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SAMMANFATTNING 

Stress och stressrelaterade sjukdomar är ett problem i dagens samhälle och de som främst är 

drabbade är unga människor. Stressen är dessutom ojämnställt fördelad då kvinnor drabbas 

värre än män. För studenter kan stress vara en faktor som påverkar deras studieprestation 

negativt. Syftet med studien var att undersöka självupplevd stress bland högskolestudenter 

på Mälardalens högskola samt analysera om det finns skillnader avseende kön och 

utbildningsprogram. Studien hade en kvantitativ ansats där en tvärsnittsdesign användes. 

Data samlades in genom enkäter och totalt besvarades 72 enkäter av studenter ifrån fyra 

olika program på Mälardalens högskola. Data analyserades genom chi-2-tester i 

statistikprogrammet SPSS. Resultatet visar att studenterna upplever ett visst mått av stress 

men inte kan sägas vara mycket stressade eller fria från stress. Resultatet visade både köns- 

och programskillnader som inte var statistiskt signifikanta. Programskillnaderna kunde dock 

härledas till könsskillnaderna då tre av fyra program var antingen starkt mans- eller 

kvinnodominerade. Slutsatserna av studien är att studenterna upplever en viss stress samt 

att det fanns skillnader avseende kön och program som ej var statistiskt signifikanta. 

Nyckelord: Könsskillnader, Stress, Studenter, Utbildningsprogram 

  



ABSTRACT 

Stress and stress related diseases is a problem in today’s society and those most affected by it 

are young people. The stress is also unequal as women are more affected than men. For 

students stress can be a factor that affects their performance in school negatively. The aim of 

the study was to investigate for perceived stress among students at Mälardalen University 

and analyze gender and study program differences. The study had a quantitative approach 

and was conducted thru a cross-sectional study. The study was answered by 72 

questionnaires that were completed by students from four study programs at Mälardalen 

University. The data of the study was analyzed by chi-2-tests in the data program SPSS. The 

result of the study gave an account of the perceived stress among the students who reported 

to perceive some stress, but it was neither high nor low. The results showed gender- and 

study program-differences that were not statistically significant. However the differences 

among study programs could be traced to the gender differences as three out of four 

programs were male or female dominated. The conclusions of the study are that the students 

have some perceived stress and that there are some differences in perceived stress for gender 

and study programs that are not statistically significant. 

Keywords: Gender differences, Stress, Students, Study program differences 
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1 INTRODUKTION  

Vår värld har förändrats genom århundradena och med dessa förändringar har även 

sjukdomspanoramat förändrats. Idag är ett av de största folkhälsoproblemen den psykiska 

ohälsan. Problemen med psykisk ohälsa har under de senaste decennierna växt, särskilt i 

form av stressrelaterade besvär. Problemen märks inte minst bland de yngre i befolkningen. 

Att börja studera på högskolenivå är för många ett nytt kapitel i livet och en stor omställning 

mot vad individer sedan tidigare är vana vid. Det är en tid då många individer får en chans 

till att leva ut, testa gränser och lära känna nya människor. Men individen får även nya 

ansvar kring att klara ekonomi och bostad samtidigt som individen ska nå bra resultat i 

skolarbetet vilket ger en pressad situation. Frestelser och krav ska hanteras på samma gång.  

Valet av ämnesområde grundar sig på tre år av högskolestudier som författaren själv har 

genomlevt med upp- och nedgångar och jakt på deadlines. Men det är intressant att lyfta 

blicken utöver den egna personliga kretsen och fråga studenter om hur stressade de upplever 

att de är. I forskningen kring stress framgår det att kvinnor är mer stressade än män, men 

forskningen om vilka utbildningar som där studenterna är mest drabbade av stress är idag 

bristfällig. Den här studien väljer därför att dels undersöka om dessa könsskillnader finns 

även på Mälardalens högskola, men även hur den självupplevda stressen skiljer sig mellan 

olika utbildningsprogram. 

2 BAKGRUND 

 Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). 

Sjukdomspanoramat i västvärlden har förändrats med tidens gång. Från att 

infektionssjukdomar och skador var de största hoten via välfärdssjukdomar genom 

industrialiseringen till dagens läge. Idag tar informationssamhället allt större plats och 

sjukdomar relaterade till psykosociala förhållanden tycks spela en allt större roll (Währborg, 

2009). WHO kopplar den psykiska hälsan till främjande av välmående, förebyggande av 

psykiska sjukdomar och behandlandet av psykiska sjukdomar 

(http://www.who.int/topics/mental_health/en/). Psykisk ohälsa utlöses till stor del av 

påfrestande omständigheter eller livshändelser och ger upphov till olika diagnoser som 
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exempelvis ångest eller depression, två besvär som kan kopplas till stress (Socialstyrelsen, 

2003).  

Varje år har ungefär en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykiskt besvär 

och den ekonomiska kostnaden för de psykiska besvären är ungefär 2 % av Sveriges BNP, 7,7 

miljarder euro. Ungefär hälften av kostnaden går till att behandla individer med psykiska 

besvär och den andra hälften är kostnader i samband med förlorat arbete. Besvären kostar 

samhället olika mycket per person beroende på vilken typ av besvär det är. Affektiva 

störningar så som depression utgör den största totala kostnaden för samhället trots att de 

inte kostar så mycket per person. Det stora antalet diagnoser gör dock att kostnaden i 

slutändan blir stor (OECD, 2013). Antalet sjukfall för psykisk sjukdom ökar i samhället, vid 

utgången av 2014 fanns det drygt 71 000 pågående sjukfall i psykiska diagnoser, 

motsvarande siffra år 2012 var cirka 48 000. Sjukfallen i psykiska diagnoser utgjorde 40 % av 

alla sjukfall och den vanligaste diagnosen var akut stressreaktion som utgjorde 14 % av alla 

sjukfall. Antalet individer med akut stressreaktion har ökat från ungefär 15 000 fall år 2012 

till ungefär 26 000 fall år 2014 (Försäkringskassan, 2015). 

2.1 Stress 

Stress är ett svårdefinierat begrepp som betyder olika saker för olika personer. Nutida 

definitioner av stress tar upp hur yttre stressande faktorer ger en reaktion som leder till inre 

biokemiska, fysiologiska, beteende- och psykiska förändringar. Forskare gör skillnad på 

stress som är skadlig (distress) och positiv stress som kan vara fördelaktig för en individ 

(eustress). Dessutom gör forskarna skillnad på akut stress, som uppstår tillfälligt och kopplas 

till en viss situation, och kronisk stress som ständigt påverkar individen (Ogden, 2007). 

Andersson (2009) beskriver tre olika inriktningar inom begreppet stress. Det är 

stimulusbaserade, responsbaserade samt processorienterade modeller. De stimulusbaserade 

modellerna ser stress som egenskaper hos vissa stimuli i omgivningen som står för en 

påfrestning på en individ. Gemensamt för de olika stimulusgenererade stressfaktorerna är att 

de ses som normativt stressade, alltså hur stressande olika påfrestningar bör vara vilket gör 

att de stimulusbaserade modellerna inte tar hänsyn till att olika individer kan reagera olika 

på olika påfrestningar (Andersson, 2009). 

Inom de responsbaserade modellerna av stress är det vanligt att definiera stress så som Hans 

Selye gjorde det år 1956, att stress är kroppens ospecifika respons på krav som ställs på den. 

De responsbaserade modellerna är vanliga inom biologiska och medicinska sammanhang och 

det är där vanligt att stress definieras som kroppens ospecifika respons på krav som ställs på 

den. Utifrån ett normalt, stabilt tillstånd kallat homeostas påverkas kroppen av olika 

stressorer som rubbar denna jämvikt och leder till stress. Inom definitionen ingår något som 

kallas adaptionssyndromet där en organism först mobiliserar sina resurser för att möta ett 

hot (alarmreaktionen), sedan anpassar sig kroppen till hotet och börjar sitt motstånd 

(motståndsstadiet) och slutligen kommer utmattningsstadiet efter en period av misslyckade 

anpassningsförsök. Liksom de stimulusbaserade modellerna tar de responsbaserade 
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modellerna inte hänsyn till att olika individer reagerar på och kan hantera stressorer på olika 

sätt (Andersson, 2009). 

De processorienterade modellerna är mer psykologiskt förankrade där forskaren Richard 

Lazarus haft stor betydelse. Lazarus har tillsammans med Folkman år 1984 utvecklat en 

transaktionell modell för stress och stresshantering som är kognitivt och individuellt 

orienterad. Modellen lägger fokus på individens kognitiva värderingar och tolkningar samt 

sätt att hantera eller handskas med situationer som upplevs som stressande (Andersson, 

2009). Lazarus och Folkman presenterar en definition av stress som ”en relation mellan 

individ och miljö som av individen upplevs som pressande eller överstigande hans eller 

hennes resurser och hotar hans eller hennes välbefinnande” (Andersson, 2009).  

2.1.1 Stressrelaterade besvär 

Stress kan leda till flera olika typer av besvär. Sömnbesvär, ängslan och oro, ständig trötthet 

samt värk i nack- och skulderregionen är besvär som enligt Socialstyrelsen (2009) ofta är 

stressrelaterade. Stress går att koppla till en rad olika sjukdomar: Hammen (2005) visar på 

ett starkt samband mellan stress och depression, enligt Krantz & McCeney (2002) kan både 

akut och kronisk stress kopplas till kardiovaskulära sjukdomar, stress kan även göra så att sår 

läker långsammare (Kiecolt-Glaser, Loving, Stowell, Malarkey, Lemeshow, Dickinson & 

Glaser, 2005). Stress kan också påverka dödlighet, Nielsen, Kristensen, Schnohr och 

Grønbæk (2008) fann i en studie att stress gav en ökad risk för dödlighet bland män där det 

främst var unga och medelålders mäns dödlighet som ökade i samband med stress, främst 

kopplat till depression och självmord. 

2.1.2 Stressorer 

Stress triggas av olika faktorer som benämns som stressorer. Dessa stressorer är av olika 

karaktär, det finns fylo- och ontogenetiska, fysikaliska, psykologiska (emotionella och 

kognitiva) samt sociala stressorer (Währborg, 2009). De fylogenetiska stressorerna är 

stressorer som ger ungefär samma stressreaktion hos alla exponerade individer medan 

ontogenetiska stressorer enbart har effekt på enstaka individer. Fysikaliska stressorer är 

förhållanden i den fysiska miljön så som buller och andra ljud, ljus eller temperatur. 

Psykologiska stressorer handlar bland annat om observerbara beteenden, kallade typ A- och 

typ D-beteenden, som i förlängningen leder till stress men även om andra psykologiska 

förhållanden. Det finns två huvudsakliga orsaker som leder till psykisk stress, emotionella 

stressorer som beror på hur vi reagerar känslomässigt vid olika händelser samt kognitiva 

stressorer som beror på hur vi upplever och hanterar världen runtomkring oss. Sociala 

stressorer utgår från individens sociala samspel med andra där saker som kontroll över 

tillvaron och krav som ställs på individen kan leda till stress (Währborg, 2009). 

Det går även att göra skillnad på stressorer som uppstår vid ett visst tillfälle och kroniska 

stressorer som ständigt påverkar en individ. De kroniska stressorerna kan komma från en 

rad olika områden. De kan bero på exempelvis hälsoproblem, hur individen upplever sitt 
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grannskap, hur individens finansiella situation är eller problem i relationen med individens 

närmaste (Ogden, 2007). 

2.2 Stress och stressrelaterade besvär i befolkningen 

Stressrelaterade besvär påverkar även samhället i stor utsträckning, en bit in på 2000-talet 

ökade antalet långtidssjukskrivningar i befolkningen markant och den ökningen har en stark 

koppling till stressrelaterad ohälsa (Währborg, 2009). Bland befolkningen i stort skedde en 

ökning av de psykiska problemen under 1990-talet för att sedan nå en kulmen år 2001, 

därefter har en liten minskning skett. Men det är många fler idag som har ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande än hur det såg ut på 1980-talet (Socialstyrelsen, 2009). Allt fler personer 

mellan 16 och 44 år upplever sin egen hälsa som dålig och i den åldersgruppen är det 

stressrelaterade besvär som till exempel trötthet, depression eller ångest som är vanliga 

orsaker till sjukskrivning (Währborg, 2009). Hur stressen tar sig uttryck skiljer sig mellan 

olika åldersgrupper i befolkningen. Ängslan, oro och ångest ökar i åldersgruppen 16-24 år 

men minskar i åldersgrupperna 25-44 år, 45-64 år och 65-84 år. Ständig trötthet är vanligast 

bland de två yngsta åldersgrupperna medan svår nack- eller skuldervärk är vanligast bland 

hos de två äldre åldersgrupperna. Sömnproblem är för kvinnor vanligast hos de två äldre 

åldersgrupperna men ungefär lika vanligt bland alla åldersgrupperna för män. 

Även om de psykiska problemen i befolkningen har fått en viss nedgång i stort så har de 

bland unga fortsatt att öka. Självrapporterade psykiska besvär och ett nedsatt psykiskt 

välmående blir allt vanligare bland unga. Mellan 1997 och 2007 fördubblades andelen 

personer i åldrarna 20-24 som behandlats för depression, något som kan uppstå efter 

långvarig stress. Det är framförallt unga kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa, men även 

bland unga män har det skett en ökning. Ungdomar som bor hemma har mindre besvär än de 

som har flyttat hemifrån och bor ensamma. Det här är en skillnad som är tydligare bland 

unga män än bland unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). Under de senaste åren förefaller 

det som att ökningen av lättare besvär av ängslan, oro och ångest har avstannat hos båda 

könen. Men den andel som upplever svåra besvär av ängslan, oro och ångest har fortsatt att 

öka (Folkhälsomyndigheten, 2014a). De här trenderna går även att se i andra delar av 

världen. I en studie av Cohen och Janicki-Deverts (2012) som baseras på tre nationella 

undersökningar i USA utförda 1983, 2006 och 2009 framkommer det att stressen i gruppen 

”yngre än 25 år” ökade mellan 1983 och 2006 för att sedan minska mellan 2006 och 2009.  

2.3 Stress och hälsa bland studenter 

En enkätundersökning av Statistiska Centralbyrån (SCB) (2007) visar att högskolestudenter 

känner sig stressade. Under vårterminen år 2007 kände sig sju av tio studenter stressade 

minst en dag i veckan. Problemen var värre bland kvinnor än män där hälften av alla kvinnor 

i undersökningen kände sig stressade minst tre dagar i veckan, motsvarande siffror bland 

män var strax över 30 procent. Studien av Cohen och Janicki-Deverts (2012) visar att 

stressen har ökat i gruppen ”Övriga” (vilken innehåller studenter) när det handlar om 
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sysselsättning. I denna grupp har det skett en ökning mellan såväl 1983 och 2006 som 2006 

och 2009 i motsats till gruppen ”yngre än 25 år” där ökningen alltså endast skedde mellan 

1983 och 2006.  

Vaez, Kristenson och Laflamme (2004) har undersökt den självupplevda hälsan bland 

universitetsstudenter och jämfört dessa med jämnåriga individer som istället arbetar. 

Studien visade att universitetsstudenter skattar sin hälsa som sämre än de jämnåriga 

individerna som arbetade. Dessutom var det en större andel studenter som skattade sin hälsa 

som ”medel” eller ”låg” jämfört med vad forskarna hade förväntat sig. En rapport av Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN) visar att över 30 % av kvinnliga studenter bedömer sin hälsa som 

”någorlunda”, ”dålig” eller ”mycket dålig”, motsvarande siffra för manliga studenter är strax 

under 25 % (CSN, 2013). Det vanligaste rapporterade enskilda hälsobesväret i rapporten var 

stress där åtta av tio kvinnliga studenter samt sex av tio manliga studenter säger sig vara 

stressade ofta. Självrapporterad stress var även vanligt bland de studenter som klassade sin 

hälsa som ”bra” eller ”mycket bra”, bland dessa var det över 60 % som ofta upplevde sig som 

stressade, bland kvinnliga studenter med ”bra” eller ”mycket bra” självskattad hälsa var över 

70 % ofta stressade och bland manliga studenter med ”bra” eller ”mycket bra” självskattad 

hälsa var över 50 % ofta stressade (CSN, 2013). 

Stress kan även att påverka studenternas studieresultat negativt. En rapport framställd av 

Uppsala studentkår (2014) visar att en tredjedel av studenterna på Uppsala universitet 

upplever att stress och psykisk ohälsa fungerar som ett hinder i deras utbildning. Det är en 

ökning mot föregående rapport från år 2010 där det var en fjärdedel av studenterna som 

upplevde stress och psykisk ohälsa som ett hinder. Talib och Zia-ur-Rehman (2012) fann i en 

studie att ju högre nivå av självupplevd stress bland studenter, desto lägre var deras 

studieresultat. Även Struthers, Perry och Menec (2000) har sett ett samband mellan högre 

nivåer av stress och lägre betyg hos studenterna. 

Flertalet studier har genomförts som jämför studenter som studerar olika utbildningar på en 

högre nivå. Men de flesta av studierna har inriktat sig på professionsutbildningar så som 

jurister, läkare och sjuksköterskor. Det finns även studier som har undersökt stress bland 

psykologistudenter. Det är dock inte klart om inriktningen på professionsutbildningar även 

indikerar en tro på att dessa studenter är mer stressade än andra studenter (Robotham och 

Julian, 2006).  Jönsson och Öjehagen (2006) har genomfört en studie inriktad mot 

läkarstudenter. Studien visade att läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter, att 

de kvinnliga studenterna upplevde en högre stressnivå än de manliga samt att det finns ett 

starkt samband mellan stressnivå och psykiska symptom. 

2.3.1 Stressorer bland studenter 

I en litteraturöversikt har Robotham och Julian (2006) undersökt vilka stressorer som 

studenter upplever som mest påfrestande. Den första stressoren är kopplad till 

examinationer och väntan på resultat från examinationer. Stress under examinationer kan 

dessutom förvärras av att studenten har flyttat hemifrån och inte har samma stöd som 

tidigare. Finansiella faktorer är en andra stressor som kan kopplas till studenter, där 

studenter ska få ekonomin att gå ihop. Bara faktumet att börja på en högskola kan ses som en 
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stressor, särskilt om det involverar att flytta hemifrån. Studenten får nya ansvar och möter en 

ny kravbild sett till studier samtidigt som hen ska knyta nya sociala kontakter. Det här är en 

stressor som särskilt märks bland förstaårsstudenter. En av de stressorer som ses påverka 

studenterna mest är skoluppgifter som uppsatser. Att bli klar med uppgifter i tid och den 

upplevda arbetsbelastningen är orsaker till stress. Kopplat till den upplevda 

arbetsbelastningen finns ytterligare faktorer som rädsla att misslyckas och upplevd brist på 

kontroll över tiden som står till förfogande till att utföra uppgifter. 

2.4 Teoretisk referensram 

Den mest använda definitionen av stress enligt Ogden (2007) utvecklades av Lazarus och 

Launier år 1978 och deras stressteori är även den som kommer ligga till grund för denna 

studie. De ansåg att stress är ett samspel mellan en individ och dennes omkringliggande 

miljö. Om en individ ställs inför en potentiellt svår stressor, till exempel att skriva ett prov, så 

avgörs hur stressad individen känner sig av detta först genom deras uppskattning av hur 

stressande momentet är och sedan genom dennes uppskattning av sin egen förmåga att 

hantera momentet. Om en individ har en bra ”individ-miljö anpassning” resulterar det i låg 

eller ingen stress medan en dålig ”individ-miljö anpassning” resulterar i högre stress (Ogden, 

2007). 

Lazarus och Folkmans transaktionella stressmodell från år 1984 diskuterar fyra 

uppsättningar av variabler som kan påverka hur en individ anpassar sig i stressiga 

situationer. Dessa är situationens egenskaper, individens egenskaper, stimulus-specifika 

kognitiva bedömningar samt kognitiva och beteendemässiga försök att handskas med 

stressituationer. De två bedömningssituationerna (hur stressande ett moment är samt 

individens förmåga att hantera momentet) beskrivna av Lazarus och Launier innefattas i den 

tredje variabeln. Genom detta lägger definitionen av psykologisk stress vikt vid relationen 

mellan individ och miljö i termer av individens tolkningar och värderingar. (Andersson, 

2009). 

 

2.5 Problemformulering 

Den forskning och statistik som beskrivits i bakgrunden visar att stress och stressrelaterade 

besvär är en börda för samhället, allra främst bland unga och studenter. Dessutom är 

kvinnliga studenter mer stressade än manliga. Det är svårt att hitta svenska studier om hur 

stressen fördelar sig mellan olika utbildningar och det tycks finnas en kunskapslucka inom 

detta område. Därför är det av vikt att se om dessa könsskillnader existerar även på 

Mälardalens högskola, men även att se hur stressen skiljer sig mellan olika utbildningar. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka självupplevd stress bland högskolestudenter på 

Mälardalens högskola samt analysera om det finns skillnader avseende kön och 

utbildningsprogram. 

3.1 Frågeställningar 

I vilken utsträckning upplever programstudenter på Mälardalens högskola stress? 

Skiljer sig den självupplevda stressen mellan manliga och kvinnliga studenter? 

Skiljer sig den självupplevda stressen mellan olika utbildningsprogram? 

4 METOD 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvantitativ ansats. 

Studiens syfte ämnar att belysa skillnader mellan grupper och detta görs lämpligast genom 

en kvantitativ bearbetning och analys (Patel & Davidsson, 2011). I studien används en 

tvärsnittsdesign vilket innebär att data samlas in vid ett specifikt tillfälle från mer än ett fall 

vilket ska ge en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data (Bryman, 2011). Denna 

data ska sedan undersökas för att upptäcka samband mellan olika variabler. 

Tvärsnittsdesignen valdes som studiedesign då tidsaspekten ej spelade någon roll för att 

uppnå syftet. Designen var även lämplig givet studiens tidsram. 

4.1 Avgränsning 

Den här studien har avgränsats till att endast mäta självupplevd stress bland studenter som 

studerar sitt andra år på ett program på Mälardalens högskola. Detta för att studenterna i de 

olika grupperna som jämfördes skulle ha lika stor akademisk erfarenhet och inte vara 

påverkade av att vara nya studenter eller att vara på väg att avsluta sina studier. Studien 

jämför således inte olika årskurser med varandra. Anledningar till att studenterna är 

stressade, vilka stressorer som påverkar studenterna främst, har inte ingått i studien. 

Stressorerna undersöktes inte då det inte fanns något lämpligt frågeformulär tillgängligt och 

inte heller någon tid att utveckla frågor kring ämnet sett till studiens tidsram.  
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4.2 Urval 

För att genomföra studien gjordes ett bekvämlighetsurval. När ett bekvämlighetsurval 

genomförs består urvalet av de respondenter som finns tillgängliga och kan då ge en hög 

svarsfrekvens. Bekvämlighetsurvalet passade studiens tidsram men möjliggjorde även en hög 

svarsfrekvens bland de tillfrågade respondenterna. Då studiens syfte och frågeställningar 

innebar att jämföra kön och program och det fanns en önskan om åtminstone 100 

respondenter behövdes lämpliga program för studiens genomförande identifieras.  

För att kunna jämföra olika program valdes att ett program från varje av de fyra akademierna 

på Mälardalens högskola skulle tillhöra urvalet. På så vis blev inte heller de olika typer av 

utbildningar som ingick i urvalet alltför lika varandra. I och med önskan om 100 

respondenter och ett program från varje akademi behövdes ett program per akademi som 

kunde ge åtminstone 25 respondenter identifieras.  

För att ha möjlighet att få ett urval av tillräcklig storlek för studien togs kontakt med 

ansvariga för LADOK på Mälardalens högskola som har hand om betygen på högskolan. Från 

LADOK erhölls listor över antalet studenter på de olika programmen på högskolan uppdelat 

på män och kvinnor. På dessa listor fanns ungefär 40 utbildningsprogram på kandidatnivå, 

alltså utbildningsprogram där årskurs två ingår. Att veta könsfördelningen inom 

programmen var viktigt för att kunna uppnå ett önskat kriterium om lika många män som 

kvinnor i studien. Med hjälp av listorna från LADOK kunde program med tillräckligt stora 

klasser som sammanlagt även kunde ge en för studien balanserad könsfördelning 

identifieras. För att göra en uppskattning om hur många studenter som går i varje årskurs 

dividerades antalet studenter på varje program med antalet klasser som var aktiva på varje 

program under läsåret 2014/2015. 

De program som valdes hade 30-50 studenter per klass vilka sågs som lämpliga då de 

bedömdes kunna täcka behovet om 25 respondenter per program. Från Akademin för 

ekonomi, samhälle och teknik (EST) valdes Byggnadsingenjörsprogrammet, från Akademin 

för hälsa, vård och välfärd (HVV) valdes Folkhälsoprogrammet, från Akademin för 

innovation, design och teknik (IDT) valdes det Datavetenskapliga programmet och från 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) valdes Grundlärarprogrammet 

för förskoleklass och årskurs 1-3. Byggnadsingenjörsprogrammet och det Datavetenskapliga 

programmet var mansdominerade medan Folkhälsoprogrammet och Grundlärarprogrammet 

för förskoleklass och årskurs 1-3 var kvinnodominerade, vilket bedömdes kunna ge en 

jämnvikt även bland könen. 

Från början var tanken att endast studenter som studerade på Mälardalens högskola i 

Västerås skulle ingå i urvalet. Läraren för studenterna på grundlärarprogrammet för 

förskoleklass och årskurs 1-3 avslog dock förfrågan om att ha med dessa i studien då dessa 

sedan tidigare deltagit i andra studier och läraren ansåg att det skulle bli för mycket med 

ännu en, istället valdes en motsvarande klass från Eskilstuna till urvalet. 
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4.3 Enkätkonstruktion 

Enkäterna (bilaga A) som användes i studien bestod av sjutton frågor. De tre första frågorna 

behandlade bakgrundsvariabler varav två var direkt kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. De övriga fjorton utgjordes av frågeformuläret PSS-14 som mäter 

självupplevd stress. 

4.3.1 Bakgrundsvariabler 

Två av tre bakgrundsvariabler i enkäten (bilaga A) hämtades från eller inspirerades av den 

nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” (Folkhälsomyndigheten, 2014b). För att 

mäta variabeln kön användes frågan ”Är du man eller kvinna?”. Den hade två svarsalternativ, 

man och kvinna. För att mäta variabeln ålder användes frågan ”Hur gammal är du?” där 

respondenterna sedan fick fylla i sin egen ålder. Frågan inspirerades av ”Vilket år är du 

född?”. För variabeln program användes frågan ”Vilket program går du?”. Frågans 

svarsalternativ baserades på de fyra program som utgjorde studiens urval, 

byggnadsingenjörsprogrammet, folkhälsoprogrammet, datavetenskapliga programmet och 

grundlärare för förskoleklass och årskurs 1-3. Variablerna kön och program utgjorde 

oberoende variabler som skulle svara mot studiens syfte och frågeställningar. 

4.3.2 Självupplevd stress 

För att mäta självupplevd stress användes en svensk översättning av frågeformuläret 

Preceived Stress Scale-14 (PSS-14) från Institutet för stressmedicin (2012). Formuläret 

utvecklades ursprungligen av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) och utarbetades efter 

Lazarus transaktionella stressteori. Formuläret består av fjorton frågor som utgår från en 

likertskala där respondenterna ska skatta hur ofta de under den senaste månaden har varit 

med om stressfyllda upplevelser. Frågorna är både negativt laddade som ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat har 

inträffat?” och positivt laddade som ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att 

du effektivt kunnat hantera viktiga förändringar som inträffat i ditt liv?”. Skattningen görs 

genom en femgradig skala som går mellan Aldrig (0) och Mycket ofta (4). Formulärets frågor 

är allmänna och riktar sig inte mot någon särskild grupp i samhället eller mot någon särskild 

form av stress. Formuläret är utformat för att mäta till vilken grad individer upplever att 

deras livssituation är stressande. Sju av de fjorton frågorna är positivt laddade och svaren till 

dessa frågor omvänds vid sammanräkningen för att alla frågor ska mäta samma sak. Dessa 

frågor är nummer 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13. Den totala poängen för alla frågor hamnar mellan 0 

och 56 där höga poäng indikerar en hög nivå av självupplevd stress (Cohen et al., 1983). 

Formuläret har dock inte några bestämda nivåer för vad som kan betraktas som exempelvis 

”hög”, ”medel” eller ”låg” stress utan ger forskaren en möjlighet att jämföra olika grupper 

inom den studie som genomförs. Frågeformuläret är fritt att användas så länge som det 

används för icke-vinstdrivande akademiska projekt eller undervisning 

(http://www.psy.cmu.edu/~scohen/). 
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4.3.3 Test av PSS-14 

För att mäta reliabiliteten av PSS-14-formuläret genomfördes ett Cronbach's Alpha-test på 

formuläret. Testet gav frågeformuläret en Cronbach's Alpha-poäng på 0,876 vilket tyder på 

att PSS-14-formuläret har en hög reliabilitet. 

4.4 Datainsamling 

För att nå studenterna undersöktes vilka kurser de studenter som gick andra året i de fyra 

utvalda programmen gick, via MDHs hemsida. Därefter kontaktades lärarna för dessa kurser 

för att få möjlighet dela ut och samla in enkäter i samband med undervisningen. Lärare för 

tre av programmen var stationerade i Västerås så dessa uppsöktes personligen på respektive 

akademi, det fjärde programmets lärare kontaktades via e-post. 

Av de tre lärare som kontaktades personligen accepterade två lärare förfrågan direkt och 

tillfälle för insamling bestämdes. Tillträde till den tredje lärarens klass fick sökas via en 

annan lärare på grund av obesvarad mailkommunikation. Läraren för det fjärde programmet 

som kontaktades via e-post från början ansåg att dennes studenter hade varit med i 

tillräckligt många studier och istället kontaktades ytterligare en lärare för en motsvarande 

klass som var baserad i Eskilstuna istället för Västerås. Tillfälle för datainsamling gjordes upp 

med denna lärare via e-post. 

Studiens data samlades in via enkäter som delades ut till studenterna i samband med deras 

lektioner. Dessa insamlingstillfällen skedde utspridda över en vecka under andra halvan av 

vårterminen. En kort presentation om studiens syfte och forskningsetik hölls innan 

enkäterna delades ut till studenterna. Vid tre tillfällen samlades enkäterna in direkt efter att 

studenterna hade svarat på dem och vid ett tillfälle lämnades enkäterna hos studenterna i 

början av en lektion för att sedan samlas in i slutet av samma lektionstillfälle. Totalt antal 

insamlade enkäter var 72 varav 71 var fullständigt besvarade för program och 70 för kön. 

4.5 Databearbetning 

Studiens insamlade data bearbetades med hjälp av programmet SPSS (version 22). All data 

hanterades och fördes in i programmet manuellt. Svarsalternativen i enkäten hade sedan 

tidigare kodats för att förenkla inmatningen av studiens data i SPSS (bilaga A). All data 

fördes in i programmet så som den stod i enkäterna. Därefter omvändes de frågor vars poäng 

för tvungna att vändas för att PSS-14 formuläret skulle användas korrekt. De data som var 

kopplad till de här frågorna, i enkäten fråga nummer sju, åtta, nio, tio, tolv, tretton samt 

sexton, vändes sedan manuellt där värdet 0 blev värdet 4, värdet 1 blev värdet 3, värdet 3 blev 

värdet 1 och värdet 4 blev värdet 0. Värdet 2 var detsamma oavsett om frågan hade vänts på 

eller ej. Efter detta adderades de fjorton frågornas värden till en totalpoäng (i enlighet med 

Cohen et al., 1983) och lades ihop till en ny variabel i form av en skala kallad stresspoäng där 

det var möjligt att få ett värde mellan 0 och 56. För att göra det möjligt att genomföra en 

statistisk analys i form av chi-2-test och då kunna undersöka om det existerade signifikanta 
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skillnader mellan olika kön och utbildningar i studien dikotomiserades sedan variabeln 

stresspoäng. En dikotomisering betyder att de olika svarsalternativen delas upp i två 

kategorier (Ejlertsson, 2012). Variabeln stresspoäng delades upp i två kategorier där en 

stresspoäng mellan 0 och 28 hamnade i den lägre kategorin av självupplevd stress och en 

stresspoäng mellan 29 och 56 hamnade i den högre kategorin av självupplevd stress. 

Dikotomiseringen gjordes alltså i mitten på skalan vilket passade då resultatet var 

normalfördelat. Denna nya dikotomiserade variabel kallades för stresskategori.  

För att besvara frågeställningen kopplad till program gjordes en sammanslagning av de mer 

tekniskt lagda programmen Datavetenskap och Byggnadsingenjör samt de mer 

samhällsvetenskapliga och humanistiskt lagda programmen Folkhälsovetenskap och 

Grundlärare för förskoleklass och årskurs 1-3 i en variabel kallad TekinikHumanprogram. 

4.6 Analys 

För att kunna ge svar på studiens frågeställningar användes deskriptiv statistik samt 

statistisk analys. Deskriptiv statistik presenteras enligt Ejlertsson (2012) lättast i form av 

diagram och tabeller som ger en överskådlig bild av studiens material medan statistik analys 

går mer på djupet och tolkar resultatet med hjälp av olika former av test. För att besvara den 

första frågeställningen användes endast deskriptiv statistik medan frågeställning två och tre 

besvarades genom såväl deskriptiv statistik som statistik analys. Den deskriptiva statistiken 

genomfördes i form av genomsnitt samt spridningar och den statistiska analysen 

genomfördes i form av chi-2-test. Chi-2-testet valdes då det används för att mäta skillnader 

mellan olika grupper vilket var en del av studiens syfte och frågeställningar (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

Vid genomförandet av chi-2-testen användes de oberoende variablerna kön och 

programtillhörighet samt den dikotomiserade beroende variabeln för stresspoäng, kallad 

stresskategori. För att genomföra den statistiska analysen användes programmet SPSS där 

korstabeller utgjorde underlag för att genomföra chi-2-testen. Variabeln kön samt variabeln 

TeknikHumanprogram testades mot variabeln stresskategori. En signifikansnivå på 0,05 

valdes för studien vilket betyder att om resultaten av chi-2-testen ska vara statistiskt 

signifikanta så måste p-värdet i testen understiga 0,05, understiger chi-2-testen 

signifikansnivån 0,05 innebär att det är till 95 procents sannolikhet att testresultaten inte 

beror på slumpen (Olsson & Sörensen, 2011). 

4.7 Bortfall 

4.7.1 Externt bortfall 

Studien drabbades inte av något externt bortfall då alla individer som var närvarande i 

klassrummen och fick en enkät utdelad till sig valde att svara på och lämna in enkäten. Det 
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saknades dock studenter från de olika klasserna på lektionerna då enkäterna delades ut vilket 

medförde att urvalet blev mindre än vad det hade kunnat vara. 

4.7.2 Internt bortfall 

Studien fick ett litet internt bortfall då en individ inte fyllde i frågan om kön och en individ 

inte fyllde i en av frågorna relaterad till stress vilket gjorde den stresspoängen på den enkäten 

felaktig och ej användbar. Enkäten med bortfall på kön kunde ändå användas till de delar av 

resultatet som handlade om program. Enkäten med bortfallet kopplat till stress användes 

inte i studien utan markerades i SPSS som ett bortfall och påverkade inte resultaten. 

Ytterligare två individer valde att inte fylla i sin ålder, men då ålder inte användes senare 

påverkades ej studiens resultat. 

4.8 Etiska överväganden 

En viktig del för kvaliteten i en studie är de etiska aspekterna. World Medical Association 

(WMA) har i Declaration of Helsinki (WMA, 2013) fastslagit en rad kriterier för forskning 

som involverar människor. I deklarationen ingår bland annat att forskare ska skydda 

försökspersonernas hälsa, värdighet, integritet, individens rätt till självbestämmande och 

privatliv. Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram fyra huvudkrav för forskningsetiska 

principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet, att forskaren informerar deltagarna i studien om forskningens syfte 

samt allt i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta (Vetenskapsrådet, 2011), följdes på så sätt att studenterna informerades om studiens 

syfte. Detta framfördes muntligt vid datainsamlingen samt via det missivbrev (bilaga B) som 

lämnades ut tillsammans med enkäterna vid datainsamlingen. Även samtyckeskravet, 

samtyckeskravet, att deltagarna i studien själva har rätt att avgöra om de vill delta i 

undersökningen eller inte och har rätt att avbryta medverkan (Vetenskapsrådet, 2011), 

följdes genom att studenterna muntligen samt via missivbrevet informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och gavs då möjlighet att själva bestämma om de ville vara med i 

studien eller inte. Studenterna accepterade deltagandet när de lämnade in enkäten. 

Konfidentialitetskravet, att all personlig information om deltagarna skall behandlas med 

största försiktighet (Vetenskapsrådet, 2011), följdes då det data som samlades in endast 

presenterades genom kategorierna ”man eller kvinna” samt ”program” vilket gjorde att inga 

kvinnliga individer i mansdominerade program eller manliga individer i kvinnodominerade 

program gick att identifiera. Den självupplevda stressen presenterades aldrig i kategorier 

som till exempel ”män på folkhälsoprogrammet”. Enkäterna numrerades även för hand efter 

att alla enkäter från ett program hade samlats in, således gick det inte att veta vilken student 

som hade lämnat in vilken enkät. Nyttjandekravet, att informationen som samlas in under 

studien endast ska användas till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011), följdes då de 

insamlade enkäterna endast användes till studien och sedan kasserades. 
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4.9 Kvalitet 

För att en studie ska kunna vara trovärdig krävs det att den har hög både reliabilitet och 

validitet (Eliasson, 2013). Det är dessutom viktigt med hög reliabilitet och validitet för att 

studiens resultat ska vara generaliserbara och gälla för en större population än den som har 

ingått i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Reliabilitet handlar i grund och botten om hur 

pålitligt ett mätinstrument är. Det ska gå att göra samma undersökning flera gånger och få 

samma resultat, då uppvisar mätinstrumentet en hög reliabilitet. Vid kvantitativa studier är 

det för reliabiliteten viktigt om att så långt som möjligt försäkra sig om att mätningarna 

genomförs på exakt samma sätt oavsett tid och plats (Eliasson, 2013). Validitet är ett begrepp 

för hur väl ett mätinstrument mäter det som har avsetts att mäta. För en hög validitet måste 

mätinstrumentet stämma väl överens med vad studien avser att undersöka (Eliasson, 2013). 

Bryman (2011) tar förutom reliabilitet och validitet upp replikation som ett viktigt kriterium i 

forskningssammanhang. Det handlar om att kunna upprepa vad tidigare forskare har gjort 

och är viktigt för att till exempel kunna testa om resultat som tidigare forskare har gjort 

stämmer. Om en replikation inte är möjlig går det även att kritisera studiens validitet. För att 

en replikation ska vara möjlig måste en studies tillvägagångssätt noggrant och detaljerat 

beskrivas. För att mäta stress bland studenter användes Preceived Stress Scale-14 (PSS-14) 

som både uppvisar validitet och reliabilitet (Cohen et al., 1983). I studien användes dock en 

svensk översättning av mätinstrumentet som hämtades från Institutet för stressmedicin 

(2012) som inte ännu inte har validitets- och reliabilitetstestats vilket påverkar validiteten 

och reliabiliteten negativt. Men då den engelska versionen ändå är väl etablerad och väl 

använd samt har översatts till flertalet olika språk där de versionerna översatta till andra 

språk har visat validitet och reliabilitet (Mimura & Griffiths, 2004; Örücü & Demir, 2007; 

Lesage, Berjot & Deschamps, 2012) bedömdes testet som användbart. Även studiens eget 

genomförande av ett Cronbach's Alpha-test av frågeformuläret tydde på en hög reliabilitet. 

För att ytterligare kunna stärka reliabiliteten genomfördes alla datainsamlingstillfällen på 

samma sätt. För validiteten var det viktigt att det använda ett stressformulär som mätte 

självupplevd stress vilket PSS-14 gör och för replikationen var det viktigt att studiens 

genomförande beskrevs noggrant i studiens metod. 

5 RESULTAT 

Totalt svarade 71 studenter mellan 20 och 36 år på enkäten. Av dessa 71 enkäter var 70 

enkäter besvarade när det kom till frågan om kön. Av dessa var 46 (65,7 %) kvinnor och 24 

(34,3 %) män (figur 1). 
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Figur 1: Fördelningen avseende kön hos respondenterna inom urvalet presenterat i procent (n=70). 

Sett till programtillhörighet så studerade 12 (16,9 %) studenter på 

Byggnadsingenjörsprogrammet, 15 (21,1 %) studenter studerade på Folkhälsoprogrammet, 16 

(22,5 %) studenter var från det Datavetenskapliga programmet och 28 (39,4 %) studenter var 

från Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 (figur 2).  

 

Figur 2: Fördelningen avseende programtillhörighet hos respondenterna inom urvalet presenterat i 

procent (n=71). 

Sett till könsfördelning hos respondenterna inom programmen så var Folkhälsoprogrammet 

och Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 kvinnodominerade medan det 

Datavetenskapliga programmet var mansdominerat. Byggnadsingenjörsprogrammet hade 

lika många män som kvinnor. 

5.1 Självupplevd stress 

PSS-14-skalan ger en totalpoäng mellan 0 och 56 där högre poäng innebär en högre nivå av 

självupplevd stress. Det totala genomsnittet för alla de 71 användbara enkäterna var 27,11 

(standardavvikelse, SD = 7,55). Den lägsta uppvisade nivån av självupplevd stress var 10 

poäng och den högsta nivån var 44 poäng. Uppdelat på kategorierna låg stress (0-28 poäng) 

och hög stress (29-56) poäng så ingick 41 studenter i den lägre kategorin och 30 studenter i 

den högre kategorin (tabell 1). 
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5.1.1 Självupplevd stress för kön 

Uppdelat på de två könen så uppvisade de kvinnliga studenterna en högre nivå av 

självupplevd stress än de manliga. De kvinnliga studenterna fick i genomsnitt 28,13 poäng 

(SD = 6,49) där den lägsta uppvisade nivån var 10 stresspoäng och den högsta nivån var 40 

poäng. De manliga studenterna fick i genomsnitt 25,21 poäng (SD = 9,22) där den lägsta 

uppvisade stressnivån var 11 poäng och den högsta var 44 poäng (tabell 1).  

Uppdelat på hög respektive låg stress fanns det tydliga skillnader inom könen. För männen 

var en klar majoritet inom gruppen ”låg stress” där två tredjedelar av de manliga 

respondenterna ingick (tabell 1). För kvinnorna var resultatet jämnare med ungefär hälften 

av respondenterna i respektive kategori. Den här skillnaden mellan könen, att män i större 

utsträckning hamnar i kategorin ”låg stress” var dock inte statistiskt signifikant (p=0,245).  

 

Tabell 1: Genomsnittlig stresspoäng samt fördelningen för låg eller hög stress inom könen (n=70). 

Kön Genomsnittlig 

stresspoäng 

Låg stress Hög stress Totalt 

Kvinna 28,13 24 22 46 

Man 25,21 16 8 24 

Totalt 27,11 40 30 70 

 

5.1.2 Självupplevd stress för program 

Sett över programtillhörighet så uppvisade Folkhälsoprogrammet den högsta nivån av 

självupplevd stress med ett genomsnitt på 28,73 poäng (SD = 6,23) medan 

Byggingenjörsprogrammet uppvisade den lägsta nivån med 24,75 poäng och (SD = 9,68). 

Studenterna på det Datavetenskapliga programmet hade ett genomsnitt på 26,06 poäng (SD 

= 8,92) och Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 hade ett genomsnitt på 

27,86 (SD = 6,33) (figur 3). Sammanslaget till tekniska respektive 

samhällsvetenskapliga/humanistiska program hade de tekniska programmen ett genomsnitt 

på 25,50 (SD = 9,10) och de samhällsvetenskapliga/humanistiska ett genomsnitt på 28,16 

(SD = 6,22). 

Den lägsta uppvisade stressnivån i Folkhälsoprogrammet var 17 poäng och den högsta var 39 

poäng. Den lägsta uppvisade stressnivån i Byggnadsingenjörsprogrammet var 10 poäng och 

den högsta var 36 poäng. Den lägsta uppvisade stressnivån i det Datavetenskapliga 

programmet var 12 poäng och den högsta var 44 poäng. Den lägsta uppvisade stressnivån i 

Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 var 18 poäng och den högsta var 40 

poäng. 
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Figur 3: Den genomsnittliga nivån av självupplevd stress för de olika programmen där skalan går 

mellan 0 och 56 (n=71). 

Den totala självupplevda stressnivån uppdelad i två kategorier (låg respektive hög stress) gav 

en relativt jämn fördelning mellan kategorierna inom tre av fyra program. Det var endast det 

Datavetenskapliga programmet som hade en klar övervikt för en av kategorierna vilket var 

den lägre stresskategorin. Med programmen sammanslagna i tekniska och 

samhällsvetenskapliga/humanistiska program hade båda kategorierna en övervikt för den 

lägre kategorin av stress där de tekniska programmens övervikt var något större (tabell 2). 

Skillnaden för de sammanslagna programmen, att de studenterna på de tekniska 

programmen i något större utsträckning hamnar i kategorin ”låg stress” än de 

samhällsvetenskapliga/humanistiska, var dock inte statistiskt signifikant (p=0,683). 

Tabell 2: Fördelning av hög och låg stress inom de tekniska samt samhällsvetenskapliga/humanistiska 

programmen (n=71). 

Programtillhörighet Låg stress Hög stress Totalt 

Tekniska program 17 11 28 

Samhällsvetenskapliga/Humanistiska 

program 

24 19 43 

Totalt 41 30 71 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har kunnat besvaras genom studiens resultat. När en 

studie åsyftar att redogöra för hur ett fenomen artar sig eller vill se om det finns skillnader 

förordar Patel och Davidsson (2011) en kvantitativ ansats. Då studiens syfte och 

frågeställningar rörde sig kring dessa områden var den kvantitativa ansatsen lämplig. Den 

kvantitativa ansatsen passade studiens syfte och frågeställningar då den gav en överskådlig 

bild vilket gjorde det möjligt att jämföra de grupper som studien ämnade att jämföra. Något 

som inte hade varit möjligt med en kvalitativ ansats. Patel och Davidsson (2011) menar att 

kvalitativ forskning är mer lämplig när studien exempelvis handlar om att förstå och tolka 

människors upplevelser vilket inte var fallet i den här studien. 

Studiens resultat är dock inte generaliserbart på grund av valet av urvalstyp. Det går dock att 

säga något om de respondenter som deltog i studien (Bryman, 2011). 

6.1.1 Avgränsning, urval och datainsamling 

I studiens avgränsning utelämnades ett område som hade kunnat vara intressant att 

undersöka, nämligen i vilken utsträckning olika typer av stressorer påverkar studenternas 

självupplevda stress. I studiens nuvarande omfattning lämnas en viktig del då den visar hur 

stressade studenterna är, men inte varför de är stressade. Att även ha med denna dimension 

hade gjort studien mer komplett och mer användbar då det hade kunnat vara möjligt att 

identifiera varför olika grupper är stressade och då lägga det till grund för preventiva 

insatser. Nu omöjliggjordes dock en sådan utvidgning av studien på grund av tidsmässiga 

begräsningar och svårigheter att få tag i relevanta frågeformulär. Att helt på egen hand 

formulera frågor kring stressorer hade förmodligen påverkat studiens kvalitet negativt då de 

inte på något sätt hade varit validitetstestade. 

Tillvägagångssättet i denna studie liknar det som Lucas (1997) genomförde. I sin studie valde 

Lucas ut specifika utbildningar för att få spridning i utbildningsprogram och lika många 

kvinnor som män i urvalet. Enkäterna delades sedan ut, fylldes i och samlades in i samband 

med föreläsningstillfällen. Det här stärker valet av tillvägagångssätt i studien, men det finns 

svagheter med bekvämlighetsurval som dessa. 

Den främsta svagheten som Bryman (2011) lyfter är det faktum att det inte går att 

generalisera studiens resultat. Bekvämlighetsurvalet omöjliggör en generalisering av 

resultatet helt. En annan effekt som märks av är det att endast 72 enkäter lämnades in när 

det fanns en önskan om åtminstone 100 besvarade enkäter. Med bekvämlighetsurvalet så 

svarade bara de studenter som var tillgängliga vid varje insamlingstillfälle på enkäten vilket 

gjorde att många studenter som uppskattades ingå i urvalet inte kom med i datainsamlingen 

då de ej var närvarande vid datainsamlingstillfället. Det var bara ett av fyra program som 
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klarade av att fylla önskan om åtminstone 25 studenter vilket var Grundlärarprogrammet för 

förskoleklass och årskurs 1-3. 

Problematiken med att få 25 studenter från varje klass kan dels ha berott på en överskattning 

om hur många studenter som gick i de olika klasserna men även dels ha berott på en 

överskattning om hur många studenter som går på föreläsningarna. Vid kontakt med de 

ansvariga lärarna framkom det att storleken på ett av programmen som inte hade med 25 

studenter i studien överskattats, medan de två andra underskattats något. Det var dock så att 

klart färre studenter än vad som var inskrivna på kurserna sedan var närvarande vid 

datainsamlingstillfällena. 

I och med att det var tre program som inte bidrog med önskat antal studenter och relativt få 

studenter som svarade på enkäterna från dessa program finns det en risk att det kan vara så 

att individer som hade dragit upp eller ner genomsnittet för den självupplevda stressen helt 

enkelt inte var på plats. Resultatet kan då ha påverkats i båda riktningarna, att genomsnittet 

är högre eller lägre än vad det skulle ha varit jämfört med om alla studenter hade varit på 

plats. Studien hade en önskan om lika många kvinnor som män i urvalet. Det blev dock en 

kvinnlig övervikt bland respondenterna. Det är möjligt att det kan ha påverkat resultatet och 

då möjligtvis ha höjt genomsnittet för självupplevd stress då kvinnliga högskolestudenter är 

mer stressade än manliga (SCB, 2007). 

Det är möjligt att denna problematik kring urvalet hade kunnat undvikas om en annan 

urvalstyp hade valts. Med bekvämlighetsurvalet valdes de klasser som var tillgängliga och de 

studenter som var på plats var de som svarade på enkäten. Med tanke på studiens syfte hade 

det dock varit viktigt att även en annan urvalstyp hade gått att styra till viss del då studien 

ämnade att jämföra olika specifika grupper och det hade fortfarande varit viktigt att få med 

just dessa studenter i studien. Det hade försvårat för helt slumpmässiga urval. Det hade 

kunnat finnas en möjlighet att lyfta syftet från specifika programutbildningar till olika 

akademier på Mälardalens högskola, men det hade fortfarande inneburit att ett visst antal 

studenter från varje akademi hade varit önskvärt för att få jämförbara grupper och att urvalet 

på något sätt hade behövts styras.  

När det kommer till datainsamling så fanns det vissa problem med att få tag i det valda 

urvalet. Problemen artade sig så att det dels var kommunikationssvårigheter med lärare och 

dels en ovilja att låta studenterna delta i studien. Kommunikationssvårigheterna kan ha 

grundat sig i att den lärare som var svår att nå hade mycket att göra och helt enkelt inte hade 

tillräckligt med tid för att kunna hjälpa till med studien. Särskilt som studien genomfördes i 

slutet av läsåret då lärararbetet ska slutföras inför sommaren. Det kan även vara så att 

lärarna har andra uppdrag på sidan om undervisningen. Hade studien skett under en annan 

tidsperiod är det möjligt att läraren hade varit mer tillmötesgående. Datainsamlingen 

fungerade dock väl när kontakt etablerades med tillmötesgående lärare, även när det skedde 

med kort varsel och datainsamlingen tog plats en kort tid efter första kontakt med läraren. 



19 

6.1.2 Enkätkonstruktion och bortfall 

Studien hade ett bortfall när det kommer till frågan om kön. Ett alternativ för att undvika 

detta hade varit att ha med ett tredje svarsalternativ på frågan utöver ”man” och ”kvinna”. En 

del av studiens syfte var att undersöka könsskillnader och det hade varit intressant att även 

jämföra män och kvinnor med individer som identifierar sig som ett tredje kön. Det 

uppskattades dock som att det skulle vara alldeles för få av dessa individer som svarade på 

enkäten för att det skulle vara möjligt att genomföra och utpekande mot just dessa få 

individer. Därför begränsades svarsalternativen till ”man” och ”kvinna”. Frågan som 

användes var dock validerad och användes i Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b) vilket stärker valet av fråga. 

I övrigt besvarades nästan alla enkäter fullständigt och hade ett väldigt lågt internt bortfall 

där det endast var en enkät som ej gick att använda till studiens resultat. I denna enkät hade 

respondenten missat att svara på en av frågorna som ingick i stressformuläret PSS-14. Det 

tyder på att stressformuläret i övriga enkäter fungerade tillfredsställande och att frågorna 

gick att förstå och fyllde sin funktion. Valet av PSS-14 som formulär för att mäta stress bland 

studenterna grundar sig i det faktum att formuläret utarbetades efter Lazarus transaktionella 

stressteori (Cohen et al., 1983) vilken är den teori som studien grundar sig i. Att använda ett 

formulär anpassat till studiens grundläggande teori stärker studiens kvalitet i form av ökad 

validitet. För en höja validiteten i en studie ska mätinstrumentet överensstämma med 

studiens syfte (Eliasson, 2013). I och med att mätinstrumentet är utarbetat efter den teori 

studien grundar sig på ökar validiteten. Motivet att använda PSS-14 blir än starkare då det 

mäter självupplevd stress vilket var studiens syfte. Det fanns dock en risk med den svenska 

versionen av PSS-14 som användes då den inte har validitets- eller reliabilitetstestats. 

Formuläret har dock visat validitet och reliabilitet vid andra översättningar så som japanska 

(Mimura & Griffiths, 2004), turkiska (Örücü & Demir, 2007) och franska (Lesage et al., 

2012). Dessutom visade studiens eget Cronbach’s Alpha-test på en hög reliabilitet vilket kan 

vara en indikation på att även den svenska versionen är tillförlitlig. 

Studien har ett lågt externt bortfall på så sätt att alla studenter som var närvarande på 

föreläsningarna tog emot och fyllde i enkäterna. Det var dock så att en stor del av det 

uppskattade urvalet inte var på plats vilket gjorde de som sedan deltog i studien mycket färre 

än vad de hade kunnat vara. I och med det låga externa bortfallet kan inte det påstås ha 

påverkat kvaliteten på studien negativt. Kvaliteten hade dock kunnat öka om fler studenter 

hade deltagit i studien då det hade gett den ett större dataunderlag.  

6.1.3 Databearbetning och analys 

En svaghet i databearbetningen är att vissa av frågorna kopplade till stressformuläret PSS-14 

vändes manuellt istället för att omkodas genom funktionerna i programmet SPSS. Det 

påverkar studiens reliabilitet och resultatets trovärdighet negativt då risken för att den 

mänskliga faktorn gör fel någonstans i databearbetningen ökar. Istället kunde, och borde, 

omräkningen ha gjorts genom att variablerna vänts på genom SPSS. Det är fullt 

genomförbart men upptäcktes först efter att frågorna hade vänts manuellt och resultatet 

börjat bearbetas. 
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För att analysera resultatet användes chi-2-test. Chi-2-test är begränsade på så vis att de 

endast mäter om det finns en skillnad mellan två grupper, men säger inget om skillnadens 

styrka (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns andra metoder som även mäter styrkan på 

skillnaden mellan olika grupper vilket hade kunnat vara intressant att undersöka. Men i och 

med att chi-2-testen i denna studie inte påvisade någon signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna som undersöktes var det ej av intresse att utföra ytterligare test på grupperna. Ett 

alternativ som statistisk analysmetod hade kunnat vara ett t-test vilket går att genomföra 

utifrån genomsnitten som presenterats i studiens resultat. Det var dock inga stora skillnader i 

genomsnitt mellan de olika grupperna som undersöktes. Den största skillnaden var på 

ungefär fyra poäng mellan folkhälsoprogrammet och byggnadsingenjörsprogrammet. Det är 

fyra poäng på en skala som går mellan 0 och 56 vilket gör skillnaden relativt liten. Därmed 

blev det intressantare att kategorisera resultaten utifrån låg och hög stress och genomföra 

chi-2-test på dessa skillnader. 

För att möjliggöra chi-2-testens genomförande dikotomiserades dels stresspoängen och dels 

programmen. Stresspoängen dikotomiserades mitt på poängskalan för att lika många poäng 

skulle tillhöra vardera kategorin i den dikotomiserade variabeln vilket fungerade då studiens 

data var normalfördelad. Denna dikotomisering var viktig för att det skulle gå att genomföra 

de chi-2-test som gjordes för att jämföra skillnader mellan olika kön och utbildningsprogram 

och då kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. När programmen dikotomiserades 

lades de program med en mer teknisk inriktning, byggnadsingenjörsprogrammet och det 

datavetenskapliga programmet, ihop och de programmen som hade en mer 

samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning, folkhälsoprogrammet och 

grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3, ihop. Sammanslagningarna 

bedömdes som lämpliga då de förstnämnda programmen arbetar med saker utan direkt 

påverkan på människor medan de sistnämnda programmen har en större direkt påverkan på 

och samverkan med människor. Med tanke på att de kvinnodominerade programmen 

respektive de övriga två slogs ihop kan det ha påverkat resultatet vid jämförelsen mellan 

programmen. Med de flesta kvinnorna i en av grupperna och de flesta männen i den andra 

gruppen kan det ha blivit så att könsskillnader i självupplevd stress även speglades i 

jämförelsen mellan olika program. 

6.2 Etikdiskussion 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer, vilka utgår från WMAs 

(2013) direktiv, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Ett möjligt etiskt problem med datainsamlingen är det faktum att 

datainsamlingen skedde som en integrerad del i lektionstillfällen. Det framgick tydligt att det 

var frivilligt att delta i studien, men det kan vara så att respondenterna har känt sig manade 

att svara på enkäten eftersom att det skedde på lektionstid och deras föreläsare la fram det 

som något som tillhörde föreläsningen.  Detta kan ha påverkat samtyckeskravet eftersom det 

är möjligt det är möjligt att studenter som egentligen kanske inte hade velat svara på enkäten 

ändå gjorde det. Det kan även ha varit så att det uppstått någon form av grupptryck att 

besvara enkäterna till följd av att läraren kan ha framställt besvarandet som en del av 
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lektionen och när då alla runtomkring besvarar enkäten känner sig även de individer som 

kanske inte vill besvara enkäten tvungna att besvara den. Materialet i studien har endast 

använts till att svara på studiens syfte och frågeställningar vilket följer nyttjandekravet, inga 

individer går att identifiera vilket följer konfidentialitetskravet och alla respondenter har 

informerats om studiens syfte och sina egna rättigheter vilket följer informationskravet. 

6.3 Resultatdiskussion 

Valet av urvalstyp omöjliggör någon form av generalisering. Det går dock att säga något om 

det urval som deltog i studien. Det undersökta urvalet hade en genomsnittlig självupplevd 

stress på 27,11 poäng på en 56-gradig skala vilket är strax under skalans mittvärde. Det går 

att påstå att just denna grupp känner ett visst mått av självupplevd stress men är varken hårt 

drabbade av stress eller fria från stress. Det är svårt att jämföra med tidigare rapporter som 

den från CSN (2013) i och med att olika mått för att påvisa stress har använts. I CSNs (2013) 

rapport sade sig 70 % av de undersökta studenterna vara stressade ofta. I denna studie var 

resultatet kopplat till formuläret som undersökte självupplevd stress normalfördelat där de 

flesta studenterna hamnade kring 20-35 poäng. De som hamnade under 20 poäng kan inte 

påstås vara särskilt stressade medan de som hamnar inom 20-30 poäng och även över detta 

kan ses som stressade. Det skulle kunna innebära att det går att dra någon slags parallell till 

CSNs statistik då en majoritet i denna studie kan sägas uppleva en viss stress. 

Sett till skillnader inom stress mellan könen så är kvinnorna i denna studie mer stressade än 

männen. Även om skillnaden mellan män och kvinnor sett till hög respektive låg stress inte 

var signifikant så hade de kvinnliga studenterna ett högre genomsnitt när det kommer till 

självupplevd stress. Det här är något som följer de trender som tidigare statistik (SCB, 2007) 

och rapporter (CSN, 2013) visat. De transaktiva teorierna och modellerna av Lazarus och 

hans kollegor kring stress menar att hur stressad en individ känner sig beror på ett samspel 

mellan den stressande situationen och individens egenskaper. Individen gör dels en 

bedömning av hur stressande situationen är och gör sedan utifrån sin egen förmåga försök 

att hantera situationen (Ogden, 2007; Andersson, 2009). I och med att det finns 

väldokumenterade könsskillnader inom stress och även ser ut att kunna finnas vissa 

könsskillnader inom denna studie skulle det kunna bero på att män och kvinnor uppfattar 

hur stressande en situation är på olika sätt. Det skulle kunna vara så att män generellt inte 

ser på de stressorer som existerar inom högskolemiljön lika allvarligt som kvinnor gör eller 

att män på ett mer effektivt sätt klarar av att hantera de stressande situationerna. I och med 

att skillnaden existerar även utanför högskolemiljön skulle det även kunna vara någon form 

av grundläggande skillnad mellan könen. 

Även mellan olika program fanns det skillnader i den genomsnittliga självupplevda stressen 

där Folkhälsoprogrammet hade den högsta nivån av självupplevd stress och 

Byggnadsingenjörsprogrammet den lägsta nivån av självupplevd stress. Resultatet är 

förmodligen starkt påverkat av de skillnader mellan könen som tidigare redovisats i arbetet 

då det är de kvinnodominerade programmen Folkhälsoprogrammet och 

Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 som har högst genomsnitt av 
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självupplevd stress. En intressant detalj är att det mansdominerade programmet 

Datavetenskap inte har det lägsta genomsnittet av självupplevd stress utan det är 

Byggnadsingenjörsprogrammet som i urvalet hade lika många kvinnor som män som hade 

det lägsta genomsnittet. Byggnadsingenjörsprogrammet hade dessutom såväl lägst lägstanivå 

av självupplevd stress och lägst högstanivå av självupplevd stress. Det är möjligt att 

blandningen av kvinnor och män kan ge någon form av balans där de olika könen ser på olika 

saker på olika sätt. I Lazarus stressteori är en del av det som avgör hur stressad en individ en 

individ blir hur denna hanterar situationen (Ogden, 2007; Andersson, 2009). Det är möjligt 

att de olika könen i den blandade klassen kan hjälpa varandra till mer varierade tolkningar 

för att hantera problem eller stressorer. Statens offentliga utredning (SOU 2014:30) lyfter att 

könsintegrerade arbetsplatser har både bättre hälsa och arbetsförhållanden, så skulle fallet 

kunna vara även här. 

En annan intressant iakttagelse kring den självupplevda stressen är att den är högst för det 

program som studerar hälsa. Även om det är ett kvinnodominerat program vilket påverkar 

nivån så fanns det ytterligare ett program som är kvinnodominerat men som hade en lägre 

nivå av självupplevd stress. Programmet som studerar hälsa borde kunna ha haft en lägre 

nivå av självupplevd då dess studenter skulle kunna ha en bättre förmåga att värdera och 

hantera stressorer i och med kunskapen som kommer från studierna. Att det istället är dessa 

studenter som har den högsta nivån av självupplevd stress kanske beror på att kunskapen 

från studierna ger en ökad medvetenhet om stress, vad den beror på och dess risker vidare 

problem. Det skulle i sådana fall kunna handla om en variant av det så kallade ”medical 

students’ disease” där medicinska studenter upplever att de har sjukdomar de studerar 

(Moss-Morris & Petrie, 2001). För folkhälsostudenterna skulle det kunna vara så att den 

ökade medvetenheten om vad som påverkar stress kan leda till att studenterna lättare 

identifierar vad de tror är tecken på stress och upplever stressorer som värre än vad de är och 

således får en högre självupplevd stressnivå. 

Mellan de tekniskt och samhällsvetenskapligt/humanistiskt lagda programmen fanns en 

väldigt liten icke signifikant skillnad i fördelningen av hög eller låg stress inom programmen. 

Sett till genomsnitt blev skillnaden mellan programmen något tydligare. Även här är 

skillnaderna förmodligen starkt påverkade av de sedan tidigare etablerade könsskillnaderna. 

Men det skulle även kunna vara så att programmens natur påverkar stressnivån. Två av de 

fyra typer av stressorer som Robotham och Julian (2006) listar är uppgifter i skolan och 

examinationer. Det skulle kunna vara så att de tekniska programmen är tydligare med vilken 

kunskap som ska förmedlas och kanske framförallt vad som förväntas av studenterna medan 

de samhällsvetenskapliga/humanistiska programmen är mer svävande i form av vad som 

krävs av studenterna och vad som betraktas som ”rätt” eller ”fel”. Det skulle kunna ge en 

osäkerhet hos de samhällsvetenskapliga/humanistiska programmen som påverkar den 

självupplevda stressnivån.  

Ytterligare något som skulle kunna ha påverkat resultatet är just de olika stressorerna som 

Robotham och Julian (2006) lyfter. Två av typerna av stressorer som de tar upp är uppgifter i 

skolan och examinationer. Både de uppgifter och examinationer som studenterna ska 

handskas med kan variera i svårighetsgrad mellan olika kurser vilket då skulle kunna påverka 

hur stressade studenterna upplever att de är. Under mer intensiva studieperioder skulle de 
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kunna känna av dessa två typer av stressorer mer och under lugnare studieperioder skulle de 

kunna känna av dessa stressorer mindre. Det är då möjligt att de undersökta respondenterna 

skulle ge andra svar under andra delar av studietiden för att de upplever stressorerna och hur 

de kan hantera dem annorlunda. 

6.3.1 Användbarhet och framtida forskning 

Studien ger en viss indikation för hur stressade studenter på olika program på Mälardalens 

högskola upplever att de är. Resultatet skulle kunna fungera som ett motiv för de 

programansvariga på de mer stressade programmen att starta preventiva åtgärder.  

En sak för framtida forskning är att se närmare på de stressorer som påverkar studenterna 

och undersöka vilka stressorer som påverkar studenterna främst, men även att undersöka 

skillnader mellan till exempel utbildningsprogram, kön eller årskurser. Det är möjligt att 

finanserna kan vara en värre stressor för någon som precis har börjat studera på en högre 

nivå och ska klara sig själv eller att vissa utbildningsprogram har tyngre studier än vissa 

andra vilket då gör just studierna till en större stressor. Det finns flera olika aspekter som 

skulle kunna vara värda att undersöka när det kommer till hur olika stressorer påverkar 

studenterna. Genom att undersöka detta skulle det bli möjligt att arbeta preventivt mot just 

de stressorer som har störst påverkan på stressen hos olika studenter. 

Det skulle vara intressant att gå närmare kring om det existerar någon variant av ”medical 

students’ disease” eller inte för de studenter som går Folkhälsoprogrammet. Skulle det 

existera kan det för programmet vara av värde att på något sätt försöka motverka detta för att 

i framtiden kunna sänka stressnivån hos studenterna. 

För att få en djupare förståelse om eventuella skillnader i självupplevd stress mellan olika 

program skulle det vara intressant att jämföra män för sig och kvinnor för sig. Nu påverkar 

könsskillnaderna resultatet även mellan olika program. Att jämföra manliga respektive 

kvinnliga studenter från olika program skulle ge en tydligare bild om typen av utbildning 

skulle kunna påverka den självupplevda stressnivån. 
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7 SLUTSATSER 

 De studenter som deltog i studien hade 27,11 stresspoäng i genomsnitt på en skala av 

56 poäng. Det kan sägas att studenterna upplever en viss stress, men är varken väldigt 

hög eller väldigt låg. 

 

 Det existerar en skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter i självupplevd stress 

där de kvinnliga studenterna hade ett högre genomsnitt av självupplevd stress än de 

manliga studenterna vilket följer nuvarande statistik och forskning. Sett till hög 

respektive låg stress fanns det dock inga signifikanta skillnader mellan könen. 

 

 Det finns vissa skillnader i genomsnittlig självupplevd stress mellan de fyra 

utbildningsprogrammen, men det kan relateras till könsskillnaderna där de 

kvinnodominerade utbildningsprogrammen hade högst genomsnitt av självupplevd 

stress. Uppdelat på tekniska och samhällsvetenskapliga/humanistiska program fanns 

det ingen signifikant skillnad i stressnivå. 
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