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Högskolestudenters upplevda stress 

Har känsla av sammanhang, kön och delaktighet betydelse? 
 

Sofia Furberg och Mathilda Sahlén 

 

 

Stress är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen inom många 

domäner där individer på olika vis drabbas. Högskolestuderande är en av 

grupperna. Tidigare forskning visar att olika faktorer bidrar till stress och att 

stress kan leda till allvarliga konsekvenser för individer. Studiens syfte var att 

undersöka vilka faktorer som relaterar till högskolestudenters upplevda stress. 

Till grund för studien låg fem frågeställningar. En enkätundersökning 

genomfördes för att besvara frågeställningarna. Enkäten bestod av en 

demografisk del, Antonovskys KASAM-formulär och Cohens perceived 

stress scale. Respondenterna var 302 studerande vid en högskola i 

Mellansverige, varav 205 kvinnor och 96 män. Databearbetning skedde med 

korrelationer, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Resultatet mynnade 

ut i slutsatsen att högskolestudenternas KASAM och könstillhörighet 

relaterar till upplevd stress, men att delaktighet inte relaterar till upplevd 

stress. Förslag för framtida forskning inom ämnet ges. 

 

Keywords: Stress, Perceived stress scale, Sense of coherence, College 

students, Social support 

 

  

Inledning 

 

Att individer är alltmer stressade i dagens samhälle är någonting som är allmän uppfattning. 

Allt högre krav ställs på individen som ständigt ska vara högpresterande och tillgänglig för sin 

omgivning. Denna stress speglas av på alla nivåer och grupper i samhället där 

högskolestudenter påvisats vara utsatta (Misra och McKean, 2000). Många studier har gjorts på 

stress och dess inverkan på individen både fysiologiskt och psykologiskt. I vilken utsträckning 

individer påverkas av stress beror bland annat på tillgång till socialt stöd (Wolff & Ratner, 

1999), mental stabilitet samt mottaglighet och tolkning av stimuli (Olinger, Kupier & Shaw, 

1987). Mätning av individers stressnivå kan ske på olika vis där föreliggande studie använder 

sig av Cohens perceived stress scale (PSS) för att mäta grad upplevd stress den senaste månaden 

(Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). På liknande sätt finns också olika sätt att hantera 

stress, där en skyddsfaktor kan vara känsla av sammanhang (KASAM) som utvecklats av 

Antonovsky (1987). 

 

 

Stress 
 

Stress kan ta sig uttryck i olika situationer som bedöms hotfulla och svåra att hantera på lämpligt 

vis för individen vilket leder till att stressorerna används som referens till den ursprungliga 

händelsen där stress uppstått (Cohen och McKay, 1984; Cohen & Ashby Willis, 1985). 

Stressorer är stimuli som får individer att reagera med stress och definieras som interna och 

externa miljömässiga faktorer. Detta resulterar i rubbning av homeostasis (välutvecklad 

mekanism hos människor som syftar till reglering av livsuppehållande funktioner i kroppen) då 
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krav inte är hanterbara för individen (Antonovsky, 1979). Utbrändhet samt ångest kan vara 

konsekvenser för individer som utsätts för regelbunden exponering av stressorer (Dyrbye et al., 

2006; Rutledge et al., 2009).  
Konsekvenserna av tolkning och reaktion på stimuli kan leda till akut stress eller kronisk 

stress. Den fysiologiska responsen är densamma vid akut och kronisk stress där kroppen 

reagerar plötsligt och biokemikalier utsöndras som leder till exempelvis ökad hjärtrytm och 

blodtryck (Suresh, 2008). Skillnaden som föreligger mellan akut och kronisk är att den 

förstnämnda är övergående, den sistnämnda ihållande som kan leda till mental stress vilket 

inkluderar ångest och depression (Hammen, 2005; McEwen, 2008). Olff (1999) har i sin studie 

inom det psykoneuroimmunologiska området visat på resultat där kronisk stress kan bidra till 

en ökad sjuklighet samt dödlighet då de har en hämmande effekt på immunförsvaret, vilket kan 

leda till andra förödande infektioner och sjukdomar såsom cancer.  

 

 

Stresshantering 
 

För att hantera stress kan individer använda sig av copingstrategier av olika slag. Dels kan 

beteendemässiga strategier nyttjas, dels kognitiva strategier, där fokus ligger på antingen 

problem eller på känsla i hantering av problem (Cohen, Ben-Zur & Rosenfeld, 2008). Forskning 

har tagit fram instrumentell och palliativ copingstrategi som verktyg för individer då de stöter 

på stressorer som visat på signifikanta resultat på minskad stress, utbrändhet, depression och 

ångest. Den instrumentella, mer långsiktigt effektiva, strategin präglas av att individen aktivt 

attackerar stressen och på så vis kan ta kontroll över situationen. Den palliativa strategin 

fungerar mer kortsiktigt genom avslappningsövningar, alkohol- eller tobaksbruk (Olff, 1999). 

Hög alkoholkonsumtion som resurs till stresshantering har visats vanligare hos individer som 

känner maktlöshet (Antonovsky, Hankin & Stone, 1987).  

Socialt stöd är en faktor som i studier (Cohen & Ashby Willis, 1985) visats fungera som 

skydd för individer med en upplevd social roll i samhället vilket resulterar i en positiv känsla. 

Socialt stöd kan kategoriseras i konkret stöd, emotionellt stöd samt till vilken grad stödet 

påverkar bedömning av situationen (Cohen & McKay, 1984). Detta kan leda till välgörande 

hälsoeffekter vilka är avgörande för individer i syfte att förebygga och mildra stress (Wolff & 

Ratner, 1999). Studier visar också på att det föreligger skillnader mellan individer som 

genomgått svåra livshändelser och haft högt socialt stöd jämfört med individer som haft lågt 

socialt stöd. De som haft ett lågt socialt stöd visar på högre grad psykisk störning jämfört med 

individer som genomgått liknande livshändelser men med högt socialt stöd (Cohen & McKay, 

1984).  

Kön har i studier av Pilar Matud (2004) visats ha en inverkan på stress hos individer. Studien 

rapporterade att kvinnor skattar högre grad kronisk stress i jämförelse med män. Samma studie 

visade också att kvinnor upplever en högre grad daglig stress innefattande mer kroniska 

problem, konflikter, dagliga krav och frustration. Dock visade studien att män i större 

utsträckning upplevde stress i situationer rörande arbete, privatekonomi samt kärleks- och 

vänskapsförhållanden. Samma studie visade att det var mer gynnsamt för män att delta i 

fritidsaktiviteter för att reducera stress.  

 

 

Känsla av sammanhang 
 

En annan faktor som inledningsvis beskrivs som skyddande mot stress är KASAM. KASAM 

är en global inriktning (Antonovsky, 1979) snarare än kulturbunden och fokuserar på 

kombinationen av det kognitiva, beteendemässiga och motiverande (Antonovsky, 1996). 
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KASAM är utvecklat av Antonovsky och beskrivs ”som en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre 

och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer 

att gå så som man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 1987, s. 17). Begreppet KASAM 

faller inom ramen av ett salutogenetiskt synsätt. Användandet av den salutogenetiska modellen 

är enligt Antonovsky (1996) själv särskilt passande i hälsofrämjande arbeten och fungerar som 

motståndsresurs mot stress och är förmånlig förutsättning för ett bättre liv (Eriksson & 

Lindström, 2006). Det salutogena synsättet fokuserar på hälsa snarare än ohälsa. Hälsa ses ur 

detta perspektiv som ett kontinuum mellan sjuk och frisk snarare än ett dikotomt perspektiv där 

sjuk och frisk ses som varandras motpoler (Antonovsky, 1987). Utgår man från en 

salutogenetisk modell läggs fokus på att studera vilka källor som bidrar till att reducera den 

oordning som finns hos individen samt att skapa struktur (Lustig, Rosenthal, Strauser & 

Haynes, 2000).  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är komponenterna som ingår i KASAM. 

Komponenterna är intimt sammanlänkade med varandra där graden på dessa är avgörande för 

huruvida man har en hög respektive låg grad av KASAM (Antonovsky, 1987; Frenz, Carey & 

Jorgensen, 1993). Begriplighet syftar till i vilken omfattning individen tolkar inre och yttre 

stimuli för att skapa struktur och kunna möta oväntade händelser på gripbart sätt. Individer med 

hög begriplighet präglas av tankar om att händelser av förutsägbart slag samt överraskningar 

går att möta på kontrollerat, ordnat och förklarligt sätt. Hanterbarhet syftar till individens 

upplevelse av huruvida tillgänglighet av resurser omkring en finns vid tillfällen då stimuli 

ställer krav. En hög hanterbarhet innebär att individen kommer kunna hantera händelser 

kontrollerat och gå vidare i livet trots motgångar.  Den sista komponenten är meningsfullhet 

och beskrivs som motivationskomponent. Komponenten syftar till i vilken grad individen ser 

krav som utmaningar och bedömer dem betydelsefulla både ur ett känslomässigt och kognitivt 

perspektiv. Detta innebär att en individ med hög meningsfullhet i större utsträckning kommer 

konfrontera situationer och skapa mening med de upplevelser som inträffar (Antonovsky, 

1987). Ju högre grad KASAM, det vill säga, ju mer en individ upplever världen som begriplig, 

hanterbar och meningsfull, ju mindre benägen att reagera med ångest (Antonovsky och Sagys, 

1986). Graden av KASAM är relativ stabil då individer alltid befinner sig på en punkt på 

kontinuumet hälsa och ohälsa, men graden bör för den skull inte ses som oföränderlig 

(Antonovsky, 1979).  

Forskning föreslår att en välutvecklad KASAM fungerar som en psykologisk och stresstålig 

resurs (Hart, Hittner & Paras, 1991) samt att KASAM är en avgörande faktor för 

livstillfredställelse (Zielinska-Wieczkowska, Ciemnoczolowski, Kedziora-Kornatowska & 

Muszalik, 2012). Samband föreligger enligt Antonovsky (1987) mellan styrkan hos individers 

KASAM och deras skattning på upplevda händelser i livet. Hälsokonsekvensen av en specifikt 

upplevd händelse kan se olika ut beroende på grad av KASAM hos individen. Den individ som 

har hög KASAM kommer kunna möta händelsen på ett sätt som bidrar till en bättre hälsa 

jämfört med en individ med lägre KASAM. Individer som skattat sig lika på KASAM men 

skattat sig olika på livshändelser kan förutspås ligga på en liknande nivå av hälsa då de bedömer 

de som begripligt, hanterbart och meningsfullt (Antonovsky, 1987). Individer med stark 

utvecklad KASAM kommer lättare kunna hantera påfrestningar och därmed kommer stressorer 

inte bedömas som hotfulla utan snarare som ofarliga eller irrelevanta, vilket får utfallet av lägre 

stressnivå (Antonovsky, 1987). Detta stöds av studier som påvisat att högt skattade individer 

på KASAM inte bedömer stimuli som stressorer i samma utsträckning som de med låg grad 

KASAM (Frenz et al., 1993). Individer med svag KASAM kommer bedöma stressorer som 

hotfulla vilket medför ökad stress hos dessa (Antonovsky, 1987). Vilket innebär att individers 

”nivå” av KASAM påverkar hur väl de kan bemästra stressfyllda situationer de möter. Det 

visades även att framgångsrikt bemästrande av stressfulla händelser i livet påverkas av 
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individens KASAM (Flannery, Perry, Penk & Flannery, 1994). Antonovsky (1996) beskriver 

själv att individer har en ökad förmåga att bemästra stress vid hög KASAM då de besitter 

förmågan att nyttja de resurser som krävs för att hantera den specifika stressorn. Dessutom kan 

individer med stark KASAM på ett annat vis använda erfarenheter som uppkommit ur icke-

gynnsamma situationer fördelaktigt vilket leder till att individerna inte begår liknande misstag 

igen (Antonovsky, 1996). En stark KASAM innebär för den skull inte att allt i livet kommer 

gratis till individen utan snarare att individen innehar självförtroende och hopp om att saker och 

ting löser sig och förstår de komplexiteter, konflikter och komplikationer som denne stöter på i 

livet (Antonovsky, 1979). 

Generella motståndsresurser (GMR) och generella motståndsbrister (GMB) är avgörande 

faktorer bakom KASAM- nivån och kan således kopplas samman med stressorer och individers 

upplevelse av dessa (Antonovsky, 1979, 1987). Antonovsky identifierade GMR och delade in 

dem i fysiologiska, biokemiska, psykologiska, kulturella och sociala nivåer. Några specifika 

exempel på GMR är: pengar, jagstyrka, och socialt stöd. GMR är faktorer som ger kraft och 

förebygger en mängd stressorer där den hälsoförebyggande GMR är mest relevant. Gemensamt 

för samtliga GMR är att bidra till att göra stressorerna begripliga samt hanterbara. Stressorer är 

krav som individen möts av, finns det inte någon tillgänglig respons på stressorn så blir följden 

att ett spänningstillstånd uppstår vilket således leder till en försämrad KASAM. GMR fungerar 

förebyggande för individer med stark KASAM genom att på framgångsrikt sätt hantera 

spänningar (Antonovsky, 1979) och är en avgörande funktion för underhåll och utveckling av 

stressorer (Eriksson & Lindström, 2006). Styrkan i KASAM formas av konsistens, 

belastningsbalans och delaktighet i socialt värderade beslutsfattanden. Detta innebär inte att 

hög KASAM förändras radikalt vid delaktighet och engagemang i aktiviteter och organisationer 

men att den kan motverka, skapa samt stärka och öppna upp för förändringar i livet 

(Antonovsky, 1996). GMR bidrar med meningsfulla, sammanhängande, livserfarenheter som 

skapar, befrämjar, förstärker eller upprätthåller en befintlig stark KASAM (Antonovsky, 1979, 

1987). Kopplingen mellan GMR och KASAM är att de GMR som Antonovsky (1987) 

definierat som livserfarenheter bygger upp KASAM som är intimt sammanlänkad med 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Faktorer som anses bidra till en svag KASAM 

är de som betecknas om GMB. GMB kan ses som motpolen till GMR och bidrar till att individer 

är känsliga i påverkan av stressorer, en sådan faktor kan exempelvis vara pengar (Antonovsky, 

1979, 1987). 

Effekterna av stress, socialt stöd och nyligen traumatiskt upplevda livshändelser har 

studerats i relation till KASAM där resultatet visade att KASAM är en avgörande variabel för 

individers hälsa (Wolff & Ratner, 1999). Signifikanta resultat visar på korrelationer mellan 

KASAM till sin familj och högt socialt stöd, mindre stress och generellt högre livskvalitet (Ngai 

& Ngu, 2013). Studier som Antonovsky och Sagy (1986) gjort visar att individer under 

tonårsperioden kan påverkas med avseende på KASAM där stabil gemenskap och känslomässig 

närhet fungerade som avgörande faktorer. Dessutom visade studien på att graden av KASAM 

ökade i takt med ålder hos individerna där pojkar visade på ständigt högre grad jämfört med 

flickor. Cohen et al. (2008) påvisar i sin studie att män skattades högre på KASAM, vilket även 

gällde högutbildade individer. Dessutom visade samma studie att individer med högre KASAM 

rapporterade bättre förmåga att hantera samt utstrålade större förtroende att klara av stressfulla 

situationer. Det har också gjorts studier på individer med funktionsnedsättningar och 

dysfunktion i relation till KASAM. Renas et al. (1996) undersökningar ger stöd för KASAM 

som bidragande faktor till hälsa och psykosocial funktion där nivån av KASAM är avgörande 

för individuella skillnader i stresshantering av situationer som rör funktionsnedsättning. 

Dessutom har studier på funktionsnedsatta (Lustig et al., 2000) och närstående till individ med 

dysfunktion (Rena, Moshe & Abraham, 1996) visat på samband mellan KASAM och 

anpassning hos individerna. 
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Känsla av sammanhang och dess relation till stress 
 

Delgados (2007) studie påvisar att det föreligger samband mellan KASAM och skattning på 

PSS. Detta då det visade på att ju högre grad av KASAM desto lägre värden på PSS jämfört 

med individer med lägre grad KASAM. Studien visade även på negativ korrelation mellan PSS 

och livskvalitet hos individer där ju lägre stress desto högre livskvalitet gällde.  

Graden av stress påverkas av flertalet faktorer som exempelvis avsaknad av socialt stöd 

(Cohen & Ashby Willis, 1985) och ekonomi (Antonovsky, 1979, 1987) där olika mängd stress 

uppfattas olika beroende på mottaglighet hos individ där KASAM är en avgörande faktor. 

Antonovskys (1987) teori om stress som någonting dels skadligt dels gynnsamt är någonting 

som får stöd i studier (Lu, 1994) som gjorts på studenter. Resultaten visar att stress kan vara 

skadligt för studenters välmående då det kan leda till känsla av ångest. Ångest har även visats i 

andra studier på stark korrelation med KASAM (Frenz et al., 1993). Denna ångest kan även 

nyttjas i positiv bemärkelse i lägen då de brukas som motivationskälla då det hos studenterna 

bidrar till hårt arbete som resulterar i prestation och goda resultat. 

Könsskillnader hos studenter är en annan faktor som rapporterats påverka graden av 

KASAM där kvinnliga studenter visar högre stress och löper ökad risk för insjuknande i 

depression jämfört med manliga studenter (Dahlin, Joneborg & Runeson, 2005). Misra och 

McKean (2000) redogör för signifikanta resultat mellan akademisk ångest och stress där 

kvinnor rapporterade högre grad än män. Utöver dessa faktorer i skapande av stress finns det 

även andra gemensamma faktorer som studenter upplever stressfyllda där bland annat är 

separation från familjen där neurotisicm visat sig korrelera positivt med individers livshändelser 

och akademisk stress (Lu, 1994). Zielinska- Wieczkowska et al. (2012) fick även resultat som 

indikerade på korrelation mellan grad av utbildningsnivå och KASAM hos studenter, dock 

kunde inte någon signifikans urskiljas mellan kön, ålder och civilstånd med avseende på känsla 

av sammanhang.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Med grund i den ovan benämnda forskning kommer föreliggande studie fokusera på relationen 

mellan KASAM och upplevd stress hos individer. Syftet med studien är att kartlägga samband 

mellan KASAM och upplevd stress hos högskolestuderande (samt att urskilja eventuella 

variabler som relaterar till sambandet mellan dessa). De frågeställningar som studien har för 

avseende att besvara är: 

1. Föreligger det ett samband mellan KASAM och upplevd stress? 

2. Föreligger det ett samband mellan grad av delaktighet och upplevd stress? 

3. Föreligger det en könsskillnad med avseende på stress? 

4. Hur mycket av variationen i stress kan förklaras av samtliga oberoende variabler? 

5. Föreligger det en skillnad i korrelation mellan KASAM och stress hos män respektive 

kvinnor? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
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Totalt samlades 302 enkäter in via ett tillgänglighetsurval vid en högskola i Mellansverige. 

Deltagarna i studien utgjordes av manliga och kvinnliga högskolestuderande med olika 

programinriktningar (ekonom, innovation, folkhälsa och frikurs/annat).   

Partiella bortfall uppvisades i studien där 2 (0.7%) av studenterna inte besvarade frågan om 

extraarbete, 4 (1.3%) inte besvarade frågan om barn, på variabeln delaktighet föll 4 (1.3%) bort 

och för relationsstatus skedde ett bortfall på 2 (7%). För variabeln KASAM fanns ett bortfall 

på 6 (2%) och för PSS gällde ett bortfall på 11 (3.8%) studenter. Någon ersättning till 

studenterna som medverkade utgick inte.  

 

 

Material 
 

En enkät bestående av 35 frågor uppdelad i tre avsnitt som kom att ligga till grund för studien 

delades ut. Den första delen utgjordes av åtta frågor som berörde bakgrundsfakta om studenten. 

Dessa efterfrågade födelseår, kön, programtillhörighet, antal studerade terminer på högskola, 

civilstånd, om studenten hade barn, extra arbete under studietiden samt om eventuellt 

delaktighet i någon form av aktivitet på fritiden. Bakgrundsvariablerna kön och delaktighet 

användes vid analysen medan övriga bakgrundsvariabler i enkäten användes för att beskriva 

deltagarna. Vid analysen kodades kvinnor med 0 och män med 1, delaktighet i aktivitet 1-2 

gånger/veckan kodades med 1, 3-4 gånger/veckan kodades med 2, 5 eller fler gånger/veckan 

kodades med 3 och ingen delaktighet i aktivitet kodades med 4. Variabeln delaktighet kodas 

om med tre dummyvariabler där 1-2 gånger/veckan kodades med Delaktighet_D1, 3-4 

gånger/veckan kodades med Delaktighet_D2 och 5 eller fler gånger kodades med 

Delaktighet_D3.  

 

Känsla av sammanhang- formulär. I den andra delen av enkäten användes den svenska 

översättningen av KASAM- formuläret gjord av Magnus Elfstadius i boken Hälsans mysterium 

av Aaron Antonovsky (1987). KASAM var mätt med Antonovskys (1987) KASAM-skala, även 

refererad till som livsorienterade frågeformulär. Skalan har hög reliabilitet samt validitet (e.g. 

Eriksson & Lindström, 2006). Denna studie utgick från den förkortade 13-gradiga versionen av 

KASAM-skalan. Tre komponenter mäts och utgör konceptet i KASAM-skalan vilka är 

följande; begriplighet (kognitiv), hanterbarhet (beteendemässig) samt meningsfullhet 

(motiverande) (Antonovsky, 1987, Eriksson & Lindström, 2006). Begriplighet mättes med fem 

frågor, exempelvis ”Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du 

trodde du kände väl?”. Hanterbarhet mättes med fyra frågor, exempelvis ”Har det hänt att 

människor som du litade på har gjort dig besviken?”. Meningsfullhet mättes med fyra frågor, 

exempelvis ”Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig?”. Då skalan uttrycker sig i tre olika komponenter, tittar man på den totala modellen som 

innefattar alla tre komponenter tillsammans och inte på varje enskild komponent. 

Svarsalternativen är givna i en sjugradigskala med olika angivna ytterändar som alternativ vid 

besvarande av frågorna. Skalan går från 1 (mycket sällan, har aldrig hänt, helt saknat mål och 

mening, mycket ofta, glädje och djup tillfredsställelse, aldrig, du över-eller undervärderar dess 

betydelse) till 7 (mycket ofta, har ofta hänt, genomgående haft mål och mening, mycket 

sällan/aldrig, smärt och leda, du såg saker i dess rätta proportion). Frågorna 1, 2, 3, 7 och 10 

är negativt formulerade och ska spegelvändas (1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1). Sedan 

summeras totalpoäng över samtliga frågor. Ett minimum på 13 poäng samt ett maximum på 91 

poäng kan uppnås, där ju högre poäng desto högre känsla av sammanhang gäller (Antonovsky, 

1987). I den aktuella studien uppmättes Cronbachs alfa till .795. 
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Perceived stress scale (PSS). I den tredje delen av enkäten användes den svenska 

översättningen av PSS (gjord av Ingibjörg Jonsdottir) som utvecklats av Cohen et al. (1983) för 

att mäta kriterievariabeln upplevd stress. PSS är ett världsomfattande instrument bestående av 

14 frågor som mäter graden av hur individen uppfattat stressfulla situationer den senaste 

månaden (Pbert, Doerfler & DeCosimo 1992). Skalan är utformad för att urskilja den enskilda 

individens grad av hur livet uppfattas oförutsägbart, okontrollerbart och överbelastat (Averill, 

1973; Cohen et al., 1983; Cohen & Williamson, 1988). Skalan är femgradig och sträcker sig 

från 0 (aldrig), 1 (nästan aldrig), 2 (ibland), 3 (ganska ofta) till 4 (väldigt ofta). Frågorna 4, 5, 

6, 7, 9, 10 och 13 positivt formulerade och ska spegelvändas (0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0). Sedan 

summera poängen över samtliga 14 frågor där ju högre poäng på PSS, desto högre grad upplevd 

stress (Cohen et al., 1983). Minimumpoängen på skalan är noll och maximumpoängen är 56. 

Frågor som finns formulerade i enkäten är exempelvis: ”Hur ofta har du under den senaste 

månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat har inträffat?”, ”Hur ofta har du under 

den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att hantera personliga problem?” och 

”Hur ofta har du känt under den senaste månaden haft kontroll över hur du använder din tid?”. 

Instrumentet har visat på hög test- retest validitet samt intern validitet i tidigare studier (Cohen 

et al., 1983; Cohen & Williamson, 1988). I den aktuella studien uppmättes Cronbachs alfa till 

.824. 

 

 

Procedur 
 

Via sex stycken föreläsningar på den högskola där studien var förlagd tillfrågades deltagarna 

om medverkan. Respektive föreläsare kontaktades via mail eller telefon för godkännande samt 

överenskommelse av datum och tid för genomförande av datainsamling. I samband med 

utdelning av enkät lämnades muntlig samt skriftlig information. Studenterna informerades om 

syftet med studien, att medverkan var frivillig, att insamlat material behandlas anonymt samt 

att insamlad data endast kommer användas i studiens syfte. Skriftligt fick studenterna också ta 

del av författarna av uppsatsens kontaktuppgifter för frågor eller funderingar. Vid fyra av sex 

föreläsningar skedde ifyllnad av enkät under föreläsningstiden, vid den femte skedde det i 

samband med rast och vid den sjätte gavs studenterna tid att under rast fylla i där materialet 

sedan inhämtades av en av författarna till uppsatsen. Efter att studenterna fyllt i enkäten 

tackades de dels skriftligt och dels muntligt för visat intresse.  

 

 

Databearbetning  
 

Insamlat material bearbetades i det statistiska dataprogrammet SPSS. Deltagare som avstått 

svara på enstaka frågor togs med i analysen. För att besvara de 3 första frågeställningarna 

beräknades Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienter för samtliga variabler. En 

envägsanova för oberoende mätningar genomfördes på variabeln delaktighet (fråga 2) i syfte 

att ytterligare undersöka eventuell signifikans. Frågeställning 3 undersöktes vidare med t-test 

för oberoende mätningar. För att besvara frågeställning 4 genomfördes en multipel linjär 

regressionsanalys. Bakgrundsvariabeln delaktighet kodades om till dummyvariabler innan 

regressionsanalysen genomfördes. Därefter fördes prediktorerna KASAM, delaktighet och kön 

in samtidigt för att se hur stor del av variationen i kriterievariabeln PSS som kunde förklaras av 

samtliga ovan angivna prediktorer tillsammans. Frågeställning 5 besvarades med 

genomförande av separata korrelationstest med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficienter för män respektive kvinnor mellan prediktorn 
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KASAM och kriterievariabeln PSS.  En z-transformering utfördes, därefter signifikans testades 

det framkomna resultatet (Borg & Westerlund, 2007).  

 

 

Resultat 
 

Tabell 1 presenterat deskriptiv statistik som använts för att beskriva respondenterna i 

undersökningen.  

 

Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för Ålder, Termin, Totalpoäng KASAM samt Totalpoäng PSS. 

 

 

I Tabell 2 anges antal respondenter per variabel. 

 

Tabell 2 
Frekvensbeskrivning av variabler 

Variabel Frekvens Procent 

Kön 301 99.7 

  kvinna  

  man  

205 

96 

67.9 

31.8 

Program 

  ekonom 

  innovation  

  folkhälsa 

  frikurs och annat 

302 

162 

47 

65 

28 

100 

53.6 

15.6 

21.5 

9.3 

Barn 

  har barn 

  har ej barn 

298 

27 

271 

98.7 

8.9 

89.7 

Extrajobb under termin 

  jobbar extra  

  jobbar inte extra  

300 

170 

130 

99.3 

56.3 

43.0 

Delaktighet 

  delaktig 1-2ggr/v 

  delaktig 3-4ggr/v 

  delaktig 5 eller fler 

  nej, är inte delaktig 

298 

75 

85 

69 

69 

98.7 

24.8 

28.1 

22.8 

22.8 

Relationsstatus 

  ej i relation 

  i relation 

300 

134 

166 

99.3 

44.4 

55.0 

 

 

I Tabell 3 redovisas resultaten för frågeställningarna 1-3. För frågeställning 1 gäller att ett 

statistiskt signifikant negativt samband går att avläsa mellan KASAM och upplevd stress (p < 

.001). Detta indikerar att högskolestudenter som har högre grad KASAM visar lägre grad av 

Variabel Minimum Maximum M SD n 

Ålder 19.00 43.00 22.50 3.85 302 

Termin 1.00 9.00 2.20 1.86 296 

KASAM 24.00 85.00 61.25 10.45 296 

PSS 6.00 41.00 23.71 6.69 291 



9 
 

  

upplevd stress. Inget statistiskt signifikant resultat kunde stödjas i frågeställning 2 mellan grad 

av delaktighet_D1 (p = .934), delaktighet_D2 (p = .348), delaktighet_D3 (p = .494) och upplevd 

stress. För frågeställning 3 gick det att urskilja ett statistiskt signifikant negativt samband mellan 

kön och upplevd stress (p = .021). För samma frågeställning genomfördes även ett t-test mellan 

manliga och kvinnliga högskolestudenter [t (288) = 2.320, p = .021], men ingen hög 

effektstorlek (n2 = 0.02) kunde påvisas. Samt visade resultatet att de manliga 

högskolestudenterna tenderar ha mindre upplevd stress än vad de kvinnliga 

högskolestudenterna uppges ha. En envägs variansanalys för oberoende mätningar 

genomfördes för att understödja föregående resultat gällande frågeställning 2. Resultaten visade 

att ingen statistisk signifikans förelåg mellan variabeln delaktighet (F3,283 = 1.133, p = .336) och 

skattning på PSS. 

Utöver de resultat på frågeställningarna som studien hade för avseende att undersöka kunde 

det mellan KASAM och relationsstatus urskiljas ett statistiskt signifikant positivt samband där 

individer i relation har en högre skattad KASAM (p < .001). Även ett statistiskt signifikant 

positivt samband förelåg mellan KASAM och delaktighet_D2, där de högskolestudenter som 

är delaktiga i någon form av aktivitet 3-4 gånger i veckan skattar högre grad av KASAM (p = 

.004). 

Med avseende på frågeställning 4 visar modellen att ett statistiskt signifikant samband (F5, 

279 = 53.685, p < .001) föreligger mellan kriterievariabeln PSS och prediktorvariablerna 

KASAM, delaktighet, kön.  

Frågeställning 5 kunde med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

konstatera att de manliga studenterna hade ett lägre samband mellan KASAM och PSS (r =  -

.594,  p < .001) i jämförelse med de kvinnliga studenterna (r = -.734, p < .001). Resultatet från 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienter signifikanstestades med Fisher z-test (z = 

1.96, p = .05). 
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Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ålder -              

2. Köna -.05 -             

3. Program_D1b1 .02 .04 -            

4. Program_D2b2 .21** -.20** -.23** -           

5. Program_D3b3 .01 .10 -.14* -.17** -          

6. Termin .19** -.10 -.25** -.03  .33** -         

7. Relationsstatus c .23** -.24** -.01 .08 -.06 .04 -        

8. Barn d    -.71** -.01 -.06 -.17* .06 .02    -.28** -       

9. Extraarbete e -.10 .05 -.01 .08 .02     -.14* -.11 .07 -      

10. Delaktighet_D1f1 .10 -.08 .01 .05 -.03 .04 -.02 -.07 -.07 -     

11. Delaktighet_D2f2 .03 .03 -.06 .04 .08 -.01 .12* .04 -.00 -.37** -    

12. Delaktighet_D3f3 -.06 .14* -.06 -.00 -.01 .03 -.12* .11 -.03 -.32** -.35** -   

13. KASAM -.06 .04 -.07 .01 -.04 .02 .20** -.04 -.05 -.02 .17** .01 -  

14. PSS .04 -.14* .01 -.02 -.01 -.02 -.02 .03 .12* -.01 -.06 -.04 

 

-.69** - 
Not. N = 285-302. *p < .05, ** p .01 

 a Kvinnor kodades med 0 och män med 1  

 b1 
Program_D1 (Innovationsprogrammet = 1),

 b2
Program_D2 (Folkhälsoprogrammet = 1), b3 Program_D3 (Fristående kurs/Annat = 1) 

 c I icke-relation kodades med 0 och i relation med 1 

 d Har barn kodades med 0 och har ej barn med 1 

 e 
Jobbar extra under terminen kodades med 0 och jobbar ej extra under terminen med 1 

 f1 Delaktighet_D1 (1-2 ggr/v = 1), f2 Delaktighet_D2 (3-4 ggr/v = 1), f3Delaktighet_D3 (5 eller fler ggr/v = 1)   
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Tabell 4 
Modell för prediktion av PSS 

 

Not. * p < .05, ** p < .01    
a 1 Delaktighet_D1 (1-2 ggr/v = 1), 

a 2 Delaktighet_D2 (3-4 ggr/v = 1), 
a 3Delaktighet_D3 (5 eller fler ggr/v = 1)   

 

 

 B SE 

KASAM -.45** .03 

Delaktighet_D1a1 

Delaktighet_D2a2 

Delaktighet_D3a3   

-.10 

.91 

.03 

.83 

.82 

.85 

     Kön -1.60* .62 

 

Modellsammanfattning 

 

F 53.69** 

(df) 

R2 

(5, 279) 

.49 
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Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan KASAM, delaktighet, kön och upplevd 

stress hos högskolestuderande samt att se hur stor del av variationen i upplevd stress som kunde 

förklaras av variationen i samtliga variabler. Resultat visade på samband mellan KASAM och 

upplevd stress samt kön och upplevd stress. Test visade på könsskillnader i relationen mellan 

KASAM och upplevd stress där kvinnor har högre grad korrelation.  

Den första frågeställningen visade på signifikanta negativa samband mellan KASAM och 

upplevd stress mätt med PSS hos högskolestudenter. Resultatet kan stödjas av tidigare studier 

(e.g. Delgado, 2007). Att de negativa korrelationerna visade på signifikans kan förslagsvis 

förklaras genom att studenterna som har en hög KASAM upplever lägre stress. Detta kan 

förklaras av att studenterna känner att studierna är begripliga, hanterbara och meningsfulla och 

därför har en lägre mottaglighet av stressorer de utsätts för. Begriplighet som komponent kan 

bidra till att studenten kan angripa uppgifter, även i de fall då de upplevs svåra, på ett förklarligt 

sätt. Vidare innebär detta att situationer är förklarliga då de inte kommer upplevas som motstånd 

som resulterar i stress utan snarare som förutsägbara och kontrollerbara. En student som känner 

delaktighet med studiekamrater och ställs inför en uppgift kan antas ha hög hanterbarhet vilket 

således leder till bättre självförtroende. Hanterbarheten hjälper studenten att ta sig an uppgifter 

med förhoppning om att det löser sig. En sådan inställning bidrar till att studentens upplevda 

stress inte blir lika påtaglig och lättare att kontrollera. Upplevelsen av meningsfullhet kan 

förklara sambandet mellan KASAM och upplevd stress då studenter ser studierna som en 

investering värd att lägga ner tid och energi på. En hög grad meningsfullhet kan ses som en 

motiverande drivkraft för studenten vilket bidrar till målmedvetenhet. Med klara och tydliga 

mål att sträva mot kommer studenten med större sannolikhet kunna möta studierelaterade 

stimuli på ett betydelsefullt sätt som resulterar i minskad grad av upplevd stress. Detta 

resonemang utgår från Antonovskys (1979, 1987) operationalisering av begreppet KASAM.  

Frågeställningen rörande hur delaktighet relaterar till upplevd stress visade icke- signifikanta 

resultat. Frågan om delaktighet hade för avseende att undersöka hur det sociala nätverket 

inverkar på upplevd stress. Resultatet är motsägande tidigare forskares (Cohen & Ashby Willis, 

1985; Cohen & McKay, 1984; Wolff & Ratner, 1999) resultat som visat på det betydelsefulla 

med starkt socialt nätverk. Dessutom kan detta kopplas samman med komponenten 

meningsfullhet i KASAM (Antonovsky, 1979, 1987). Att korrelationen mellan upplevd stress 

och delaktighet hos högskolestudenterna visade på icke-signifikans bör därmed inte tolkas som 

att det sociala stödet är utan betydelse. Det kan snarare vara orsakat av det faktum att socialt 

stöd inte är mätt på rättvist sätt och att det sociala stödet för studenterna snarare kommer från 

andra källor eller faktorer. Ett exempel på en sådan källa skulle kunna vara huruvida man 

befinner sig i en relation eller inte. Dessa relationer förelåg mellan KASAM och relationsstatus 

där studenter i relation skattade sig högre på KASAM än de som inte var i relation.  

Gällande frågeställning nummer tre som undersöker om kön relaterar till grad av upplevd 

stress fick i föreliggande studie signifikanta resultat. De könsskillnader som förelåg i studien 

var att kvinnliga högskolestudenter har en högre grad upplevd stress jämfört med män. En 

förklaring till att kvinnorna rapporterade högre grad upplevd stress kan ha att göra med att 

manliga studenter hanterar kraven på ett mer fördelaktigt sätt än vad de kvinnliga studenterna 

gör. Kraven under studierna kan förslagsvis innebära stress, press och bristande självförtroende 

till de stimuli som de utsätts för, vilket kan innebära att en känsla av att inte ha kontroll infinner 

sig vilket bidrar till en ökning i stressnivåer. Detta resonemang stöds av de resultat som Frenz 

et al. (1993) fått fram gällande examinationsuppgifters inverkan på individers upplevelse av 

stress. Resultatet i föreliggande studie som ovan presenterats var i likhet med det Dahlin et al. 

(2005) fått fram i studier gällande att kvinnor har högre rapporterad stress.  
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Regressionsanalysen som genomfördes för att besvara fråga fyra visade att 49 procent av 

variationen i upplevd stress kan förklaras av variationen i samtliga tre prediktorer tillsammans.  

Resultatet för den femte frågeställningen är, som nämnts tidigare i diskussionen, i enlighet 

tidigare forskning (e.g. Dahlin et al., 2005). Föreliggande studie påvisar att det finns samband 

mellan skattad PSS och KASAM samt att det finns en könsskillnad mellan dessa. Skillnaden 

indikerade att kvinnor i relation till män visar på större samband mellan KASAM och upplevd 

stress mätt med PSS. Detta skulle förslagsvis kunna förklaras av att kvinnor generellt tillhör en 

grupp som har lägre KASAM. Om detta är fallet skulle det innebära att kvinnor även i 

studierelaterade situationer inte ser studierna som begripliga, hanterbara och meningsfulla och 

därmed rapporterar högre grad upplevd stress för klara av dem. Det sistnämnda gällande 

könsskillnader och stress kan stödjas av det faktum att kvinnor i större utsträckning rapporterar 

högre upplevd stress i relation till akademiska studier (Misra & McKean, 2000). Samma studie 

visade att män tenderar ha lägre stress, vilket skulle kunna innebära att de har en högre 

stresströskel och således upplever att studierna är gripbara och att motstånd går att hantera samt 

att investering i studier ses meningsfulla för de manliga studenterna. Detta är ett antagande som 

författarna av föreliggande studie gjort utifrån tidigare forskning som utfärdats på de separata 

variablerna KASAM och PSS. 

 

 

Styrkor och svagheter 
 

Den största styrkan i studien är den höga frekvensen på undersökningsdeltagare, där urvalet har 

en representativ könsfördelning. Detta innebär att den externa validiteten blir mer tillförlitlig 

på de olika analystesterna. En annan styrka med undersökningen är att två väletablerade 

mätinstrument användes. Mätinstrumenten KASAM och PSS är tillförlitliga då de är välkända 

och vanligt förekommande inom forskningsvärlden (Cohen et al., 1983; Cohen & Williamson, 

1988; Eriksson & Lindström, 2006). Fördelaktigt i studien är användandet av den förkortade 

versionen av Antonovskys 13-gradiga skala. Detta genererade i en lätthanterlig enkät med totalt 

35 frågor. Däremot kan det ses som en nackdel i användandet av den förkortade versionen av 

KASAM då den inte är lika omfattande som den fullständiga versionen. Framtida forskning bör 

därför noga betrakta för- och nackdelar med versionerna i relation till enkäten som helhet för 

optimalt resultat med specifik undersöknings syfte.  

En svaghet med undersökningen är att tillgänglighetsurval användes. Om ett slumpmässigt 

urval gjorts där fler högskolor inkluderats skulle generaliserbarheten sannolikt vara större. 

Detta bör, i mån av tid, tas i beaktande vid framtida forskning inom området för att optimera 

studien och dess resultat. Dessutom skulle en bredare och större studie kunna generera i 

kartläggning av vilka faktorer som orsakar upplevd stress hos högskolestuderande.  

En annan svaghet var ett hot mot den interna validiteten vid besvarande av enkäten som 

orsakats av flertalet bortfall på enstaka frågor på olika variabler. Ifall medelvärden, istället för 

blanksteg, införts på de variabler där bortfall uppstod skulle det minimera risken för felaktiga 

resultat. Ytterligare ett hot mot den interna validiteten var att variabeln delaktighet som syftade 

till att mäta det sociala nätverket inte visade på signifikans vilket motsäger tidigare forskares 

(Cohen & Ashby Willis, 1985) resultat. Därför är önskvärt att framtida forskning utvecklar ett 

bredare mätinstrument för att kunna urskilja fler aspekter som påverkar det sociala nätverket 

hos individer. Vilket förhoppningsvis kan leda till resultat som är samstämmiga med tidigare 

forskning. 

 

 

Slutsats 
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Studien visade att KASAM och kön påverkar graden av högskolestudenters upplevda stress. I 

vilken utsträckning dessa faktorer påverkar den upplevda stressen svarar inte studien på. Dock 

kan högskolor ha i åtanke att KASAM är en faktor som mildrar stress och kan bidra till ett 

hälsofrämjande arbete. Könsskillnaderna visade att de kvinnliga studenterna tenderar ha lägre 

grad KASAM och således högre grad upplevd stress jämfört med de manliga studenterna. Det 

skulle vara av intresse att i framtida forskning utröna vilka faktorer som bidrar till skillnaderna 

mellan männens lägre nivå av upplevda stress och kvinnornas högre nivå av upplevda stress. 

Dock visade sig delaktighet inte påverka studenternas grad av upplevd stress. Detta resultat var 

överraskande för forskarna då tidigare studier (Cohen & Ashby Willis, 1985) visat på 

betydelsen av ett starkt socialt nätverk för att mildra graden av stress. Framtida forskare kan 

med fördel ha detta i beaktande vid studier av delaktighetens betydelse i relation till upplevd 

stress vid utformandet av mätinstrument.  
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