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Betydelsen av självkänsla och självkontroll för studenters 

stressupplevelse 

Sara Jansson och Lovisa Olsson 

Stress är ett stort samhällsproblem på grund av dess konsekvenser det 

kan ge under längre tid. Konsekvenserna kan vara sömnsvårigheter, 
utbrändhet och depressioner. Studenter är en utsatt grupp, sju av tio 
studenter är stressade flera gånger i veckan enligt Statistiska 

centralbyrån (2007). Syftet med studien var att undersöka 
stressupplevelsen hos studenter och om självkänsla och självkontroll 

har någon betydelse för deras stressupplevelse. I studien ingick 139 
studenter i olika terminer där de genom en enkät fick fylla i frågor om 
sin stress, självkänsla och självkontroll samt bakgrundsfrågor. Kön 

visade sig genom en multipel regression vara den starkaste predikton 
för en lägre stressupplevelse där männen uppvisade både lägre stress 

och en högre självkänsla än kvinnorna. Självkänsla hade en relativt 
svag koppling till stress i studien medan självkontroll inte visade 
något samband. Resultatet kan anses ha nytta i ett samhällsperspektiv 

för att lyfta problemet att kvinnor inte har lika hög självkänsla som 
män. 

Keywords: stress, self-esteem, self-control, gender 

 

Inledning 

 

Vad är stress? 
 
De finns många olika definitioner av vad stress är. Kowalski och Westen (2009) beskriver 

stress som något oundvikligt och en del av livet. De beskriver även hur händelser i livet, så 
kallade stressorer som antingen förekommer frekvent till exempel dagliga problem på jobbet 
som skapar påfrestningar eller oförutsägbara händelser som exempelvis olyckor. 

Stress kan beskrivas utifrån ett medicinskt perspektiv där man beskriver stress som en 
biologisk process som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem. Weigner, Skagert och 

Pettersson (2012) beskriver stress som ”en biologisk process i kroppen som startar när man 
behöver extra resurser”. Det går även att beskriva stress utifrån ett psykologiskt perspektiv där 
man brukar beskriva stress som en transaktionell process mellan individen och miljön 

(Kowalski & Westen, 2009). Cohen, Janicki- Deverts och Miller (2007) beskriver stress som 
en ”psykologisk stress som uppkommer när en individ upplever att krav från miljön belastar 

eller överskrider hans eller hennes adaptiva kapacitet” (s. 1685) vilket är den definition som 
kommer användas i studien. Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som ett fenomen 
som orsakas av stimuli av miljömässiga betingelser. Lazarus och Folkman (1984) beskriver 

även hur stora förändringar som upplevs som omvälvande leder till stress. Lazarus och 
Folkman (1984) pratar om tre olika typer av stress nämligen livshändelser, katastrofer och 

dagliga problem. 
   De menar att stress är ett fenomen som kan påverka flera människor samtidigt som 
exempelvis en naturkatastrof eller krig som ligger utom vår kontroll. Men stress kan även 
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förorsakas livshändelser hos enstaka personer som exempelvis ett dödsfall inom familjen eller 

en livshotandesjukdom. Men det förekommer också i vardagliga händelser som exempelvis 
oro inför en kommande examination, betyg eller framtida jobb. Saker som inte är fullt lika 

omvälvande som en naturkatastrof men ändå till stor del har betydelse för vår hälsa. 
 
 

Varför blir vissa människor mer stressade än andra? 

 

Hur människor reagerar på stress varierar från person till person. Lazarus (1993) beskriver i 
en undersökning från 1950-talet där han tillsammans med sina kollegor kom att upptäcka att 

stressupplevelsen hos människor var skilda, att människor blir stressade i olika situationer och 
av olika upplevelser, samt att vissa människor i högre utsträckning blir mer stressade än 
andra. Likaså kunde forskaren och hans kollegor observera att vissa människors prestationer 

ökade markant i samband med stress medan det hos andra inte fanns någon märkbar skillnad.  
Vad är det då hos människor som tyckts inverka på upplevelsen av stress? I en studie av 

Lundberg och Frankenhaeuser (1999) påvisades att det fanns könsskillnader i upplevelsen av 
stress. De jämförde män och kvinnor i deras stressupplevelse där alla deltagare hade högt 
rankade arbetspositioner. Nästan alla kvinnorna i studien uppgav att de hade mycket mindre 

chans än sina manliga kollegor till att få en befordran. Kvinnorna uppvisade också högre 
värden av stresshormonet noradrenalin än männen, både under och efter arbetstid. Detta kom 

de fram till beror på att kvinnor tar större ansvar över sysslor som rör hemmet och familjen. 
Familjesituationen visade sig ha stor betydelse. För kvinnorna som hade barn i hemmet så 
bidrog till en ökad stress medan det hos männen ibland till och med var förknippat med en 

lägre stressnivå. 
Lazarus (1993) menar vidare att olika personlighetsegenskaper är en faktor som inverkar 

på hur pass väl man kan hantera stress. Han nämner exempelvis självförtroende och känslan 

av sammanhang som egenskaper som tycks inverka på stress. Dessa personlighetsegenskaper 
ligger nära till hands med de egenskaper som förekommer i den här studien nämligen 

självkänsla och självkontroll som beskrivs mer ingående senare i texten då dessa egenskaper 
innehåller element av värderingar hos individen och föreställningar om individens förmåga. 
Självförtroende till skillnad från självkänsla handlar om hur man bedömer sin egen förmåga 

och kapacitet att kunna hantera en situation. Det ligger även till grund för hur människor 
tänker, deras känslomässiga tillstånd och hur man beter sig i sitt sätt att hantera vardagliga 

situationer (Bandura, 1982). Känslan av sammanhang beskriver i sin tur hur man upplever sin 
förmåga att kunna hantera sin situation och om man ser sin situation som begriplig och 
hanterbar (Antonovsky, 1988).   

 

Självkänsla och stress 
 
Självkänsla brukar delas in i en implicit och explicit självkänsla. En implicit självkänsla kan 

definieras som en individs självbild och de positiva och negativa affekter individen har om sig 
själv (Jordan, Logel, Spencer, Wood & Holmes 2013).  Explicit självkänsla grundar sig mer i 
en medveten kontrollerad självreflektion, hur en individ beskriver sig själv (Ritter, Ertel, Beil, 

Steffens & Stangier, 2013). Självkänsla består enligt Lachowicz-Tabaczek och Śniecińska 
(2011) av fyra olika självutvärderingsdomäner, nämligen en individs uppfattning av sin 

kompetens, moral, social acceptans och handlingskraft. De flesta människor upplever att 
självkänsla är något väldigt viktigt. Det är näst intill omöjligt för oss människor att förhålla 
oss likgiltiga inför sådant som inverkar på vår självkänsla, såsom att höra att man är oduglig, 

älskvärd eller inkompetent. En ökning eller sänkning av en människas självkänsla är ofta 
förknippat med starka emotionella reaktioner och är också kopplat till människors framgång 
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eller misslyckande i livet (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). Enligt Tabaczek 

och Śniecińska (2011) så måste man för att förstå processerna av människors självkänsla även 
ta in människors självbild. Om en person får positiv feedback från andra att de är omtyckta så 

kommer det att bidra till en högre självkänsla. Om de presterar sämre än andra på till exempel 
intellektuella uppgifter så kan de attribuera det till att de har ett lägre intellekt än andra 
människor och därför uppleva en låg självkänsla. 

Självkänsla har vissa likheter med begreppet självtillit som innebär en individs övertygelse 
att han eller hon kan prestera vissa handlingar och prestationer. Det finns enligt Bandura 

(2011) flera orsaker till att människors uppfattade självtillit tenderar att påverkar deras 
prestationer. För det första, människor som bedömer sig själva ineffektivt i sitt sätt att hantera 
yttre krav tenderar att vid misslyckande uppleva en hög emotionell respons. De blir ofta 

överdrivet upptagna med att försvara sig själva och värdera problem som större än vad de 
egentligen är. Ett sådant självreflekterande tenderar att försämra individers egentliga 

kompetens. Människors självtillit bidrar också till hur länge de kämpar trots hinder som 
uppstår. Enligt en studie av Stupnisky, Perry, Renaud och Hladkyj (2013) som gjordes på 
psykologstudenter så visade deras resultat att självkänsla var kopplat till studenternas 

upplevda stressnivå. Deras studie gav också stöd för att en hög självkänsla ger ett skydd mot 
skadliga konsekvenser av stress. En hög självkänsla har också visat sig ge skydd mot ångest 

och depressioner (Wouters, Duriez, Luyckx, Klimstra, Colpin, Soenens & Verschueren 2013). 
Att effektivt kunna bemästra depressioner, ångest och stressfyllda situationer kan också bidra 
till att öka människors självkänsla och i sin tur också att individers välmående och psykiska 

hälsa blir bättre (Nima, Rosenberg, Archer & Garcia, 2013).  
I en studie gjord av Merianos, Nabors, Vidourek och King (2013) undersökte de hur 

högskolestudenters självkänsla och socialt stöd inverkade på deras välmående och kom fram 
till att kvinnor i högre grad uppvisade en lägre självkänsla och även en högre grad av mental 
ohälsa än männen. En förklaring till att män tenderar till att ha ett bättre självförtroende är 

enligt Kling, Hyde, Showers och Buswell (1999) att många kvalitéer relaterat till den manliga 
rollen är associerat med en hög självkänsla. Att män därför är inlärda att utveckla ett högt 

självförtroende.  Baumeister et al. (2003) gjorde en studie där de gick igenom forskning för att 
utreda självkänslans fördelar. De fann att självkänsla inte ger riktigt alla de fördelar som 

många forskare anser. De fann att hög självkänsla mycket riktigt ger bättre förutsättningar att 
hantera stress, gör människor gladare och i mindre utsträckning deprimerade men också att 
hög självkänsla ibland är relaterat till narcissism. Att människor med en hög självkänsla ofta 

anser sig bättre än andra människor och i större utsträckning också tar riskfyllda beslut i form 
av sex och droger. Hög självkänsla har inte heller gått att koppla ihop till akademisk 

framgång. 
 
 

Självkontroll och stress 

 

Det finns många definitioner av vad självkontroll innebär. En utav de kanske vanligaste 
definitionerna är Rotters (1989) beskrivning av känslan av kontroll. Han delar upp kontroll i 

en inre och yttre kontrolluppfattning där han försöker beskriva hur en persons inre personliga 
egenskaper styr beteendet och hur den yttre miljön påverkar beteendet, och i vilken 
utsträckning man själv tror sig ha kontroll över situationen eller om det är ödet som styr. Hans 

begrepp av kontroll är en bred definition som innefattas av den interna kontrolluppfattningen 
som skulle kunna jämföras med begreppet självkontroll då det syftar till att beskriva 
människors upplevelse av kontroll över deras egna handlande och beteende. Men denna 

definition innefattas även av en extern kontrolluppfattning som beskriver de yttre 
omständigheterna och möjligheten till att påverka skeenden i den yttre miljön. Denna 
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definition av självkontroll kan ibland vara svårtolkad då den innefattas av så många aspekter 

av kontroll och inte enbart självkontroll. Rothbaum, Weisz och Snyder (1982) menar även att 
den här definitionen av kontroll även är begränsad i den mån att den inte kan förklara 

attributioner till begränsade förmågor. Han beskriver istället självkontroll som två 
modellprocesser av attribution och sekundärkontroll som handlar om hur man tolkar en 
situation och försöker beräkna utgången för vad som kommer att ske. Forskare har relativt 

nyligen börjat utreda självkontrollens roll som en psykologisk resurs som hjälper människor 
att hantera påfrestande situationer (Achtziger & Bayer, 2013). 

Den definition den här studien utgår från är hämtat från Tagney, Baumeister och Boone 
(2004) som beskriver självkontroll som ”förmågan att åsidosätta eller förändra sina inre 
responser, samt att avbryta oönskade beteendemässiga tendenser och avstå från att agera 

utifrån dem”(s.274). 
Självkontrollens betydelse för hälsa och beteende visas bland annat i en studie på studenter 

av Tagney et al. (2004) som visade att studenter med hög självkontroll hade bättre betyg 
jämfört med de studenter som hade en låg självkontroll. Deras studie visade även att en hög 
självkontroll var förknippat med färre problem med ätstörningar, bättre dryckesvanor, en 

högre självkänsla, medvetenhet och känslomässig mognad. En låg självkontroll var istället 
relaterad till olika ätstörningar så som bulimi, kroppsmissnöje, känslor av otillräcklighet och 

problematiska alkoholvanor, men även en hög grad av social önskvärdhet. Tagney et al. studie 
visade även att de studenter som hade en hög självkontroll hade mindre skuldkänslor och tog 
ansvar för sina handlingar eller förändrade sin situation i större utsträckning jämfört med de 

studenter som hade en låg självkontroll som istället upplevde smärtfulla skuldkänslor och 
moralöverträdelser. De gick också lättare in i försvar eller förnekelse istället för att reparera 

och gottgöra.  
I likhet med Tagneys (2004) studie visade en studie av Boals, vanDellen och Banks (2011) 

att de studenter som hade en högre grad av självkontroll också hade färre psykiska 

hälsoproblem medan de studenter som hade en lägre grad av självkontroll hade desto fler 
psykiska hälsoproblem. Det har även visats i en studie av Misra och McKean (2000) att kön 

har betydelse för självkontroll. Deras studie visade att de kvinnliga studenterna hade en bättre 
självkontroll när det gällde att planera sin tid, prioritera sina målsättningar och lägga upp sina 
uppgifter gentemot de manliga studenterna. 

Det finns i dagsläget inte så mycket forskning om hur självkontroll inverkar på stress och 
är därför ett område som skulle behöva utforskas mer. I en teoretisk genomgång av Averill 

(1973) har forskaren jämfört olika studier där man försökt se hur kontroll inverkar på stress 
och kartlagt olika typer av personlig kontroll. Framförallt tre typer av kontroll tycks inverka 
på stress. Den första är beteendekontroll som handlar om människors förmåga att agera vid 

direkt hot, kognitiv kontroll som handlar om hur vi tolkar en händelse och sedan gör upp en 
kognitiv plan, besluts kontroll, våra möjligheter att välja mellan olika utgångar. Dessa tre är 

jämförbara med begreppet självkontroll. Dessa tidigare studier har visat att stress kan 
reduceras om vi har kontroll över händelser och kan förutsäga när den kommer drabba oss 
medan när vi ställs inför en osäkerhet där vi inte vet när något kommer inträffa så ökar det vår 

stress. Det har även visat sig att när människor ges möjlighet till att kunna motverka eller 
undvika någon typ av hot så reduceras kroppens respons på arousal som uppkommer vid 

stress. De mest stressfulla förhållandena är när vi ställs inför flera olika val att agera efter, och 
dessa möjligheter resulterar i en negativ eller ofullständig feedback, alltså en brist på 
återkoppling och kontroll.  

I en studie av Dulin, Hanson och King (2013) på äldre medborgare i Nya Zeeland visade 
resultatet ett samband mellan möjligheten till kontroll, depression och livsstress. Deras studie 

visade att självkontroll fungerade som en mediator mellan depression och stress. De deltagare 
som hade en låg kontroll hade också en hög livsstress och flera depressions symptom medan 
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de som hade en hög kontroll hade en lägre livsstress och en låg grad av symptom på 

depression. En studie av Achtzinger och Bayer (2012) visade även att självkontroll fungerade 
som en mediator mellan perfektionism och stress. 

I en studie av Oaten och Cheng (2005) undersöktes akademisk stress hos 
högskolestudenter inför en examination och dess effekt på självkontroll. Studien visade att 
stress gör människor mer lättpåverkade till att reducera sin självkontroll då studenterna under 

examinationsstress tenderade att öka sitt koffein- och nikotinintag och även minskade sitt 
intag av hälsosam kost. Studenterna fick även mindre kontroll över sitt känslomässiga 

tillstånd samt också mindre tid till att sköta hushållsysslor och egenvård. 
 
 

Stress och hälsa hos universitets- och högskolestudenter 

 

I en engelsk studie av Ansari, Oskrochi och Stock (2013) undersökte man hur olika 
sjukdomssymptom och hälsokomplikationer är kopplade till upplevd stress hos 

universitetsstudenter från England, Wales och Nord Irland. De undersökte bland annat hur 
stress var kopplat till olika hälsokomplikationer som a) psykiska symtom vilka innefattar bland 
annat depression, ångest, koncentration och sömnsvårigheter, b) cirkulation-

/andningssvårigheter exempelvis hjärtklappning, c) mag-/tarmproblem exempelvis, 
förstoppning samt d) smärta och värk så som huvudvärk och ryggvärk. Deras studie visade att 

en hög stressupplevelse kunde kopplas till alla dessa hälsokomplikationer och ofta även en 
kombination utav dem. De psykiska symtomen ökade även i antal i samband med en ökad 
stressnivå. Den högsta stressnivån visade sig även innefatta flera symtom för b) cirkulation-

/andningssvårigheter och d) smärta/värk.  
    Hultberg (2013) beskriver stress i liknande termer, att stress kan ge 1) kroppsliga symtom, 
som exempelvis huvudvärk, hjärtklappning, orolig mage och värk, 2) Kognitiva symtom som 

innefattar bland annat koncentrationssvårigheter och 3) psykiska symtom som depression, 
ångest och utbrändhet, vilka är vanliga symtom efter en långvarig stress. Dessa är något som 

även som går att relatera till en undersökning gjord av statistiska centralbyrån från 2007 på 
högskolestudenter som visade att ”Sju av tio studerande kände sig stressade flera dagar i 
veckan”. Förutom höga stressnivåer uppgav de även dagliga problem med huvudvärk och 

magsmärtor. 
 

Bakomliggande orsaker till stress hos universitet- och högskolestudenter 
 

I en studie av Hudd, Dumalo, Erdmann-Sager, Murray, Phan, och Soukas (2000) studerades 
stressens effekt på hälsotillståndet och självkänsla hos högskolestudenter. Där beskriver de 
bland annat att studenter utsätts för en rad olika stressorer och en av de mest framträdande 

stressfaktorerna var de akademiska krav som ställs på dem. Att en student ständigt befinner 
sig under en konstant press i att slutföra nästliggande examination. Hudd et al. (2000) tar även 

upp andra påverkansfaktorer som inverkar på studenters hälsotillstånd så som matvanor, 
träning och det sociala stödet från vänner och familj som reduceras i och med att många 
studenter byter miljö när de väljer att studera. Det sociala stödet från familj och vänner har 

enligt Cohen och Wills (1985) en stor betydelse för vårt välmående och hur pass väl vi klarar 
av att hantera den stress som vi utsätts för. 

 En studie av Mahmoud, Staten, Hall och Lennie (2012) handlade om högskolestudenters 
relationer, depression, stress, livstillfredsställese och stresshantering och visade att studenter 
som hade en låg livstillfredsställelse också hade en hög grad av depression, ångest och stress. 

Deras studie visade även att stressen var högre beroende på vilket år man studerade. Andra 
och tredje års studenter visade sig uppleva en högre stress än första och sista års studenter. 
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Deras studie bekräftade att äldre studenter hade en bättre kontroll då de lärt sig att utnyttja sin 

fritid på ett mer effektivt sätt för att bättre nå sina kunskaper. De uppvisade både minskad 
ångest och akademisk stress.  

Även kön verkar ha betydelse för hur man upplever stress vilket visade sig i en studie av 
Mahmoud et al. (2012) där de kvinnliga studenterna visade sig ha mer ångest och var mer 
stressade jämfört med de manliga studenterna. Detta bekräftades även i en studie av Hall, 

Chipperfield, Perry, Ruthig och Goetz (2007) om ångest, stress på högskolestudenter i Kanada 
då resultat visade att de kvinnliga studenter som hade en hög grad av stress också hade en 

sämre hälsa och även fler dokumenterade sjukdomssymptom än de manliga studenterna. 
Samma resultat återkommer även i flera andra studier om köns betydelse för stress (Bouchard 
& Shih, 2013; Matud, 2004; Mirsa & McKean, 2000). Det har även visats sig i en 

undersökning av AFA försäkring om psykisk ohälsa från (2013) att kvinnor i större 
utsträckning får stressdiagnoser jämfört med män och är i högre grad också drabbade av svår 

eller långvarig stress och psykisk ohälsa. Ålder verkar också ha betydelse för vår 
stressupplevelse enligt en studie av Lazarus, Folkman, Pimley och Nocacek (1987) då de fann 
att unga kvinnor och män oftare hade drabbats av fler stressfulla livshändelser jämfört med 

äldre kvinnor och män.  
 

 
Syfte, frågeställning och hypoteser 

 
I tidigare forskning om människors stressupplevelser har man bland annat undersökt hur 
stress inverkar på självkänsla (Nima et al., 2013; Stupnisky et al., 2013; Wouters et al., 2013) 

samt hur stress inverkar på känslan av kontroll (Averill, 1973). Då det inte gick att klartlägga 
några tidigare studier där man undersökt hur självkänsla och självkontroll tillsammans 

inverkar på stress hos studenter var detta en intressant aspekt att bygga vidare på. Syftet med 
denna studie var därför att undersöka stressupplevelsen hos studenter och huruvida 
självkänsla och självkontroll kan ha någon betydelse för deras stressupplevelse. Studiens 

frågeställning var att se vilken av de två olika variablerna som bäst predicerar en lägre 
upplevelse av stress hos studenterna, det vill säga deras självkontroll eller självkänsla? 

Studiens hypotes var att en högre grad av självkontroll och självkänsla kan ha betydelse för en 
lägre grad av stress.  
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Studien bestod av 136 studenter ifrån sex olika klasser som läste till sjuksköterska, socionom 

eller till beteendevetare från en högskola i Mellansverige, 102 av dem var kvinnor och 25 
personer var män. Nio deltagare angav inte vilket kön som de tillhörde. Deltagarna valdes 

utefter ett tillgänglighetsurval med vikt på att få en blandning i antal terminer som studenterna 
läst på högskolan. Av deltagarna så gick 30.9 % i termin 2, 14 % gick i termin 3 och 55.1 % 
av dem gick i termin 5. Alla deltagare i studien var mellan 19-49 år gamla, 84.3 % av 

deltagarna var mellan 19-30 år gamla. Medelåldern för deltagarna var 25.4 år med en 
standardavvikelse på 6.2 och median på 23 år. Männen hade ett medelvärde på 25.6 (SD = 

7.3). Kvinnorna hade ett medelvärde på 25.3 år (SD = 6.1). Totalt delades 139 enkäter ut, tre 
togs bort ur analysen då det saknades tre eller fler variabler och som därför inte ansågs 
fullständiga. Alla tillfrågade studenter utom en som inte ville ta emot någon enkät, valde att 

delta i studien. Deltagarna gavs möjlighet till att ta del av resultatet men ingen kompensation 
utgick till deltagarna för sin medverkan i studien.  
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Material 
 

Stressupplevelse. Studenternas upplevelse av sin stress som i denna studie behandlades 

som den beroende variabeln mättes utifrån det etablerade och välkända instrumentet 
Perceived Stress Scale (PSS, Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). I denna studie användes 
en svensk översättning av Eskin och Parr (1996). Enkäten avsedde att mäta en individs 

subjektiva upplevelse av sin stress. Instrumentet utgick inte från upplevelser av en speciell typ 
av stress utan är gjord för att mäta en generell upplevelse över stressfyllda händelser under 

den senaste månaden. Både den ursprungliga enkäten och den svenska versionen uppvisade en 
hög intern konsistens där den svenska versionen hade ett alfa värde på 0.82 med alla 14 frågor 
inkluderade (Eskin & Parr, 1996). Den här studien gav ett alfavärde på .84. Instrumentet 

bestod av 14 frågor som ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig upprörd på 
grund av att något oväntat har inträffat?” eller ”Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad?” Frågorna hade fem svarsalternativ som gick från Aldrig (0) till 
Väldigt ofta (4). Enkäten innehöll sju positivt laddade frågor, till exempel ”Hur ofta har du 
under den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att hantera personliga problem?” 

Dessa frågor behövde därför vändas i uträkningen av deltagarnas slutgiltiga summa av 
upplevd stressnivå som går från 0 till 56 där högre värden tyder på en högre grad av 

stressnivå.  
 

Självkänsla. Självkänsla behandlades i studien som en oberoende variabel och mättes med 

hjälp av Rosenbergs Self-Esteem scale (SES, Rosenberg, 1965) som har använts vid många 
studier och är ett etablerat instrument utvecklat för att mäta global självkänsla. Den svenska 

översättningen hämtades från Lundin och Wollin (2002). Global självkänsla definieras som en 
individs positiva eller negativa attityd till sig själv i helhet och är starkt relaterat till 
människors välmående (Rosenberg, 1965; Rosenberg, Schooler Scoenbach, & Rosenberg 

,1989). Enkäten bestod av 10 påståenden exempelvis ”Jag tycker jag är en värdefull person, 
minst lika värdefull som andra”, ”Jag tycker jag har en rad goda egenskaper”. I formuläret 

ingick 5 positivt laddade respektive 5 negativt laddade påståenden. Instrumentet besvarades 
med hjälp av en fyrgradig likertskala från 3 till 0, där 3 motsvarar ”Instämmer helt” och 0 
motsvarar ”Instämmer inte alls”. De negativt laddade påståendena spegelvändes och därefter 

adderades alla påståenden till ett övergripande resultat med skalan 0-30 där höga värden 
indikerade en hög självkänsla. I den svenska studien där man testat reliabilitet med hjälp av 

Cronbachs alfa redovisade ett värde på .87. En engelsk studie gjord av Stupnisky, Perry, 
Renaud och Hladkyj (2013) gav ett alfa värde på .89. Den här studien gav ett alfavärde på .86, 
alltså en hög intern korrelation med alla tio påståenden inkluderade. 

 

Självkontroll. Studenternas självkontroll, studiens andra oberoende variabel mättes med 

hjälp av Brief Self-Control Scale (Brief SCS) utvecklad av Tagney, Baumeister och Boone 
(2004) och bestod av 13 påståenden, en förkortad version av den ursprungliga versionen Total 

Self-Control Scale (SCS) som bestod av 36 påståenden. Då det inte fanns en svensk version 
av Brief Self-Control Scale gjordes en framlänges översättning där frågorna först översattes 
till svenska därefter gjorden en baklänges översättning tillbaka till engelska. Framlänges 

översättningen av instrumentet gjordes av de två författarna oberoende av varandra och 
jämfördes sedan med varandra. Författarna diskuterade och löste de få olikheter som fanns i 

översättningen. Därefter gjordes en baklänges översättning till engelska av en oberoende part 
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som gav ett mycket snarlikt resultat med det ursprungsliga mätinstrumentets engelska 

formuleringar, därför behölls den framlänges översättningen.  
Brief Self-Control Scale innehåller 13 påståenden där man ska ange hur väl respektive 

påstående bäst överensstämmer med en själv. Några av de påståendena som nämndes i 
enkäten var bland annat ”Jag är bra på att motstå frestelser”, ”Jag kan arbeta effektivt mot 
långsiktiga mål” och ”Jag avstår från saker som är dåliga för mig”. Instrumentet bestod av 4 

positiva påståenden och 9 negativa påståenden som exempelvis ”Jag har svårt för att bryta 
dåliga vanor”. Instrumentet besvarades med hjälp av en femgradig likertskala från 1-5 där 1 

motsvarar ”Inte alls” och 5 motsvarar ”Väldigt mycket” där höga poäng motsvarade en högre 
grad av självkontroll. De negativa påståendena vändes för att sedan addera ihop poängen från 
skalan till ett resultat. Efter datainsamlingen gjordes ett reliabilitetstest och fick då ett 

alfavärde som visade på .65. Därför exkluderades påstående 11 ”Ibland kan jag inte stoppa 
mig själv från att göra något även om jag vet att det är fel” och fick då ett alfavärde på .75 

vilket tyder på en god intern korrelation.  
 
Bakgrundsförhållanden. Enkäten bestod av totalt fem sidor, varav tre olika delar och 

avslutades med tre bakgrundsfrågor som var konstruerade av författarna. Dessa var vilket kön 
de tillhörde, ålder och antal studerande terminer på högskolan. Instrumentet testades med 

hjälp av en pilotstudie på fem personer för att kontrollera att enkäten i sin helhet var begriplig. 
Därefter korrigerades stavfel och felformuleringar. Inga av testpersonerna hade några 
invändningar på frågorna i formuläret utan upplevde att det var förståeligt.  

 
 

Procedur 

 
Åtta lärare från en medelstor högskola i Sverige kontaktades på mejl med en kort 

beskrivning av den planerade studien och med en förfrågan om de kunde tänka sig att låna ut 
cirka tio minuter av sin tid från en av sina föreläsningar. Valet av föreläsare för de olika 

klasserna valdes ut främst för att få en jämn fördelning över antal terminer som eleverna 
skulle ha läst. Tid och datum för insamlingen bestämdes sedan med sex av lärarna utifrån den 
tid där det bäst passade dem och urvalet bestod då av studenter från sex olika klasser. 

Gemensamt för de olika klasserna var att de alla läste linjer med inriktning mot hälsa, vård 
och välfärd. Enkäten som delades ut bestod av en framsida där övergripande information 

beskrevs om studien. Det stod vidare att det var frivilligt att delta och att all information 
skulle behandlas konfidentiellt, samt författarnas kontaktuppgifter. Insamlingen av data 
börjades med en presentation av författarna och syftet med studien uppgavs som en studie av 

olika påverkningsfaktorer i studenters upplevelse av stress. Informationen avslutades med att 
de kunde räcka upp handen utifall att de hade några frågor eller om något var oklart med 

enkäten. Författarna gav även deltagarna och lärarna möjlighet att ta del av resultatet av 
studien genom de kontaktuppgifter som fanns på enkätens framsida. Enkäten besvarades i 
klassrummen och tog mellan 10-15 minuter att besvara. Författarna samlade sedan in allt 

material och tackade slutligen för deltagarnas medverkan.     
 

 

Resultat 
 
Studien består av data som insamlades från 136 deltagare där tre personer tagits bort. Två 

deltagare hade ett vardera ofullständigt besvarat item i två olika index. Då det endast var ett 
obesvarat item för de båda uppfyllde därför kriterier där högst tre obesvarade item tilläts för 
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att få vara med i resultatet. Alla övriga deltagare hade en svarsfrekvens på 100 % i de 

indexerande frågorna förutom nio deltagare som inte fyllt i bakgrundsfrågan vilket kön de 
tillhörde och som därför inte räknas med i antal kvinnor respektive män. Datan som samlades 

in från populationen kontrollerades inledningsvis för att se normalfördelningen, vilket visade 
en symmetrisk normalfördelning där de olika indexerande variablernas värden låg inom 
gränsvärdena 1 och -1 för skevhet respektive toppighet på en klockformad kurva.  

   Som framgår av Tabell 1, kvinnorna i studien uppvisade högre stressvärden och en lägre 
grad av självkänsla gentemot männen. I sin upplevda självkontroll var könsskillnaden jämn 

där kvinnorna fick något högre medelvärden än männen. Deltagarna i de olika terminerna 
uppvisade inte några stora skillnader i de indexerande variablerna. 

 
Tabell 1 
Medelvärdena och standardavvikelserna för män och kvinnor i de indexerande variablerna  

 

Indexerande  
variabler 

kön årskurs 

Man 

(n = 25) 

Kvinna 

(n =102) 

Termin2 

(n = 42) 

Termin3 

(n = 19) 

Termin5 

(n = 75) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Stress  1.48 (.56) 1.77 (.59) 1.69 (.68) 2.01 (.54) 1.65 (.62) 
Självkänsla  2.39 (.42) 2.03 (.47) 2.09 (.42) 1.82 (.46) 2.18 (.50) 

Självkontroll    3.38 (5.59)  3.51 (5.64) 3.48 (.45) 3.39 (.45) 3.51 (.64) 
Not. fyrgradig skala i stressenkät (0 = låg stress, 4= hög stress) Gradskala i självkänslaenkät (1= låg självkänsla, 

3 = hög självkänsla) och självkontrollenkäten innebär (1 = låg självkontroll, 5 = hög självkontroll).  

 

För att undersöka hur de indexerande variablerna stress, självkänsla och självkontroll, 
tillsammans med de bakomliggande variablernas index kön, ålder och antal terminer som 

deltagarna gått på högskolan korrelerade med varandra så beräknades Pearsonkorrelationerna. 
Resultatet visade att det fanns en liten positiv korrelation som var signifikant mellan kön och 
stress, r (127) = .31, p = .00. Det gick även att urskilja en liten negativ korrelation mellan 

stress och självkänsla r (135) = .27, p = .00. Resultatet visade inget signifikant samband 
mellan stress och antal terminer man studerat på högskolan. Ålder visade inte heller på någon 

signifikant koppling till stress. Inte heller gick det att urskilja ett signifikant samband mellan 
stress och självkontroll. Det fanns också en svag positiv korrelation mellan terminer och kön 
och även en svag positiv korrelation mellan ålder och terminer som även den var signifikant. 

Det gick även att se ett svagt signifikant positivt samband mellan ålder och självkänsla och en 
liten positiv korrelation mellan självkontroll och självkänsla som var signifikant (se Tabell 2). 

 
 
Tabell 2 

Pearsonskorrelation mellan indexerade variabler  

Index 1      2 3 4 5 6 

1. Stress  -               
2.Kön  .31  **  -            

3.Terminer - .06   .20  *  -         

4.Ålder - .03  - .01   .21 *  -      

5.Självkänsla - .27  ** - .30  **  .13   .17 * -    
6.Självkontroll  .00   .09   .02   .11  .44 * -  
*p<.05, **p<.01                 
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Bakgrundsvariablerna kön, ålder och antal terminer analyserades sedan för att utreda huruvida 

de kunde ha någon betydelse för de indexerande variablerna. Ett oberoende t-test 
genomfördes därefter för att se om det fanns några skillnader mellan könen i deras upplevelse 

av stress. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 
deras upplevelse av stressnivå, t(124) = -3.67, p = .000). Storleken på skillnaden i 
medelvärdena (medelvärdesskillnaden = -4.45, 95 % CI: -6.8 till -7.2) var ganska liten (η² = 

.01).     
    Ett oberoende t-test genomfördes också för att se om det fanns några skillnader mellan 

könen och deras självkänsla. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
könen i deras självkänsla där männen visade en högre grad av självkänsla än kvinnorna, 
t(124) = 3.73, p = .001). Storleken på skillnaderna i medelvärdena (medelvärdesskillnaden = 

3.64, 95 % CI: 1.58 till 5.7) var måttligt stor (η² = .09).  
     Ett oberoende t-test genomfördes för att se om det fanns några skillnader mellan män och 

kvinnor avseende deras känsla av självkontroll. Resultatet visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan könen i deras självkontroll, t(125) = -.94, p = .30.  

En envägs-ANOVA genomfördes för att undersöka om terminer hade någon inverkan på 

stressupplevelse visade sig bli signifikant i Levenes test, F (2, 132) = 3.9, p = .021. De olika 
gruppernas varianser ansågs därför inte vara homogena. Genom ett oberoende t-test för att 

utreda om det fanns någon signifikant skillnad mellan terminerna och deras stress jämfördes 
därför istället termin två och fem som hade högst respektive lägst stressvärden i 
undersökningen. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan terminerna t(114) .76, p = 

.94). Deltagarnas självkänsla visade heller inte på någon signifikant skillnad mellan t(114) = -

.951, p = .344). Det testades slutligen om det fanns någon signifikant skillnad mellan terminer 

och självkontroll vilket resultatet inte visade på t(114) = .76, p = .945).  
En envägs-ANOVA genomfördes för att utreda om det fanns några skillnader mellan 

åldersgrupper och stressupplevelse. Studenterna delades in i tre olika åldersgrupper. 

Ålderklasserna som valdes utifrån att få så jämnstora grupper som möjligt och bestod därför 
av (Grupp 1: 19-25; Grupp 2: 26-30; Grupp 3: 31-49). Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan någon av åldersklasserna och upplevelse av stress, F (2,130) = .14, p = .87. En 
envägs-ANOVA gjordes även för att se om ålder hade någon inverkan på självkänsla vilket 
inte fick någon statistisk signifikans, F (2, 131) = 2.7, p = .71. Studenternas upplevda 

självkontroll visade inte heller någon signifikant skillnad beroende på åldergrupp, F (2,130) = 
1.5, p = .23.     

För att kunna undersöka studiens hypoteser delades indexen självkänsla och självkontroll 
upp i fyra kategorier (låg, medel, övre medel, hög) baserat på deltagarnas medelvärden. Fyra 
grupper valdes för att få en så jämn distribuering över deltagarna som möjligt. I indexet 

självkänsla ingick 27.9 % i kategorin låg, 28.7 % i medel, 20.6 % i övre medel och 22.8 % av 
deltagarna låg i den höga kategorin. Indexet självkontroll delades upp på samma vis där det i 

kategorin låg självkontroll ingick 27.2 % deltagare, i medel 23.5 %, övre medel 25 % och i 
kategorin hög självkontroll ingick 24.3 % av deltagarna. Som visat i Tabell 2 hade självkänsla 
en svag negativ korrelation på stress. Ju högre självkänsla deltagarna hade, desto lägre stress 

upplevde de, vilket gav stöd för hypotesen. För att vidare undersöka hypotesen om en hög 
självkänsla är signifikant relaterat till en reducerad stressnivå (Hypotes 1) utfördes en envägs-

ANOVA med de olika självkänslakategorierna som oberoende variabel, F (2, 130) = 3.2, p = 
.02. Resultatet var signifikant i Levenes test vilket indikerar att varianserna i de olika 
grupperna inte var homogena. Därför gjordes ett t-test mellan de två grupper som hade 

självkänslakategorier med högst respektive lägst medelvärde vilket visade på en signifikant 
skillnad mellan grupperna, t(66) = 2.8, p = .007. Deltagarna som hade den högsta graden av 

självkänsla i stickprovet uppvisade lägre grad av stress än deltagarna med lägst grad av 
självkänsla. Respondenter som uppgav medel eller övre medel av självkänsla i studien befann 
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sig också i medelkategorin av sin stressupplevelse. Figuren visar att sambandet mellan stress 

och självkänsla inte är helt linjärt (se Figur 1).  
 

 
 

 
Figur 1. Deltagarnas medelvärde på  

stressupplevelsen och bedömningen av den  
egna självkänslan  
 

Pearsonkorrelationen visade som tidigare nämnt inget signifikant samband mellan deltagarnas 
självkontroll och deras stressnivå. För att utreda vidare huruvida en högre grad av 

självkontroll hänger samman med en lägre grad av stress (Hypotes 2) utfördes en envägs-
ANOVA med självkontrollkategorierna som oberoende variabel. Resultatet visade inte heller 
där på en signifikant skillnad, F (3, 131) = 0.24, p = .86. Det föreligger därför inget samband 

mellan deltagarnas självkontroll och deras stressnivå.  
För att kunna besvara frågeställningen om vilken av variablerna självkänsla och 

självkontroll som bäst predicerar en lägre stressupplevelse utfördes en multipel 
regressionsanalys med metoden stepwise. Kriterierna för att en variabel skulle komma med i 
analysen var ett signifikansvärde på 0.05. I analysen togs även kön in som en 

bakgrundsvariabel då det i studien visat på en signifikant skillnad i upplevelsen av stress. 
Resultatet visade att kön tillsammans med självkänsla gemensamt kunde förklara 13 % av 

variansen i stress och står för interaktionen mellan kön och självkänsla (R² = 13.33). Kön 
visade sig vara den starkaste prediktion för en lägre stressupplevelse och förklarade ensam 9.8 
% av variansen på stressvariabeln medan självkänslan svarade för 3.5 % av stressen (se Tabell 

3). 
 

Tabell 3 
Resultat av multipel regression med oberoende variablerna kön, självkänsla och självkontroll 
samt stress som beroende variabel (n=135) 

Prediktor Standardiserad beta t p 

Kön .25 2.9 .005 
Självkänsla -.19 -2.2 .027 

 
I Tabell 4 redovisas deltagarfrekvensen i de signifikanta prediktions variablerna kön och 

självkänsla. I Tabell 4 visas upplevd stress uppdelad i fyra olika stressnivåer. Deltagarnas 
självkänsla är på samma sätt uppdelad i fyra olika kategorier. Fyra kategorier valdes för att få 
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en så jämn fördelning som möjligt utifrån deltagarnas medelvärde. Tabellerna visar män och 

kvinnors svarsfrekvenser avseende deras upplevda stressnivå respektive deras självkänsla. 
 

Tabell 4 
Svarsfrekvens för deltagarna uppdelade på kön 
  

Stress skattning 

 

Självkänsla skattning 
 1 

(låg) 
2 

(medel) 
3 

(övre 
medel) 

4 
(hög) 

1 
(låg) 

2 
(medel) 

3 
(övre 

medel) 

4 
(hög) 

Män 17 2 1 5 2 6 6 11 

Kvinnor 20 33 23 25 32 30 20 18 
Totalt 37 34 24 30 34 36 26 29 

 

 

 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka stressupplevelsen hos studenter och huruvida självkänsla 

och självkontroll kan ha någon betydelse för deras stressupplevelse. Studiens frågeställning 
var att se vilken av de olika variablerna som bäst predicerar en lägre upplevelse av stress hos 

studenterna, det vill säga deras självkontroll eller självkänsla. Deltagarnas stressupplevelse 
låg ungefär i mitten av skalan, där deltagarnas resultat var något högre än tidigare studie gjord 
på studenter av Cohen, Kamrack och Mermelstein (1983) som fick ett medelvärde på 23.67. 

Kön var den enda bakgrundsvariabel som visade något signifikant samband med 
stressupplevelse. Ålder och antal terminer de hade gått på högskolan visade inget signifikant 

samband med varken deras självkänsla, stress eller upplevda självkontroll. 
Undersökning visade att studiens första hypotes inte visade sig vara signifikant i studien. 

Det verkar därför inte föreligga något samband mellan självkontroll och stress. Kontrollokus 

har som tidigare nämnts i flera studier visat sig ha ett samband med stress medan 
självkontrollens påverkan på stress behöver mer forskning (Achtzinger & Bayer, 2012). Av 

den anledningen togs självkontroll in som en oberoende variabel för att utreda dess påverkan 
på stress. Kanske är det så att självkontroll är en personlighetsegenskap som inte har någon 
betydelse för vår stressupplevelse utan istället inverkar på andra egenskaper. Eftersom 

forskningen om självkontroll är relativt ny kan det också vara så att det ännu inte finns ett 
tillräckligt bra instrument som fångar självkontroll på ett adekvat sätt. Enkäten är heller inte 

validerad på svenska. Trots att en framlänges översättning gjordes av två oberoende personer 
och att ytterligare en oberoende person översatte snarlikt från svenska till engelska är det 
möjligt att det ändå påverkade instrumentets validitet.  

Studiens andra hypotes fick stöd i studien. I studiens bivariata korrelationsanalys mellan 
stress och självkänsla kunde det urskiljas en liten negativ korrelation mellan stress och 

självkänsla som var signifikant och som visade att en högre grad av självkänsla hos 
studenterna var förknippat med en lägre stressupplevelse. Genom att dela upp självkänslan i 
fyra kategorier visade resultatet av envägs variansanalysen att de respondenter som visade en 

hög grad av självkänsla också uppvisade den lägsta graden av medelvärdet av stressnivån. 
Studenterna med en låg kategori av självkänsla uppvisade i sin tur de högsta värdena av stress 

i undersökningen. De studenter som låg i medelkategorierna av självkänsla (medel och övre 
medel) uppvisade även medelnivåer i sin stress i förhållande till medelvärdet. Figur 1 visade 
inte på ett helt linjärt samband med stress vilket är troligt kan haft betydelse för den 

förhållandevis svaga korrelationen och även den relativt svaga prediktionen i regressionen. Då 
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sambandet var ganska svagt mellan de två variablerna går det inte att säga hur pass stor 

inverkan självkänsla har på stress mer än att det går att urskilja att det finns ett samband 
mellan dem. Det kan även finnas andra faktorer hos studenterna som kan ha bidragit till en 

lägre grad av stress. Resultatet stödjer även tidigare forskning om självkänsla som gjorts på 
studenter där resultatet har visat att självkänsla har betydelse för deras upplevelse av stress 
(Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Stupnisky, Perry, Renaud & Hladkyj, 2013) I 

en studie av Boals et al. (2010) så visade även deras resultat att en hög självkänsla var kopplat 
till en lägre grad av stress.  

Något som kan hota validiteten är att differensen mellan de högsta respektive lägsta 
nivåerna av stress inte var speciellt stor. Den lägsta kategorin av självkänsla visade ett 
stressmedelvärde på 33 och de studenter som var indelade i den högsta självkänslakategorin 

hade i genomsnitt 29 poäng på stresskalan. Skillnaderna är därför inte tillräckligt stora för att 
man säkert ska kunna dra en slutsats att det finns ett samband i studien även om resultatet 

tyder på det (η² = .01). Baumeister et al. (2003) höjer också två metodologiska problem med 
att kategorisera in självkänsla utifrån deltagarnas medelvärden. För det första, när man delar 
upp resultatet utifrån medianen eller medelvärdet för att urskilja en skillnad mellan de med 

hög respektive låg självkänsla så är variationsvidden mellan de respondenter som klassificeras 
med en låg självkänsla ofta mycket större än variationsvidden för de som anses ha en hög 

självkänsla. Ett stort antal respondenter i den låga kategorin har resultat över mittpunkten av 
skalan. Alltså en klassifikation att en individ har en låg självkänsla är inte absolut utan är bara 
en relativ uppskattning. Detta har motverkats i studien genom att dela in deltagarna i fyra 

olika grupper. Ett annat problem enligt Huang (2012) är att människor ofta på grund av social 
önskvärdhet uppger högre värden på självkänslaskattningar än vad som egentligen är riktig 

för att framstå som bättre än vad de egentligen är. Detta kan eventuellt haft betydelse för 
studien då deltagarna uppvisade höga medelvärden i sin självkänsla. Sambandet mellan 
självkänsla och stress riskerar därför att underskattas utifrån möjligheten att deltagarna 

tillskriver sig högre värden på sin självkänsla än vad som egentligen stämmer. Det kan vara 
en anledning till att resultatet inte visade på ett starkare samband mellan självkänsla och 

stress.  
Perceived Stress Scale som används i studien för att mäta studenternas stress utgår inte från 

att mäta någon speciell form av stress utan är avsett att mäta individers subjektiva upplevelse 

av sin allmänna stress under den senaste månaden. Instrumentet är alltså inte avsett att mäta 
just akademisk eller någon annan specifik typ av stress som kan tänkas inverka på studenter i 

deras studiesituation (Cohen et al. 1983). Datan som insamlats hos deltagarna insamlades vid 
endast en tidpunkt där många tillfälliga faktorer kan ha inverkat på resultatet så som 
exempelvis tid på året eller i vilket skede man befann sig i den kurs man studerade, vilket kan 

haft betydelse för deltagarnas tillfälliga stressnivå. Resultat hade därför kunnat se annorlunda 
ut om de fått fylla i enkäten vid ett annat tillfälle eller om man gjort uppföljningar av studien 

vid senare tillfälle.   
Resultatet visade inte heller någon skillnad mellan ålder och stress i motsats till Lazarus, 

Folkman, Pimley och Nocacek (1987) studie. Detta kan ha att göra med hur de olika 

åldersgrupperna var fördelade där kategorin 19-25 var överrepresenterade och motsvarade ca 
64 % av deltagarna i studien vilket kan ha inverkat på resultatet. Det är därför möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut om deltagarna i de olika åldersgrupperna var mer jämfördelade. 
Huruvida deltagarna hade barn i hemmet eller om de arbetade vid sidan av sina studier kan 
också tänkas påverka deltagarnas upplevda stress. Dessa variabler togs dock inte med i 

studien. Deltagarna var förhållandevis unga och man kan därför hypotetiskt anta att en stor 
andel av dessa inte har barn i hemmet, vilket kan ha påverkat deras stressnivåer. Om de 

arbetade vid sidan av och i vilken utsträckning kan också ha påverkat hur stressade de kände 
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sig och kan också tänkas påverkat sambandet mellan självkänsla och stress. Detta är dock bara 

spekulerande faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
Inte heller antal studerande terminer på högskolan verkade ha någon betydelse för hur 

stressade studenterna var. Tidigare studier har visat att andra och tredjeårs studenter har högre 
stressvärden än övriga årskurser (Misra & McKean 2000). Detta samband fick dock i den 
aktuella studien inte någon signifikans. Hur de olika terminerna var fördelade kan vara en 

orsak till detta då termin fem var överrepresenterade och det är möjligt att det skulle uppvisat 
ett samband i en mer jämn fördelning. Det kan också funnits skillnader i de olika klasserna 

gällande olika tidpunkter för nästa examination vilket kan tänkas påverka deras stressnivåer. I 
denna studie visade sig terminer dock inte ha någon betydelse med någon av de indexerande 
variablerna.  

Studiens frågeställning som handlade om att utreda vilka utav de två variablerna 
självkontroll och självkänsla som bäst predicerade en lägre grad av stress visade att 

självkänsla var den variabel av de två oberoende variablerna som bäst predicerade en lägre 
grad av stress där självkontroll inte visade sig ha något signifikant samband med 
beroendevariabeln stress. Styrkan i prediktionen var dock inte speciellt stark. Andra studier 

har även uppmärksammat att de kvinnliga studenterna hade en högre grad av stress jämfört 
med de manliga (Buchard & Shih, 2013; Hall, Chipperfield, Perry, Ruthig & Goetz, 2007; 

Mahmoud, Staten, Hall & Lennie, 2012; Matud, 2004; Mirsa & McKean, 2000). Kön visade 
sig även vara den starkaste predikton för en lägre stressupplevelse i studien och stod ensam 
för 9.8 % av variansen på stress. Självkänsla och kön stod för en mindre del av variansen i 

stressvariabeln och förklarade 13 %.  
Kling et al. (1999) utförde en litteraturgenomgång där de gick igenom resultat för 

sammanlagt 97 121 respondenter i tidigare forskning om global självkänsla. Den totala 
medelvärdesskillnaden var .21 till männens fördel. I den aktuella studien var det en 
medelvärdesskillnad på .36 mellan könen. Könsfördelningen är dock väldigt ojämnt fördelad 

mellan könen där kvinnorna i den aktuella studien är överrepresenterade och motsvarade 80 % 
av deltagarna i studien. Det är därför svårt att fastställa generaliserbarheten i resultatet, men 

resultatet är i linje med tidigare forskning på området. Genom en könsindelning i de olika 
självkänslakategorierna kunde det utläsas att nästan hälften av männen hamnade i den höga 
självkänslakategorin medan bara en knappt femtedel av kvinnorna hamnade i samma höga 

kategori av självkänsla. Andelen män var även procentuellt sätt färre i de höga stressvärdena 
jämfört med kvinnorna. I den låga stresskategorin visade sig skillnaden störst där två 

tredjedelar av männen hamnade i den låga stresskategorin medan bara en femtedel av 
kvinnorna. Att det tycks finnas sådana skillnader mellan män och kvinnor i deras självkänsla 
och stressnivåer kan anses som ett stort samhällsproblem. En låg självkänsla kan bidra till en 

mängd psykiska konsekvenser som ångestproblematik, depression och en sämre hälsa 
(Merianos et al., 2013; Wouters et al., 2013). Även långvarig stress kan få förödande 

konsekvenser för individers hälsa med bland annat depressioner, sömnsvårigheter, ångest, 
koncentrationssvårigheter och utbrändhet (Ansari et al., 2013; ISM, 2012). Att det finns 
könsskillnader i stressupplevelse har också uppmärksammats i en studie av Lundberg och 

Frankenhaeuser (1999) där kvinnorna uppvisade högre stressnivåer både på och utanför 
arbetet till skillnad från männen där stressnivåerna ofta sjönk. Det är därför ytterst angeläget 

att utreda vidare i framtida studier om varför det finns sådana skillnader mellan könen och 
motarbeta dessa för att kunna hindra den utvecklingen. 

Studiens fördelar är att det utgått från ett relativt stort urval med 139 deltagare, vilket har 

gett goda förutsättningar för att generalisera resultatet. Studien har även använt sig av 
etablerade mätinstrument, PSS och Rosenbergs Self Esteem-Scale som är de mest etablerade 

och frekvent använda instrumenten för att mäta stress och självkänsla (Cohen et al., 1983; 
Rosenberg, 1965). Studiens andra oberoende variabel självkontroll mättes med Brief Self-
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Control Scale som är utvecklad av Tagney, Baumeister och Boone (2004) alla kända forskare 

på området. Instrumentet är utvecklad i ett flertal omgångar där den korta versionen som 
använts i studien uppvisade en god intern korrelation både tidigare och i den föreliggande 

studien. Enkäten pilottestades även inledningsvis utan några större anmärkningar vilket är en 
ytterligare fördel då det visade att frågorna lätt kunde förstås. Studien hade heller inte något 
stort bortfall vilket tyder på att de flesta deltagare inte fann den speciellt svår eller 

ansträngande att besvara.  
Genom en korrelation visade resultatet att självkontroll hade en positiv korrelation med 

självkänsla. Det verkar därför föreligga ett samband mellan deltagarnas självkontroll och 
deras grad av självkänsla även om korrelationen var ganska svag. Hur självkontroll inverkade 
på deltagarnas självkänsla fanns dock inte med i studiens syfte och utreddes därför inte vidare. 

Då det som tidigare nämnt saknas en del forskning i området självkontroll är det något som 
skulle vara intressant att utreda vidare i framtida studier. I framtida studier skulle det även 

vara intressant att ta reda på bakomliggande orsaker till vad som leder till den höga stressen 
hos studenter för att utveckla framgångsrika metoder för att lindra deras stress. Utredning från 
Statistiska centralbyrån (2007) visade att sju av tio studenter känner sig stressade flera gånger 

i veckan. Detta är ett alarmerande högt antal. Ytterligare studier skulle kunna bidra med att 
från högskolors sida förbättra sin pedagogik i ett led för att minska studenternas stress. 

Framförallt krävs det dock en större medvetenhet på individnivå så att studenter själva blir 
mer medvetna vad deras stress beror så att de lättare ska kunna förändra sitt sätt att hantera 
och bemöta den. Avslutningsvis så kan resultatet av studien bidra till att belysa att stress inte 

bara kan ses utifrån ett endimensionellt perspektiv utan att det kräver att man måste se sig 
själv i ett större perspektiv. Där tycks självkänslafrågor spela in som hur man värderar sig 

själv, att man respekterar sig själv och upplever att man är lika mycket värd som andra 
människor. Faktorer som i den aktuella studien tyder på inverkar på människors stressnivåer 
och i tidigare studier även individers psykiska välmående och livskvalité. 
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