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högskolestudenter 

 

Alexander Edlund och Shyqri Raifi 

 

 

Subjektivt välbefinnande handlar om människors upplevelser av sitt eget liv, 

enligt deras egen subjektiva värdering av sitt liv. Studiens primära syfte var 

att undersöka sambandet mellan självkänsla, stress och subjektivt 

välbefinnande hos svenska högskolestudenter. Könsskillnader, nedlagd 

studietid och åldersskillnader undersöktes även i relation till subjektivt 

välbefinnande. Syftet undersöktes utifrån fem hypoteser och en 

frågeställning. Totalt delades 139 enkäter ut till studenter vid en mellanstor 

högskola i mellersta Sverige. Skalorna som användes var WHO-10, PSS-10 

och Rosenbergs test of Self-Esteem. Analysmetoderna som användes var t-

test, korrelationsanalys och en multipel hierarkisk regressionsanalys. 

Resultaten visar att stress och självkänsla har ett statistiskt signifikant 

samband till subjektivt välbefinnande. Resultatet stöds av tidigare studier, 

som undersökt stress och självkänsla som prediktorer för subjektivt 

välbefinnande. Inga könsskillnader gällande subjektivt välbefinnande 

hittades. Att minska stress och höja självkänsla bland studenter, kan antas 

bidra till bättre hälsa och akademiska prestationer.  

 

Keywords: subjective well-being, stress, self-esteem, gender differences, 

students 

 

 

Inledning 

 
När forskare talar om lycka eller glädje så refererar de generellt sätt till begreppet 

välbefinnande (Wright & Cropanzano, 2000). Välbefinnande har delats upp till två separata 

begrepp inom den vetenskapliga diskursen. Dessa begrepp är psykologiskt välbefinnande 

(PVB) och subjektivt välbefinnande (SVB). PVB definieras genom sex stycken komponenter, 

som tillsammans utgör det psykologiska välbefinnandet hos en individ. Dessa komponenter är 

självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, bemästrande av omgivning, mening 

med livet och personlig tillväxt (Ryff, 1989). Självacceptans kan definieras som en individs 

attityd gentemot sig själv. Positiva relationer med andra är betydelsefullt, eftersom att kunna 

älska är en viktig komponent i PVB. Autonomi innebär att en individ inte söker efter 

bekräftelse från andra, utan värderar sig själv genom sin egen personliga standard. 

Bemästrande av omgivning handlar om en individs förmåga att välja eller skapa en 

omgivning, som är passande för individens psykiska tillstånd. Mening med livet kan 

definieras genom en individs tro på att det finns en mening med livet. Personlig tillväxt 

behövs för att en individ ska fungera optimalt på ett psykologiskt plan. Det räcker inte bara att 

uppnå de övriga komponenterna, utan individen behöver fortsätta att utvecklas och nå upp till 

sin potential, och genom detta växa som människa (Cheng, Jing, Hayes & Lee, 2013; Ryff, 

1989). PVB utgår ifrån antagandet att varje individ strävar efter att fungera fullt ut som 

människa, och har en vilja att förverkliga sina unika talanger. PVB undersöker i grunden 

förverkligandet av mänsklig potential och ett meningsfullt liv (Cheng et al., 2013).  
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    Ed Diener är en av de mest framstående forskarna gällande begreppet subjektivt 

välbefinnande (SVB). Diener (1994) definierar SVB som, hur mycket en individ gillar det liv 

han eller hon lever. SVB kan generellt sätt beskrivas som en bred term som inbegriper 

människors upplevelser av sitt eget liv, enligt deras egen subjektiva värdering av sitt liv 

(Diener & Ryan, 2009). SVB definieras av Löve, Andersson, Dea Moore och Hensing (2014) 

som:  

 

Subjective well-being (SWB) is one’s evaluation of the cognitive and affective 

dimensions of life and is comprised of several dimensions including overall life 

satisfaction, satisfaction with important life domains (e.g., work), and the ratio of 

positive to negative affect (stycke 1).  

 

Denna definition är i enlighet med Diener (1994) forskning som kom fram till att SVB består 

av tre olika komponenter. Dessa komponenter är positiva känslor och negativa känslor, samt 

livstillfredsställelse. Dessa tre komponenter är skilda från varandra men är ändå relaterade till 

SVB (Diener, 1984). När forskare mäter positiva och negativa känslor, så är det genom 

frekvensen av hur ofta individen upplever dessa över en tidsperiod. Positiva känslor kan t ex 

vara entusiasm, och negativa känslor kan t ex vara att känna sig oroad. Komponenten 

livstillfredsställelse beskrivs som en global kognitiv utvärdering av ens liv i helhet (Diener 

1984; Lent, 2004). Definitioner av SVB innehar inga objektiva mått, så som t ex hälsa. 

Däremot kan objektiva mått mätas i relation till SVB, men anses inte vara en nödvändig del 

av det (Lent, 2004). SVB som studieobjekt har framförallt undersökt hur och varför 

människor upplever sina liv ur ett positivt perspektiv (Diener, 1984).  

    Enligt Cheng et al. (2013) så är distinktionen mellan PVB och SVB fortfarande under 

debatt. Eftersom att de båda typerna av välbefinnande handlar om individers subjektiva 

upplevelse av välbefinnande, så är det svårt att separera dem från varandra. Cheng et al. 

(2013) menar att PVB och SVB är besläktade när det kommer till det generella 

välbefinnandet, men att det finns en skillnad eftersom att de består av olika specifika 

komponenter. Vilket gör att PVB och SVB bör ses som två olika teoretiska begrepp. Vissa 

forskare menar dock att SVB och PVB representerar två olika aspekter av välbefinnande, 

eftersom att de är mer lika varandra än olika (Wright & Cropanzano, 2000).  

    PVB och SVB brukar definieras med hjälp av två filosofiska synsätt, det första synsättet 

kallas för hedonistiskt, och det andra kallas för ett eudaimonistiskt perspektiv. Att se på 

välbefinnande ur ett hedonistiskt perspektiv innebär att dra paralleller till subjektiva mentala 

tillstånd, som personlig tillfredsställelse och lycka. Ur ett eudaimonistiskt perspektiv så 

uppnås välbefinnande genom att tillmötesgå objektiva behov, som är djupt inrotade i den 

mänskliga naturen. Vilket leder i sin tur till att individen känner en känsla av tillväxt. PVB 

förknippas med ett eudaimonistiskt perspektiv och SVB förknippas med ett hedonistiskt 

perspektiv (Cheng et al., 2013). I föreliggande studie så kommer SVB att undersökas.  

 

Subjektivt välbefinnande. Ett högt SVB har visat sig ha ett samband till flera områden i 

livet. Det har även visat sig finnas ett samband gällande individer som rapporterar hög grad av 

frekventa positiva känslor. Dessa individer rapporterar även större motståndskraft mot 

motgångar (Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin). En longitudinell studie som undersökte 

studenters välbefinnande, kunde redovisa ett samband mellan ett högt SVB och en högre 

inkomst senare i livet. Studenterna som hade ett högre SVB, visade sig även senare i livet när 

de gift sig, vara lyckligare i sin relation än sina mindre lyckliga jämlikar. Däremot kan detta 

resultat bero på flera olika orsaker, t ex studenternas föräldrars ekonomiska situation. Där de 

studenter vars föräldrar har det bättre ekonomiskt ställt har ett högre SVB, eftersom att de kan 

utnyttja de ekonomiska fördelarna (Lyumbomirsky et al., 2005). 
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Ytterligare så har det visat sig att ett högt SVB har ett samband med yrkesframgång, 

positiv mental och fysisk hälsa. Individer med ett högt SVB antas också i större utsträckning 

vara tillfreds med sina personliga relationer (Lyumbomirsky et al., 2005) Människor som har 

en högre grad av SVB har även visat sig rapportera en bättre hälsa, samt även färre fysiska 

problem. Upplevd hälsa verkar också ha ett större samband med SVB än kroppsliga 

sjukdomar (Røysamb, Tambs, Reichborn-Kjennerud, Neale & Harris, 2003). Ett högt SVB är 

enligt Diener och Ryan (2009) inte bara gynnande för enskilda individer, utan kan vara 

gynnsamt för samhället. Individer med högt SVB har även visat sig vara mer aktiva inom 

altruistiska aktiviteter än individer med lägre SVB, när det kommer till att arbeta ideellt för 

samhället och välgörenhetsgrupper.  
 

Subjektivt välbefinnande och självkänsla. Självkänsla kan definieras som en individs 

generella bedömning av sitt eget värde (Mäkikangas & Kinnunen, 2003). Att besitta en hög 

självkänsla innefattar upplevelsen av sig själv som en god, värdefull och kompetent person. 

(Thoits, 2010). Det har visat sig i tidigare forskning att självkänsla är en av de starkaste 

prediktorerna för SVB (Cha, 2003). Flera studier har redovisat resultat där självkänsla och 

SVB har ett statistiskt signifikant positivt samband. Diener och Diener (1995) undersökte 

självkänsla och livstillfredställelse i 31 stycken nationer. Deras resultat visar på att självkänsla 

korrelerar olika mycket med livstillfredsställelse beroende på om samhället är 

individualistiskt eller kollektivistiskt. De menar att en persons unika attityder, känslor och 

kognitioner i större utsträckning är viktiga för individens livstillfredsställelse i 

individualistiska kulturer. Därför så är det inte konstigt att en individs egen bedömning av sitt 

värde, är starkare korrelerat med livstillfredsställelse i dessa kulturer.  

     En studie som gjorts med pakistanska studenter visade att självkänsla förklarade 18 % av 

variansen i SVB (Butt, 2009). Ytterligare har det visat sig att självkänsla hade ett statistiskt 

signifikant positivt samband med SVB hos koreanska studenter. Studien undersökte de tre 

olika aspekterna av SVB, där självkänsla stod för 27 % av variansen i livstillfredställelse, 16 

% i positiva känslor och 75 % i negativa känslor. Även om den koreanska kulturen anses vara 

kollektivistisk, så har det visat sig att självkänsla har ett positivt samband med SVB. Det 

fanns även en statistiskt signifikant könsskillnad, där de manliga studenterna hade en högre 

självkänsla än de kvinnliga (Cha, 2003). När det kommer till de olika komponenterna i SVB 

gällande självkänsla, så kunde Diener och Emmons (1984) redovisa att självkänsla hade ett 

positivt samband med positiva känslor, och ett negativt samband med negativa känslor.  

     Mäkikangas och Kinnunen diskuterar i sin artikel vilka utfall olika grad av självkänsla kan 

ha. De redovisade att låga nivåer av självkänsla hade en negativ effekt på emotionell 

utbrändhet och mental utmatning, bland manliga anställda i en organisation. De menar att en 

person med hög självkänsla inte behöver se en stressfull arbetssituation som negativ, utan kan 

se situationen som en utmaning istället för ett hot (Mäkikangas & Kinnunen, 2003). Deras 

resultat innebär att individer med låg självkänsla upplever stress i högre grad.  

     Självkänsla har även ett samband till det generella välbefinnandet hos en individ. Individer 

som har en hög grad av självkänsla är också substantiellt mycket lyckligare som människor. 

Det har även visat sig att personer med hög självkänsla är mindre benägna att bli deprimerade, 

men även i specifika sammanhang som vid stressfulla händelser eller vid traumatiserande 

händelser (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003).  

      

Subjektivt välbefinnande och stress. Inom den vetenskapliga diskursen kring stress, så 

brukar forskare dela in stress i två kategorier. En kategori definierar stress som faktiska krav 

från omgivningen. Den andra kategorin definierar stress som, en individs upplevelse gällande 

diskrepansen mellan krav och situation, samt förmågan att hantera dessa krav (Lazarus, 1990). 

Det är den sistnämnda definitionen av stress som föreliggande studie utgår ifrån. Studier har 
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visat att stress under en lång tid kan ge upphov till fysiska och psykiska problem. Individer 

som känner stress är ofta frustrerade, har lägre tolerans nivå och är allmänt mer oroliga 

(Kelso, French & Fernandez, 2005). Det har även visat sig att stress inte bara påverkar den 

enskilda individen, utan också människor i dess omgivning. Forskning har visat att de 

individer som känner hög grad av stress, innehar en högre grad av negativa interaktioner i sina 

relationer. I en undersökning som gjordes med 80 par så har det visat sig att stressade 

människor känner mindre närhet, avslappning, och beroende gentemot sina partners 

(Lewandowski, Mattingly & Pedreiro, 2014).  

    Thoits (2010) påvisade att stressorer relaterar till hälsa och välbefinnande. När individer har 

höga nivåer av självkänsla, så reduceras den negativa påverkan som stress har på hälsa och 

välbefinnande. Arbetsrelaterade stressorer har även visat sig vara relaterat till välbefinnande 

inom arbetslivet (Monnot & Beehr, 2014).  De stressorer som ofta identifieras och har en 

väsentlig påverkan på stress är tung arbetsbörda, tidsbrist samt små resurser, men även långa 

arbetstimmar, dåligt betalt och dålig kommunikation (Winefeild et al., 2003). Bell, Rajendran 

och Theiler (2012) undersökte välbefinnande i arbetslivet och hur människor balanserar detta. 

De rapporterar att människor upplever stressorer i form av konflikter med kollegor, 

resursbrister och behov av utveckling. Detta resulterar i att individer generellt upplever ett 

sämre välbefinnande. Stressorer är något som kan infinna sig i alla livets olika områden, och 

även inom den akademiska världen.  

     Livet som student kan många uppleva som positivt, i och med att studenter i allmänhet 

stöter på ny kunskap och nya utmaningar. Det kan också vara en situation som ställer höga 

krav på individen. I längden kan detta bli stressande och leda till en negativ upplevelse. Stress 

för många studenter handlar om att försöker hantera akademiska, sociala och även personliga 

utmaningar. Om stress påverkar negativt och blir svårhanterligt, så kan det även påverka både 

hälsa och akademiska prestationer hos studenter (Lin & Huang, 2014). En longitudinell studie 

som gjorts på studenters SVB och livsstressorer under två testtillfällen, som varade under 15 

veckor. Studien visade att studenter som hade upplevt en större mängd livsstressorer under en 

termin, hade en större minskning i SVB från testtillfälle 1 jämfört med testtillfälle 2. Detta 

resultat var statistiskt signifikant (Elliot, Thrash & Murayama, 2011).  

     Ford, Olotu, Thach, Roberts och Davis (2014) mätte upplevd stress hos studenter, 

korrelerat med arbetsbörda, socialt stöd och fritidsaktiviteter. Studien påvisade att 69.9 % av 

studenterna svarade att de upplevde ofta, eller mycket stress. Akademisk arbetsbörda förklara 

29,8 % av variationen i stress. Resultatet påvisade att det finns en statistiskt signifikant 

association mellan akademisk arbetsbörda och upplevd akademisk stress. Vilket innebär att ju 

större akademisk arbetsbörda desto större akademisk stress (Ford et al., 2014). De utfall som 

kan infinna sig hos stressade studenter är att de känner sig utmattade, och kan erhålla sig en 

attityd som är likgiltig inför sina studier. I värsta fall kan detta leda till akademisk utbrändhet 

hos studenter, om det finns en oförmåga att hantera olika livsstressorer (Lin & Huang, 2014). 

Tidigare studier har även kunnat konstatera att det finns ett samband mellan akademisk stress 

och SVB hos studenter. Däremot så är studierna gjorda utomlands, vilket gör att det inte finns 

några belägg för att det skulle te sig likadant i Sverige.  

 

Subjektivt välbefinnande, kön och ålder. Studier har visat tvetydiga resultat gällande 

skillnader mellan könen i fråga om SVB. En omfattande studie som gjordes i 95 länder 

gällande lycka, så var kvinnor lyckligare än män i 50 av länderna och män var lyckligare än 

kvinnor i 45 av länderna. De flesta könsskillnaderna var marginella (Meisenberg & Woodley, 

2014). Med detta sagt finns det däremot studier som har funnit en skillnad mellan könen 

gällande SVB. Cha (2003) kunde i sin studie på Koreanska studenter uppvisa ett statistiskt 

signifikant resultat, gällande SVB och könsskillnader. De manliga studenterna hade ett högre 

SVB än sina kvinnliga jämlikar. Männen ansågs vara en aning mer tillfredsställda med sina 
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liv, än de kvinnliga studenterna. Det kan finnas många orsaker till att dessa skillnader har 

uppkommit, en rimlig förklaring kan vara den som Tesch-Römer, Motel-Klingebiel & 

Tomasik (2008) kom fram till. De undersökte ojämställdhet i 57 länder. Där resultatet visade 

på en korrelation mellan ojämställdhet och könsskillnader gällande SVB. Resultatet visade att 

ju större ojämställdhet som finns i ett samhälle, desto större är könsskillnader gällande SVB. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultaten från olika studier gällande SVB och 

könsskillnader är relevanta för de samhällen eller kultur som de undersöks i. 

Tidigare forskning vad gäller sambandet mellan ålder och SVB har visat på skilda resultat. 

Men i flertalet studier har det påvisats att ålder och SVB följer en U-formad kurva. Där 

individer upplever högre nivåer av SVB innan de fyllt 20 och efter att de fyllt 50 år. Den U-

formade kurvan har visat sig vara statistiskt signifikant och fått stöd från flera olika studier 

(Tang, 2014; Vera-Villarroel et al., 2012; Xing & Huang, 2014). Xing och Huang (2014) kom 

fram till att individers SVB var som lägst när personer var mellan åldrarna 45-49 år. Tang 

(2014) studie kom fram till att individer hade som lägst SVB när de var 41 år gamla. Enligt 

Xing och Huang (2014) beror detta på att i Kina där dessa studier utförts, så har individerna i 

denna åldersgrupp ett stort ansvar. Vilket innefattar ansvaret att verka som försörjare åt sina 

familjer. De fungerar oftast som familjens stödpelare, och måste ta mer ansvar än andra. 

Vilket skapar en högre press på dessa individer, och därför så rapporterar de ett lägre SVB. 

Denna konklusion delas även av Tang (2014) som menar att i denna ålder så är pressen störst 

vad gäller att balansera sitt arbetsliv med sitt privatliv.  

En omfattande studie som gjorts i 13 länder, kunde redovisa att i mer teknologiskt 

sprungna samhällen, hade individer över 50 år högst SVB. Den åldersgrupp som hade minst 

SVB var individer mellan 18-25 år (Butt & Beiser, 1987). Butt och Beiser (1987) förklarar 

skillnader mellan åldersgrupperna, genom att unga individer ännu inte erhållit sig den sociala 

status, som äldre individer har inom arbetslivet. De unga individerna har ännu inte uppnått 

framgångar som äldre individer har, relaterat till de krav som samhället ställer på en lyckad 

individ. Därför så uttrycker unga ett missnöje i det att de inte har samma status som äldre 

individer. De äldre individerna är enligt Butt och Beiser (1987) friade från den press som de 

unga individerna har, vilket gör att de är mer tillfredsställda med sina liv. Flertalet studier 

påvisar att SVB sjunker när individer kommer in i vuxenlivet, och ställs inför den press som 

detta medför. SVB ökar åter igen när individer passerat detta och har klarat av den press som 

vuxenlivet innebär (Butt & Beiser, 1987; Tang, 2014; Xing & Huang, 2014).   

 

 

Syfte 

 
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan självkänsla, stress och SVB hos svenska 

högskolestudenter. De oberoende variablerna är kön, ålder, terminer, nedlagd studietid, 

schemalagd tid, upplevd stress och självkänsla, och den beroendevariabeln är SVB. Nedlagd 

studietid innefattar de timmar per vecka som studenterna lägger ner på sina studier utöver sin 

schemalagda studietid. Där schemalagd studietid innefattar de timmar per vecka som 

studenterna lägger ner på föreläsningar och seminarium. Det finns tidigare forskning som har 

kunnat påvisa ett positivt samband mellan självkänsla och SVB, samt även ett negativt 

samband mellan stress och SVB. Däremot verkar det föreligga en kunskapslucka gällande 

forskning som enbart fokuserar på svenska högskolestudenters självkänsla och stress gällande 

SVB. Vilket skulle kunna skapa en bredare förståelse och bidra med kunskap om svenska 

högskolestudenter stress och självkänsla i förhållande till SVB. Hypotes 1 motiverades utifrån 

tidigare forskning som kommit fram till att manliga studenter haft ett högre SVB än kvinnliga 

(Cha, 2003). Hypotes 1 motiveras också av att de allra flesta studier gällande SVB i fråga om 

könsskillnader, har kunnat påvisa små skillnader mellan könen (Diener, 1984; Diener at al., 
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1999). Hypotes 2 formades utifrån resultat från tidigare studier som har redovisat ett positivt 

samband mellan ålder och SVB. Studierna visade generellt att ju äldre människor blev så steg 

även graden av SVB (Butt & Beiser, 1987; Tang, 2014; Vera-Villarroel et al., 2012). Hypotes 

3 motiverades genom tidigare forskning som studerat sambandet mellan arbetsbörda och 

stress. Nedlagdstudietid ansågs vara likvärdigt med arbetsbörda och stress, vilket har visat sig 

vara en prediktor för SVB (Ford et al., 2014; Winefeild et al., 2003). Därför antog författarna 

till föreliggande studie att ett negativt samband mellan nedlagdstudietid och SVB kunde 

existera. Ju mer nedlagd studietid en student har desto större borde arbetsbördan vara för 

studenten. Vilket antas resulterar i stress och därmed en minskning i SVB. Hypotes 4 antogs 

utifrån tidigare forskning som kunnat redovisa ett positivt samband mellan självkänsla och 

SVB (Butt, 2009). I ett land som Sverige som får anses vara ett individualistiskt samhälle, 

borde självkänsla vara starkt korrelerat med SVB enligt Diener och Diener (1995) forskning. 

Hypotes 5 motiveras genom tidigare forskning som redovisat ett negativt samband mellan 

stress och SVB (Elliot et al., 2011; Thoits, 2010).  

     Frågeställning 1 motiveras utifrån intresset att redovisa hur stor del av variationen i SVB 

som utgörs av de oberoende variabler kön, ålder, nedlagd studietid, schemalagd tid, 

självkänsla och stress. Författarna till föreliggande studie valde även att dela in de oberoende 

variablerna i fyra olika modeller. Detta gjordes för att kunna urskilja vilka modeller som 

utgjorde mest samt minst variation i SVB. I modell 1 ingick kön och ålder, vilket antogs bidra 

med minst variation i SVB. Kön lades in i modell 1 p.g.a. att resultat från tidigare studier har 

visat på marginella könsskillnader gällande SVB. Författarna till föreliggande uppsats antog 

även att ålder skulle ha en liten påverkan på SVB, då åldersskillnaderna i urvalet inte var 

särskilt stora (Meisenberg & Woodley, 2014). I modell två ingick nedlagd studietid och 

schemalagd tid. Författarna till föreliggande studie antog att modell 2 skulle bidra med en 

större variation i SVB än modell 1. Detta antogs utifrån tidigare forskning som visar på att 

akademisk arbetsbörda förklarade 29.8 % av variationen i akademisk stress. Det har även 

konstaterats att det finns ett samband mellan akademisk stress och SVB hos studenter (Ford et 

al., 2014). Därför så antogs det att nedlagdstudie tid och schemalagd tid skulle bidra med en 

större variation i SVB, än kön och ålder. I modell 3 ingick den oberoende variabeln 

självkänsla vilket antogs bidra med en ännu större variation i SVB, än modell 1 och 2. 

Författarna till föreliggande uppsats antog detta utifrån tidigare forskning, där självkänsla 

kunnat förklara en stor del av variationen i SVB (Cha, 2003). I modell 4 ingick den oberoende 

variabeln stress. Stress antogs bidra med störst variation i SVB utifrån tidigare forskning, som 

menar att stress är en av de starkaste prediktorerna gällande SVB (Elliot, Thrash & 

Murayama, 2011).   

 

Utifrån tidigare forskning antas följande hypoteser: 

 

H1: De manliga studenterna har ett högre SVB än de kvinnliga studenterna. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ålder och SVB. 

 

H3: Det finns ett negativ samband mellan nedlagd studietid och subjektivt välbefinnande. 

 

H4: Det finns ett positiv samband mellan självkänsla och subjektivt välbefinnande. 

 

H5: Det finns ett negativ samband mellan graden av stress och subjektivt välbefinnande.  

 

Fråga 1. Hur stor del av variationen i SVB kan förklaras av de oberoende variablerna,    

              kön, ålder, nedlagd studietid, schemalagd tid, självkänsla och stress? 
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Metod 

 

Deltagare 

 
I föreliggande studie så utfördes ett tillgänglighetsurval, vilket innebär att de individer som 

fanns tillgängliga vid datainsamlingstillfällena tillfrågades om deltagande i denna studie. Det 

användes även ett kriterieurval där respondenterna var tvungna att vara högskolestudenter, för 

att få delta i studien. Totalt så delades 139 enkäter ut till studenter vid en mellanstor högskola 

i mellersta Sverige. Av dessa 139 enkäterna, kunde 132 samlas in, vilket gav en svarsprocent 

på 94.96 %. Av de 7 enkäter som räknades som partiellt bortfall, berodde två bortfall på att 

individerna avbröt sin medverkan p.g.a. tidsbrist och hann inte besvara hela enkäten. 

Resterande bortfall berodde på att individer hade missat att besvara frågan kön eller ålder, 

vilket gjorde att enkäten inte kunde användas. Det slutgiltiga partiella bortfallet blev således 

5.04 %. Sammanlagt så utgjordes deltagarna av 59 män (42.45 %), och 73 kvinnor (52.52 %). 

Deltagarnas ålder varierande från 19 till 50 år, där medelåldern för deltagarna var 23.84 år, 

med en standardavvikelse på 5.32. Deltagarna delades även in i två olika åldersgrupper. 

Individer som var mellan åldrarna 19-24 kodades med en 1, och individer som var 25 eller 

över kodades som 2. Nedlagd studietid utanför schemalagd tid, som t ex föreläsningar och 

seminarier, varierade från 1 timme till 40 timmar i veckan. Medelvärdet för nedlagd studietid 

var ca 15.9 timmar i veckan, med en standardavvikelse på 9.58. De antal terminer deltagarna 

studerat på högskola varierade från 1 till 15 terminer, med ett medelvärde på 3.39 terminer, 

med en standardavvikelse på 2.42. Ingen ersättning utgick vid deltagande i studien. 

 

 

Material 

 
Dataunderlaget till denna studie samlades in via en enkät som bestod av 35 frågor. Enkäten 

var uppdelad i tre delar, där första delen mätte SVB, den andra delen mätte stress och den 

sista delen mätte självkänsla. Först besvarade studenterna bakgrundsfrågor, där ålder, kön och 

antal terminer de studerat efterfrågades. Vidare tillfrågades de, hur lång tid de tillägnar sina 

studier utöver schemalagd tid per vecka, men även hur många schemalagda timmar de har i 

snitt per vecka. De oberoende variablerna är nedlagd studietid, schemalagd tid, kön, upplevd 

stress och självkänsla, och den beroendevariabeln är SVB.  

 

WHO-10. Syftet med WHO-10 skalan är att mäta SVB (Löve et al., 2014). WHO-10 består 

av 10 items vilket har genomgått en svensk översättning från engelska. Skalan har även 

genomgått en psykometrisk utvärdering, vars syfte var att validera skalan för svensk 

användning. Deltagarna i den psykometriska utvärderingen bestod av 4,027 stycken individer, 

som var slumpmässigt utvalda. Cronbachs alpha för skalan var = .92 för det randomiserade 

urvalet, vilket indikerar på en väldigt god intern reliabilitet för WHO-10 skalan. Cronbach’s 

alpha i föreliggande studie för WHO-10 var = .80. Deltagarna fick besvara påståenden om 

sina emotioner och hur saker och ting hade gått under den senaste veckan. Ett exempel från 

WHO-10 skalan ”Jag känner mig tillfreds med min livssituation.” (Löve et al., 2014). 

Deltagarna fick ta ställning till varje påstående på en fyrgradig skala, där deltagarna fick 

svarsalternativen, 0 (Aldrig), 1 (Ibland), 2 (Ofta), och 3 (Hela tiden). Maxpoängen för skalan 

var således 30 poäng och minimum var 0 poäng, ju högre poäng desto högre SVB har 

deltagaren. De fördelar som finns med WHO-10 skalan är att den är kort, lätt att administrera, 

flexibel och inte baserad på att undersöka specifika sjukdomar Skalan utgår ifrån att 
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individerna själva uppskattar sitt eget SVB, vilket är det vanligaste sättet att få information 

om en individs SVB (Diener, 1984).  

 

Percieved Stress Scale-10. Den skala som användes för mätning av stress var PSS-10. 

PSS-10 baseras på att individer gör en skattning i vilken grad de upplever att situationer i 

deras liv är stressfyllda, och om individen känner kapacitet att klara av det (Taylor, 2014). 

PSS-10 består av 10 items på en fyrgradig likert-skala. Deltagarna fick besvara påståenden 

som berörde stress och om de känt att de kunde klara av dessa situationer. Svarsalternativen 

gick från 0 (Aldrig), till 4 (Väldigt ofta), minimum poängen för PSS-10 skalan var således 0, 

och maximum poängen var 40. Ju högre poäng desto högre upplevd stress har deltagaren. 

PSS-10 har undersökts på 281 studenter i Förenta Staterna, där Cronbach’s alpha var = .89 

(Roberti, Harrington & Storch, 2006). Vilket skulle vara belägg för att PSS-10 är ett adekvat 

instrument för att mäta upplevd stress. PSS-10 översattes från engelska till svenska av 

forskarna som författat denna studie. I föreliggande studie hade den svenska översättningen en 

Cronbach’s alpha på = .81, vilket anses vara av god intern reliabilitet.   

 

Rosenbergs Test of Self-Esteem. Rosenbergs Test of Self-Esteem användes för att mäta 

självkänsla hos deltagarna. Skalan är välanvänd för att mäta just självkänsla. Skalan är 

utformad för att mäta en individs positiva och negativa värdering av sig själv. Denna skala 

består av 10 items på en fyrgradig likert-skala, som går från 1 (Instämmer inte), till 4 

(Instämmer helt), där minimum poäng för en individ är 10 och maximum poäng är 40.  Högre 

poäng innebär att en individ värderar sig själv högt och har en hög självkänsla. Skalan 

översattes av forskarna i föreliggande studie från engelska till svenska. Cronbach’s alpha för 

den engelska versionen var = .86 (McKay, Boduszek, & Harvey, 2014). Eftersom den svenska 

översättningen av Rosenbergs test of self-esteem var svår tillgänglig, så valde författarna till 

föreliggande studie att själva översätta skalan från engelska till svenska. Då original 

publiceringen av Rosenbergs test of self-esteem inte gick att tillgå, så användes istället en 

annan källa som referens, vilket innehåller original skalan (McKay et al., 2014). För den 

svenska versionen som i denna studie blev översatt av forskarna var Cronbach’s alpha = .85. 

Detta resultat innebär även en god intern reliabilitet för den översatta skalan.  

 

 

Procedur 

 
Först och främst så översattes PSS-10 och Rosenbergs test of self-esteem till svenska. 

Översättningen kontrollerades med hjälp av två studenter som har adekvata kunskaper i det 

engelska språket. Studenterna gav synpunkter på översättningen och ändringar genomfördes. 

Efter det att enkäten var sammanställd och översatt, så testades enkäten på fem studenter. 

Efter det att studenterna svarat på enkäten, så framkom det att studenterna ansåg att enkäten 

var förståelig och inga oklarheter verkade föreligga. Samtidigt så testades enkäten av 

författarna för att kunna ge ett rimligt svar på hur lång tid enkäten skulle ta att besvara. Detta 

gjordes för att kunna informera respondenterna hur lång tid det skulle ta att besvara enkäten.  

Enkäten delades ut till 132 personer. Ett mål var att försöka få hälften män och hälften 

kvinnor som besvarade enkäten. Datainsamlingen skedde under två veckors tid, där 

författarna till föreliggande studie använde sig av ett tillgänglighetsurval och kriterieurval på 

en medelstor högskola i mellersta Sverige. Författarna till föreliggande uppsats sökte aktivt 

deltagare till studien genom att fråga personer på högskolan, om de var intresserade av att 

delta i undersökningen. Författarna till föreliggande studie tog även kontakt med olika lärare 

på högskolan, med ett intresse om att få dela ut enkäten till studenterna i deras klass. Endast 

en lärare svarade och datainsamling skedde efter en föreläsning, där enkäten delades ut till 
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hela klassen, alla personer valde att besvara enkäten. Studenterna i denna klass studerade 

ingenjörsvetenskap. Syftet med studien beskrevs för deltagarna och förklarades att handla om 

studenters välbefinnande, en beskrivning av syftet stod även i enkäten. Författarna till 

föreliggande uppsats informerade respondenterna om att studien var anonym och att ingen 

skulle kunna ta reda på deras identitet. Därefter så ombads respondenterna att noggrant läsa 

instruktionerna innan de besvarade enkäten. I enkäten så beskrevs det även att inga uppgifter 

kommer lämnas ut till obehöriga, samt att undersökningens platsen kommer att behållas 

anonym. Det beskrevs även i enkäten att deltagande i undersökningen var frivilligt och kunde 

avslutas närsomhelst under deltagandets gång. För att undvika en snedfördelning av könen så 

försökte författarna få ett jämnt antal män och kvinnor som deltog i undersökningen.  

 

 

Databearbetning 

 
Insamlade data bearbetades med det statistiska datorprogrammet SPSS version 22. På frågor 

där deltagaren missat eller avstått från att besvara en specifik fråga, så beräknades 

medelvärdet för den frågan och angavs som värde, istället för att räknas som partiellt bortfall. 

Förutom på de enkäter där kön eller ålder inte besvarats i enkäten, dessa räknades som 

partiellt bortfall.  

     För att kunna uttala sig om det fanns en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad i 

hypotes 1, så genomfördes ett t-test. För att besvara hypoteserna 2-5 genomfördes en analys 

med 8 korrelationer av typen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient.  För att besvara 

frågeställning 1, så genomfördes en hierarkisk multipel regressionsanalys. Där de oberoende 

variabler matades in i ordningen, ålder och kön i modell 1, schemalagd studietid och studietid 

utanför schemalagd tid i modell 2, självkänsla i modell 3 samt stress i modell 4. Syftet med 

denna analys var att kunna redovisa hur stor del av variationen som samtliga variabler utgör i 

SVB, men även för att se hur mycket varje modell enskilt bidrar med i SVB.  

Ytterligare så utfördes även två t-test för att se om det fanns en statistiskt signifikant 

könsskillnad gällande självkänsla och stress. 
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Resultat 

 
Gällande den första hypotesen som utgick ifrån att de manliga studenterna skulle ha ett högre 

SVB än de kvinnliga, så upptäcktes det ingen statistiskt signifikant könsskillnad gällande 

SVB (se Tabell 1). Generellt så upptäcktes andra intressanta könsskillnader som inte är 

relaterade till någon hypotes. Det fanns en statistiskt signifikant könsskillnad gällande 

självkänsla, där männen hade en högre självkänsla än kvinnorna (p < .05.). Männen hade en 

mindre grad av stress än vad kvinnorna angav, vilket var statistiskt signifikant (p < .01.). 
 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för män respektive kvinnor 
 

    Män (n = 59)   Kvinnor (n = 73)   

Variabel        M      SD        M       SD      t 130 

Ålder 22.79 3.62 24.67 6.30 2.02* 

Terminer 3.42 2.49 3.36 2.38 -0.12 

Studietid  12.49 8.69 17.04 9.45 2.84 

Schemalagd tid 15.15 8.09 12.01 6.50 -2.47 

Självkänsla 3.31 0.53 3.09 0.53 -2.32* 

Stress 1.57 0.59 1.91 0.63 3.13** 

SVB 1.75 0.39 1.64 0.45 -1.45 
Not. N = 132. *p < .05, **p < .01.      

 

I tabell 2 redovisas resultat från hypoteserna 2-5. Gällande hypoteserna 2 och 3 så hittades 

inget statistiskt stöd. Den andra hypotesen, gällande en positiv relationen mellan ålder och 

SVB fick inget statistiskt stöd (p = .373). Hypotes tre gällande en negativ korrelation mellan 

nedlagd studietid utanför schemalagd tid och SVB, fick inget statistiskt stöd (p = .432). 

Hypotes fyra var statistiskt signifikant (p <.01.), det finns således en positiv korrelation 

mellan självkänsla och SVB. Vilket innebär att en individ som har högre självkänsla kommer 

att uppvisa en högre grad av SVB. Den femte hypotesen vilket berörde om det finns en 

negativ korrelation mellan stress och SVB, visade sig vara statistiskt signifikant (p <.01). 

Detta resultat visar på att det finns en negativ korrelation mellan stress och SVB. Vilket 

innebär att en individ som anser sig vara stressad anger ett lägre SVB, eller den som har en 

mindre grad av SVB anger en högre grad av stress. Utöver hypoteserna 1-5 så visade det sig 

att det fanns en negativ korrelation mellan självkänsla och stress, vilket var statistiskt 

signifikant,(p<.01.).
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

 

          

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kön 
a 

ia
 b

 ia 
b 

-        

2. Ålder 23.83 5.34 -.175* -       

3. Terminer 3.39 2.42 .011 .307** -      

4. Studietid 
c 

15.00 9.36 -.242** .268** .176* -     

5. Schemalagd tid 13.41 7.39 .212* -.062 -.199* -.152 -    

6. SVB 1.69 .43 .126 -.078 .188* -.069 -.061 -   

7. Stress 1.76 .63 -.265** -.015 -.059 .044 -.006 -.602** -  

8. Självkänsla 3.19 .54 .200* -.051 .175* -.110 -.019 .614** -.528** - 
Not. N = 132. *p <.05, **p <.01. 
a  Män kodades med 1 och kvinnor med 0. 
b  ia: icke applicerbart. 
c Studietid = Nedlagdstudietid utanför schemalagd tid. 
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Frågeställning 1 besvarades genom en hierarkisk multipel regressionsanalys (se Tabell 3). 

Totalt kunde de oberoende variablerna kön, ålder, nedlagd studietid, schemalagd tid, 

självkänsla och stress, tillsammans förklara 49.5 % av variansen i SVB, vilket var statistiskt 

signifikant (F6,125 = 20.409, p < .01.). Ytterligare redovisas även resultat separat för 

modellerna 1-4, för att kunna tyda hur stor del av variationen i SVB som kunde förklaras av 

varje enskild modell. Modell 1 som innehöll ålder och kön stod för 1.9 % av variansen i SVB, 

och var inte statistiskt signifikant (F2,129 = 1.263, p >.05.). Modell 2 innehåller variablerna 

schemalagd tid och studietid, denna modell kunde förklara 1 % av variansen i SVB och var 

inte statistiskt signifikant (F4,127 = .942, p > .05.) Modell 3 består av variabeln självkänsla, 

modellen förklarade 35,3 % av variansen i SVB, modellen var statistiskt signifikant (F5,126 = 

15.539, p < .01.). Modell fyra bestod av variabeln stress, denna modell kunde förklara 11.3 % 

av variansen i SVB. Modell fyra var även den statistiskt signifikant, (F6,125 = 20.409, p < .01.).  
 

Tabell 3 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för SVB 

 

                            Subjektivt Välbefinnande  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Variabel β 
 

β β β 

Steg 1:     

Kön 
b 

.116 .128 .008 -.068 

Ålder -.058 -.051 -.050 -.076 

Steg2:     

Studietid  -.039 .005 -.010 

Schemalagd tid  -.097 -.053 -.047 

Steg 3:     

Självkänsla   .609*** .407*** 

Steg 4:     

Stress    -.406*** 

Modellsammanfattning     

F-värde 1.263 0.942 15.539*** 20.409*** 

(df) (2,129) (4,127) (5,126) (6,125) 

R
2 

.019 .029 .381*** .495*** 

Δ R
2 

.019 .010 .353*** .113*** 
Not. N = 132. *** p <.01. 
a   β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b 

 Män kodades med 1 och kvinnor med 0.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan stress, självkänsla och SVB. Detta 

undersöktes genom 5 hypoteser och en frågeställning. Den första hypotesen gällde om de 

manliga studenterna har ett högre SVB än de kvinnliga studenterna. Resultatet från analysen 

visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant könsskillnad i föreliggande studie, 

medelvärdet för män var 1.75, för kvinnor var medelvärdet 1.64 på WHO-10 skalan. Tidigare 

forskning antog att orsakerna till att männen generellt sätt hade ett högre SVB än kvinnor, 

kunde bero på sociala orättvisor mellan könen (Tesch-Römer et al., 2008). Möjligtvis kan 

detta resultatet bero på att det inte finns så stora sociala orättvisor i Sverige, som i de länder 

där resultatet var statistiskt signifikant. Vilket kan vara en rimlig förklaring till att resultatet 
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inte visade könsskillnader gällande SVB. Resultatet kan även bero på att undersökningen 

gjorts på ett urval som består av en ny generation, där ojämställdhet har minskat.  

Hypotes två utgick från att det skulle finnas ett positivt samband mellan ålder och SVB. 

Analysen visade inget statistiskt stöd för ett samband mellan ålder och SVB. Det kan vara så 

att detta resultat beror på att det inte fanns en tillräckligt stor åldersskillnad mellan 

studenterna i urvalet. Tidigare studier gällande ålder och SVB har använt sig av grupper med 

större åldersskillnader, och kan vara en anledning till att dessa studier fick ett statistiskt 

signifikant resultat. Studenterna i denna undersökning var relativt unga, vilket skulle kunna 

förklara varför det förekom en negativ icke signifikant relation. Där urvalet möjligtvis endast 

representerade den första delen av den U-formade kurvan, gällande ålder och SVB. En 

rimligare hypotes vid undersökningar mellan ålder och SVB vid unga urval, kan möjligtvis 

vara att ett negativt samband föreligger istället för ett positivt (Tang, 2014; Vera-Villarroel et 

al., 2012; Xing & Huang, 2014). 

Hypotes tre utgick från att det skulle finnas ett negativt samband mellan nedlagdstudietid 

och SVB, resultatet var icke statistiskt signifikant. Tidigare studier har visat att det finns en 

negativ relation mellan arbetsbörda och en högre grad av stress, och stress har visat sig vara 

en prediktor för SVB (Ford et al., 2014). Att hypotes tre inte fick stöd kan bero på att 

individer som lägger ner mer tid, inte känner sig stressade p.g.a. att de ligger i fas med sina 

studier och där av så påverkas inte SVB.      

Hypotes fyra utgick ifrån att det skulle finnas ett positivt samband mellan självkänsla och 

SVB, detta resultat var statistiskt signifikant. Detta innebär att individer som har en hög grad 

av självkänsla även rapporterar en högre grad av SVB. Resultatet från hypotes fyra är i 

enlighet med tidigare forskning, som rapporterar att självkänsla är en stark prediktor för SVB 

(Butt, 2009; Diener & Diener, 1995; Cha, 2003). Detta kan bero på att individer med hög 

självkänsla har större motståndskraft mot stressfulla händelser, och är generellt mindre 

benägna att bli deprimerade. Det har även visat sig att individer med hög självkänsla är 

generellt sätt lyckligare människor (Baumeister et al., 2003). 

Hypotes fem gällde om det fanns ett negativt samband mellan graden av stress och 

subjektivt välbefinnande, även detta resultat var statistiskt signifikant. Resultatet innebär att 

de deltagare som känner stress rapporterar en lägre grad av SVB, än deltagare som inte gör 

det. Hypotes fem är även den i enlighet med tidigare forskning, som säger att stress är en stark 

prediktor för SVB (Cha, 2003; Elliot et al., 2011). Detta innebär att det finns ett samband 

mellan stress och SVB hos svenska högskolestudenter, vilket även tidigare forskning kunnat 

redovisa på studenter i andra länder. Utöver de första hypoteserna kunde även en könsskillnad 

i självkänsla och stress redovisas. Där männen rapporterade en högre självkänsla och mindre 

stress än kvinnorna, dessa resultat var statistiskt signifikanta.  

Slutligen besvarades även frågeställning 1, som berörde hur stor del av variationen i SVB 

som kunde förklaras av samtliga oberoende variabler i modell 1-4. Totalt kunde de oberoende 

variablerna tillsammans förklara 49,5 % av variationen i den beroende variabeln SVB. Detta 

resultat var även statistiskt signifikant. I modell 1 ingick ålder och kön. Tillsammans kunde 

ålder och kön förklara 1.9 % av variationen i SVB, men var inte statistiskt signifikant. I 

modell två ingick variablerna schemalagd tid och studietid utanför schemalagd tid. 

Tillsammans kunde de två variablerna förklara 1 % av variansen i SVB, som inte redan 

förklarats av variablerna i modell 1. Modell två var inte statistiskt signifikant. Modell tre 

bestod av variabeln självkänsla, som kunde förklara 35.3 % av variationen i SVB som inte 

förklarats av tidigare variabler, modell tre var statistiskt signifikant. Modell fyra innehöll 

variabeln stress, som var statistiskt signifikant som prediktor för SVB. Vilket stod för 11.3 % 

av variationen i SVB, som inte redan förklarats av de tidigare variablerna i modellerna 1-3. 

Sammantaget kan det sägas att samtliga prediktorer i den slutgiltiga modellen är statistiskt 

signifikanta och kan anses bidra till variationen i SVB.  



14 
 

                                            

Styrkor och svagheter med studien 

 

En tydlig styrka med denna studie är det låga partiella bortfallet på endast 5.04 %. Där 7 

enkäter räknades som partiellt bortfall av totalt 139 stycken. Utöver detta så användes det väl 

etablerade instrument för att mäta deltagarnas SVB, stress och självkänsla. WHO-10 skalan 

som användes för att mäta SVB är välbeprövad och har genom gått en svensk psykometrisk 

utvärdering, som visade på en god intern reliabilitet (Löve et al., 2014). Rosenbergs Test of 

Self-Esteem är även en skala som är välanvänd inom mätningar av självkänsla, vilket även 

PSS-10 är när det kommer till stress (Taylor, 2014). En svaghet i denna studie kan vara att 

författarna till föreliggande uppsats översatte PSS-10 och Rosenbergs Test of Self-Esteem 

skalorna från engelska till svenska. En styrka med studien är dock att översättningen av båda 

skalorna visade på en god intern reliabilitet, över det vedertagna gränsvärdet på .70 gällande 

Cronbach’s alpha.  

     Ett hot mot validiteten skulle kunna vara att obesvarade frågor i enkäten, ersattes med 

medelvärde för dessa frågor. Att använda medelvärdet för dessa frågor gjordes för att minska 

det partiella bortfallet. De enkäter som räknades som partiellt bortfall var individer som 

missat att kryssa i frågorna ålder eller kön. En del av det partiella bortfallet berodde även på 

att vissa respondenterna avslutade sin medverkan p.g.a. tidsbrist. I efterhand skulle möjligtvis 

andra imputeringsalgoritmer kunnat användas, för att kunna minska detta validitets hot. I 

övrigt så verkade deltagarna tycka att enkäten var tydligt utformad.  

 

 

Framtida forskning 
 

Att rekommendera i framtida studier är att jämföra studenter där åldersskillnaderna är mer 

markanta. Det rekommenderas även att forskare undersöker varför det finns en skillnad i 

självkänsla och stress, hos manliga och kvinnliga högskolestudenter. Möjligtvis kan detta 

bero på social önskvärdhet. Vilket gör att de manliga studenterna anger att de har en högre 

grad av självkänsla, och mindre grad av stress än de kvinnliga studenterna. Där de manliga 

studenterna besvarar enkäten utifrån en manlig norm, som säger att män ska besitta en hög 

självkänsla och låg grad av stress. Vilket också skulle kunna förklara varför de manliga 

studenterna inte hade ett statistiskt signifikant högre SVB än de kvinnliga studenterna. I 

framtida forskning rekommenderas det även att undersöka sambandet mellan sociala 

orättvisor, kön och SVB. 

 

 

Slutsatser 

 
Det primära syftet med studien var att undersöka om stress och självkänsla har en relation till 

SVB hos svenska högskolestudenter. Resultatet visade på ett positivt samband mellan 

självkänsla och SVB, samt ett negativt samband mellan stress och SVB. Dessa samband var 

starkt statistiskt signifikanta. Resultatet är i enlighet med tidigare studier, som har undersökt 

stress och självkänsla som prediktorer för SVB. Den kunskap som tillkom i denna studie var 

att detta även gällde svenska högskolestudenter i mellersta Sverige. Beträffande resultatet från 

analysen så kan det generellt sätt sägas att en individ som har en högre grad av självkänsla 

och mindre grad av stress, kommer att ha ett högre SVB, än de som har låg självkänsla och en 

högre grad av stress. Inga könsskillnader gällande SVB kunde redovisas i föreliggande studie.  

De praktiska implikationer som resultaten från föreliggande studie kan bidra med är en 

bredare förståelse kring begreppet SVB och vilka variabler som har ett samband till det. 

Möjligtvis kan de individer som har ett lågt SVB även få hjälp från högskolan med åtgärder 
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som kan minska stress och möjligtvis höja självkänslan hos dessa studenter. Det kan vara 

rimligt att anta genom dessa åtgärder kan det bidra till en bättre hälsa hos studenter, men även 

bättre akademiska prestationer. 
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