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Stress, bemästring och framtidstros koppling till studie- och  

arbetssituationer 
 

Linnea Lundström 
 

 
Stress har definierats som en individs interaktion med miljömässiga händelser och 
hur denne värderar händelserna. Bemästringsstrategier är ett av de sätt som perso-
nen använder sig av för att hantera stress. Både studenter och anställda känner 
stress. Syftet med studien var att se om stress, bemästringsstrategier eller fram-
tidstro är kopplat till arbetssituation. Deltagarna var 166 varav 27 män. En enkät 
delades ut till två studentgrupper och en grupp med anställda. Resultatet visade att 
studentgrupperna upplevde högre grad av stress än gruppen med anställda och an-
vände sig mer av emotionellt socialt stöd. Resultatet visade även att desto mindre 
ljus deltagarna ansåg att deras framtid var desto högre uppskattade de sin stress. 
Det bör vidtas mer åtgärder för att minska studenters stress. I stort sett kan man 
säga att olika arbetssituationer, som definierades i denna studie, inte har stark 
koppling till stress, bemästringsstrategier eller framtidstro. 
 
Keywords: stress, coping, working condition, future job insecurity 

 

Inledning 
 

Upplevd stress enligt Lazarus och Folkman 
 
Stress är ett begrepp som har definierats på olika sätt i forskningen. En del fokuserar på den 
fysiologiska stressen när de definierar begreppet och en del på den psykologiska. I den aktu-
ella studien ska den psykologiska stressen undersökas. Lazarus och Folkman (1984) definierar 
stress ur ett psykologiskt perspektiv där individens relation till sin miljö står i fokus. Vilka 
effekter som uppstår när en individ interagerar med miljömässiga händelser och hur individen 
värderar dessa händelser. Lazarus och Folkman delar in värderingen i primär och sekundär 
värdering. Primär värdering innebär hur en person värderar situationen och sekundär vad per-
sonen tänker att denne kan göra åt det. Primär värdering kan delas upp i tre varianter. Den 
första är att situationen är irrelevant och uppstår när en reaktion på en händelse inte påverkar 
personens välmående. Den går obemärkt förbi. Den andra är godartat/ positiv värdering vilket 
infinner sig när en händelse kan öka en persons välmående och kopplas ihop med positiva 
känslor som exempelvis kärlek och lycka. Den tredje är stressvärdering och i den ingår utma-
ning, skada och hot. Utmaning innebär att det sker ett hot av något slag men att detta hot är 
förknippat med något positivt. Personen kan vinna på det eller förlora det. Detta är en positiv 
stress. Skada innebär att en stressfylld händelse redan ägt rum och personen har blivit skadad 
av det. Hot innebär att personen ännu inte har blivit skadad men känner och upplever att det 
kan inträffa och kan påverka en persons välmående. Det är den här, negativa upplevda stres-
sen, som ska studeras i denna studie. Den negativa psykologiska stressen definieras alltså som 
när en person värderar en händelse i sitt liv som skadlig eller hotfull och att denne känner att 
den inte kan hantera detta. Det är den upplevda stressen och som inte behöver innebära att 
hotet kommer att inträffa (Lazarus & Folkman, 1984).  



2 
 

Bemästringsstrategier för stress 
 
Lazarus och Folkman (1984) definierar bemästringsstrategier som ”…constantly changing 
cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 
appraised as taxing or exceeding the resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, s 
141). Detta innebär allt personen gör eller tänker för att hantera kraven som kommer inifrån 
eller utifrån både de som fungerar bra och de som fungerar mindre bra. Lazarus och Folkman 
kopplar bemästringsstrategier till sekundär värdering som handlar om att personen utvärderar 
vad som kan göras åt situationen när den upplever någonting som stressfyllt. Det innebär att 
personen tänker igenom vilka alternativa sätt det finns att hantera den stressfyllda situationen 
på och hur säkert det är att en specifik strategi är bäst lämpad för situationen och om personen 
kan utföra den. Om personen uppfattar situationen som inte hanterbar ökar stressen och situat-
ionen upplevs som mer hotfull. Däremot om personen anser att den är hanterbar kan stressen 
öka om personen har mycket att förlora om hotet inträffar och inger skada. Bemästringsstrate-
gierna är själva utförandet av den sekundära utvärderingen. Vad människor gör för att be-
mästra stressfyllda situationer ska även det undersökas i den aktuella studien. 

 Bemästringsstrategier går att dela upp i känslofokuserade och problemfokuserade strate-
gier. Känslofokuserade bemästringsstrategier är de som innebär att förändra känslorna kring 
problemet och de problemfokuserade handlar om att hantera själva problemet till att en person 
känner sig stressad. Dock är inte detta den enda indelningen som gjorts för bemästringsstrate-
gier. Det går även att dela in dem närmande- och undvikandestrategier. Närmande handlar om 
att möta problemet och göra någonting åt det. Undvikande handlar om att personen undviker 
problemet genom att tänka på annat och ta bort känslorna kring det stressfyllda (Lazarus och 
Folkman, 1984; Roth och Cohen, 1986). Närmande och undvikande liknar indelningen i pro-
blemfokuserade och känslofokuserade strategier. Dessa har dock visat sig innehålla för få 
strategier och därför utvecklade Carver, Scheier och Weintraub (1989) fler i ett omfattande 
mätinstrument. Dessa strategier består av flera aspekter av problemfokuserade och känslofo-
kuserade samt en del andra. De aspekter av problemfokuserade strategier som de tog med i sin 
studie var bland annat aktiv coping, planering, och instrumentellt socialt stöd. De strategier 
som har med känslofokusering att göra var bland annat emotionellt socialt stöd, fokusering 
och ventilering av känslor samt positiv omtolkning och växande. Andra aspekter av bemäst-
ringsstrategier var beteendemässig eller mental frigörelse och förnekande. 
 
 
Stress, bemästringsstrategier, framtidstro och studenter 
 
Studenter är en populär grupp att undersöka och många studier har gjorts för att mäta studen-
ters stress. Orsaken till att studenter känner stress är många. Forskning kring psykologistuden-
ters stress har resulterat i fyra stressorer. Dessa var det akademiska ansvaret och pressen, fi-
nansiella faktorer, oro och dålig balans mellan universitetet och arbete. Psykologistudenter 
drar sig även för att söka hjälp för sin stress på grund av att de har brist på tid och att det kos-
tar för mycket. En slutsats har varit att det behövs mer hjälp från universitetets sida att erbjuda 
hjälp för studenter för att kunna hantera stressen under utbildningen. Faktorer som studenter i 
allmänhet möts av under sin studietid skiljer sig något från psykologistudenterna. Där är orsa-
ker till stress bland annat det studenter gör mot sig själva, som exempelvis bli sedd av andra 
men även förändringar och press över att ha mycket att göra var orsaker (El-Ghoroury, Gal-
per, Sawaqdeh & Bufka, 2012; Hamaideh, 2011).  

Studenters stress går att koppla till den stress som vissa yrkesgrupper som är kända för att 
vara stressfyllda upplever. Dessa kan vara bland annat sjuksköterskor och lärare. Studenter 
kan jämföras med en vanlig arbetsplats där de har uppgifter som liknar de på en arbetsplats 
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som exempelvis definierade arbetsuppgifter och deadlines. Det som har kommit fram i studier 
är att studenter känner sig mer stressade än vad dessa yrkesgrupper känner sig och har lägre 
nivåer av tillfredsställelse på sin studieplats. Detta påverkar studenters prestationer. För att 
kunna lösa problemet kring studenters stress bör det satsas på att förbättra arbetsmiljön för 
studenter (Cotton, Dollard och de Jonge, 2002). Detta visar att studenter upplever högre stress 
än vissa stressfyllda yrkesgrupper. Dessa stressorer som tagits upp har bland annat med stu-
denters arbetsmiljö att göra både miljömässig och psykosocial. Slutsaster har även gjorts som 
indikerar på att studenters arbetsmiljö bör förbättras vilket gör det relevant att i denna studie 
se om arbetsmiljön kan kopplas ihop med fler variabler. Det har inte gjorts några jämförelser 
mellan den yrkesgrupp som ska ingå i den aktuella studien och studentgrupper vilket kan göra 
det intressant att undersöka. Inte heller ett företag som genomgår organisationsförändringar 
har jämförts med studenter.  

 Få studier har gjorts där man jämför olika studenters stress. En som har gjorts är av Myers 
et.al. (2012) som jämförde olika demografiska variabler hos studenter och däribland ålder 
gällande stress och självhjälpsutövning. De kom fram till att äldre studenter uppskattade sin 
stress lägre än vad yngre studenter gjorde och att detta kan bero på att de har lärt sig hantera 
stress bättre än de yngre studenterna. Annan forskning har gjort jämförelser mellan medicin, 
juridik, psykologi och kemistudenter som visar att en skillnad gällande stressymptom mellan 
dem finns. Juridik, medicin och psykologistudenterna har uppskattat sin stress högre än kemi-
studenterna och att juridikstudenterna har uppskattad sin stress högst. Tillsammans tyder det 
på att deras framtida professionalisering var en stor anledningen till stress. Detta skiljer sig 
från de andra studierna som nämndes tidigare. Bland grupperna har psykologistudenterna rap-
porterat högst uppskattad stress gällande sin framtida profession. Det har även visat sig att en 
skillnad fanns gällande hur mycket tid de spenderade på universitetet under en vecka. Det går 
dock inte att säga mellan vilka grupper som skillnaden fanns (Heins, Fahey & Leiden, 1984). 
Dessa resultat tyder på att en skillnad finns mellan akademiska program gällande stress och 
även när det kommer till arbetssituationer på universitetet gällande hur mycket tid de är på 
universitetet t.ex. Dock tar författarna upp att studien har gjorts på endast ett universitet och 
att resultaten kan vara svåra att generalisera till andra grupper av studenter. I den aktuella stu-
dien ska andra program jämföras än de som var med i denna studie samt om stress är kopplat 
till arbetssituationer på universitetet eller på arbetsplatsen vilket inte gjordes i denna studie. 
Även framtidstro ska undersökas i den aktuella studien och detta är relevant eftersom resulta-
tet visade att deras framtida karriär är en stress för studenter. Den ska dessutom genomföras i 
Sverige och inte i USA och därför kan den vara relevant.  

Reaktioner på olika faktorer som orsakar stress undersöktes och det har visats sig att kogni-
tiva reaktioner och emotionella reaktioner var de vanligaste. En av de vanligaste bemästrings-
strategierna band studenter har visat sig vara socialt stöd från familj och vänner, prata om det 
med klasskamrater samt hobbys. De studenter som har mindre socialt stöd upplever mer stress 
än de som har mycket socialt stöd. Dock har det inte funnits någon signifikant skillnad mellan 
olika studentgrupper gällande bemästringsstrategier (Chao, 2012; El- Ghoroury et.al., 2012; 
Hamaideh 2011; Masten, Tušsak, Zalar och Ziherl, 2009). I den aktuella studien ska andra 
grupper av studenter undersökas och i ett annat land därför kan det vara en relevant studie att 
genomföra samt att även en grupp anställda ska vara med. 
 
 
Stress, bemästringsstrategier, framtidstro och anställda 

   
Jobbosäkerhet har definierats på många olika sätt. Sverke, Hellgren och Näswall (2002) defi-
nierar jobbosäkerhet i sin metaanalys om jobbosäkerhet och dess konsekvenser som”… an 
everyday experience involving prolonged uncertainty about the future” (Sverke, Hellgren och 
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Näswall, 2002, s 243). Jobbosäkerhet kan innebära att en anställd förlorar sitt arbete och detta 
är en faktor som orsakar stress. Jobbosäkerhet kan leda till flera konsekvenser. Dessa är ome-
delbara såsom attityder gentemot organisationen och arbetet men även långsiktiga såsom 
mental och fysisk ohälsa. En metaanalys har visat att jobbosäkerhet är negativt relaterat till 
jobbtillfredsställelse, organisationsförtroende, arbetsprestation och engagemang i arbetet samt 
fysisk och psykisk ohälsa. Yngre anställda är mer belägna att lämna organisationen än de 
äldre. Detta kan bero på att de yngre inte har någon familj att ta hänsyn till och kan därför 
sluta. Jobbosäkerhet kan kopplas till kontroll eftersom det innebär minskad kontroll. Om en 
person känner att den inte har förmågan att ta kontroll över en situation kan detta minska det 
subjektiva välbefinnandet eftersom den känner att den inte kan göra någonting åt situationen. 
Det är detta som kan hända när en person känner sig stressad och när den arbetar på en osäker 
arbetsplats där organisationsförändringar sker. Olika faktorer leder till arbetsrelaterad stress 
och däribland var jobbosäkerhet. För att minska den arbetsrelaterade stressen behövs socialt 
stöd och mer kontroll Studier har gjorts som visar att omorganisering på en arbetsplats blir 
mer stressfylld för arbetarna om de får mindre inflytande i processen och förändringarna leder 
till mindre kontroll för de anställda (Baker, Israel och Schurmans, 1996; Cheng och Chan, 
2008; Dieners 1984; Karaseks, 1990). I den aktuella studien ska ett företag där det genomgår 
organisationsförändringar som leder till jobbosäkerhet ingå som i sin tur påverkar deras ar-
betssituation. Som den tidigare forskningen visar har studier om jobbosäkerhets koppling till 
stress och välmående gjorts. Det har dock inte gjorts många jämförelser med två andra grup-
per där stress är ett problem och där arbetssituation samt framtidstron är andra variabler som 
skiljer grupperna åt därför kan en sådan studie vara av vikt.  

Studier visar att nyexaminerade sjuksköterskors använder bemästringsstrategier i form av 
planering, acceptans och positiv omtolkning. Andra studier har kommit fram till att sjukskö-
terskor använder självkontroll, planerande problemfokuserad strategi och söker socialt stöd. 
De minst använda var bland annat flykt-undvikande strategi. (Laranjeira, 2011; Qiao, Li & 
Hu, 2011). Eftersom flera studier om bemästringsstrategier och arbetsrelaterad stress har 
gjorts bland sjuksköterskor och inte många andra kring andra yrkesgrupper tyder detta på att 
fler studier kring detta behövs. Det har inte gjorts många studier angående bemästringsstrate-
gier och arbetsgrupper som arbetar på arbetsplatser där osäkerhet råder på grund av organisat-
ionsförändringar och därför kan detta behövas. 

 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Att studenter känner stress under sin studietid och att anställda på arbetsplatser som genomgår 
organisationsförändringar och har en osäker arbetssituation känner sig stressade är allvarligt 
eftersom det påverkar det psykiska välbefinnandet och hälsan (Hamaideh, 2011; Heins, Fahey 
& Leiden, 1984; Lazarus & Folkman, 1984; Sverke et.al., 2002). Därför behövs det mer 
forskning som kan visa på att detta existerar och vad det beror på som kan leda till att arbets-
situationen blir bättre för dessa grupper. Luckor i forskningen finns gällande om olika arbets-
situationer är kopplade till stress, bemästringsstrategier och framtidstro därför är denna studie 
relevant. Som Cotton et.al (2002) skriver kan studenters studieförhållanden likna de på en 
arbetsplats och därför kan dessa grupper jämföras med varandra. De olika arbetssituationerna 
utgörs av olika grupper där arbetssituationen skiljer sig åt.  

Syftet med denna studie var att undersöka om olika arbetssituationer kan påverka stressni-
vån, bemästringsstrategier och framtidstron. Med arbetssituationer menas de psykosociala och 
miljömässiga faktorerna kring arbetet. Framtidstro innebär vad en person tror att den har för 
framtidsutsikter gällande en anställning. Frågeställningarna var: 
1. Är lägre stressnivå kopplat till en bättre arbetssituation? 
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2. Används olika bemästringsstrategier för att hantera stress vid olika typer av arbetssituation-
er? 

3. Är lägre stressnivå kopplat till mer positiv framtidstro? 

4. Är lägre framtidstro kopplat till en sämre arbetssituation? 
 
 

Metod 
 

Deltagare  
 
I studien deltog 166 deltagare varav 138 kvinnor och 27 män. Två deltagare fick exkluderas 
på grund av att de inte besvarat enkäten tillräckligt för att analyserna skulle kunna utföras. 
Från gruppen med anställda blev det externa bortfallet sex men hos studenterna lämnades alla 
enkäter in som delades ut ifyllda. Deltagarna var uppdelade i tre naturliga grupper som skiljde 
sig gällande arbetssituation på utbildningen/arbetsplatsen och därför valdes dessa för studien. 
Första gruppen bestod av 83 sjuksköterskestudenter där medelåldern var 24.51 (SD = 5.92), 
andelen kvinnor var 84.6 % och antalet terminer de studerat var M = 1.72 (SD = .91). Den 
andra bestod av 59 beteendevetarstudenter med medelåldern 26.85 (SD = 8.10) där andelen 
kvinnor var 86.2 % och antalet terminer de studerat var M = 3.63 (SD = 1.20). Båda grupper-
na studerade på en högskola i Mälardalen. Dessa studentgrupper valdes för att sjuksköterske-
studenter har en bättre arbetssituation än beteendevetarstudenterna på sin utbildning när det 
gäller tydlighet och mer konkret och praktik lagd undervisning. Den sista gruppen var en av-
delning från ett svenskt telekommunikationsföretag och bestod av 24 deltagare där medelål-
dern var 51.17 (SD = 8.22) varav antalet kvinnor 78.2 % samt antalet år de arbetat på företa-
get var M = 27.78 (SD = 11.34). Företaget genomgår strukturförändringar i omgångar och 
detta kan påverka arbetssituationen i form av att det blir mer osäkert kring arbetsuppgifter och 
om de får behålla sitt arbete. Denna grupp med anställda valdes ut eftersom kontakter fanns 
på företaget och detta är en grupp som är svår att få deltagare från.  
 
 
Material 
 
Undersökningsdeltagarnas uppskattade stress mättes med en svensk version av mätinstrumen-
tet Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck och Mermelstein, 1983) översatt av Eskin 
och Parr (1996). Den består av 14 frågor med en gradig skala som går från 0 (aldrig) till 4 
(mycket ofta). Frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 är omvända där 0 (mycket ofta) och 4 (aldrig). 
Deltagarna fick fylla i hur ofta de upplevt, tänkt eller känt på ett visst sätt den senaste måna-
den. Ett exempel på ett påstående är: Hur ofta har du den senaste månaden blivit upprörd 
över något som skett helt oväntat? Poängen summeras och detta gör att poängen kan variera 
från 0-56. Den uppskattade stressen har använts som beroende variabel i analysen. När Co-
hen, Kamarck och Mermelstein (1983) mätte Cronbachs’alpha visade det på .84, .85 och .86 i 
de tre testgrupperna de hade i sin studie. Mätinstrumentet visar även på god validitet. Eskin 
och Parr (1996) mätte Cronbachs’alpha till .82 och testet visade även god begreppsvaliditet. 

För att mäta bemästringsstrategier användes den svenska versionen av Brief-COPE som 
ursprungligen utvecklades av Carver (1989) men som översatts av Muhonen och Torkelson 
(2005). Brief-COPE kan användas både om situationella och dispositionella bemästringsstra-
tegier och i denna studie användes situationella (Carver, 1997). Den består av 14 skalor som 
innehåller två påståenden vardera med en fyra gradig skala där 1 (mycket sällan) och 4 (myck-
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et ofta). Deltagarna fick kryssa i hur de gör när de känner sig stressade i sin studiesituation 
eller arbetssituation. Ett exempel på en skala är: aktiv coping och ett exempel på ett påstående 
är: Jag agerar för att förbättra min situation. Ett medelvärde för varje bemästringsstrategi 
räknades ut. De olika bemästringsstrategierna användes som beroende variabel vid analysen. 
Cronbachs’alpha visade god reliabilitet för 12 av 14 skalor och varierade mellan .58 och .92. 
Skalorna accepterande och förnekande låg under .50 därför var reliabiliteten för låg och de 
togs bort från vidare analyser (Muhonen & Torkelson 2005).  

För att mäta framtidstron i enkäten konstruerades två påståenden som rör hur deltagarna 
ser på sin arbetsframtid. De blev ombedda att kryssa i det alternativ som ligger närmast deras 
upplevelse. Påståendena var: Jag kommer vara nöjd med min arbetssituation i framtiden re-
spektive Om tre år har jag arbete. Påståendena följdes av en fyragradig skala där 1 (instäm-
mer helt), 2 (instämmer delvis), 3 (tar delvis avstånd) och 4 (tar helt avstånd). I analysen be-
nämns första påståendet som framtidstro-nöjdhet och den andra framtidstro-anställning. Dessa 
användes både som beroende och oberoende variabel i analysen och vändes innan analysen 
utfördes. Frågorna analyserades separat eftersom Cronbachs’ alpha visade på ett för lågt värde 
(.51). Utöver dessa konstruerades frågor angående kön, ålder och hur många år/ terminer del-
tagaren hade studerat eller arbetat på arbetsplatsen. De olika grupperna som skiljde sig gäl-
lande arbetsmiljö och framtidsutsikter var oberoende variabler i studien. Två pilottester utför-
des för att se att enkäten var användbar. Pilottesterna ledde endast till mindre justeringar av 
enkäten. 
 
 
Procedur  
 
Företagets enhetschef kontaktades först för att boka in en tid då studien kunde genomföras på 
företaget. Lärare på beteendevetarprogrammet och sjuksköterskeprogramet som hade föreläs-
ningar under den tidsperiod då studien skulle utföras kontaktades. När möjlighet fanns för 
båda parter genomfördes studien under föreläsningstillfällen där deltagarna besvarade enkäten 
sittandes inne i föreläsningssalen. Under två dagar besöktes företaget i två olika städer där 
enkäterna delades ut i ett konferensrum. De som ej kunde delta under mötet och som ville 
delta fyllde i enkäten vid senare tillfälle. Dessa skickades därefter till den ansvarige för under-
sökningen. Innan enkäterna delades ut, både under föreläsningarna och på företaget, gavs kort 
information om vem den ansvarige för studien var och vad syftet var. Efter detta delades en-
käten ut och de som ville delta fyllde i den. På enkäten fanns ett missivbrev där mer ingående 
information stod om syftet, vad studien ska användas till och varför just den personen blivit 
vald. Information om frivillighets-, nyttjande - och konfidentalitetskravet stod även det med i 
brevet samt kontaktuppgifter till den ansvarige och handledaren. 
 
 

Resultat 
 

Gruppen sjuksköterskestudenter visade sig ha högst medelvärde rörande stress och lägst hade 
gruppen med anställda. Medelvärdet för varje grupp med avseende på stress, bemästringsstra-
tegier och framtidstro se Tabell 1. Den bemästringsstrategi som hade högst medelvärde för 
sjuksköterskestudenterna var aktiv coping, för beteendevetarstudenterna var det planering och 
för gruppen med anställda var det även där aktiv coping. Beteendevetarstudenterna hade högst 
medelvärde för framtidstro-nöjdhet och gruppen med anställda hade lägst. För framtidstro-
anställning hade sjuksköterskestudenterna högst medelvärde och gruppen med anställda lägst.       
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Tabell 1 
Medelvärden och (standardavvikelser) för stress, bemästringsstrategier och framtidstro i de 
olika grupperna 

 

Sjuksköterske-
studenter 

Beteendevetar-
studenter 

Gruppen  
Anställda Alla 

Stress 24.51 (6.26) 24.34 (7.27) 20.57(4.64) 23.88 (6.55)  
Självdistraktion 2.49 (.64) 2.57 ( .52) 2.34 (.68) 2.50 (.61) 
Aktiv coping 3.15 (.58) 3.18 (.65) 3.04 (.55) 3.14 (.60) 
Anv.alk./droga 1.30 (.51) 1.18 (.51) 1.08 (.19) 1.23 (.48) 
Emo.soc.stödb 3.02 (.72) 3.06 (.78) 2.58 (.82) 2.97 (.77) 
Instr.soc.stödc 2.85 (.67) 2.96 (.72) 2.56 (.74) 2.85 (.71) 
Uppgivenhet 1.68 (.68) 1.49 (.62) 1.52 (.48) 1.59 (.64) 
Vent.av.känslord 2.63 (.80) 2.72 (.81) 2.42 (.80) 2.63 (.81) 
Positiv.omte 2.88 (.59) 3.03 (.56) 2.98 (.76) 2.95 (.61) 
Planering 3.05 (.53) 3.21 (.57) 2.96 (.64) 3.09 (.56) 
Humor 2.67 (.92) 2.51 (.88) 2.21 (.69) 2.55 (.89) 
Religion 1.50 (.82) 1.35 (.81) 1.10 (.29) 1.39 (.77) 
Självanklagelse 2.95 (1.81) 2.59 (.76) 2.19 (.62) 2.71 (1.40) 
Framtidstro.nöj.f  3.36 (.68) 3.41 (.65) 3.04 (.69) 3.33 (.64) 
Framtidstro.ans.g  3.80 (.55) 3.49 (.84) 3.33 (1.01) 3.62 (.76) 

Not. För samtliga variabler var n = 164-163 förutom variabeln stress där n = 160. 
a Användning av alkohol eller droger 
b Emotionellt socialt stöd  
c Instrumentellt socialt stöd 
d Ventilering av känslor 
e Positiv omtolkning  
f Framtidstro- nöjdhet  
g Framtidstro- anställning. 

För en korrelationsmatris över variablerna i studien se Tabell 2. De variabler som korrele-
rade högst med varandra var instrumentellt socialt stöd och emotionellt socialt stöd. De näst 
högsta var ventilering av känslor och självdistraktion. De variabler som korrelerade minst 
med varandra var självanklagelse och användning av alkohol eller droger. 
 
 
Stress 
 
Alla signifikansanalyser har gjorts på 5 % nivån. Resultatet av envägs ANOVA visade att det 
fanns en statistiskt signifikant skillnad gällande stressnivå mellan grupperna för olika arbetssi-
tuationer (F2,157 = 3.56, p < .031, η2 = .04). Gruppernas namn förkortades enligt: sjuksköters-
kestudenter = sju, beteendevetarstudenter = btv och gruppen med anställda =gma. Medel-
värdena för grupperna var: Msjuk = 24.50 (SDsju = .73), Mbtv = 24.35 (SDbtv = .85), Mgma = 
20.57 (SDgma = 1.35). Fisher’s LSD visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mel-
lan gruppen med anställda och sjuksköterskestudenterna (p < .011) och mellan gruppen med 
anställda och beteendevetarstudenterna (p < .019). Dock fanns det ingen statistiskt signifikant 
skillnad mellan beteendevetarstudenter och sjuksköterskestudenter gällande stressnivån.  

De två variablerna avseende framtidstro analyserades i förhållande till stress med varsin 
envägs ANOVA med svarsalternativen som oberoende variabel dessa var: 1= Tar helt av-
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stånd, 2 = Tar delvis avstånd, 3 = Instämmer delvis och 4 = Instämmer helt. När envägs 
ANOVA för stressnivå och framtidstro-nöjdhet utfördes visade den ett statistiskt signifikant 
resultat (M1= 23.00, SD1 = 1.41, M2 = 29.46, SD2 = 5.99, M3 = 24.55 SD3 = 5.29, M4 = 22.10 
SD4 = 7.34, F3,154 = 5.51, p < .001, η2 = .10). Fisher’s LSD visade att det fanns en statistiskt 
signifikant skillnad mellan 2 och 3 (p < .011), 2 och 4 (p < .000) och mellan 3 och 4 (p < 
.022). En envägs ANOVA visade ingen statistiskt signifikant skillnad gällande stressnivå för 
framtidstro-anställning. 

   
 
Bemästringsstrategier  
 
Det fanns en statistiskt signifikant skillnad rörande bemästringsstrategin emotionellt socialt 
stöd mellan grupperna för olika arbetssituationer (Msju = 3.02, SDsju = .08, Mbtv = 3.06, SDbtv = 
.10, Mgma = 2.58, SDgma = .15, F2,161= 3,80, p < .024, η2 = .05). Fisher’s LSD visade att skill-
naden fanns mellan gruppen med anställda och beteendevetarstudenterna (p < .010) och mel-
lan gruppen med anställda och sjuksköterskestudenterna (p < .013). Ingen skillnad fanns mel-
lan studentgrupperna. Även rörande strategin självanklagelse fanns det en statistiskt signifi-
kant skillnad mellan grupperna för olika arbetssituationer (Msju = 2.95, SDsju = 1.81, Mbtv 
=2.59, SDbtv =.76, Mgma = 2.19, SDgma =.62, F2,161 = 3.13,  p < .046, η2 = .04).  Fisher’s LSD 
visade att skillnaden fanns mellan sjuksköterskestudenter och gruppen med anställda (p < 
.019). En del strategier visade en tendens till signifikans mellan grupperna gällande olika ar-
betssituationer. Dessa var använder droger eller alkohol (F2,160 = 2.40, p > .094, η2 = 0.30 ), 
instrumentellt socialt stöd (F2,160 = 2.70, p > .071, η2 = .03), humor (F2,160 = 2.65,  p > .071, η2 

= .03), och religion (F2,161 = 2.72.  p >.069, η2= .03). Resterande strategier visade ingen stat-
istiskt signifikant skillnad mellan grupperna för olika arbetssituationer.   
 
 
Framtidstro  
 
Envägs ANOVA visade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad med avseende 
på framtidstro-nöjdhet mellan grupperna gällande olika arbetssituationer. Det framkom däre-
mot ett statistiskt signifikant resultat rörande framtidstro-anställning mellan grupperna gäl-
lande olika arbetssituationer (Msju 3.80, SDsju = .55, Mbtv = 3.49, SDbtv = .84, Mgma = 3.33, 
SDgma = 1.01, F2,162 = 5.23, p < .006, η2 = .06). Fisher’s LSD visade att det fanns en statistisk 
signifikant skillnad mellan sjuksköterskestudenter och beteendevetarstudenter och mellan 
sjuksköterskestudenter och gruppen för anställda. Det fanns ej någon statistisk signifikant 
skillnad mellan beteendevetarstudenterna och gruppen för anställda
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Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan de beroende och oberoende variablerna 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Stress                                 
2. Självdistraktion  .252**                               
3. Aktiv coping -.211** -.071                             
4. Anv.alk./droga  .135  .218** -.173*                           
5. Emo.soc.stödb -.031  .217**  .314**  .015                         
6. Instr.soc.stödc -.024  .264**  .235**  .060  .715**                       
7. Uppgivenhet  .318**  .340** -.446**  .192* -.061  .048                     
8. Vent.av känslord  .119  .644**  .151  .223**  .309**  .408**  .159*                   
9. Positiv omtolkning -.285**  .089  .404** -.025  .188*  .248** -.166*  .073                 
10. Planering -.020  .050  .566** -.137  .344**  .259** -.207**  .230**  .498**               
11. Humor  .027  .123  .072  .233**  .102  .166* -.015  .195*  .283**  .130             
12. Religion  .019  .142 -.055  .165* -.047  .081  .141  .089  .066 -.054 -.092           
13. Självanklagelse  .386**  .091 -.173*  .003  .065 -.059  .307** -.082 -.145 -.138 -.119 -.023         
14. Ålder -.227** -.059 -.075 -.162* -.219** -.146 -.098  .021  .091  .004 -.109 -.144 -.175*       
15. Framtidstro.nöj.e  -.272** -.113  .183*  .022  .159*  .124 -.181* -.082  .223**  .183*  .058  .056 -.130 -.116     
16. Framtidstro.anst.f   .050  .081  .112  .040  .235**  .064 -.043  .106  .094  .099  .054 -.046  .122 -.192*  .351**   

Not. *p < .05, **p < .01.  
a Användning av alkohol eller droger 
b Emotionellt socialt stöd 
c Instrumentellt socialt stöd 
d Ventilering av känslor 
c Framtidstro-nöjdhet 
d Framtidstro-anställning
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Diskussion 
 

Stress 
 
Syftet med studien var att undersöka om olika arbetssituationer kan påverka stressnivån, be-
mästringsstrategier och framtidstron. Med arbetssituationer menas de psykosociala och mil-
jömässiga faktorerna kring arbetet. Framtidstro innebär vad en person tror att den har för 
framtidsutsikter gällande en anställning. Syftet undersöktes med hjälp av fyra frågeställningar. 
Resultatet gällande frågeställningen om stress och kopplingen till olika arbetssituationer vi-
sade att medelvärdet för stress var högre för sjuksköterskestudenterna än beteendevetarstu-
denterna och gruppen med anställda. Det fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterske-
studenterna och gruppen med anställda och mellan beteendevetarstudenterna och gruppen 
med anställda.  

Resultatet kan tyda på att studenterna upplever sig vara mer stressade än gruppen med an-
ställda i studien men att mellan programmen fanns ingen signifikant skillnad. Resultaten vi-
sade däremot inte på höga nivåer av stress i någon av grupperna utan låg på en medelnivå 
gällande stress i förhållande till skalan för testet. Detta ger svar på den första frågeställningen 
som var om lägre stressnivå kan kopplas till en bättre arbetssituation. Bättre arbetssituationer 
verkar inte minska den upplevda stressen hos studenterna och de sämre arbetssituationerna 
verkar inte påverka gruppen med anställda mer än studenterna. Etakvadraten visar ett lågt 
värde på 4.3 % och det kan tyda på att arbetssituationen inte har stor betydelse när det gäller 
uppskattad stress utan det kan finnas andra faktorer som har större betydelse. Vilket är ett 
intressant resultat eftersom osäkerhet på arbetet är en orsak till stress för anställda. Sverke, 
Hellgren och Näswall beskriver (2002) i sin metaanalysstudie att osäkerhet på arbetet leder till 
sämre mental hälsa där stress ingår. Denna forskning kan vara viktig att ha i beaktande ef-
tersom studierna är studenternas vardag medan strukturförändringar inte sker till vanligheten 
för företag. Om studenterna känner mindre stress kring studierna kan bättre resultat uppnås 
och de blir bättre lämpade för sitt framtida arbetsliv. 

 Cotton, Dollard och de Jonge (2002) liknade studenters vardag med ett arbete där det finns 
definierade arbetsuppgifter och de ska hantera deadlines som på en vanlig arbetsplats. De fick 
fram att studenter kände hög nivå av stress och låg tillfredsställelse på sin studieplats och att 
dessa var högre än yrkesgrupper som var kända för att ha höga stressnivåer. Deras resultat kan 
förklara resultaten i den aktuella studien. Att studenter känner sig stressade på samma sätt 
som anställda känner sig stressade på sin arbetsplats och dessutom mer. Det intressanta är 
dock att de känner sig mer stressade än de på en arbetsplats där osäkerhet råder. Framtida 
forskning skulle kunna undersöka mer vad svenska studenter anser är stressfyllt kring studier-
na eftersom de anser sig mer stressade än ett företag som genomgår organisationsförändring-
ar.  

 
 
Bemästringsstrategier 
 
Den andra frågeställningen gällde om det används olika bemästringsstrategier för att hantera 
stress vid olika arbetssituationer. Resultaten visade att det fanns en skillnad mellan grupperna 
gällande två av bemästringsstrategierna som undersöktes. Dessa var emotionellt socialt stöd 
och självanklagelse. Studenter använde sig mer av emotionellt socialt stöd än vad gruppen 
med anställda gjorde. Det fanns ingen skillnad mellan studentgrupperna vid användning av 
emotionellt socialt stöd. Att emotionellt socialt stöd var vanligt bland studenterna får stöd i 
tidigare forskning av bland annat El-Ghoroury, Galper, Sawaqdeh & Bufka (2012). De under-
sökte vilka bemästringsstrategier som var vanligast bland psykologistudenter. Där visade det 
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sig att stöd var vanligaste sättet att hantera stress på. Även Chao (2012) fick fram i sin studie 
att socialt stöd var viktigt för collegestudenter för att hantera sin stress. Andra studier visade 
att ingen skillnad fanns gällande bemästringsstrategier mellan studenter som läser olika pro-
gram och även detta stämde in i den aktuella studien (Masten et.al, 2009). Enligt Lazarus och 
Folkmans (1984) teori om bemästringsstrategier bygger det på vilka resurser personen känner 
att den har. Studentgrupperna kan ha känt att de har mer resurser och behov av att använda sig 
av emotionellt socialt stöd än vad gruppen med anställda kände.  

När det gällde självanklagelse visade det sig att sjuksköterskor använde sig mer av detta än 
gruppen med anställda. Här kan det innebära att sjuksköterskor kände avsaknad av resurser 
för att kunna hantera sin stress vid vissa tillfällen och därför går till sig själv och det blir en 
självanklagelse medan gruppen med anställda hittar andra sätt att hantera detta på. Det kan 
bero på att organisationsförändringarna på företaget är någonting som de inte kan påverka. 
Det är inte deras prestationer som gör att de blir stressade på företaget utan det ligger utanför 
de själva. För sjuksköterskestudenterna är det annorlunda för där handlar det om hur de själva 
presterar och vad de själva kan göra för att minska stressen och detta kan då leda till självan-
klagelse. Framtida studier skulle kunna undersöka bemästringsstrategier, arbetssituationer och 
kontroll över det som sker. Beteendevetarstudenterna hade ingen signifikant skillnad gente-
mot sjuksköterskestudenterna eller gruppen med anställda men om man ser till medelvärdet 
använde de sig mest av aktiv coping. Även sjuksköterskor och gruppen med anställda hade ett 
högt medelvärde gällande aktiv coping. Resultatet kan bero på att studenter kände sig mer 
stressade än vad gruppen med anställda kände och därför kanske de var i större behov av be-
mästringsstrategier än vad gruppen med anställda var och att det inte har med arbetssituation-
er att göra. Dessa resultat ger svar på den andra frågeställningen som var om det används 
olika bemästringsstrategier vid olika arbetssituationer. 

 
 
Framtidstro 
 
För att ge svar på den tredje frågeställningen som var om lägre stressnivå kan kopplas till mer 
positiv framtidstro utfördes en analys för vardera av de två framtidstrofrågorna. Resultaten 
visade endast en statistisk signifikant skillnad gällande framtidstro-nöjdhet. Detta resultat vi-
sade på att desto mindre ljus deltagarna ansedde att sin framtid var desto högre uppskattade de 
sin stress. Resultatet för den tredje frågeställningen var att lägre stress var kopplat till mer 
positiv framtidstro gällande om en person kommer känna sig nöjd med sin anställning i fram-
tiden. Resultat gällande framtidstro-nöjdhet kan kopplas till Heins, Fahey och Leidens (1984) 
studie där de jämförde fyra studentgrupper gällande stress. De kom fram till att en stor del av 
stressen bland alla studentgrupper är examen och deras framtida professionalisering. Om 
människor ser sin professionsframtid som osäker ökar deras stress. Det kan även kopplas till 
arbetsrelaterad stress. Sverke, Hellgren och Näswall (2002) skriver att osäkerhet på arbetet 
och kring sin framtid är en stor orsak till stress för arbetarna. Detta är allvarligt att studenter 
innan de kommer in i arbetslivet känner stress inför det och att arbetarna som redan är inne i 
det känner stress. Åtgärder bör vidtas för att minska studenters stress gällande sin framtid och 
bättre åtgärder för att minska arbetares stress som arbetar under osäkra arbetssituationer bör 
utvecklas. 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad rörande framtidstro-nöjdhet mellan grupper-
na gällande olika arbetssituationer. Vilket gör att det inte går att säga om olika arbetssituat-
ioner påverkar om en person tror att den kommer vara nöjd med sin arbetssituation i framti-
den. Resultatet visade däremot en statistiskt signifikant skillnad rörande framtidstro-
anställning mellan grupperna för olika arbetssituationer. Detta visade att sjuksköterskestuden-
ter ansåg att de hade något högre möjligheter till en framtida anställning om tre år än beteen-
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devetarstudenterna trodde att de hade. Resultatet av signifikanstestet ger svar på den fjärde 
frågeställningen som var om lägre framtidstro kan kopplas till en bättre arbetssituation. Det 
visade att arbetssituationen verkar ha betydelse för sin framtida anställning. Eftersom sjukskö-
terskestudenterna som har bättre arbetssituation i sin utbildning hade ljusare tankar om sin 
framtida anställning än beteendevetarstudenterna hade. Det fanns även en skillnad mellan 
sjuksköterskestudenterna och gruppen med anställda som visar att sjuksköterskestudenterna 
såg ljusare på sin framtida anställning än gruppen med anställda som genomgår organisations-
förändringar gjorde. Det besvarar endast framtidstrofrågan gällande framtida anställning och 
ej gällande framtidstro-nöjdhet. Även detta kan kopplas till Sverke, Hellgren och Näswall 
(2002) studie om att osäkerhet på arbetsplatsen, som påverkar arbetsmiljön, påverkar de an-
ställdas framtidstro och välmående. Organisationsförändringar gör att deras arbetsframtid blir 
osäker.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Frågorna gällande framtidstro var konstruerade för denna studie i brist på etablerade mätin-
strument angående detta. Reliabiliteten mellan dem visade på för låg Cronbach’s alpha varför 
de analyserades separat. Detta gör att det inte blev ett gemensamt resultat för frågeställningar-
na om framtidstro utan ett resultat för vardera frågan. Därför kan det vara svårt att få svar på 
just framtidstron som helhet eftersom det gav olika resultat för frågorna. Anledningen till att 
det var två frågor och inte en var för att få med fler aspekter av framtidstro. Det kan vara att 
en person är nöjd med sin anställning i framtiden men inte tror att den har arbete om tre år. 
Detta kan bero på om en person till exempel går i pension. Dock var det inte många som var i 
den åldern och därför påverkas resultatet i liten grad av detta.  

Frågan angående termin eller år kunde ha formulerats på bättre sätt eftersom det blev en 
del olika svar. Den borde ha varit mer specifik exempelvis att personen skulle ange hur många 
terminer inom programmet den har läst. Detta är inget allvarligt problem eftersom frågan an-
gående terminer/ år inte var någon av frågeställningarna och inga analyser utförde gällande 
den. I studien användes två väletablerade test, PSS och Brief- COPE. Båda testen visade på 
god reliabilitet i form av Cronbachs’ alpha och även god validitet. PSS testet har god be-
greppsvaliditet eftersom när testet utformades på svenska visades det att testet korrelerar posi-
tivt med symptom för depression (Beck Depression Inventory), med höga negativa livshän-
delser (Life Events) och korrelerade negativt med socialt stöd från vänner (The Perceived 
Social Support Scale). Detta visar då på god begreppsvaliditet eftersom personer som har 
höga nivåer av stress har också många depressiva symptom, mindre socialt stöd och fler nega-
tiva händelser i sitt liv (Eskin & Parr, 1996). När Brief-COPE testet utformades på svenska 
gjordes en faktoranalys som gav stöd för samma indelning i 14 strategier som i originalvers-
ionen av Carver (1997) och är då relevanta strategier för att bemästra stress (Muhonen & Tor-
kelson, 2005). Dock plockades två strategier bort från Brief-COPE testet vid analysen på 
grund av att de hade för lågt Cronbachs’ alpha vilket även gjordes i Muhonen och Torkelsons 
studie (2005). I denna studie visade det god validitet i form av att de speglade de begrepp som 
skulle mätas utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om psykologisk stress och Carver, 
Weintraub och Scheiers (1989) definition av olika bemästringsstrategier som tas upp i inled-
ningen. Detta eftersom de båda testen som användes för stress och bemästringsstrategier byg-
ger på dessa författares teori respektive definition. Dock som det beskrevs tidigare var det 
svårt att fånga framtidstron som helhet och detta kan ha påverkat hur begreppet framtidstro 
fångades i studien.     

När enkäten delades ut gjordes detta i grupp som kan medföra att den som hade frågor an-
gående enkäten avstod från att fråga om några oklarheter fanns. När enkäten delades ut på 
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företaget var det små grupper vid båda tillfällena och detta kan göra att de som ej ville delta 
kände att de inte kunde avstå från att delta på grund av att det var få i rummet och det blev 
press från gruppen. Det var svårt att utföra studien på annat sätt. Om enkäten skulle skickats 
via mail till exempel hade informationen varit begränsad och detta kunde ha lett till andra mer 
allvarliga problem för studien.  

I studien var grupperna olika stora. Detta för att gruppen med anställda var en svårtillgäng-
lig grupp som drabbas av organisationsförändringar och det är svårt att få tag på fler delta-
gare. Detta kan ha påverkat åldersfördelningen i studien. Eftersom åldern inte ingick i någon 
av frågeställningarna är detta inte ett allvarligt problem. Kvinnor var överrepresenterade i 
studien men eftersom det var naturliga grupper var det svårt att påverka i det här fallet. På 
grund av dessa brister kan det vara svårt att generalisera till andra grupper. För att kunna ge-
neralisera kan fler studier behöva göras där ett större antal deltagare är med och där ålder och 
könsfördelningen är jämnare. Även andra universitet och arbetsgrupper kan behövas för att 
det lättare ska gå att generalisera. 
 
  
Slutsatser   
 
Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna för olika arbetssituationer gällande stress. 
Eftersom studenterna uppskattade sin stress högre än de anställda. Bättre arbetssituationer var 
dock inte kopplat till mindre uppskattad stress utan de grupper som hade bäst arbetssituation 
kände sig mer stressade än den grupp som hade sämre, gällande den definition av arbetssituat-
ioner som användes i denna studie. Dock kan andra orsaker vara att gruppen med anställda är 
inne på arbetsmarknaden och har ett arbete och känner sig därför mindre stressade än studen-
terna där arbetslivet är något nytt och detta kan generera stress. Det fanns en skillnad gällande 
olika arbetssituationer för en del av bemästringsstrategierna men inte alla. Ingen skillnad 
fanns heller mellan alla grupper i studien gällande alla signifikanta strategier. Detta gör att det 
är svårt att säga att olika arbetssituationer kan kopplas till vilka bemästringsstrategier personer 
använder. Det som går att säga om bemästringsstrategier och olika arbetssituationer är att stu-
denterna använde signifikant mer emotionellt socialt stöd än gruppen med anställda och att 
sjuksköterskestudenter använde sig mer av självanklagelse än gruppen med anställda. 

Gällande om framtidstron är kopplat till stress visade resultatet att endast den första fram-
tidstrofrågan gällande nöjdhet var signifikant. Resultatet tyder på att desto mindre de ansåg att 
de kommer vara nöjda med sin anställning i framtiden desto högre uppskattade de sin stress. 
En signifikant skillnad fanns rörande framtidstro-anställning mellan grupperna för olika ar-
betssituationer. Här visade det sig att olika arbetssituationer verkar har betydelsen för fram-
tidstron gällande anställning. Detta eftersom sjuksköterskestudenter som har en bättre arbets-
situation såg ljusare på sin framtida anställning än vad beteendevetarstudenterna och gruppen 
med anställda gjorde. Resultatet kan innebära att gruppen med anställa har ett arbete de kan 
förlora på grund av organisationsförändringar eller mindre ljusa framtidsutsikter medan stu-
denterna inte har något arbete att förlora än trots att arbetssituationerna inom utbildningarna 
skiljer sig åt. Därför kan studenterna se ljusare på sin framtid gällande anställning. Sjukskö-
terskestudenter vet vilket område de kan arbeta inom medan detta är mer osäkert för beteen-
devetarstudenterna och därför kan dessa skilja sig åt. I det stora hela skulle man kunna säga 
att olika arbetssituationer, som definierats i denna studie, inte har stark koppling till uppskat-
tad stress, bemästringsstrategier och framtidstro. Det bör ordnas med mer hjälp för studenter 
för att minska stressen kring studierna och för att de på så sätt ska få en bättre studietid. En 
eventuell förbättring kan kanske göras i form av mer information för studenterna om att hjälp 
finns att få och mer resurser kan satsas på detta från kommuner och högskoleverket. Kanske 
att även attityder gällande stresshantering och hjälp borde förbättras men detta kan kanske 
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framtida forskning visa. Även forskning gällande vad kring studierna som svenska studenter 
känner är mest stressande bör göras.  
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