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Sammanfattning 
Psykisk ohälsa påverkar inte bara individen negativt utan även hela samhället med höga 

kostnader för vård och sociala system som följd. Stress är en av orsakerna till att den psykiska 

ohälsan ökar i Sverige idag. Detta sker främst bland ungdomar, unga vuxna och bland 

kvinnor. Hur stress påverkar individen beror på kapacitet att handskas med olika situationer 

som uppstår detta kallas copingstrategier. Denna studies syfte är att undersöka om 

könstillhörighet påverkar val av copingstrategi samt att se vilka copingstrategier som är mest 

förekommande hos studenter på en högskola i Mellansverige. 

Metoden som används är en kvantitativ studie med ett ändamålsenligt urval. 

Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter och mätinstrumentet Coping Strategies 

Inventory (CSI). Det var 72 individer som deltog i undersökningen, 43 kvinnor och 28 män, 

av dem uppgav 56 stycken att de känt sig väldigt stressade någon gång under de tre senaste 

månaderna. Resultatet visar på att män och kvinnor använder sig av olika copingstrategier 

enligt CSI, dock är det inte statistiskt säkerställt i denna studie. Resultatet visade också att de 

mest använda strategierna är inriktade på att lösa problem. 

Nyckelord: Coping, Copingstrategier, Stress, Psykisk ohälsa, Könsskillnader, 

Hälsa 

  



 
 

Abstract 
Mental illness affects not only the individual but also negatively the whole society with high 

costs for healthcare and social systems as a result. Stress is one of the causes that mental 

illness is increasing in Sweden today. This occurs primarily among adolescents, young adults 

and women. How stress affects the individual depends on the capacity to deal with different 

situations that arise, this is called coping strategies. This study aims to investigate whether 

gender affects the choice of coping strategies and see which coping strategies are most 

prevalent among students at a university in central Sweden. 

The method used is a quantitative whit purposive sampling. The survey was conducted using 

questionnaires and the measuring instrument Coping Strategies Inventory (CSI). There were 

72 individuals who participated in the study, 43 women and 28 men, of them 56 stated that 

they felt very stressed at some point in the past three months. The results show that men and 

women use different coping strategies according to CSI, but it is not statistically significant in 

this study. The result also showed that the most commonly used strategies are focused on 

solving problems. 

Keywords: Coping, Coping strategies, Stress, Mental illness, Gender 

differences, Health 

  



 
 

Begrepp/definitioner  
Hälsa  

 

 

 

Psykisk ohälsa 

 

 

 

Copingstrategier 

 

 

Kön 

  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa är 

”hälsa ska betraktas som ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO, 2002).  

 

Den psykiska ohälsan är ett begrepp som kan inbegripa 

många olika aspekter, dels olika psykosomatiska symtom 

exempelvis oro, ångest, nedstämdhet med mera. Men 

innefattar även olika psykiska sjukdomar (Regeringes 

proposition, 2007/08:110).  

 

Coping och copingstrategier står för de olika sätt som en 

individ kan använda sig av för att klara av en stressad 

situation (Hill Rice, 2000).  

 

Innebär i denna studie det biologiska könet. 
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1 Inledning 
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. En faktor som påverkar den psykiska hälsan är stress. 

Ungdomar och unga vuxna är en grupp i samhället där den psykiska ohälsan ökar, främst 

bland kvinnor. Kronisk trötthet, sömnsvårigheter samt oro och ångest är några av de symtom 

som kan drabba de som utsätts för stress under längre perioder. Det är därför viktigt att 

försöka stödja de personer som känner av stress för att främja en god hälsa i vardagen. 

Området stress ansågs av författaren vara ett relevant område att undersöka då stress är 

vanligt förekommande. Gruppen studenter valdes ut därför att de ofta känner sig stressade 

enligt undersökningar. Författaren blev intresserad av ämnet copingstrategier därför att de är 

viktiga inom hälsopsykologin. 

Om det identifieras vilka olika sätt att hantera stress som förekommer, så kan detta leda till 

att olika individer kan bemötas efter deras behov för att de ska kunna hantera stress på bästa 

möjliga vis. Det är även viktigt att visa på olikheter exempelvis mellan kön för att kunna göra 

bemötandet av varje individ mer jämlikt. Ökad kunskap ger möjligheter till förbättring på 

området stresshantering. 
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2 Bakgrund 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa är ”hälsa ska betraktas som ett 

tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO, 2002). Hälsa innebär välmående på många 

olika plan. Den psykiska hälsan är något fundamentalt i en persons liv, vilket är en stor 

tillgång både för individen samt för samhället i stort. Att främja invånarnas psykiska hälsa 

bör ha en hög prioritet inom alla områden i samhället (Regeringes proposition, 

2007/08:110).   

2.1 Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är viktigt för varje individ för att kunna förverkliga sig själv samt att finna sin 

egen väg för att uppnå ett bra liv. Psykisk ohälsa påverkar inte bara individen negativt utan 

även samhället med höga kostnader för vård och sociala system som följd. Arbetsplatser 

förlorar pengar på sjukskrivningar och sjukfrånvaro på grund av arbetare som lider av 

psykisk ohälsa. Det finns även diskriminering, stigmatisering samt social utestängning 

kopplat till psykisk ohälsa som påverkar individer mycket negativt. Det som krävs är att 

främja den psykiska hälsan genom att exempelvis fokusera på att de första levnadsåren blir 

så bra som möjligt. Detta är avgörande för den psykiska hälsan resten av livet. Det är även 

viktigt att främja den psykiska hälsan inom skolor och arbetsplatser (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2005). 

Enligt hälsa 21(1998) i målområde sex, är det av stor vikt att minska stress inom olika 

områden i människors vardag och att försöka minska de psykiska problemen samt symtomen 

som kan uppstå som följd.  

Inom Europeiska Unionen (EU) ökar psykisk ohälsa. Under ett år beräknas 27 procent av 

befolkningen att drabbas av psykisk ohälsa som depression samt ångest som är det vanligast 

förekommande. 58 000 personer begår varje år självmord inom EU. Det förekommer stora 

skillnader i psykisk hälsa mellan medlemsländerna inom EU. Det finns även stora skillnader 

av medel som läggs på att bekämpa detta problem inom varje land (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2005). 

2.1.1 Psykisk ohälsa i Sverige 
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och då främst bland ungdomar och unga vuxna. Kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning än män att de lider av sömnproblem, ängslan och oro 

(Socialstyrelsen, 2012). Den psykiska ohälsan är ett begrepp som kan inbegripa många olika 

aspekter, olika psykosomatiska symtom som exempelvis oro, ångest och nedstämdhet, men 

innefattar även olika psykiska sjukdomar (Regeringes proposition, 2007/08:110).  

Enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB, 2007) så känner sju av tio 

studenter i Sverige hög stress flera dagar i veckan. Det fanns inga skillnader i denna 

undersökning på upplevd stress mellan män och kvinnor. 40 procent av studenterna hade 

svårt att kombinera studier med privatlivet.  

Anledningarna till att den psykiska ohälsan ökar är många. Arbetslivet är annorlunda 

utformat idag med korta och osäkra anställningar för många. Tiden då arbetet utförs har 

blivit mer flexibel och det blir svårt att sätta gränser för när arbetet ska sluta och fritiden 

börjar. Ekonomisk stress är också något som ökar i takt med osäkra anställningar samt hög 

arbetslöshet. Dock är det inte bara de som arbetar som upplever högre psykiska påfrestningar 
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utan detta gäller även studenter och arbetslösa (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006). 

2.1.2 Könskillnader i psykisk hälsa 

Det förekommer skillnader mellan män och kvinnor när det gäller psykisk hälsa samt hälsa 

överlag. 25 procent av Sveriges kvinnor och 15 procent av männen kommer att drabbas av 

depression under deras livstid. Det är även mer vanligt med olika stressymtom hos kvinnor 

än män, framför allt i de yngre åldrarna. Dessa symtom kan bestå av ängslan/oro, ständig 

trötthet, ångest och värk i muskler. Detta kan även kopplas till arbetslivet då kvinnor i högre 

utsträckning än män känner av psykiska påfrestningar och jäkt (Socialstyrelsen, 2009). 

Självmord som går att koppla till psykisk ohälsa är dock vanligare bland män i Sverige (aa, 

2012). 

Bland ungdomar mellan 16 -24 år är det främst kvinnor som upplever olika stressymtom. De 

kvinnor som studerade upplevde mer stress än de som var arbetslösa eller arbetade. Hos 

männen var det däremot tvärtom, de som studerade upplevde mindre stress än de som var 

arbetslösa eller arbetade (Socialstyrelsen, 2009). 

2.2 Stress 
Stress är en mekanism i kroppen som påverkas av yttre eller inre stimulus. Bland det första 

som upptäcktes inom detta område var att stress handlade om förlust, smärta eller död. 

Människan reagerar både fysiologiskt och psykiskt när hon blir stressad. Reaktionen på en 

stressad situation är individuell och hanteras på många olika vis. En stressreaktion består av 

olika faser; alarmfasen, resistans och utmattning (Hill Rice, 2000). En stressreaktion kallas 

för kamp- och flyktreaktion, då kroppen förbereder sig på att behöva fly eller kämpa för 

överlevnad. Denna reaktion är mycket gammal och härstammar från den tid då vi som art 

fick kämpa för att överleva olika faror. Då denna reaktion drar igång aktiveras det sympatiska 

nervsystemet vilket ger en mängd andra reaktioner i kroppen. Hormoner som adrenalin, 

noradrenalin samt kortisol utsöndras i blodet och hjärtfrekvensen ökar. Luftvägarna och 

pupillerna vidgas för att kroppen gör sig redo för att snabbt kunna fly eller slåss. Samtidigt 

saktas vissa procedurer ner i kroppen så som matspjälkningen för att på så vis kunna spara så 

mycket energi som möjligt till just kamp eller flykt (Kowalski & Westen, 2009). Om en 

individ befinner sig i någon av dessa faser under en längre tid kan detta vara skadligt för 

kroppen och hälsan. Långtidsstress påverkar immunförsvaret negativt vilket också bidrar till 

att det är skadligt för hälsan (Hill Rice, 2000).  

Stress kan orsakas av svåra situationer i livet så som nära anhörigs död eller beskedet om en 

svår sjukdom, men även av vardagliga händelser. Denna stress kan skapas av exempelvis 

irritationsmoment eller press på jobbet. Hur utfallet blir av dessa händelser beror på 

individens kapacitet att handskas med de olika situationerna som uppstår (Andersson, 

2009).  

Då de psykiska och psykosociala påfrestningarna ökar i dagens samhälle ökar även den 

långvariga stressen som är skadlig för kroppen. Känslan av ständig trötthet vid stress är ett 

vanligt fenomen hos både män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). 

Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och fritid, sömn och vaket tillstånd för att 

kunna återhämta sig efter påfrestningar. Teknikutvecklingen har gjort att kravet av att 

ständigt vara tillgänglig också blivit en faktor som kan ge stress (Landstinget Västmanland, 

2012).  
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Den egna självkänslan är något som kan påverka hur individer upplever situationer. Om en 

person värdesätter sig själv utifrån prestationer kan detta leda till ökade inre krav som är 

stressande. Det är även vanligt att personer värdesätter sig själva genom att jämföra sig med 

den bild som upplevs av andra runt omkring. Denna bild är sällan helt sann och blir också 

därför svår att leva upp till, vilket gör att de egna kraven höjs och blir därmed stressande 

(Landstinget Västmanland, 2012).  

Stress är dock inte alltid negativt för kroppen då faktorer som gener samt fysisk hälsa, så som 

kostvanor och fysisk aktivitet, påverkar hur personen klarar av att hålla sig frisk trotts 

påfrestningar (Aldwin, 2007).   

2.3 Coping 
Den första benämningen av coping var då forskare delade in hantering av stress i 

kategorierna: försvar och adaption. Coping och copingmekanismer står för de olika sätt som 

en individ kan använda sig av för att klara av en stressad situation (Hill Rice, 2000).  Val av 

copingstrategi är ofta beroende på de kulturella normer som finns i samhället. På grund av 

att samhället är i ständig förändring så måste också människors copingstrategier hela tiden 

förändras och utvecklas. Adaption innebär att individen är flexibel och kan ändra sig själv 

eller att omgivningen ändras för att förändra den stressande situationen. En del individer har 

inte förmågan att handskas med vissa stressade situationer vilket gör att de kan utveckla en 

maladaptiv copingmekanism vilket ofta leder till att de stannar kvar i den stressade 

situationen. Då detta uppstår kan hjälp behövas för att kunna gå vidare och hantera 

problemet på ett nytt sätt (Aldwin, 2007). 

Proaktiv coping var ett begrepp som senare började användas och innebär att individen 

förutser en händelse och försöker då undvika denna genom att ändra på något (Aldwin, 

2007). Två andra begrepp är problemfokuserad coping och emotionsinriktad coping. 

Problemfokuserad coping innebär att individen försöker lösa det problem som orsakar 

stressen. Första steget är då att definiera vad som är problemet för att sedan kunna försöka 

finna lösningar på det och sedan att agera på det sätt som anses vara det bästa alternativet. 

Vid emotionsinriktad coping så försöker individen påverka sin reaktion genom att till 

exempel grubbla på och älta problemet (Aldwin, 2007). Denna copingmekanism kan även 

göra att individen undviker problem, distanserar sig samt får selektiv uppmärksamhet. En 

förklaring till valet av emotionsinriktad coping kan vara då de problem som möter individen 

anses vara svårlösta eller olösliga (Andersson, 2009). 

2.4 Tidigare forskning om coping och stress 
Flera studier har kommit fram till att val av copingmekanism beror på samhällets normer om 

genus och könsroller. En spansk studie gjord på lärare, visade att männen som jobbar inom 

ett i Spanien kvinnodominerat yrke, upplevde stress och motsättningar på grund av att de 

inte kunde leva upp till sin mansroll. Detta skulle dock kunna förklaras av att de var en 

minoritetsgrupp enligt forskarna (González-Morales, Rodrígues & Peiró, 2010).  

En annan spansk studie visar på samband mellan kön och ålder när det gällde vissa 

copingstrategier som framkom i en undersökning med hjälp av Coping with Stress 

Questionaire. Dessa copingstrategier var: Undvikande, socialt stöd, en negativ 

självfokusering och religion. Resultaten visade också att ålder inte påverkade användandet av 

en problemlösande strategi förutom vid en hög ålder som antydde viss påverkan. Även att 

söka socialt stöd avtog med åldern dock menar författarna att det främst är relationer som 
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inte är så viktiga som avtar. De närmsta kontakterna med familj och nära vänner kvarstår. 

Strategierna för negativ självfokusering ökade och att vända sig till religion ökade också i takt 

med stigande ålder. Dessa strategier är en del av emotionsfokuserad coping. När det gäller 

könskillnader i coping så resulterade undersökningen i att kvinnorna hade en högre negativ 

självfokusering som strategi. De har även en högre emotionsfokuserad copingstrategi som är 

mer maladaptiv särskilt då de används under längre perioder. De använde även strategin 

undvikande i högre grad. Männen i undersökningen använde en mer problemlösande 

copingstrategi och den undvikande strategin användes mest hos yngre män och avtog med 

ålder (Meléndez, Mayordomo, Sancho & Tomás, 2012). 

 

Arbetsrelaterad stress har en korrelation med psykisk stress samt psykosomatiska besvär, 

dessa besvär hade en negativ korrelation med problemfokuserad coping. En 

problemfokuserad copingstrategi samt en låg undvikande copingstrategi visade samband 

med högre trivsel på arbetet och en lägre stressnivå i en studie utförd på bankirer (Fortes-

Ferriera, Peiró, González-Morales & Martín, 2006). Kvinnor upplever en högre grad av stress 

än män på arbetet. Det som var den största källan till stress hos båda könen var att ha mycket 

att göra på arbetet. Kvinnor kände en mer mental trötthet av krävande arbetsuppgifter och 

korta deadlines (García Herrero, Mariscal Saldaña, García Rodriguez & Ritzel, 2012) .   

En studie gjord på studenter på ett universitet i Kalifornien studerade om det fanns en 

skillnad mellan män och kvinnor när det gällde upplevd stress och val av copingstrategier. 

Resultaten visade på att kvinnor kände stress i högre grad än männen särskilt när det gällde 

sociala relationer, familjeproblem samt dagliga bekymmer. När det gällde stress över 

ekonomin så rapporterade kvinnorna en högre stress än männen samt att kvinnorna använde 

sig av att straffa sig själva som copingstrategi. Männen i undersökningen var mer stressade 

över specifika saker och använde då emotionsinriktad coping (Brougham, Zail, Mendoza & 

Miller, 2009). Att använda sig av maladaptiva mekanismer visade ett samband med 

depression medans adaptiva strategier hade ett samband med icke depressiva symtom hos 

både män och kvinnor. Kvinnor använder sig i högre grad av både maladaptiva och adaptiva 

strategier, vilket leder till att de är mer medvetna om sina känslor och relaterar till dem oftare 

än vad män gör (Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011). 

I en studie gjord på psykologistudenter i USA fanns signifikanta samband mellan stress och 

ekonomisk situation. Om ekonomin var dålig och det fanns svårigheter att klara av deras sätt 

att leva ekonomiskt fanns även en hög stress hos studenterna. Det fanns även signifikanta 

samband mellan stress och studenter som var singlar. Då de saknade den formen av socialt 

stöd som studenter hade som levde tillsammans med någon. Upplevd stress hade även ett 

signifikant samband med ålder, de äldre studenterna upplevde inte lika mycket stress som de 

yngre studenterna gjorde. Detta kan tyda på att äldre studenter har utvecklat bättre 

copingstrategier att använda i de situationer som upplevs som stressande. I undersökningen 

framkom att studenter som tränade på att sova bättre, upplevde mindre stress. Detta gällde 

även de som rapporterade att de hade bra socialt stöd. Undersökningen visar också att en 

copingstrategi där individen omvärderar problemet i samband med att minska den strategi 

där individen försöker undvika att ge uttryck för sina känslor ger en hälsofrämjande effekt 

(Myers, Sweeney, Popick, Wesley, Bordfeld & Fingerhut, 2012). 
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2.5 Problemområde 

Flera studier visar att det finns könsskillnader i användandet av copingstrategier men 

området bör undersökas mer noggrant för att kunna ge något klart resultat. Flera resultat 

pekar på att kvinnor och främst i den yngre gruppen har en ökad psykisk ohälsa. Det 

framkommer även att studenter är en grupp i samhället som känner av stress i hög 

utsträckning. Det är dock oklart om upplevelsen av stress skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor i denna grupp. Frågan kvarstår; finns det en koppling mellan sättet att hantera stress 

och psykisk ohälsa? 

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Det finns många teorier som kan kopplas till ämnet stresshantering. Två av dessa är Känsla 

av sammanhang (KASAM, på engelska Sense of coherence/SOC) och Härdighet (Hardiness) 

(Andersson, 2009). Den tredje som tas upp här är Krav- och kontrollmodellen som kan 

användas till förklaring kring stresshantering (Karasek, 1979). 

KASAM är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky. Han utvecklade detta begrepp i 

flera steg där han beskrev att människan inte bara har hälsa eller sjukdom, utan befinner sig 

hela tiden på en skala mellan dessa. Han menade också att en känsla av sammanhang i 

tillvaron är viktigt för individens hälsa.  1992 definierade Antonovsky tre begrepp i KASAM 

som var; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att individen 

uppfattar sina inre och yttre stimuli som begripliga och att det går att hantera. Hanterbarhet 

innebär att individen klarar att hantera dessa stimuli samt att hantera de krav som de i sin 

tur ger. Meningsfullhet är när individen uppfattar dessa krav som något meningsfullt att 

investera energi och tid på. Utöver detta finns även generella motståndsresurser (GMR) samt 

generella motståndsbrister (GMB). GMR innebär allt som en individ upplever som kan lätta 

på de krav och stressorer som upplevs. Dessa resurser kan utgöras av exempelvis ekonomisk 

situation, socialt stöd samt jagkänsla. GMB är de stressorer som uppstår då individen 

exempelvis drabbas av någon kris, livsavgörande händelse samt av vardagliga krav som 

uppstår (Andersson, 2009). 

Härdighet är ett begrepp som utvecklats av Suzanne Kobasa. Individer hanterar belastningar 

så som stress olika och detta begrepp är en förklaring till vad som skiljer individer åt. Detta 

förklaras med tre olika sätt att uppleva en situation som uppstår, genom kontroll, 

engagemang samt utmaning. Individer som upplever situationer som skulle kunna generera 

stress, som chanser till nya utmaningar samt att individen upplever att de har engagemang 

och kontroll över nya utmaningar, tenderar till att hantera stress bättre. Härdighet fungerar 

som problemhantering och påverkar också individens hälsa (Andersson, 2009).  

Krav- och kontrollmodellen beskrevs av Robert A, Karasek (1979). Modellen förklarar att 

individer som upplever höga krav och låg förmåga att påverka sin situation kan komma att 

uppleva stress. Om däremot höga krav ställs på individen och han/hon känner att denne kan 

påverka sin situation blir resultatet istället att prestationen blir bättre. Han menar också att 

detta påverkar hur nöjda individer är med deras arbete och välmående på arbetsplatsen.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om könstillhörighet påverkar val av copingstrategi i 

stressade situationer samt att se vilka copingstrategier som är mest förekommande hos 

studenter på en högskola i Mellansverige.  

 Vilka copingstrategier används mest av studenterna? 

 Hur ser förekomsten av copingstrategier ut hos manliga samt hos kvinnliga studenter? 

 Finns det en skillnad mellan vilka copingstrategier kvinnliga samt manliga studenter 

väljer? 

4. Metod. 
Studien är empiriskt utformad med positivistiskt synsätt för att besvara syfte och 

frågeställningar. Ansatsen är deduktiv och utgår från tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet. För att studera studenters copingstrategier samt skillnader hos manliga och kvinnliga 

studenters val av copingstrategier, har en kvantitativ metod valts för att i större skala få en 

bild av förekomsten av copingstrategier. Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter 

där frågorna är slutna, med undantag från fråga 5b (se bilaga B) som är en öppen fråga för 

att undersöka upplevelsen av en stressad situation. För att undersöka studenternas 

copingstrategier har Coping Strategies Inventory (CSI) använts i enkäterna. 

4.1 Coping strategies Inventory (CSI) 
Detta frågeformulär skapades av David L. Tobin för att kunna mäta människors 

självuppskattade copingstrategier att hantera stressiga situationer. Genom att använda sig av 

tidigare formade teorier samt faktoranalys upptäcktes även en hierarki inom de olika 

copingstrategierna. Hierarkin (se figur 1) består av primära strategier; Problemlösning, 

Kognitiv omstrukturering, Socialt stöd, Uttrycka känslor, Problemundvikande, 

Önsketänkande, Självkritik och Socialt undvikande. De sekundära strategierna är; 

Problemfokusering, Emotionsfokusering, Problemundvikande samt Emotionsundvikande. 

De tertiära strategierna finns högst upp i modellen och består av Fokusera samt Undvika. 

Detta gör det möjligt att se vilka copingstrategier som hör samman och var de härstammar 

ifrån (Tobin, 2001).  

CSI är utformad som en enkät med påståenden kopplade till varje copingstrategi. Under varje 

påstående finns en skala med fem alternativ som beskriver hur väl påståendet stämmer 

överens med individens upplevda hantering av en stressad situation (Tobin, Holroyd, 

Reynolds & Wigal, 1989). Alternativen i skalan representerar ett till fem i värden för att 

kunna räknas ut vilken copingstrategi som är mest värd, det vill säga används mest (Reid, 

2007). Formuläret består av 72 påståenden som representerar de primära copingstrategierna 

(Tobin et al, 1989). 
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Figur 1 

 

Figur 1: David L. Tobin’s hierarki över copingstrategier som hittades i samband med faktoranalysen 

(översatt till svenska av författaren). De primära strategierna hittas längst ned i modellen, sedan de 

sekundära och de tertiära finns högst upp i modellen. 

4.1.1 De primära copingstrategierna 

Här följer en förklaring av de primära copingstrategierna från CSI, de övriga strategierna 

beskrivs ej då de inte används i denna undersökning. Endast de primära strategierna har 

valts därför att de enligt Tobin (2001) ensamma talar om vilka specifika copingstrategier som 

används av individerna som är med i undersökningen. De övriga strategierna beskriver 

faktorer som står högre upp i hierarkin. 

Problemlösning innebär att individen försöker minska den upplevda stressen genom att 

ändra på situationen denne befinner sig i. Detta kan ske genom kognitiva strategier men 

också genom olika beteenden. Kognitiv omstrukturering innebär att försöka se saker som 

känns stressande från ett nytt och positivare perspektiv. Socialt stöd är när individen söker 

sig till familjemedlemmar eller vänner för att få emotionellt stöd när de upplever ett problem 

som kan vara stressande. Att uttrycka känslor är en copingstrategi som innebär just det, att 

uttrycka sina känslor och att avreagera sig för att lätta på den upplevda stressen. 

Problemundvikande är när individen undviker att ta tag i problem men även att förtränga 

tankar kring problemet eller den stressade situationen. Önsketänkande innebär att 

individens strategi visar på en kognitiv oförmåga eller ovilja att förändra situationen och 

hoppas istället på att saker ändå ska lösa sig av sig självt. Socialt undvikande är förenat med 

när individen beskyller sig själv för den situation som denne befinner sig i. Detta kan leda till 

olika grader av isolering (Tobin, 2001). Den åttonde copingstrategin självkritik, finns ej 

förklarad i manualen. 

4.2 Urval 
Urvalet i denna undersökning är ändamålsenligt då program på högskolan har valts ut på 

grund av dominans av kön. Totalt tre program på högskolan har valts ut; en 

kvinnodominerad, en mansdominerad samt ett relativt blandat program. Detta val gjordes på 

grund av att få med så jämt antal kvinnor och män som möjligt. Tiden då undersökningen 

utfördes avgjorde vilken klass som var mest lämpad. Kontakt via e-post togs med lärare samt 

kursansvariga för att kunna få besöka tre klasser. De klasser som deltog i undersökningen var 

blandade årskurser. Enkäter delades ut till alla studenter i varje klass där de själva fick 
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bestämma om de skulle delta i undersökningen eller inte. Alla studenter som var närvarande 

just de dagarna då undersökningen gjordes deltog. Urvalets storlek ansågs lämpligt till 

undersökningens omfattning och bestod av 72 individer. 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde på en högskola i Mellansverige där enkäterna delades ut i de klasser 

som valts ut att ingå i undersökningen. Författaren informerade om undersökningens syfte 

samt att det är frivilligt att delta i undersökningen. Detta kompletterades även med det 

missivbrev (se bilaga A) som följde med enkäten för att förtydliga de etiska aspekterna. 

Studenterna hade omkring fem minuter på sig att fylla i enkäten. Detta ansågs rimligt till 

följd av enkätens omfattning. Författaren närvarade också under hela tiden som 

undersökningen pågick för att finnas som stöd om frågor eller liknande uppstod. 

 Enkäten (se bilaga B) är utformad så att den består av två delar. Del ett består av 

demografisk data för att ta reda på kön, ålder, civilstånd samt huvudsaklig inkomstkälla. Del 

två består av frågor om stress där första frågan ställs om undersökningsdeltagaren känt sig 

väldigt stressad under de tre senaste månaderna. Definitionen av väldigt stressad är följande: 

”med väldigt stressad menas; något som påverkat dig genom att det tagit mycket energi eller 

att det fick dig må dåligt på något sätt”. Fråga 5b är öppen för att få 

undersökningsdeltagarens upplevelse av stress och det resterande frågeformuläret är hämtat 

från CSI. I denna undersökning används endast 16 av de 72 ursprungliga påståendena i CSI. 

Detta för att anpassa enkäten så den kan utföras under föreläsningstiden som pågår i 

klasserna som deltar i undersökningen. Två av varje påstående som finns i enkäten 

representerar en av de primära copingstrategierna. Totalt är det åtta primära 

copingstrategier. 

Anledningen till den demografiska informationen ansågs relevant var på grund av att 

könstillhörighet var en variabel som skulle undersökas för att se om det fanns en koppling 

mellan denna variabel och variabeln copingstrategi. De övriga demografiska data som fanns 

med i enkäten gjorde så på grund av att ålder och civilstånd har visat på ett samband med 

psykisk ohälsa i tidigare studier (Socialstyrelsen, 2012). Ekonomisk situation är också en av 

de faktorer som visat sig påverka den psykiska ohälsan (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006).  

4.4 Databearbetning 
Insamlad data bearbetades i dataprogrammet SPSS 17.0 där variablerna för undersökningen 

skrevs in för varje individ. Varje enkät märktes med en siffra för att kunna identifieras om 

felsökning behövdes göras under arbetets gång. Det som först skedde var att skapa en kodbok 

av en tom enkät för att koda alla frågor som sedan matades in i SPSS. Alla svarsalternativ 

märktes med noll och uppåt beroende på hur många svar som fanns i varje enskild fråga. 

Efter att alla svar matades in i SPSS så sammanställdes den öppna frågan, fråga 5b separat.  

Från CSI användes 16 frågor för att se vilka copingstrategier som nyttjades. För att ta reda på 

detta gjordes en sammanställning genom att multiplicera antalet personer som angivit ett 

visst svar på den femgradiga skalan med en siffra mellan ett till fem, beroende på om ”inte 

alls, lite, ganska, mycket eller väldigt mycket” angivits i enkäten. Exempelvis om 13 personer 

angett ”lite” i skalan så multiplicerades 13 med 2. Summorna från alla fem alternativ 

adderades sedan samman så varje påstående fick ett eget värde. Summorna från de 

påståenden som representerade samma copingstrategi adderades sedan samman vilket gav 
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varje copingstrategi ett unikt värde. Värdet visade vilken copingstrategi som användes mest 

och i fallande ordning. 

4.5 Analys 

Analysen genomfördes i SPSS där första steget var att se svarsfrekvensen på alla frågor samt 

vilka alternativ i den femgradiga skalan som hade högst svarsfrekvens.  Därefter gjordes en 

analys av materialet med hjälp av ett Chi-två test som enligt Eliasson (2006) lämpar sig väl 

till att studera nominaldata samt ordinaldata om syftet är att studera samband mellan olika 

variabler. Detta gjordes för att se om det fanns ett signifikant samband mellan variabeln kön 

och valet av copingstrategier. Signifikansnivån får då inte överskrida fem procent för att den 

ska anses vara statistiskt säkerställd (Olsson & Sörensen, 2011). Medelvärde samt 

standardavvikelse togs också fram för att studera vilka påståenden i enkäten och därmed 

copingstrategier, som hade högst medelvärde. Detta gjordes för att se vilka copingstrategier 

som användes mest i genomsnitt. Detta analyserades sedan vidare genom att addera ihop 

medelvärdet för båda påståenden som representerade samma copingstrategi. Detta gjordes 

för att fås det totala medelvärdet, för kvinnorna och för männen.  

Fråga 5b i enkäten som är öppen analyserades separat. Alla inlämnade svar skrevs ner på ett 

papper där de började bilda kategorier efter vad svaren handlade om. Därefter togs 

huvudmeningarna, essensen ut ur kategorierna för att bilda korta meningar. Dessa korta 

meningar beskrev mycket av vad undersökningsdeltagarna hade uttryckt på enkäterna och 

användes sedan som resultat i uppsatsen. Två av svaren användes som citat i uppsatsen för 

att förtydliga upplevelsen av stress som många av undersökningsdeltagarna upplevde. 

4.6 Kvalitetskriterier 
En hög reliabilitet innebär att undersökningen går att upprepa och ändå få samma svar gång 

på gång. Detta är viktigt för att kunna lita på att resultatet beror på det som mätts och inget 

annat. Därför är sättet att mäta på samt hur data bearbetas viktigt för undersökningens 

reliabilitet. Undersökningens grad av validitet bestäms om hur väl undersökningen mäter det 

den är avsedd att mäta (Eliasson, 2006).   

I denna undersökning fastställs reliabilitet och validitet genom att ha en noga genomarbetad 

enkät som även testats på två utomstående personer. Frågor som rör olika copingstrategier 

har två frågor som representerar en av copingstrategierna, detta för att göra svaren mer 

entydiga samt pålitliga som föreslås av Eliasson (2006). Mätinstrumentet CSI är testat och 

har en hög reliabilitet som det går att genomföra test-retest på. Dock kan det som orsakar 

stressen att ändras över tid för undersökningsdeltagarna. Validiteten har testats i flera 

studier där det framgår att CSI är ett av de bästa instrumenten att mäta copingstrategier med 

(Tobin, 2001). 
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4.7 Forskningsetiska aspekter 

Denna undersökning har tagit hänsyn till följande etiska aspekter: 

 Informationskrav – innebär att de som deltar i undersökningen ska vara 

informerade om undersökningens syfte och hur den går till samt att deltagandet är 

frivilligt. 

 Samtyckeskrav – de som deltar i undersökningen ska lämna sitt samtycke att vara 

med i undersökningen och har rätten att avbryta deltagandet. 

 Konfidentialitetskrav – alla uppgifter om deltagarna och insamlad data förvaras 

oåtkomligt från utomstående. 

 Nyttjandekrav – alla insamlade uppgifter används endast för den undersökningen 

som den är avsedd till och inget annat.  

(Vetenskapsrådet, 2011) 

Informationskravet har i denna studie inneburit att studenterna som blivit tillfrågade att 

delta i undersökningen har fått ta del av ett missivbrev (se bilaga A)som förklarat 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Samtycke att vara med i 

undersökningen ges av studenterna genom att de fyller i enkäten och lämnar in den. Enligt 

konfidentialitetskravet hålls alla individer anonyma. Undersökningen sker på gruppnivå 

vilket även gör att enskilda individer inte kan spåras. Enkäterna märks endast med en siffra 

för att enskilda enkäter ska kunna identifieras under analysen om exempelvis felsökning 

måste göras. Enkäterna är endast tillgängliga för författaren samt handledaren till uppsatsen 

och all data kommer endast att användas för denna enskilda studie enligt nyttjandekravet. 
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5. Resultat 
Sammanlagt var det 72 individer som deltog i undersökningen. Då ett internt bortfall fanns 

på frågan om kön var det 71 personer, 43 kvinnor och 28 män vilket är 60 procent kvinnor 

och 39 procent män som angav könstillhörighet. De flesta, 56 studenter befann sig i 

åldersspannet 18-25 år och nio var mellan 26-30 år. Fem var mellan 31-35 år och två 

personer av de tillfrågade var mellan 36 och 40 år. De flesta av deltagarna 34 studenter, levde 

tillsammans med någon och var antingen sambo eller gift. Dock var skillnaden inte så stor 

mot de som levde som singlar; 31 personer. De övriga sju levde som sambo eller gift 

tillsammans med barn i familjen. 

Den huvudsakliga inkomstkällan för deltagarna var studiebidrag och lån för 32 personer av 

69 då det fanns internt bortfall på denna fråga. 24 uppgav att de både hade studiestöd och 

arbetade. 10 av deltagarna hade studiebidrag utan lån och två uppgav arbete som 

huvudsaklig inkomstkälla. En person hade ekonomiskt stöd från föräldrar. 

5.1 Stress 

Av de 72 deltagarna i undersökningen uppgav 78 procent sålunda 56 personer att de känt sig 

väldigt stressade någon gång under de tre senaste månaderna enligt fråga 5a (figur 2). Med 

väldigt stressad uppgavs det i enkäten att detta bettydde att personen i fråga hade känt stress 

i den utsträckningen att han/hon blivit påverkad genom att det tagit mycket energi eller att 

det fått honom/henne att må dåligt på något sätt. Resultatet visar att 18,1 procent det vill 

säga 13 stycken deltagare svarade nej på den frågan och tre deltagare visste inte. Av dem som 

kände sig stressade var 34 kvinnor och 21 var män. Ett genomfört chi-två test visade inte på 

något samband mellan könstillhörighet och stress då signifikansnivån visade 0,615. 

Figur 2 

 

Analysen av vilka situationer som upplevdes som väldigt stressande under de tre senaste 

månaderna visade tydligt att de flesta upplevde stress som var relaterat till skolan och 

studier. Många uppgav att de kände prestationsångest och press innan tentor men också att 

arbetsbördan var för stor. Många angav också att de kände stress för att de inte hann med 
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både skola och fritid. Det blev för mycket att få ihop familjeliv, studier samt arbete som en del 

av deltagarna hade. Några upplevde stress av arbetet som de hade samtidigt som studierna 

och någon hade konflikter på arbetet som upplevdes stressigt. Några kände också en oro för 

framtiden, om de valt rätt program att studera och om det skulle finnas arbete när de 

studerat färdigt. En person kände sig stressad hela tiden och kände av oro samt ångest. 

Andra anledningar till stress var konflikt med sin partner, att inte ha kontroll över 

situationen som han/hon befann sig i, känna att tiden inte räcker till samt att ha många 

problem på samma gång. 

”Jag hade mycket i skolan och sen jobb, tänkte på räkningar, matkostnader och så vidare. 

Fick en stressattack, kunde inte sova och hade inte lust att göra något” 

”Tentaperiod- vilket gav mindre sömn, förväntningar, prestation och dålig kost var säkert 

bidragande” 

5.2 Copingstrategier 
Sammanställningen av resultaten som framkom från SCI visade på att den mest använda 

copingstrategin oberoende av kön var kognitiv omstrukturering. Männen i undersökningen 

använde sig också mest av kognitiv omstrukturering som copingstrategi. Kvinnorna i 

undersökningen använde sig främst av socialt stöd som copingstrategi (se figur 3). 

Figur 3 

Kvinna Man Båda könen 
Socialt stöd Kognitiv omstrukturering Kognitiv omstrukturering 
Problemlösning Uttrycka känslor Problemlösning 
Uttrycka känslor Socialt undvikande Socialt stöd 
Kognitiv omstrukturering Problemlösning Uttrycka känslor 
Socialt undvikande Socialt stöd Socialt undvikande 
Självkritik Självkritik Självkritik 
Önsketänkande Önsketänkande Önsketänkande 
Problemundvikande Problemundvikande Problemundvikande 
Figur 3: Tabellen visar de mest använda copingstrategierna hos kvinnor, män och båda könen 

tillsammans i fallande ordning.  

5.3 Copingstrategier och kön 
Dock upptäcktes inga statistiska samband mellan variabeln kön och de olika 

copingstrategierna då Chi-två test utfördes på de olika frågorna. Vidare analys av materialet 

visar medelvärde samt standardavvikelsen av påståendena kopplade till de olika 

copingstrategierna från enkäten uppdelat på män och kvinnor (se figur 4). Detta visar 

genomsnittet av använd copingstrategi. 
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Figur 4 

 

Report 

Kön 

Jag 

koncentrerade 

mig bara på 

vad som 

skulle göras 

härnäst, nästa 

steg 

Jag ändrade 

på något så 

att det skulle 

lösa sig 

Kvinna Mean 5,53 1,62 

N 34 34 

Std. Deviation 2,452 ,954 

Man Mean 4,85 1,35 

N 20 20 

Std. Deviation 2,110 ,988 

Total Mean 5,28 1,52 

N 54 54 

Std. Deviation 2,334 ,966 
 

 

Report 

Kön 

Jag försökte 

hitta en ny 

infallsvinkel på 

situationen 

Jag försökte 

se guldkanten 

i tillvaron, så 

att säga; jag 

försökte se 

saker från den 

ljusa sidan 

Kvinna Mean 3,56 1,88 

N 34 34 

Std. Deviation 1,779 1,175 

Man Mean 4,05 2,24 

N 21 21 

Std. Deviation 1,746 1,261 

Total Mean 3,75 2,02 

N 55 55 

Std. Deviation 1,766 1,209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemlösning Kognitiv- 

omstrukturering 
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Report 

Kön 

Jag hittade 

sätt att 

avreagera mig 

Jag gjorde 

några saker 

för att rensa 

mina tankar 

Kvinna Mean 3,52 2,00 

N 33 33 

Std. Deviation 2,108 1,275 

Man Mean 3,86 2,14 

N 21 21 

Std. Deviation 1,878 1,315 

Total Mean 3,65 2,06 

N 54 54 

Std. Deviation 2,011 1,280 
 

 

Report 

Kön 

Jag tog emot 

medkänsla 

och förståelse 

från någon 

annan 

Jag hittade 

någon som var 

bra på att 

lyssna 

Kvinna Mean 4,24 2,09 

N 34 34 

Std. Deviation 2,061 1,464 

Man Mean 2,67 1,19 

N 21 21 

Std. Deviation 2,331 1,250 

Total Mean 3,64 1,75 

N 55 55 

Std. Deviation 2,280 1,443 
 

 

Report 

Kön 

Jag sov mer 

än vanligt 

Jag spelade 

med som om 

inget hade 

hänt 

Kvinna Mean 2,06 ,67 

N 33 33 

Std. 

Deviation 

1,619 1,080 

Man Mean 2,33 1,29 

N 21 21 

Std. 

Deviation 

1,853 1,309 

Total Mean 2,17 ,91 

N 54 54 

Std. 

Deviation 

1,702 1,202 

 

 

 

Report 

Kön 

Jag hoppades 

på att 

problemet 

skulle lösa sig 

av sig självt 

Jag hoppades 

på ett mirakel 

Kvinna Mean 2,00 ,88 

N 34 34 

Std. Deviation 2,229 1,297 

Man Mean 2,52 1,52 

N 21 21 

Std. Deviation 2,089 1,470 

Total Mean 2,20 1,13 

N 55 55 

Std. Deviation 2,172 1,389 
 

Uttrycka känslor Socialt stöd 

Önsketänkande 
Problem- 

undvikande 
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Report 

Kön 

Jag sa till mig 

själv att om jag 

inte hade varit 

så vårdslös, så 

skulle saker 

som detta inte 

hända 

Jag insåg att 

jag själv 

hade dragit 

på mig 

problemet 

Kvinna Mean 2,79 1,97 

N 34 34 

Std. 

Deviation 

2,100 1,446 

Man Mean 2,62 1,57 

N 21 21 

Std. 

Deviation 

1,774 1,076 

Total Mean 2,73 1,82 

N 55 55 

Std. 

Deviation 

1,967 1,321 

 

 

Report 

Kön 

Jag försökte 

att hålla mina 

känslor för 

mig själv 

Jag 

spenderar 

mer tid 

ensam 

Kvinna Mean 3,12 1,68 

N 34 34 

Std. 

Deviation 

2,397 1,552 

Man Mean 4,05 1,95 

N 20 20 

Std. 

Deviation 

1,932 1,432 

Total Mean 3,46 1,78 

N 54 54 

Std. 

Deviation 

2,263 1,501 

 

Figur 4: Visar medelvärdet och standardavvikelsen på påståendena om copingstrategi taget från 

enkäten i undersökningen uppdelat på män och kvinnor. 

5.4 Bortfall 

Det var åtta interna bortfall i undersökningen. Därutöver var det 16 personer som inte 

svarade på några av påståendena från CSI i undersökningen om copingstrategier. Detta på 

grund av att dessa var följdfrågor till frågan om individen hade upplevt hög stress under de 

senaste tre månaderna. Dessa 16 räknas inte som bortfall i undersökningen. Att svara nej 

eller vet ej på frågan om stress, gjorde att följdfrågorna om copingstrategier inte kunde 

besvaras av naturliga skäl. Detta gör att undersökningens svarsfrekvens ligger på 89 procent. 
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6. Diskussion 
Denna undersökning gjordes för att se om skillnad fanns mellan kvinnliga och manliga 

studenters sätt att hantera stress samt att se vilka copingstrategier som var mest 

förekommande. Ämnet ansågs aktuellt då psykisk ohälsa ökar i Sverige och i övriga Europa 

och främst i den yngre åldersgruppen. Syftet att studera skillnader mellan kön är för att inge 

förståelse för varandras skillnader för att på så vis främja jämlikhet mellan mäns och 

kvinnors psykiska hälsa.  

6.1 Metoddiskussion 
Undersökningens utformning är ändamålsenlig på grund av att tid och resurser var för 

knappa för att göra ett slumpmässigt urval som skulle kunna representera hela populationen 

studenter. Därför går det inte att generalisera resultatet till övriga studenter. Dock anses 

studien ändå kunna vara av relevans för att generera en bild av vad som skapar stress samt 

hur den hanteras av olika individer. Urvalet togs från tre olika program för att få ett så jämt 

antal mellan manliga och kvinnliga studenter som möjligt. De tre klasserna som deltog i 

undersökningen var de som hade möjlighet att få besök under en föreläsningstid. Detta 

bestämdes av kursansvariga samt föreläsare som blev kontaktade via e-post. 

En kvantitativ metod valdes framför en kvalitativ för att få en bild av copingstrategiernas 

förekomst i en större skala. En kvalitativ studie hade lämpat sig bättre om exempelvis 

studenternas känslor om upplevd stress skulle studeras enligt Olsson och Sörensen (2011), 

vilket kan göras som komplement till denna studie.  

Det mätinstrument som användes för att mäta olika copingstrategier var CSI som är testat för 

att ha en god reliabilitet samt validitet vilket gör att det ger goda mätningar (Tobin, 2001). 

Dock kunde inte hela CSI användas i denna undersökning på grund av tidsbrist. Detta skulle 

kunna leda till att resultaten inte blir fullt så pålitliga som det ursprungliga testet är. Ändå är 

det två av påståendena som representerar varje copingstrategi vilket gör att det ändå blir 

ganska pålitligt. I en studie gjord av Addison, Campbell-Jenkins, Sarpong, Kibler, Singh, 

Dubbert, Wilson, Payne och Taylor (2007) studerades om instrumentet CSI hade en god 

validitet samt reliabilitet även om den kortades ner till en kort version med endast 16 

påståenden utav de 72 som är med i originalet. Endast 16 av de 72 påståendena användes 

från början och slutligen använde de sig enbart av 15 påståenden. Studien visar att CSI även i 

kort form är pålitligt att använda i undersökningar om vilka copingstrategier som används. 

Chi-två testet som utfördes på variabeln kön samt stress och de olika copingstrategierna 

visade inte på några samband. Detta kan tyda på att urvalets storlek var för litet. Men det kan 

även betyda att det inte finns några sådana samband. En analys av medelvärde samt 

standardavvikelse gjordes utöver mätningen med instrumentet CSI för att se vilken 

copingstrategi som var vanligast. 

De frågor som studenterna hade i samband med undersökningen var då några av deltagarna i 

undersökningen uppfattade det som oklart om svaret nej eller vet ej i fråga nummer 5a; ”har 

du känt dig väldigt stressad någon gång?” (se bilaga B) skulle leda vidare till de 

nästkommande frågorna eller ej. Detta skulle kunna förtydligas i enkätens utformning. 

Avsaknad av svar förekom när deltagande i undersökningen svarade ”nej” eller ”vet ej” på 

frågan ”Har du känt dig väldigt stressad under de tre senaste månaderna?” Svaren gjorde att 

de som angivit detta inte kunde ange vilka copingstrategier som de använde av naturliga skäl. 

Utöver det så var det åtta interna bortfall i undersökningen. Bortfallen hanterades inte på 
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något sätt efter undersökningen var genomförd. Det som gjordes var att i största möjliga mån 

försöka att förebygga bortfall genom att författaren besökte klasser på tid för föreläsning då 

alla studenter var samlade på samma plats. På grund av att undersökningen gjordes under 

endast ett tillfälle i varje klass, gjorde detta att alla kanske inte var närvarande vid just det 

tillfället. Dock anses slumpen för alla i klassen vara lika för att vara närvarande just den 

dagen. Andra åtgärder som togs vid för att förebygga bortfall i undersökningen var att ha 

med ett missivbrev som talade om varför undersökningen ansågs viktig samt att varje 

individs deltagande var viktigt för undersökningens kvalité. Alla studenter som var 

närvarande deltog också i undersökningen och undersökningens svarsfrekvens anses god 

med 89 procent. 

6.2 Diskussion om resultat 
Av de 72 deltagarna i undersökningen uppgav 78 procent att de känt sig väldigt stressade 

under de tre senaste månaderna. De flesta som deltog i undersökningen var i åldersspannet 

18-25 år, vilket pekar mot samstämmighet med tidigare studier som gjorts på studenter samt 

unga personer där den psykiska ohälsan ökar bland annat på grund av en ökad stress i 

samhället. Studenterna uppgav att mycket av stressen berodde på studier och en press att 

lyckas med tentor. Det var även många som upplevde en konflikt med att vara studerande 

och att kunna kombinera detta med andra aspekter i livet, som familj och vänner. Detta 

stämmer överens med studien på studenter som SCB (2007) gjorde där deras resultat pekade 

på att studenterna hade svårigheter att få ihop studier med sitt övriga liv.  

De flesta studenter i undersökningen levde tillsammans med någon, skillnaden var inte så 

stor mot de som levde som singlar. Sju av studenterna levde tillsammans med någon och med 

barn i familjen. Det har visat sig i tidigare studier att studenter som har ett förhållande även 

upplever ett större socialt stöd och därför upplever mindre stress (Myers et al, 2012).  Att 

även ha arbete samtidigt som studier var också något som skapade stress enligt studenterna i 

undersökningen vilket skulle kunna tänkas leda till mer svårigheter att kombinera detta med 

familj, vänner och fritid. När det gäller huvudsaklig inkomst uppgav 32 av studenterna att de 

hade både studiebidrag och lån, 24 av studenterna hade både arbete och studiestöd. 

Ekonomisk situation är något som påverkar känslan av stress enligt Myers med flera (2012). 

Samtidigt upplevde vissa studenter en oro över framtiden, om de utbildat sig rätt och om det 

kommer att finnas arbete till dem när de studerat färdigt. Stress ökar enligt Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson och Lundberg (2006) i samhället på grund av fler som går arbetslösa 

samt en förändrad arbetsmarknad där gränsen för fritid och arbete suddas ut och 

ekonomiska problem blir också därmed fler. Resultaten av analysen visar på att studenter 

oroar sig för detta redan innan de kommer ut på arbetsmarknaden. 

Resultatet visade också att 34 av de 43 kvinnorna och 21 av de 28 männen som deltog i 

studien kände av hög stress. Detta visar på att det inte var någon större skillnad mellan 

manliga och kvinnliga studenter inom detta område. Det var endast några fler kvinnliga 

studenter som kände av hög stress, vilket också stämmer överens med tidigare studier om 

stress. Resultatet visade inte på något statistiskt samband mellan kön och stress, vilket skulle 

kunna förklaras av urvalets storlek men även att sådant samband inte finns. 
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6.2.1 Diskussion om copingstrategier 

Det hittades inga statistiska samband mellan kön och valet av copingstrategi med chi-två test, 

återigen kan det bero på ett litet urval. Dock fanns skillnader mellan valda copingstrategier 

och kön från analysen av CSI.  

I denna undersökning så framkom att copingstrategierna används olika mycket om det är en 

man eller kvinna som ställs inför en stressad situation. Kvinnorna använde sig främst av 

Socialt stöd vilket betyder att de främst söker sig till anhöriga och vänner för att få stöd då de 

upplever stress. Männens främsta strategi var kognitiv omstrukturering vilket innebär att de 

försökte se på sin situation ur ett nytt perspektiv för att lätta på stressen. De näst mest 

använda strategierna var för kvinnor problemlösning vilket innebär att de försöker hitta 

lösningar på problem samt försöker ändra sin situation för att minska stressen. För män var 

det att uttrycka känslor och att få ut sina känslor genom att avreagera sig på olika vis. Denna 

strategi använde sig kvinnorna av som tredje vanligaste, då männen använde sig av socialt 

undvikande vilket innebär att de ger sig själva skulden för den situation de befinner sig i. Den 

fjärde mest använda strategin för kvinnor var kognitiv omstrukturering och männens fjärde 

var problemlösning. Som nummer fem kom socialt undvikande för kvinnor och socialt stöd 

för män. De tre sista strategierna var samma för både män och kvinnor då självkritik kom på 

sjätte plats. Önsketänkande kom på sjunde plats, vilket innebär att de undviker problemen 

för att hoppas på att problemen löser sig av sig självt. Den minst använda strategin var 

problemundvikande då de undviker att tänka på problemen och förblir passiva.  

Jämförs dessa resultat med den Spanska studien av Meléndez med flera (2012) där 

kvinnorna hade en emotionsfokuserad och undvikande coping och männen en mer 

problemlösande men även något undvikande i lägre åldrar, så skiljer sig resultaten åt i vissa 

avseenden men stämmer ändå rätt väl. Kvinnorna i denna studie har en emotionsfokuserad 

coping när de använder sig av socialt stöd, men de har även en problemlösande coping som 

näst mest använda strategi. De har heller inte en undvikande copingstrategi i stor 

utsträckning då socialt undvikande kommer först på femte plats. Männen i denna 

undersökning har en problemlösande strategi som mest använda med kognitiv 

omstrukturering. Dock har de en undvikande strategi på tredje plats med socialt undvikande 

och använder därför denna strategi mer än kvinnorna. 

I tidigare studier inom ämnet (Fortes-Ferriera et al, 2006; Nolen-Hoeksema et al, 2011) har 

det visat sig att en problemfokuserad coping kan vara mer hälsofrämjande vilket framför allt 

stämmer in på kvinnornas problemlösning i denna undersökning. Dock har männen även en 

problemfokuserad coping när de använder sig av kognitiv omstrukturering. En undvikande 

coping innebär tvärtom en något ökad risk för stress och stressrelaterade sjukdomar som 

finns i högre utsträckning hos männen i denna undersökning då de använder sig av socialt 

undvikande i högre utsträckning än kvinnorna. Dock används de mest undvikande 

copingstrategierna minst och i samma utsträckning hos båda könen, det vill säga självkritik, 

önsketänkande och problemundvikande. Det hade varit intressant att komplettera denna bild 

med vilka copingstrategier de personer använder sig av som inte upplevde hög stress. 

De copingstrategier som användes mest av studenterna i helhet enligt CSI var kognitiv 

omstrukturering, problemlösning samt socialt stöd som alla tillhör problemfokusering samt 

emotionsfokusering i den tertiära gruppen fokusera i David Tobins hierarki över 

copingstrategier. Detta pekar på att strategierna som användes mest var av den typen som 

enligt tidigare studier är mer hälsofrämjande. Ändå upplevde majoriteten i undersökningen 
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en hög stress under de tre senaste månaderna vilket skulle kunna indikera på att de 

copingstrategier de använde faktiskt hjälper dem att klara av situationen och gå vidare. Det 

skulle kunna tänkas att en uppföljning av samma studenter skulle kunna utföras för att 

kontrollera hur stressade de känner sig då, samt att tillägga en mätning på upplevd hälsa med 

exempelvis EQ5D-skalan. 

Analysen av medelvärdet på frågorna från enkäten visar på ett liknande mönster om ej exakt 

lika som CSI givit (se figur 5). Dock är medelvärdet endast ett mått på genomsnittet och kan 

ses som ett komplement till CSI som visar på liknande svar. 

Figur 5 

Kvinnor Män Båda könen 
Problemlösning Kognitiv omstrukturering Problemlösning 
Socialt stöd Problemlösning Kognitiv omstrukturering 
Uttrycka känslor Socialt undvikande Uttrycka känslor 
Kognitiv omstrukturering Uttrycka känslor Socialt stöd 
Socialt undvikande Självkritik Socialt undvikande 
Självkritik Önsketänkande Självkritik 
Önsketänkande Socialt stöd Önsketänkande 
Problemundvikande Problemundvikande Problemundvikande 
Figur 5: copingstrategierna i fallande ordning beroende på medelvärde uppdelat på kvinnor, män samt 

båda könen. 

Uttrycka känslor och socialt undvikande hade samma adderade medelvärde hos de manliga 

studenterna. Dock fanns ett bortfall på socialt undvikande och därför antogs det kunna anta 

ett högre värde och lades därför före uttrycka känslor. 

6.2.2 Ur ett teoretiskt perspektiv 

Krav- och kontrollmodellen beskriver hur krav samt individens upplevda kontroll på olika 

situationer kan påverka uppkomst av stress. Det kan tänkas att individer som använder sig av 

en undvikande copingmekanism inte heller känner att de har kontroll över en situation på 

samma sätt som en person som använder sig av en problemlösande strategi där individen 

försöker att få kontroll genom att lösa problemet på ett eller annat sätt. På så vis skulle även 

detta indikera att en problemlösante strategi är mer hälsosamt än en undvikande. Om detta 

är fallet, går det att påverka människors val av copingmekanism i syfte att främja hälsan? 

Samma sak framkommer när teorin om härdighet tillämpas. Enligt teorin upplever individer 

situationer som uppstår helt olika. Genom att känna att de har kontroll över och engagemang 

i en situation samt att de upplever situationen som en utmaning gör att de kan hantera stress 

på ett bättre sätt. Detta kan också kopplas till användandet av en problemlösande 

copingstrategi där situationer kan komma att upplevas som en utmaning i en positiv 

bemärkelse. Men även att det bidrar till en känsla av kontroll. 

Enligt teorin om KASAM är det begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet som 

bestämmer hur väl en individ kan hantera stress. När det gäller begriplighet så är det viktigt 

att individen förstår sig på både inre reaktioner samt yttre händelser som påverkar denne. 

Det skulle kunna ses som grunden till hantering av stress. En god hanterbarhet skulle kunna 

gå att koppla till copingstrategin problemlösning då det handlar om att kunna hantera 

situationen som individen befinner sig i. För att kunna hantera situationen måste individen 

fokusera på att lösa problemet som upplevs stressande. Meningsfullhet då individen anser att 

problemet är meningsfullt att lösa skulle kunna kopplas till copingstrategin kognitiv 
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omstrukturering då individen försöker se problemet ur ett nytt perspektiv. Detta gör att 

problemet ur en ny synvinkel kanske ser något ljusare ut och mer meningsfullt att lägga 

energi på att lösa. Generella motståndsresurser som också är kopplat till KASAM visar på hur 

viktigt det är med exempelvis socialt stöd, ekonomisk situation samt hur en person uppfattar 

sig själv. Kopplas detta till denna undersökning så skulle ekonomisk situation vara något som 

påverkar studenterna som de själva uppgett. Men även jagkänsla kan kopplast till 

copingmekanismer som används. En svagare jagkänsla skulle kunna tänkas gå att koppla till 

mekanismerna självkritik, socialt undvikande och kanske även önsketänkande då det är 

strategier som är undvikande. Tvärtom skulle en starkare jagkänsla gå att koppla till 

problemlösning och kognitiv omstrukturering. Generella motståndsbrister är de stressorer 

som studenterna rapporterat har gjort att de upplevt hög stress så som studier och studier 

kopplat till övriga företeelser som ska hinnas med så som familj och vänner, men även arbete 

vid sidan av. 

6.3 Etikdiskussion 
De etiska principer som tagits hänsyn till i denna studie är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet innebar att studenterna fick information både muntligt och skriftligt om 

undersökningens syfte och etiska aspekter. Studenterna gav sedan sitt godkännande att delta 

i undersökningen genom att de fyllde i enkäten och lämnade in den. Det kan tänkas vara så 

att studenterna kände sig pressade att delta i undersökningen eftersom författaren närvarade 

under tiden som undersökningen pågick. Författaren försökte förebygga detta genom att ge 

muntlig information att det var frivilligt att delta samt att låta studenterna själva skicka runt 

enkäterna och själva ta ett exemplar om de så önskade. Om studenterna hade frågor 

besvarade författaren dessa i största möjliga mån. 

Alla uppgifter som samlats in har hållits konfidentiella och endast författaren har handskats 

med inlämnade enkäter. Dessutom har alla individer varit anonyma i undersökningen då 

enkäterna endast märkts med en siffra för att kunna spåra när data har bearbetats. Alla 

resultat presenteras endast gruppvis detta bidrar också till anonymitet för varje individ som 

deltagit. Efter att resultatet har bearbetats och presenterats i rapporten har alla enkäter 

förstörts för att säkerställa att materialet endast används i denna undersökning. 

6.4 Nyttan med studien 
Nyttan som går att dra från denna studie är att öka kunskapen om mäns och kvinnors 

olikheter i stresshantering. Flera tidigare studier visar att kvinnor upplever högre stress än 

män. Tidigare studier samt resultatet från CSI pekar på att män och kvinnor använder olika 

copingstrategier. Om flera framtida studier kan peka på liknande mönster i användandet av 

copingstrategier så kan mäns och kvinnors stresshantering förstås på ett annat sätt. Detta 

kan ge nya möjligheter att bemöta de behov som finns för att minska upplevd stress, 

framförallt hos kvinnor. 

Det framkommer från tidigare studier samt det teoretiska perspektivet, att de mer 

problemlösande copingstrategierna är mer hälsofrämjande. Detta ger mer kunskap inom 

området stresshantering, som kan användas till att främja individers hälsa. Detta kan uppnås 

genom att informera om ett mer gynnsamt sätt att hantera stress.  
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7. Slutsatser 
 De copingstrategier som användes främst av studenterna i undersökningen var 

kognitiv omstrukturering, problemlösning samt socialt stöd från undersökningen 
genomförd med CSI. Dessa är alla en del av tertiärgruppen fokusera. 

 De kvinnliga studenterna i undersökningen använde sig främst av socialt stöd (som är 
emotionsfokuserad), problemlösning (som är problemfokuserad) och att uttrycka 
känslor (som är emotionsfokuserad) enligt CSI. Dessa tre strategier hör till 
tertiärgruppen fokusera.  

 De manliga studenterna i undersökningen använde sig främst av strategierna kognitiv 
omstrukturering (som är problemfokuserad), uttrycka känslor (som är 
emotionsfokuserad) och socialt undvikande (som är emotionsundvikande) enligt CSI. 
De första två hör till tertiärgruppen fokusera men den tredje mest använda strategin 
hör till tertiärgruppen undvika 

 Resultatet visade att kvinnor och män i denna studie använde sig av olika 
copingstrategier enligt CSI, dock kunde detta inte statistiskt säkerställas med hjälp av 
chi-två test. 

 Det har även framkommit att vissa copingstrategier skulle kunna vara mer 
hälsofrämjande än andra enligt olika teorier och modeller samt tidigare forskning, de 
strategier som är av tertiärgruppen fokusera kan göra att stress hanteras på ett bättre 
sätt. 
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Bilaga A. 
Hej student! 

Denna enkät riktar sig till dig som studerar på Mälardalens högskola i Västerås därför att 

studenter är en grupp som ofta kan uppleva stress. Undersökningen görs för att se vilka 

strategier (så kallade copingstrategier) som används för att hantera stress och om 

stresshantering är olika om man är kvinnlig eller manlig student. Detta är ett viktigt område 

och mer kunskap kan utveckla möjligheter att möta olika individers behov i ett samhälle där 

stress är vanligt förekommande. 

Det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten och det är helt frivilligt att delta. Det är förståss viktigt 

för undersökningens kvalité med varje individs deltagande. Undersökningen sker på 

gruppnivå och det är därför ingen som kan spåra eller urskilja individer som deltar. All 

information som samlas in är konfidentiell och kommer endast att användas i denna 

undersökning. All data kommer efter sammanställningen att förstöras. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

 

 

Lina Falk 

Student på Folkhälsoprogrammet, Mälardalens högskola. 

Vid frågor eller synpunkter kan du kontakta mig på: 

XXX@XXX.XX.se 
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Bilaga B. 

Ringa in det alternativ som passar dig bäst 
 

Fråga 1. Är du: 
 

Kvinna   Man 

Fråga 2. Ange vilket ålderspann du tillhör: 18-25 
26-30 
31-35 
36-40 
46-50+ 

Fråga 3. Ange ditt nuvarande civilstånd: Singel  
Sambo/gift 
Sambo/gift med barn 
Ensamstående med barn 

Fråga 4. Vilken är din huvudsakliga 
inkomstkälla? 

Studiebidrag och lån 
Studiebidrag utan lån 
Studiebidrag och arbetar 
Arbetar 
Ekonomiskt stöd från föräldrar 
Annat 

 

Frågor om stress 
 

Fråga 5 a) Har du känt dig väldigt stressad 
någon gång under de senaste tre 
månaderna? (med väldigt stressad menas; 
något som påverkat dig genom att det tagit 
mycket energi eller att det fick dig må dåligt 
på något sätt) 

Ja 
Nej 
Vet ej 

Fråga 5 b) Om ja, tänk dig in i en situation 
där du känt dig väldigt stressad, beskriv 
kort i vilken situation du befann dig i och 
vad som utlöste stressen.  
 

 

Fråga 5 c. Hur hanterade du omständigheterna omkring denna stressiga situation? 
Besvara följande påståenden med hjälp av skalan.  
 

1.”Jag koncentrerade mig bara på vad som 
skulle göras härnäst, nästa steg” 
Detta stämmer… 

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket 

2. ”Jag försökte hitta en ny infallsvinkel på 
situationen” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

3. ”Jag hittade sätt att avreagera mig” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  



 

 
 

 

4. ”Jag tog emot medkänsla och förståelse 
från någon annan” 
Detta stämmer… 

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

5. ”Jag sov mer än vanligt” 
Detta stämmer… 
 

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

6. ”Jag hoppades på att problemet skulle 
lösa sig av sig självt” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

7. ”Jag sa till mig själv att om jag inte hade 
varit så vårdslös, så skulle saker som detta 
inte hända” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

8. ”Jag försökte att hålla mina känslor för 
mig själv” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

9. ”Jag ändrade på något så att det skulle 
lösa sig” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

10. ”Jag försökte se guldkanten i tillvaron, så 
att säga; jag försökte se saker från den ljusa 
sidan” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

11. ”Jag gjorde några saker för att rensa 
mina tankar” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

12. ”Jag hittade någon som var bra på att 
lyssna” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

13. ”Jag spelade med som om inget hade 
hänt” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket  

14. ”Jag hoppades på ett mirakel” 
Detta stämmer…  
 

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket   

15. ”Jag insåg att jag själv hade dragit på mig 
problemet” 
Detta stämmer…  

a) Inte alls b) Lite      c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket    

16. ”Jag spenderade mer tid ensam” 
Detta stämmer… 
 

a) Inte alls b) Lite     c) Ganska    d)Mycket 
e) Väldigt mycket     

 

Jag tackar dig för din medverkan! 
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