i denna studie att majoriteten av studenterna som studerar inför 
muntlig examination upplever stress kort tid innan examinationstillfället eller inte alls, vilket 
stämmer överens med vad tidigare studier har kunnat påvisa (Ringeisen et al., 2018). Detta 
skulle kunna bero på att studenterna upplever självtillit till att de klarar av uppgiften, vilket 
kan förklaras av efficacy expectation (Bandura, 1977). Om studenter tidigare genomfört – 
och klarat av – en muntlig examination kan denna examinationsform upplevas mindre 
stressande. Resultatet visade att fler studenter har genomfört muntlig examination än 
skriftlig examination, vilket kan stärka att efficacy expectation har en koppling till 
studenternas upplevelser av stress. Att de flesta studenter inte upplever stress lång tid innan 
muntliga examinationer kan också tänkas bero på att studenter inte upplever lika höga krav 
inför muntlig examination, i och med att höga krav har en koppling till ökad stress (Karasek 
& Theorell, 1990). 
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I enlighet med tidigare forskning (Stallman, 2010; Heiman & Kariv, 2004) kunde det påvisas 
att äldre studenter tenderar att uppleva mindre studiestress än yngre studenter. Å ena sidan 
skulle äldre studenter kunna tänkas ha ett mer balanserat förhållningssätt till de krav som 
studierna medför då de förmodligen har haft längre tid på sig att förhålla sig till detta – i och 
med att de är äldre. Å andra sidan skulle det kunna tänkas att yngre studenter är mer 
bekväma med de krav som studierna innebär på grund av att de kortare tillbaka i tiden har 
genomfört studier på gymnasial nivå.  
 
Även om ingen korrelation kunde påvisas mellan ålder och en känsla av att ha för lite tid och 
för mycket studier, kunde resultatet påvisa att de flesta studenter upplever att de har för lite 
tid och för mycket studier. Tidigare forskning har kunnat påvisa att en av de främsta 
anledningarna till att studenter är stressade är på grund av tidsbrist och för mycket studier 
(Niemi & Vainiomäki, 1999). Det skulle däremot kunna tänkas att studenternas upplevelser 
beror på att studenter prioriterar andra saker framför studierna, till exempel arbete. Denna 
eventuella orsak skulle i sin tur kunna förklara varför det är en större andel av de äldre 
studenterna som upplever för lite tid och för mycket studier, då äldre studenter i högre 
utsträckning arbetar vid sidan av studierna (Heiman & Kariv, 2004). 
 
Det kan tänkas att äldre studenter i större utsträckning bor tillsammans med någon eller 
några, och på så sätt har större möjlighet att uppleva stöd från dessa personer – vilket i sin 
tur skulle kunna tänkas leda till stärkt självtillit. Eftersom självtillit påverkas av självkänsla 
kan det tänkas att en stöttande familj kan hjälpa till att förbättra självkänslan. Att äldre 
studenter upplever mindre studiestress skulle därför kunna kopplas till självtillit, eftersom 
studenter som bor med familj upplever högre självtillit (Sucuoğlu, 2018). Äldre studenter kan 
tänkas uppleva mindre studiestress på grund av att de vid fler gånger har utsatts för, och 
klarat av, likande uppgifter och på så sätt stärkt självtilliten.  
 
Avslutningsvis visade resultatet att yngre studenter tenderar att vara stressade längre tid 
innan examinationstillfällen än äldre studenter, vilket skulle kunna ha att göra med att äldre 
studenter i högre utsträckning hanterar stress på ett problemfokuserat sätt (Monteiro et al., 
2014). En problemfokuserad metod till att hantera stressen skulle exempelvis kunna vara att 
studera inför en examination i god tid.  

6.2.1 Framtida forskning och resultatets användbarhet 

Framtida forskning skulle kunna syfta till att skapa djupare förståelse för varför studenter i 
högre utsträckning känner sig stressade inför skriftlig examination än inför muntlig 
examination. En kvalitativ studie skulle kunna ge svar på några av de oklarheter som tagits 
upp i resultatdiskussionen. Det skulle även vara intressant att inkludera fler 
examinationsformer med ett urval som är representativt för populationen. 
 
Studiens resultat är inte minst intressanta för studenter som studerar vid högskolan. Dessa 
resultat kan bidra till en ökad uppmärksamhet och i bästa fall till att studenter funderar över 
hur de kan förändra eventuella stressade livsstilar.  
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Resultaten skulle även kunna vara användbara för arbetsplatser som syftar till att främja 
vuxnas fysiska och psykiska hälsa. Resultaten skulle också kunna vara användbara för 
skolverksamheten för att på så vis kunna arbeta stressförebyggande och på ett tidigt stadium 
lära elever att ha ett bra förhållningssätt till stress.  

7 SLUTSATSER 

• Inför skriftlig examination är majoriteten av studenterna stressade – inför 
salstentamen är 74 procent av studenterna stressade och inför hemtentamen är 62 
procent av studenterna stressade.  
 

• Inför muntlig examination är ungefär hälften av studenterna stressade – inför 
redovisning är 62 procent av studenterna stressade och inför seminarium är 41 
procent av studenterna stressade. 
 

• Det är vanligare att studenter känner sig stressade inför skriftlig examination än 
muntlig examination.  
 

• Äldre studenter tenderar att uppleva mindre stress inför examination jämfört med 
yngre studenter.  
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BILAGA A; ENKÄT  
 

Enkät om stress i relation till examinationsformer 
 
Besvara varje fråga genom att kryssa i ett svarsalternativ. Om du råkar kryssa i fel 
svarsalternativ, stryk över det felaktiga svaret och kryssa i ett nytt alternativ.  
 

 

1. Vilket kön definierar du dig som? 
 
¨ Kvinna         ¨ Man   ¨ Annat 
 
 

2. Hur gammal är du? 
 
¨ 18-23 
¨ 24-29 
¨ 30-35 
¨ 36 eller äldre 

 
 

3. Inom vilken akademi studerar du? 
 
¨ EST 
¨ HVV 
¨ IDT 
¨ UKK 

 
 

Följande frågor handlar om dina upplevelser av stress. 
 

4. Generellt sett, hur stressad känner du dig? 
 
¨ Inte stressad alls 
¨ Lite stressad 
¨ Ganska stressad 
¨ Väldigt stressad 
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5. Under din studietid, hur stressad har du känt dig när du har studerat inför en/ett: 
 

 Inte stressad 
alls 

Lite   stressad Ganska 
stressad 

Väldigt 
stressad 

Har ej 
genomfört 

Salstentamen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Hemtentamen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Redovisning ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Seminarium ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 

 

6. Under din studietid, hur ofta har du känt dig stressad inför en/ett: 
 

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Har ej 
genomfört 

Salstentamen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Hemtentamen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Redovisning ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Seminarium ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
 

7. Under din studietid, hur ofta har du känt att du har haft för lite tid och för mycket 
studier? 
 
¨ Aldrig 
¨ Sällan 
¨ Ofta 
¨ Alltid 

 
 

8. Tänk tillbaka på din senaste examination, vilken typ av examination var det?  
 
¨ Salstentamen  ¨  Redovisning 
¨ Hemtentamen  ¨  Seminarium 

 
 
 
 



 

   3 

9. Tänk tillbaka på din senaste examination, hur stressad kände du dig inför 
examinationen?  
 
¨ Inte stressad alls 
¨ Lite stressad 
¨ Ganska stressad 
¨ Väldigt stressad 

 
 

10. Tänk tillbaka på din senaste examination, hur lång tid innan examinationstillfället 
kände du dig stressad? 
 
¨ 3 veckor innan eller längre 
¨ 1-2 veckor innan 
¨ 1-4 dagar innan 
¨ Mindre än en dag innan 
¨ Jag kände mig inte stressad 

 
 
 
Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA B; MISSIVBREV 

 

Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Greta och läser termin 6 på folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. Jag 
håller just nu på med examensarbetet och har valt att undersöka stress i relation till 
examinationsformer samt att undersöka om det finns någon åldersskillnad gällande 
stressnivå. I och med detta delar jag ut en enkät som riktas till studerande på Mälardalens 
högskola.  
 
Stress är ett utbrett problem i samhället och statistik visar att allt fler människor upplever 
detta problem. Studenter är en särskilt utsatt grupp när det gäller förekomst av stress. 
Eftersom stress kan leda till ohälsa kan det anses viktigt att uppmärksamma detta.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och går att avbryta när som helst under studiens gång. Du 
som deltagare kommer att vara helt anonym och din enkät kommer att behandlas 
konfidentiellt. Enkäten kommer endast att användas till den gällande studien och därefter 
förstörs enkäten. Genom att svara på enkäten godkänner du villkoren. Din medverkan är 
betydelsefull för studiens kvalitet.  
 
Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i. 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Greta Karlsson 

gkn16001@student.mdh.se 
 
 
Handledare: Lina Nilsson 

lina.nilsson@mdh.se  
 
Tack på förhand! 
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