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SAMMANFATTNING  

Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det av största vikt att förebygga stress bland 
befolkningen då det kan orsaka flertalet olika sjukdomar. I föreliggande studie används 
begreppet stress utifrån ett psykologiskt tillstånd som är en del av en genomgripande process 
mellan individen och dess (studie/arbets-)miljö. Studiens syfte är att redogöra för stress i 
relation till examinationsmoment, vilka faktorer och i vilken utsträckning de påverkar. 
Studien syftar även till att undersöka skillnader i stress inför examinationsmoment mellan 
studenter som till vardags känner sig stressade respektive icke stressade. Metodvalet utgår 
ifrån en kvantitativ ansats där en enkätundersökning har genomförts utifrån ett 
bekvämlighetsurval till den ämnade populationen studenter, vid Mälardalens Högskola. 
Resultaten visade att mer än hälften av studenterna känner sig stressade i sin vardag och nio 
av tio känner stress inför examinationsmoment. Prestationskrav, tidsbrist och kunskapsbrist 
var de faktorer som flest studenter ansåg påverkade deras stress inför tentamenstillfällen. 
Resultatet visade även att de studenter som är stressade i sin vardag löper 14,5 gånger större 
risk att även känna stress inför tentamenstillfällen. I ett försök att förklara stressens 
komplexa samspel mellan individ och miljö har ansträngnings- och belöningsmodellen samt 
krav-kontroll och stödmodellen använts.  

Nyckelord: examinationsmoment, folkhälsa, stress, studenter, stressfaktorer 

  



ABSTRACT  

From a public health perspective it is of significant importance to prevent stress among the 
population, as this can cause several different diseases. In the present study the concept of 
stress is seen as a psychological condition that is part of a comprehensive process between 
the individual and the work environment. The study aims to describe stress related to 
examinations, what factors and to what extent they may affect. A second aim is to examine 
differences in stress prior examinations; a comparison between students who normally feel 
stressed and students who don’t feel stressed.  The methodology is based on a quantitative 
approach where a survey has been carried out based on a convenience sample to the intended 
population students at Mälardalen University. The results showed that the majority of the 
students feel stressed in their everyday lives, and nine out of ten feel stress before the 
examination. Demands on performance, lack of time and lack of knowledge were factors most 
students felt affected their stress before examinations. The results also showed that students 
who are stressed in their everyday lives are 14.5 times more likely to also feel stress before 
examinations. In an attempt to explain the complexity of stress interaction between the 
individual and the environment, The Effort and Reward model and Demand-Control and 
Support model was used. 

Keyword: examination, factors of stress, public health, stress, student,  
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1   INTRODUKTION  

Stress är ett väl omdiskuterat ämne i dagens i samhälle, både vad gäller dess positiva och 
negativa bemärkelse. Fenomenet kan ses som en fysisk uppvarvning som kroppen påvisar 
när vi ställs inför en utmaning eller hot. Stress kan till viss del förknippas som positiv genom 
känslor av spänning som kan uppstå om en individ står inför en krävande situation som 
upplevs hanterbar. Samtidigt kan stress också existera i negativ form vilket kan medföra 
flertalet risker och ogynnsamma konsekvenser då situationen inte upplevs hanterbar.  Det är 
främst den långvariga stressen som kan ge upphov till en rad olika besvär som kan vara 
direkt skadlig för oss så som kronisk trötthet, sömnproblem och nedstämdhet, särskilt när 
det inte ges tillräckligt utrymme till återhämtning. Detta kan även ses som en riskfaktor då 
dess symptom kan leda till bland annat depression, utmattningssyndrom samt kroniska 
smärtstillestånd. 

Intresset för ämnet väcktes först då författaren själv stundtals gånger upplevt stressfyllda 
situationer i samband med examinationsuppgifter under studietiden. På grund av den 
självupplevda situationen samt den stress och press som existerade för att inte veta vilket 
ämne kandidatexamen skall baseras på kom idén fram naturligt som uppsatsförslag; genom 
att undersöka stress bland studenter i relation till tentamens/examinationstillfällen. Efter en 
genomförd litteratursökning väcktes även intresse av att studera vilka faktorer som påverkar 
samt om det finns någon skillnad mellan studenter som till vardags är stressade/icke 
stressade inför examinationsmoment.  
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2   BAKGRUND    

Stressforskningens främsta pionjär, Hans Selye, beskrev redan 1936 stress som ett ospecifikt 
och generellt syndrom där den kroppsliga påfrestningen eller reaktionen är det centrala 
(Hans Selye, 1936). Idag används begreppet både till att förklara individens reaktion samt 
beskrivning vad gäller exponering (stressorerna). Stress kan alltså ses som ett tillstånd av 
ökad fysiologisk, psykologisk och beteendemässig försvarsberedskap (Szabo, Tache & 
Somogyi, 2012). 

2.1   Definitioner  
Definitionerna nedan har i denna studie valts att beskrivas enligt följande:  

Stress: “The non-specific response of the body to any demand for change” (Hans Selye, 
1936).  

Coping: Kontinuerligt förändrade kognitiva och beteendemässiga försök att bemästra 
specifika externa och/eller interna krav som bedöms som krävande eller överstiger 
individuella resurser (egen översättning av Lazarus & Folkman, 1984, sid 141).  

Examination/tentamen: Med examination/tentamen avses tillfället då studenten under 
angiven tid visar på sin kunskap till ett antal frågor/scenario som har förberetts från en 
lärare. Både salstentamen och hemtentamen inkluderas i begreppen.  

2.1.1   Tre  olika  approacher  inom  stress  

Det går inte att förkasta att det existerar en förvirring vad gäller definition av stress som 
begrepp då det i dag används både till att förklara orsak och verkan. Stress kan definieras och 
studeras utifrån tre olika synvinklar vilka är det fysiologiska, tekniska samt psykologiska. Det 
fysiologiska förhållningssättet åligger fokus kring de effekter som uppstår rent fysiologisk 
vilket kan vara hotande både fysiska och psykiska stimuli. Innebörden i detta synsätt 
resulterar i att detta behandlas som en beroende variabel som förklaras genom 
responsbaserade modeller. Utifrån det tekniska synsättet ses stress som en extern faktor, 
även kallad oberoende variabel vilken stressen orsakas av exempelvis en skadlig och 
ogynnsam miljö. Ur ett psykologiskt synsätt betraktas däremot fenomenet som en dynamisk 
interaktion mellan individen och miljön (Cox, 2000).  

2.2   Tidigare  forskning  
Hystad, Eid, Laberg, Johnsen och Bartone (2009) fastslår att studenters studietid ofta 
representerar en mycket stressande period i livet då omfattande studier krävs samt press för 
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att uppfylla de krav som ställs i den akademiska världen. Denna akademiska stress är ofta 
associerad med en rad olika negativa utfall så som försämrad psykisk hälsa och fysisk 
sjukdom. Struthers, Perry och Menec (2000) visar i sin studie att en högre akademisk stress 
bland studenter kan resultera i ett lägre kursbetyg. Olika former av examinationer och 
slutprov har sedan en lång tid tillbaka varit ett betydelsefullt objekt vad gäller alla tänkbara 
utbildningsnivåer i samhället och används också som underlag för beslutsfattande gällande 
individers färdigheter, prestationer samt förmågor. Aherne (1998) fastslår att studenter som 
upplever stress kan relateras till deras prestationsförmåga vid examinationstillfällen. Enligt 
Huges (2005) kan stress hos vissa individer hindra dem ifrån att prestera utifrån sin 
optimala akademiska potential. Detta kan resultera i ångest hos individen och som i sin tur 
orsakar ett försämrat studieresultat.  

Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån (2007) visade det sig att så mycket som 
sju av tio studenter som studerar på högskola känner sig stressade och upplever stress 
åtskilliga dagar i veckan. Studien visade även att tre av tio studenter hade svårigheter med att 
sova och en av fyra uppger sig ha magont och huvudvärk flertalet gånger per vecka. Enligt en 
annan studie av Putwain (2009) upplevde studenter kognitiva svårigheter i samband med 
examinationer. Därutöver konstaterades att stress bland studenter kan orsakas på grund av 
rädsla för misslyckade. Stress kan således orsakas av höga prestationskrav och Huges (2005) 
menar på att det föreligger en svårighet vad gäller hantering av deras copingfärdighet 
(stresshanteringsförmåga). Stallman och Hurst (2015) fastslår även att överdriven stress och 
låg copingförmåga är två riskfaktorer för att utveckla psykiska problem. Bardi, Koone, 
Mewaldt och O’Connor (2011) tillägger i sin studie vikten av ytterligare forskning som ämnar 
att undersöka de fysiologiska och beteendemässiga faktorer förknippade med psykisk stress 
(som skulle kunna vara till en hjälp att på ett bättre sätt bättre förstå individens 
coopingfärdigheter utifrån en långsiktig utmanande situation).  

2.2.1   Stress  som  den  fysiologiska  responsen  

Det som ligger till grund för den fysiologiska reaktionen på stress är dels sinnesintrycken vid 
själva exponeringen av stress som bearbetas i hjärnan och dess tolkning samt 
copingfärdigheten (bemästringen) av situationen (Selye 1936). Vidare konstaterar Åkerstedt 
(2004) att kroppens sätt att hantera stressituationen kan ses som en överlevnadsreaktion då 
frisättningen av stresshormoner sker för att samla energi och bemöta den påfrestning som 
krävs, vilket därefter aktiveras för att återställa balansen. Det beskrivande scenariot är helt 
naturligt och en normal reaktion som är essentiell för optimalt fysiskt agerande och 
reagerande vid utmaningar och hot. Våra stressystem är anpassade för kortvarig aktivering 
och det föreligger endast en risk för att exponering av stress kan leda till sjukdom om 
belastningen blir långvarig samt att utrymmet för återhämtning blir för liten i relation till 
påfrestningen. Det är således avsaknad av återhämtning som anses vara boven i dramat då 
den ofta ses som en förklaring till varför individer drabbas av utmattningssyndrom som 
bland annat kan leda till nedsatt prestationsförmåga. Vad beträffar vilka konsekvenser som 
blir till följd av den stressfysiologiska reaktionen och den adaption som sker är yttermera ett 
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komplext fenomen då den kan påverkas av flertalet olika faktorer som är avgörande för den 
nivå av fysiologisk aktivering. Copingfärdigheten, sömn, grad av fysisk träning, genetiska 
faktorer samt personlighet kan således ha en inverkan på stressreaktionen (Ibid.). 

2.2.2   Individens  kontroll  och  kognitiva  förmåga  i  relation  till  stress  

Begreppet kontroll har i över femtio års forskning visat sig vara centralt vad gäller nästan alla 
mänskliga beteenden och upplevelser så som prestation, motivation, problemlösning, hälsa, 
stress och psykisk sjukdom. När det handlar om relationen till stress har insikten om upplevd 
kontroll vilken behandlar föreställningar eller kognitioner fått en allt mer framträdande plats 
i syn på stress. Ytterligare ett begrepp som är vanligt förekommande i samband med stress är 
bedömning och Lazarus (1966) definierar det som en process mellan yttre krav och resurser 
samt individens personliga föreställningar. Det är individens bedömningskapacitet av 
möjlighet till kontroll som ligger till grund för värderingen av orsaken till problemet. Detta 
resulterar i att antingen placera orsaken inom eller utanför individen alternativt att någon 
orsak inte lyckats finna vilket då kan leda till en känsla av hopplöshet. Det intressanta ifråga 
vad gäller bedömningsprocessen är att beskriva hur detta kan påverka stressprocessen. 
Bedömningen som sådan sker i två steg som kan förklaras genom den primära bedömningen 
vilken utgörs av en värdering om det anses föreligga ett problem samt den sekundära 
bedömningen som behandlar individens egna förmåga att hantera problemet. Om en 
stressituation uppstår bör alltså individen i fråga först inse en potentiell stressor som 
existerar och därefter avgöra vilka resurser som kan utnyttjas för stressorerna skall avlösas 
(Cassidy, 1999). 

2.3   Styrdokument  kopplat  till  stress  
Regeringens proposition uppmanar att det bör betonas en hälsofrämjande ansats i det 
förebyggande folkhälsoarbetet. Fler kopplingar i relation till stress kan härledas utifrån 
Regeringens proposition, en Förnyad Folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110) trots att stress 
som ämne inte står som ett eget målområde i sig men kan förankras på ett eller annat vis till 
nästan alla målområden. Dessutom finns det anknytning i de stycken där psykisk ohälsa 
berörs vilket även kan leda i bevis till stress i åtskilliga dimensioner.  

Även World Health Organisation (WHO) skriver i Health 2020 om förbättrad mental hälsa 
bland befolkningen då de siktar på att fram till år 2020 skall förekomsten och negativa 
hälsoeffekter av psykiska problem minskas betydligt. De individer med redan psykiska 
problem skall ha tillgång till bättre och mer tillgänglig vård vilket på sikt ska bidra till 
människors förmåga att hantera stressande livssituationer (WHO, 2013).  
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2.4   Teoretiskt  perspektiv  
Det teoretiska perspektiv som valts att relatera till ämnet är ansträngnings-och 
belöningsmodellen samt krav-kontroll-stödmodellen.  

2.4.1   Ansträngning-belöningsmodellen  

Ansträngning-belöningsmodellen bygger på välbefinnandet hos individen vilket ses som en 
balans mellan objektiva och individuellt uppfattade ansträngningar och belöningar. Om 
ansträngningen väger tyngre än belöningen så kan obalans förekomma och individen har då 
en högre risk att drabbas av stress och ohälsa (Siegrist, 1996). Begreppet ansträngning 
definieras enligt Siegrist (1996) som en förening av individens inre krav samt de yttre kraven 
i arbetet. Ansträngning kan också ses som krav och skyldigheter. Det handlar således om 
dynamiken mellan kraven som kommer utifrån och individens egna krav, exempelvis om 
fallet är så att de yttre kraven är mindre än individens egna kan det leda till att upplevelsen 
av belöningen inte är påtaglig för den ansträngning som gjorts. Detta scenario kan mötas 
med en oförståelse eftersom det verkliga kraven som existerar inte är eniga med individens 
konstruktion. Vanligtvis nämns dessa individer för over-achievers. Den andra komponenten i 
modellen utgörs av belöning. Begreppet kan härledas till inkomst, bekräftelse, 
karriärmöjligheter samt trygghet. Samtliga belöningsfaktorer har en materiell utgångspunkt. 
Det går förhållandevis att godta en obalans mellan de två objekten men detta endast om 
individen är överengagerad i sitt arbete eller om det inte finns några andra alternativ för 
tillfället. Att undvika överengagemang kan förebyggas genom att själv göra en 
rimlighetsbedömning och att sätta egna gränser vilket också kan vara gynnsamt ur ett 
hälsoperspektiv. Stressrelaterade besvär uppstår främst då ansträngning och belöning inte är 
i balans och utgörs oftast av individer som upplever självkänsla utifrån prestation.  

Vanligtvis används denna modell inom arbetslivet men författaren anser att den likväl går att 
applicera på ”studenternas arbetsplats” vilket i detta fall är högskolan. Valet av modell 
grundas i att de ansträngningar och belöning som framgår av modellen kan kopplas till 
studenters upplevelse av fenomenet stress. Författaren har gjort en egen tolkning av 
Ansträngnings-belöningsmodellen av Siegrist (1996).  

Om modellen relateras till studenternas arbetsplats (bild 1) kan ansträngningen stå för 
förberedelse inför genomförandet av examinationstillfället. De krav som ställs på individen är 
utifrån den kursplan där individen har ett visst antal punkter som skall vara uppfyllda för att 
få ett godkänt betyg. Skyldigheten från studentens sida handlar om att leva upp till de 
förväntningar som krävs av läraren för att klara av kursens olika moment. På andra sidan 
vågskålen finns belöningen som skulle kunna sättas in som individens betyg på den 
exempelvis genomförda tentamen.  All möda för besväret samlas till en ”samlad inkomst” 
(alla betyg på de olika kurserna). Individen innehar också en form av bekräftelse, att med 
dessa betyg anses individen i fråga som godtagbar samt har klarat uppgifter utifrån de krav 
som ställts. Karriärmöjligheten och avancemang kan relateras till studentens bagage med 
samlad kunskap och erfarenheter för framtida jobbmöjligheter, då även betygen kan ses som 
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”bagaget att ta med på den kommande resan”. Tryggheten kan sättas i relation till att 
individen i fråga upplever en säkerhet efter genomförd ansträngning och kan därmed slappna 
av då resultaten är fastställda av lärarna och införda i betygssystemet.  

 

Bild 1: Egen tolkning av ansträngningsbelöningsmodellen av Siegrist (1996) 

Ansträngnings-belöningsmodellen kopplat till studenternas arbetsplats 

 

 

 

 

  

2.4.2   Krav-kontroll-  och  stödmodellen  

En annan erkänd modell som oftast tas upp i samband med ämnet stress på arbetsplatser är 
Karasek och Theorells (199o) krav-kontroll- och stödmodell vilken fokuserar på de yttre 
omständigheterna. Precis som Ansträngning-belöningsmodellen anser författaren att krav-
kontroll och stödmodellen kan relateras till studenter. Krav kan vara såväl psykiska, fysiska 
samt känslomässiga. Kontroll avses kunna delas upp i två olika kategorier vilka är 
uppgiftskontroll (svara på frågorna när, hur, vilka, ordningar) och färdighetskontroll 
(stimulans och kunskapskontroll, möjlighet till kompetensutveckling, kreativitet och 
problemlösande karaktärsdrag). Kontroll anses kunna relateras till deltagande i uppgifter så 
som påverkan, delaktighet och inflytande. Om individen ifråga har höga krav i arbetet 
samtidigt som det finns ett stort beslutsutrymme finns chansen att ha ”kontroll på läget” 
samt möjlighet till stimuli för både lärande och utveckling.  

Vidare anser Karasek och Theorell (199o) att höga krav men däremot litet beslutsutrymme 
istället kan bidra till psykologiska reaktioner som ångest depression och utmattning. 

• Alla godkända betyg= samlad 
kunskapsbank från utbildning (inkomst) 

• Framtida jobb (karriärmöjligheter) 
• Bekräftelse (godkännande) 
• Säkerhet 

• Kursplan/lärandemål (krav) 
• Studenten levererar (Skyldigheter)  

 

Betyg 
(Belöning) 

 
Examination  
(Ansträngning) 

Motivation 
(överengagemang) 

Motivation 
(överengagemang) 
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Försämrad kontroll kan också leda till minskad arbetsförmåga, motivation samt 
välbefinnande. Den tredje komponenten i dess modell som är socialt stöd kan ge effekten att 
bidra till att låg kontroll och höga krav kan minskas.  

Modellen relaterat till en student jämfört med en arbetstagare kan förhållandevis se 
annorlunda ut. Vid tillfällen då studenten har höga krav på sig själv inför en tentamen kan 
det upplevas att inget utrymme ges att kunna kontrollera situationen på grund av olika 
faktorer vilket kan resultera i sämre studieprestation samt ångest och stress över situationen. 
Det optimala läget vore om studentens krav var höga i relation till dess kontrollerbarhet 
vilket skulle medföra en bättre känsla inför examinationstillfället. Det sociala stödet i form av 
peppande vänner i närmiljön, föräldrar och bekanta ses som en fördel och ett extra bra 
”bonusstöd” som studenten kan ta del av. Det anses dock å ena sidan ha en mindre 
betydande roll med socialt stöd just där och då under tillfället tentamen äger rum. Däremot 
har dess stöd och betydelse allt viktigare roll före och efter samt under hela studietiden. Å 
andra sidan kan det sociala stödet tolkas utifrån dess sociala kontext. Exempelvis vilken 
”klasskultur” som existerar och därmed kan ligga tillgrund för hur individen anpassar sitt 
beteende och agera därefter. Om en individ är allmänt stressad och känner oro inför en tenta 
men att alla andra i klassen har en mer avslappnad och icke-oroväckande inställning kan 
detta såldes smitta av sig på den stressade studenten vilket visar på att det sociala stödet kan 
ha allt mer viktig roll.   

2.5   Problemformulering  
Risken för ökad ohälsa i framtiden är således en indikation på det redan föreliggande 
problem som existerar. Att stressa under korta perioder har tidigare redan nämnts som 
ofarligt medan den långvariga stressen kan vara direkt skadlig för vår hälsa. Vitaliano, 
Maiuro, Russo & Mitchell (1989) anser att långvarig stress ofta är associerat till psykiska 
problem som bland annat depression och ångestsymtom. Därutöver tillägger Margolin et al 
(2011) att förkommande stress och ångest även kan sättas i relation till att individen i fråga 
upplever hopplöshet. Därutöver visar en undersökning bland studenter i Malmö att hög 
stressnivå och hög nivå av psykiatriska symptom påverkade studenternas studiesociala 
situation, bland annat att stressen minskar sannolikheten av individens upplevelser till att 
klara av sina studier (Källoff, 2015).  

För att på sikt skapa en bättre folkhälsa tros mer arbete behövas utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv. Detta konstaterar Shamsuddin et al. (2013) då de betonar vikten av att tidigt 
upptäcka och behandla psykisk ohälsa bland unga vuxna. Det är såldes betydelsefullt att 
kunna förstå dess psykiska lidande som stress, depression och ångest och därefter kunna ta 
fasta på lämpliga åtgärdsprogram för populationen. Då dagens ungdom är morgondagens 
ledare kan detta ses som avgörande för utbildningsnivån samt framtida karriärutveckling. 
För att inte hindra studenternas framgång menar därutöver Beiter, Nash, McCrady, Rhoades, 
Linscomb & Clarahan (2015) att det är högskolan som behöver ta sitt yttersta ansvar av att 
ständigt utvärdera den mentala hälsan hos deras studenter och därefter kunna skräddarsy 
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olika typer av behandlingsprogram för att kunna göra specifika vägledningar samt kunna 
rikta sina behov utifrån problemområdet.  

Föreliggande studie anses kunna bidra till att identifiera vilka faktorer som påverkar 
förekomsten av stress bland studenter i samband med tentamenstillfällen och på så vis ligga 
till grund som kunskapsunderlag samt underlätta för förebyggande åtgärder gällande stress 
bland studenter vid Mälardalens Högskola. Målgruppen skulle kunna främjas om 
studenternas stressfaktorer kan identifieras samt ligga till underlag för eventuella framtida 
hälsofrämjande projekt/arbete.  

3   SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att redogöra för förekomsten av stress i vardagen och inför 
examinationsmoment, vilka faktorer och i vilken utsträckning de påverkar. Studien syftar 
även till att undersöka skillnader i stress inför examinationsmoment mellan 
högskolestudenter som till vardags känner sig stressade respektive icke stressade.   

3.1   Frågeställningar  

•   I vilken omfattning förekommer stress i vardagen bland studenter?  

•   I vilken omfattning förekommer stress inför examinationsmoment bland studenter? 

•   Vilka faktorer påverkar studenternas stress inför examinationsmoment samt i vilken 
utsträckning? 

•   Finns det någon skillnad i stress inför tentamen mellan studenter som till vardags 
upplever respektive inte upplever stress? 
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4   METOD  

4.1   Metodval  
Metodval för följande studie är av kvantitativ karaktär på grundval av att författaren ämnar 
att mäta företeelser som förekomst, orsak och skillnader. En typisk ansats vid kvantitativ 
metod är positivismen vilken kan beskrivas utifrån Bryman (2011) genom att kunskap är 
företeelse som våra sinnen uppfattar samt att objektivitet tas i beaktande utifrån forskarens 
roll. Med detta menas att det existerar värderingsfri forskning då åsikterna inte är personligt 
riktade.  

4.2   Studiedesign  och  urval  
Studiens design är en tvärsnittsstudie vilket enligt Ejlertsson (2012) ger en bild av hur något 
ser ut vid ett givet tillfälle. Tvärsnittsdesign är en vanligt förekommande undersökningsform 
och det tas ingen hänsyn till tidsaspekten framåt eller bakåt i tiden. Vidare förklarar Bryman 
(2011) att det endast fodras ett datainsamlingstillfälle per individ. Ett bekvämlighetsurval har 
gjorts med anledning av att de ämnade individerna som söktes till studien finns på samma 
plats som författaren. Enligt Bryman (2011) kan bekvämlighetsurval beskrivas som en form 
av icke-sannolikhetsurval då enheterna forskaren ämnar studera är lättillgängliga och inte 
baserade på en slumpmässig urvalsmetod.  

Då stress bland unga vuxna blir allt vanligare anses högskolestudenter vara en intressant 
målgrupp att undersöka. Populationen för denna studie är således högskolestudenter som 
studerar på Mälardalens Högskola inom de två utvalda akademierna hälsa, vård & välfärd 
(HVV) samt ekonomi, samhälle & teknik (EST). Eftersom enkäten kommer kunna identifiera 
vilken akademi studenter studerar vid anses detta skapa möjlighet till jämförelse och 
diskussion om huruvida stressen bland studenter kan skilja sig mellan deras olika 
studieinriktningar.  

4.2.1   Enkätutformning  

Studien baseras på en egenutformad enkät (bilaga A) med åtta frågor som författaren själv 
har tagit fram utifrån vad som ansågs lämpligt och relevant i relation till det formulerade 
syftet. Enkäten har utarbetats på ett så rättfärdigt sätt som möjligt då frågorna har 
formulerats utifrån Bryman (2011) allmänna regler vad gäller ordningsföljden. Genom att ett 
logiskt upplägg gjorts på enkäten kan respondenternas förståelse underlättas. Exempelvis 
kommer de generella frågor som rör förekomsten av stress i allmänhet före de mer specifika 
frågor vilka behandlar faktorer som påverkar stressen. Enkäten har konstruerats med tydliga 
instruktioner genom en kort inledande text om hur enkäten ska besvaras och hur 
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respondenterna ska gå till väga om de vill ändra sitt svar på någon fråga under tiden för 
ifyllandet. Som rubrik till enkäten valdes ett större typsnitt och om de mot förmodan missat 
syftet eller vad enkäten handlar om som även framkommit genom missivbrevet där det står 
klart och tydligt undersökningens ämne, vilken population som ämnas undersöka och var 
dessa befinner sig. De typer av variabler som används är nominalvariabler (kategorierna kan 
inte rangordnas), ordinalvariabler (kategorierna kan rangordnas men avståndet är inte lika 
mellan dem) samt dikotoma variabler (data som enbart har två kategorier).  

Fråga ett i enkäten användes för att se vilken akademi studenterna tillhör. Då enkäterna 
avsågs att delas ut endast till HVV och EST utgjorde dessa svarsalternativ på den första 
frågan. Vilket kön individen anser sig tillhöra ställdes i fråga två då respondenter fick ange 
man eller kvinna och fråga tre handlade om ålder där fyra olika ålderskategorier fanns att 
välja mellan vilka hade fyra års mellanrum med start från 19 till 30 år (19-22år, 23-26år, 27-
30år) och den sista valbara ålderskategorin ämnar de som är 31 år och äldre. Denna 
åldersindelning valdes på grund av att författaren ansåg att merparten av studenter befinner 
sig inom den givna åldersramen.  

Fråga fyra i enkäten användes som en introduktionsfråga till om studenter upplever stress 
generellt sett i sin vardag. Den femte frågan avsågs mäta hur ofta studenten känner sig 
stressad inför tentamenstillfällen och den sjätte frågan handlade om hur ofta individen 
upplever svårigheter att hantera stress inför tentamenstillfällen. Svarsalternativen var 
samma i fråga fyra, fem och sex: alltid, nästan alltid, ofta, sällan och aldrig. Fråga sju 
berörde vilka faktorer som påverkar studenternas stress inför examinationstillfällen. Frågan 
var uppställd som en matris där den vertikala axeln stod för påverkansfaktorer och den 
horisontella axeln för frekvensen. De angivna faktorerna var; kunskapsbrist, antal 
högskolepoäng, yttre krav i form av lärandemål, prestationskrav, tidsbrist och komplext 
ämne. Svarsalternativen på den horisontella axeln var: alltid, nästan alltid, ofta, sällan och 
aldrig. Längst ner i matrisen fanns en ruta att kryssa i för ”annat” vilken användes för att det 
fanns en svårighet att förutse alla eventuella faktorer som kan påverka stressen. Den åttonde 
och sista frågan i enkäten bestod av två påstående för att kunna mäta om det förekommer en 
skillnad vad gäller stress inför salstentamen gentemot hemtentamen.  Svarsalternativen var: 
stämmer helt, stämmer delvis och stämmer inte alls.   

Inspiration har anammats från tidigare enkäter, exempelvis från Liv och Hälsa Ung, 
Landstinget Västmanland (2012) gällande svarsalternativen i fråga fyra, fem och sex samt har 
inspiration gällande layoutdisposition i utformandet anammats i fråga sju och åtta.   

4.3   Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäten på Mälardalens högskola. I studien har 
138 enkäter delats ut till studerande vid akademierna HVV och EST. För att nå ut till 
studenterna har kontakt har tagits med olika lärare på högskolan för att boka in ett lämpligt 
tillfälle att genomföra undersökningen i deras klassrum i samband med en föreläsning. 
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Författaren har själv varit ansvarig för att vid de givna tillfällena informera om studien och 
dela ut enkäterna till de ämnade studenterna samt samla in dem.  

4.4   Bortfall    
Externt bortfall handlar om när individer ifråga erbjuds att delta i en studie men av olika 
anledningar väljer att inte medverka (Ejlertsson, 2012). Det är alltså de personer som inte 
besvarar en enkät där det från början var tänkt att de skulle ingå bland de svarande. Då 
författaren inte hade ett bestämt antal tänkta respondenter delades enkäter ut till mättad 
nåddes och därmed föreligger inget externt bortfall.  

Internt bortfall däremot kan definieras enligt Bryman (2011) som att respondenter inte 
svarar på en enkätfråga på grund av misstag eller annan form av ovilja. (I analysprogrammet 
SPSS har det interna bortfallet inte kodats utan endast lämnat en tom plats i rutan, där en 
kodningssiffra annars skulle varit). Av 138 insamlade enkäter blev det internt bortfall på 
fråga sju och fråga åtta vilket presenteras i följande tabell.  

 

Tabell 1: Studiens interna bortfall. 

Fråga 
(nr) 

Antal  
bortfall 

Ämne/Objekt 

7 1 kunskapsbrist 

7 1 Högskolepoäng 

7 4 Yttre krav 

7 1 Prestationskrav 

7 1 komplext ämne 

8 3 Stress inför hemtentamen 

4.5   Databearbetning  &  Analys  
För att kunna bearbeta och analysera den insamlande datan har programmet SPSS version 
22 används. Fråga fyra, fem sju och åtta har använts för att besvara syfte och frågeställningar 
(bilaga A). En deskriptiv analys för varje variabel genomfördes för få en överblicksbild av 
svaren på frågorna. Ejlertsson (2012) menar genom att använda sig av deskriptiv metod görs 
informationen om till en lättöverskådlig bild för att på ett enkelt sätt presentera sitt resultat. 
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Analysprocessen har genomarbetats utifrån ett analytiskt verktyg per frågeställning. Den 
oberoende variabeln är stress i vardagen och samtliga ”stressfaktorer” inför 
tentamenstillfällen vilka är kunskapsbrist, antal högskolepoäng, yttre krav, 
prestationskrav, tidsbrist samt komplext ämne medan den beroende variabeln i analyserna 
är stress inför tentamenstillfällen. Enligt Bryman (2011) förklaras en beroende variabel som 
att den är orsaksbunden till annan variabel (den oberoende).  

För att besvara den första frågeställningen användes fråga fyra: Hur ofta känner du dig 
stressad generellt sett i din vardag? För att besvara den andra frågeställningen användes 
fråga fem: Hur ofta känner du dig stressad inför tentamenstillfällen?” Svarsalternativen till 
fråga fyra och fem har grupperats till dikotoma variabler vilket enligt Ejlertsson (2003) 
innebär att variabeln endast har två möjliga värden. Dikotomiseringen på fråga fyra och fem 
har gjorts enligt följande: alltid, nästan alltid och ofta till ” känner stress” och sällan och 
aldrig till ”känner inte/sällan stress. 

Fråga åtta som var formulerad som två olika påståenden (jag känner mig oftast stressad 
inför salstentamen” och ”jag känner mig oftast stressad inför hemtentamen) användes 
också för att besvara frågeställningen två. Svarsalternativen stämmer helt och stämmer 
delvis dikotomiserades till ”stämmer” och stämmer inte alls förblev likadan.  

Analysmetoden som genomfördes var i deskriptiv form av frekvenstabeller och resultaten har 
redovisats i form av andel och procent. Ejlertsson (2012) förklarar frekvenstabell som att den 
ger en bild av olika variabelvärden och frekvensen av dess förekomst. Detta användes för att 
få en helhetsbild över fördelningen (gällande de två första frågeställningarna) bland stressade 
och icke stressade studenter.  

För att besvara den tredje frågeställningen användes fråga sju ”Om du upplever stress inför 
tentamenstillfället, vilka faktorer påverkar stressen?” De angivna faktorerna var; 
kunskapsbrist, antal högskolepoäng, yttre krav i form av lärandemål, prestationskrav, 
tidsbrist och komplext ämne. Svarsalternativen har justerats till tre olika grupper; alltid och 
nästan alltid har ändrats till ”påverkar till stor del”, ibland och sällan till ”påverkar till viss 
del” och aldrig till ”påverkar inte”. Den sista faktorn som rörde ”annan faktor” står kvar i sin 
originalform i analysen då endast en frekvenstabell användes för att studera vilka faktorer 
som påverkar studenternas stress inför tentamen. 

För att besvara den fjärde frågeställningen har fråga fyra ställts emot fråga fem. 
Dikotomiseringen var den samma som gjordes inför analysen av frågeställning ett och två. 
Genom chi-två test analyserades skillnaden mellan stressade och icke stressade studenter för 
att se om det förelåg någon säkerställd skillnad och att det inte uppkommit av slumpen. 
Anledningen till att chitvå-test genomfördes var att datan som analyseras är kategorisk vilket 
Ejlertsson, (2003) förklarar som att variabeln är icke numerisk vilket innebär att den går att 
dela in i olika kategorier. För att ta reda på hur stor den statistiska osäkerheten i analyserna 
var har konfidensintervall används med en beräkning på signifikansnivå 0.05. Ejlertsson 
(2012) förklarar detta som att det är 95 % sannolikhet att resultaten inte framkommit av 
slumpen.  
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För att även studera skillnader i sannolikhet för ett utfall mellan två grupper, genomfördes 
ett odds ratio (för att besvara den fjärde frågeställningen) vilket Field (2013) definierar som 
oddsen för att ett utfall i en exponerad grupp jämförs med en oexponerad grupp.  Valet av 
analysform grundar sig även här i att variablerna är i kategorisk form och anses därmed som 
lämplig. Därutöver anses metoden passande då två olika grupper skall jämföras vad gäller 
skillnad i sannolikhet för ett utfall.  

4.6   Kvalitetskriterier    
De tre kvalitetskriterier som ligger till grund och som oftast används inom kvantitativ metod 
är validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Validiteten handlar om ett sätt att mäta 
trovärdigheten då resultaten skall vara relevanta utifrån forskningsfrågan (Bryman, 2011).  
Därutöver menar Olsson och Sörensson (2011) att validitet handlar om på vilket sätt 
utformningen av hur mätning av begreppet gått till. För att kunna säkerställa validiteten i 
studien krävs det att enkäterna som besvarats av studenterna verkligen mäter det som avses 
att mäta. Detta har beaktas då en noggrann analys genomfördes vid formulering vid frågorna 
i undersökningen så att de skulle vara relevanta utifrån det syfte som formulerats. De 
relaterade begreppen har analyserats så att det stämmer överens med mätningen och 
författaren har utgått ifrån att den kunskap som kommit fram genom resultaten också skall 
vara användbar. Något som bör poängteras är att det endast tagits inspiration utifrån tidigare 
enkäter om stress och det finns ingen garanti för att frågorna är validerade sedan tidigare.  

Reliabilitet däremot handlar snarare om studiens pålitlighet (Björk, 2010). För att säkerställa 
huruvida resultaten går att lita på har reliabiliteten testats genom en test-restmetod vilket 
enligt Ejlertsson (2012) innebär att författaren gör om mätningarna för att kontrollera att de 
stämmer överens med varandra. Reliabiliteten anses vara hög eftersom författaren med 
ytterst noggrannhet har överfört data till SPSS för att med säkerhet kunna bedöma att 
kodningen har skett på en korrekt vis.  

Den tredje kvalitetsaspekten är generalisering. För att kunna få ett bredare perspektiv på 
studiens betydelse skall resultaten gå att applicera på en större population än den som 
studerats (Björk, 2010). Hänsyn har tagits till både validiteten och reliabiliteten samt 
eventuella bortfall som analyserats i studien, vilket enligt Bryman, (2011) är faktorer som ha 
inverkan på generaliseringen. Olsson och Sörensson (2011) påpekar att urvalet bör vara 
representativt. Det skall på bästa vis ge en bild av populationen och Bryman (2011) fastslår 
att det uppnås genom sannolikhetsurval eftersom eventuella skevheter elimineras. På 
grundval av att författaren använd sig av bekvämlighetsurval uppfylls dessvärre inte detta 
kriterium och hänsyn till confounders har heller inte tagits. Därmed anses möjlighet till att 
generalisera resultaten från undersökningen som högst begränsad.  
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4.7   Etiska  övervägande    
Författaren har förhållits sig objektiv och tagit hänsyn till etiska överväganden under hela 
studiens process. Det är således viktigt att utgå från ett etisk ställningstagande där ärlighet, 
kvalitet och integritet står som grundpelare.  

Vad beträffar god forskningssed har detta anammats då författarens roll utgått ifrån ett 
hederligt, självkritiskt och öppet förhållningssätt samt att fokus har varit till att inte skada 
deltagarna, göra intrång i privatlivet eller förekomma med falska förespeglingar. Om 
samhällsforskningens etiska principer inte följs enligt riktlinjerna förklarar Bryman (2011) 
att forskarens etiska ställningstagande samt att god forskningssed anses vara de områden 
som är utgångpunkten för hur reglernas ska följas, men att dess förekomst och situation kan 
komma att variera från fall till fall.  

Hänsyn har även tagits till de forskningsetiska principer vilka står som grundpelare vad 
gäller forskningsprocessen som helhet. Detta för att ur ett folkhälsoperspektiv kunna stärka, 
upprätthålla och främja hälsan bland befolkningen. De fyra kraven som utgår från de 
forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Helsiniki, 2001). Författaren har rättat sig till informationskravet då 
studiens syfte tydligt framgick samband med enkätundersökningen i form av ett missivbrev 
vilket både studenterna själva kunde läsa sig till samt att det även framfördes upp muntligt 
inför de studenter som svarade på enkäten. Det framgick även vem som hade ansvar för 
studien samt hur resultaten skulle användas och presenteras. Samtyckeskravet har också 
behandlats genom att deltagande var frivilligt, samt att de blev informerade att de hade 
möjlighet att avbryta besvarandet av enkäten när helst de önskade. Kravet att alla uppgifter 
om respondenterna behandlas på ett sätt som inte skall gå att identifiera 
(konfidentialitetskravet) har uppfyllt genom att enkäterna inte frågade efter personlig 
information, förvarats på ett säkert sätt samt har alla data kasserats efter genomförd analys. 
Det inhämtade datamaterialet har endast använts till det som studien ämnat att behandla 
och därmed har nyttjandekravet också följts upp i enlighet med dess innehållskrav.  

Utifrån Economic and social Research Council (ESRC) sägs det att forskningen skall 
genomföras så att integritet och kvalité säkerställs och Bryman (2011) menar att 
konsekvensen av utvecklingen inom denna sektor riktas allt mer fokus åt de etiska 
kommittéerna vilka har till uppgift att bedöma undersökningens etiska karaktär samt att ge 
kommentarer gällande kvalitén. Problematiken som föreligger handlar om hur kommittéerna 
skall bedöma var gränsen mellan etiska och oetiska tillvägagångssätt ligger.    
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5   RESULTAT  

Resultaten presenterar svaren på studiens fyra frågeställningar enligt den ordning som lyder 
i syfte och frågeställningarna. Totalt deltog 138 studenter i enkätundersökningen. Det var 74 
studenter från EST-akademin och 64 studenter från HVV-akademin. Vad gäller fördelningen 
mellan könen var det mer än dubbelt så många kvinnor som män och hälften av alla 
respondenter befann sig i åldersspannet 19-22 år.  

5.1   Förekomst  av  stress  i  vardagen  och  inför  examinationsmoment  
Resultatet visar att majoriteten av studenterna känner sig stressade i sin vardag och över 90 
procent känner sig stressade inför tentamenstillfällen, vilket även visar att tentamenstillfälle 
ger upphov till stress även om det inte förekommer stress till vardags. I påståendet om 
huruvida salstentamen ger upphov till stress instämde hela 94 procent medan i påståendet 
om hemtentamen ger upphov till stress instämde mer än tre fjärdedelar. I tabell 1 redovisas 
resultatet av den deskriptiva analysen som ligger till grund för den första frågeställningen. 

Tabell 1. Redogör för i vilken omfattning studenter känner stress till vardags och inför 
tentamenstillfällen (n=138) 

 

 

 

 

 

 

5.2   Faktorer  som  påverkar  stress  inför  examinationsmoment  
Vad gäller de faktorer som påverkar studenternas upplevda stress inför examinationsmoment 
visade det sig att studenternas prestationskrav har en stor inverkan. Mer än hälften svarade 
att de alltid eller nästan alltid påverkas av krav som de själva ställer. Näst intill alla studenter 
uppgav att kunskapsbrist påverkar deras stress i mer eller mindre utsträckning då 
majoriteten ansåg att det påverkade dem till viss del och nästan en tredjedel ansåg att det 
alltid eller nästan alltid påverkade dem. Nio av tio studenter ansåg att tidsbrist är en faktor 
som påverkar deras stress. Utöver detta ansåg dryga 5 procent av respondenterna i 
enkätundersökningen att det fanns ytterligare en faktor som påverkade dem med 
benämningen ”annan faktor” vilket i fallet är av okänd karaktär.  

 

 

Stress till 
vardags 

 
N (%) 

Stress 
inför 
tentor 

N (%) 

Stress 
inför 
salstenta 

N (%) 

Stress 
inför 
hemtenta 

N (%) 

Känner stress 120(87,0) 128(92,8) 130(94,2) 93(69,4) 

Känner sällan/aldrig stress  

Totalt  

18(13,0) 

138(100) 

10(7,2) 

138(100) 

8(5,8) 

138(100) 

41(30,6) 

138(100) 
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Tabell 2. Redogörelse för vilka faktorer som påverkar stress inför tentamenstillfällen samt i 
vilken utsträckning. 

 

Faktor för stress 

Grad av påverkan 

Till stor del 
n (%) 

 

Till viss del 
n (%) 

 

Inte alls 
n (%) 

 

Kunskapsbrist 

 

43 (31,4) 

 

91 (66,4) 

 

3 (2,2) 

Högskolepoäng 17 (12,5) 80 (58,8) 39 (28,7) 

Yttre krav (lärandemål) 28 (20,9) 89 (66,4) 17 (12,7) 

Inre krav (Prestationskrav) 77 (56,6) 47 (34,6) 12 (8,8) 

Tidsbrist 59 (43,1) 68 (49,6) 10 (7,3) 

Komplext ämne 29 (21,2) 103 (75,2) 5 (3,6) 

5.3   Skillnad  i  stress  inför  tentamen  mellan  studenter  som  till  vardags  
upplever  respektive  inte  upplever  stress  

Det råder inget tvivel om att det föreligger en statistisk skillnad mellan stressade och icke 
stressade studenter i relation till stress inför tentamenstillfällen (x2=20,959 p=0,001) 
Oddsen att studenter som är stressade i sin vardag också känner stress inför 
tentamenstillfällen är hela 14,5 gånger större än bland icke stressade studenter (OR 20,959, 
95 % CI 3,54–58,671).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redogörelse för skillnaden mellan stressade och icke stressande studenter (andel) 
i relation till stress inför examinationsmoment. 
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6   DISKUSSION  

6.1   Metoddiskussion    
Motivering till att kvantitativ metod valts grundar sig i att studiens ändamål syftar till att 
mäta förekomst, orsak och skillnad. Om följande studie däremot skulle utgått ifrån ett 
kvalitativt metodval hade tidigare nämnda företeelse såldes inte gått att mäta då syftet 
behövts omformulerats och haft en inriktning på individernas upplevelser. Enligt Bryman 
(2011) är tolkningar och förståelse för kontexten två centrala delar inom kvalitativ metodtyp. 
Författaren har utgått från objektivitet under studiens alla moment för att i så stor 
utsträckning som möjligt vara värderingsfri.  

På grund av den tidsbegränsning som existerat valdes tvärsnittsdesign då datan samlades in 
vid endast ett givet tillfälle. Merill (2013) anser att denna typ av design saknar möjligheten 
att kunna kontrollera svarens giltighet genom ytterligare ett mättillfälle. Möjlighet till annan 
studiedesign kunde valts men tvärsnittsdesign ansågs vara den bäst lämpande utifrån 
tidsaspekten. 

Att använda sig av bekvämlighetsurval har både för och nackdelar. Fördelen enligt Bryman 
(2011) är att sannolikheten för att få en hög svarsfrekvens är stor. Nackdelen är att resultatet 
inte går att generalisera eftersom stickprovets representativitet inte kan matchas med 
högskolestudenter över lag. Även valet av akademierna valdes ur bekvämlighetssynpunkt då 
kontakt till lärarna fanns tillgänglig samt att dessa två uppfyllde studiens kriterier som till en 
början var studenter i fjärde termin. Från början var tanken att endast studera studenter i 
fjärde terminen men på grund av brist på den ämnade studiepopulationen fick studenter i 
termin två tas med i urvalet. Ytterligare en anledning var att de andra akademierna som 
kontaktades inte hade studenter tillgängliga vid den tidpunkt som författaren genomförde 
enkätundersökningen. En reflektion om huruvida resultaten skulle kunna varit annorlunda 
jämfört med om det endast varit samma terminsstuderande är dels stressens förekomst och 
dels vilka faktorer som påverkar, vilket kan skilja sig beroende på vilken studiefas 
studenterna är i. Det skulle kunna vara så att studenter som studerar sin första termin 
känner stress på grund av att de inte har samma rutinmässiga kunskap/förberedelser inför 
en tentamen som en mer van student som studerar sin andra eller tredje termin där stressen 
istället skulle kunna tänkas uppstå på grund av att kraven som ställs blir allt tuffare och att 
en högre akademisk nivå förväntas av lärarna. Utifrån detta antagande finns en fördel med 
använda sig av studenter från blandade årskurser som att resultatet också skulle kunna leda 
till ett mer rättvisande resultat i jämförelse om enbart studenter i första terminen studerats 
eller studenter som snart tar sin examen.  
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6.1.1   Enkätdiskussion  

De allmänna regler utifrån Bryman (2011) som finns till förfogande gällande 
enkätutformning har tagits i beaktande vilket anses som en styrka för studiens kvalité. En 
nackdel vad gäller enkätutformningen är att författaren på egen hand utformat den och att 
den inte är testad och validerad för de individer som målgruppen utgör, å andra sidan har de 
specifika frågorna tagits fram för att på bästa sätt kunna svara på studiens syfte. Detta anses 
inte genererar en förstärkt validitet då säkerheten i att det som avses att mätas verkligen 
mäts inte kan fastställas.  

En vidare nackdel som kan tänkas uppstå i samband med enkätutdelning är missförstånd av 
olika slag och för att detta inte skall äga rum menar Eliasson (2013) att frågorna ska vara väl 
genomtänkta vilket har anammats genom att de har konstruerats med tydliga instruktioner 
hur frågorna ska besvaras samt om hur tillvägagångssättet skall hanteras om individen vill 
ändra sitt svar. Innehållsmässigt är det till en fördel om frågorna är lättförståeliga, lättlästa 
och att luft mellan raderna finns. Detta har beaktas och tillämpats genom att ställa korta, 
enkla frågor med luftavstånd mellan frågorna som enligt författaren ansågs vara ”lagom”.    

Idén till att skapa fråga sex i enkäten (vilken handlar om hur ofta studenten upplever 
svårigheter i att hantera stress inför tentamenstillfälle) togs med då författaren läst en 
undersökning om studenter vid Malmö högskola. Frågan är inte direkt kopplad till studiens 
syfte men på grundval av eget intresse togs denna med, dels för att se om behovet av stöd 
inför tentamen finns och dels för att ligga som kunskapsunderlag för att informera 
exempelvis studenthälsan på högskolan för eventuella kommande projekt/arbetsfokus. Den 
nackdel som uppstod i att ha med en extra fråga som egentligen inte har med studiens syfte 
att göra var att det innebar extra arbete för författaren då data för denna fråga ska föras in i 
SPSS och därutöver kan det tänkas skapa en förvirring hos läsaren (uppsatsläsaren) då 
materialet inte enbart berör studiens syfte.  

Fråga sju i enkäten behandlade faktorer som påverkar stressen inför tentamenstillfälle, vilket 
författaren utformat utifrån vad denne ansåg skulle kunna tänkas stressa studenterna. Det 
skulle således kunna finnas fler faktorer som inte kan förutses och därmed fanns ett 
svarsalternativ med benämningen ”annat”. Förslag på vad annan faktor skulle kunna 
innebära är klurigt formulerade frågor, att studenten själv är mindre bra på att planera sin 
tid inför tentamen, läraren har högra krav och förväntningar samt oväntade livshändelser 
(nära anhörig svårt sjuk, plötslig död, skilsmässa, sjuka barn mm). Ytterligare en åtanke 
gällande fråga sju är om svarsalternativen däremot varit uppbyggda genom intervallvariabler 
vilket enligt Field (2013) innebär att avståndet mellan kategorierna är lika stort, hade 
exempelvis median alternativt medelvärde kunnat beräknas. Ejlertsson (2003) förklarar att 
medelvärde bör användas då det är möjligt eftersom det ger mest information som ett 
genomsnittsmått. Dock kan detta mått ge en missvisande bild om det finns ett enstaka högt 
respektive lågt värde vilket kan resultera i ett mindre lämpligt verklighetsbaserat medelvärde 
för det ämnade objektet.  
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Studiens interna bortfall (fråga sju) blev åtta stycken av 138 insamlande enkäter. Det anses 
inte ha uppstått av någon speciell anledningen mer än att en möjlig förklaring skulle kunna 
vara att den individ som lämnade hela frågan tom inte ville svara alls (därav endast ett 
bortfall per angiven faktor, med undantag på faktorn ”yttre krav” vilket tre studenter 
därutöver har hoppat över av okänd anledning).  

Det bör även poängteras att för den åttonde och sista frågan borde svarsalternativen ha 
kompletterats med ytterligare ett alternativ i stil med ”jag har aldrig haft 
salstentamen/hemtentamen” utöver de som tre som redan fanns med (stämmer inte alls, 
stämmer delvis och stämmer helt) (bilaga A). Detta kan ha skapat en felaktig bild om fallet 
varit att flertalet studenter aldrig haft exempelvis hemtentamen vilket då skulle resulterat i 
att frågan inte besvarats på korrekt vis och därmed bli till ett större internt bortfall. Studiens 
interna bortfall på denna fråga blev trots detta scenario dock endast fyra stycken av 138 
insamlande enkäter. Med största sannolikhet berodde bortfallet i fråga åtta på att det fanns 
studenter som aldrig har haft en hemtentamen vilket författaren inte haft i åtanke då 
svarsalternativen utformades. Detta skulle kunnat undgå om mer noggrannhet och djupare 
textanalys genomförs innan enkäterna delats ut. Enligt Ejlertsson (2012) kan 
bortfallsproblemet betraktas utifrån två dimensioner vilka handlar om att anstränga sig för 
att minimera bortfallet och att åtgärda effekterna av det så bra som möjligt. En aspekt som 
vidtogs var att enkäten pilottestades av en student samt att ett utförligt följebrev gav 
respondenterna en tydlig introducering till enkäten för att minimera risk för bortfall.  

6.1.2   Databearbetning  &  analys  

Utifrån studiens fyra frågeställningar analyserades frågorna fyra, fem och sju och åtta i 
enkäten. Till den första frågeställningen vilken analyserades i deskriptiv form användes 
frekvenstabell. Fördelen med frekvenstabell är att den är lättöverskådlig (Ejlertsson, 2012). 
Relativa tal (andel och procent) har använts i tabellerna på grundval av att läsaren lättare ska 
få en överblick över resultaten. Enligt Ejlertsson (2012) skall det dock väljas med tveksamhet 
då utnyttjandet av relativa frekvenser kan vara en nackdel om fallet är att stickprovet är 
mycket liten (<50) och en tumregler ligger förslagsvis på över 100, då det anse svara helt 
problemfritt att presentera materialet. Svarsalternativen har dikotomiserats på samma vis 
både första, andra och tredje frågeställningen för att underlätta analysfasen. De anses vara 
väl genomförda för att på ett så rättfärdigt sätt ge en likvärdig och tydlig bild så att de nya 
variabelnamnen överensstämmer med de gamla. Svarsalternativet ”ibland” sattes ihop med 
svarsalternativen ”nästan alltid” och ”alltid” med anledning av att majoriteten som besvarade 
frågan svarade att de ibland kände sig stressade generellt sett i sin vardag. Eftersom syftet 
med studien är att studera förekomsten av stress bland studenter och inte hur många 
studenter som har höga stressnivåer gjordes det naturliga valet att tillsammans dikotomisera 
dessa till ”känner stress generellt sett i min vardag”.  

Den fjärde frågeställningen vilken berör om det finns någon skillnad mellan stressade och 
icke stressade studenter i relation till stress inför tentamenstillfällen har analyserats med 
hjälp av chitvå-test. En svaghet med denna typ av analys är att det endast kan mäta om det 
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finns en statistisk skillnad men inte i vilken grad (hur stor den är). Ytterligare en 
problematisk aspekt som existerar i samband med chi-tvåtest är stickprovets storlek och 
fördelningen av variablerna. Eliasson (2013) fastslår att om stickprovet är mycket litet, 
föreligger risken att chi-två värdet blir större än ”det verkliga värdet ” vilket bidrar till ett 
missvisande resultat och Ejlertsson (2003) hävdar att storleken på stickprovet inte bör 
underskrida 30). Vidare konstaterar Ejlertsson (2003) att de förväntade frekvenser inte 
heller få vara för små, en tumregel lyder att max en femtedel av klasserna få ha förväntade 
frekvenser mindre än fem. Om inte dessa kriterier uppfylls rekommenderas inte chitvå-test 
att genomföras.  

För att stärka den analytiska kvalitén och faktiskt kunna påvisa hur stor skillnad som 
föreligger mellan grupperna stressade studenter och icke stressade studenter genomfördes 
även Odds Ratio. Fördelen med att använda sig av odds ratio är att det går att mäta om en 
viss exponering är en riskfaktor för ett visst resultat samt jämföra storleken på olika 
riskfaktorer för resultatet (Bland & Altman, 2000). Trots användbarheten kan oddskvoter 
orsaka vissa svårigheter vad gäller att tolka resultaten.  Vidare menar Ejlertsson (2003) att 
det krävs försiktighet när riktningen på samband skall anges då exempelvis en 
tvärsnittsundersökning inte kan bestämma kausaliteten(orsakssamband).  

Om fallet var att istället vilja studera samband mellan två variabler skulle detta inte vara 
genomförbart i studien. Enligt Field (2013) utgår en korrelationsanalys (som mäter 
samband) ifrån kontinuerliga variabler. Denna variabeltyp kan definieras som en variabel 
vilken i princip kan anta alla värden i ett visst intervall (Ejlertsson, 2003). Då variablerna i 
föreliggande studie inte är av denna karaktär kan heller inte en sambandsanalys genomföras. 
Fördelen med en korrelationsanalys är att samband mellan olika variabler skulle kunnat 
studeras om exempelvis författaren valt att i sin frågeställning vilja studera samband mellan 
prestationskrav och stress inför tentamenstillfällen. En risk med denna analysmetod enligt 
Oberski (2011) är slumpfel som kan uppstå av svaren då dessa typer av felkällor kan leda till 
över/underskattning av sambanden mellan de variabler som studerats och riskerar då att 
bidra till en felaktig slutsats.  

6.1.3   Kvalité  &  etikdiskussion  

Vad gäller studiens pålitlighet anses denna ha både svagheter och styrkor. För att 
pålitligheten skall vara så säker som möjligt menar Olsson och Sörensen (2011) på att det 
skall gå att mäta samma undersökning med ett nytt mätinstrument och därmed också 
resultera i samma resultat, vilket också benämns som hög reliabilitet. Anledning till att den 
låga pålitligheten existerar anses vara det knappa tidsutrymme då det inte fanns tid att göra 
om mätningen med ett nytt instrument. Den aspekt som indikerar på en hög reliabilitet är 
genom att en test-restmetod har gjorts för att kontrollera att mätningarna stämmer överens 
med varandra samt att data som lagts in i SPSS har skett med precision samt kodningen 
utförts enligt konstens alla regler. Tidigare beskrivs att reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet används för att kvalitetssäkra studien. Ytterligare en infallsvinkel att vidta 
är genom replikerbarhet vilket Bryman (2011) förklarar som en form av upprepningsbarhet 



 

21 

 

hur studien gått till. För att visa på att objektivitet beaktas utifrån forskares sida är det viktigt 
att kunna replikera studien. Därutöver ska heller inte egna värderingar kunna föranleda till 
specifika resultat. Följande studie anses ha en god replikerbarhet då metoden anses vara 
utförligt och noggrant beskrivit för att kunna upprepa undersökningen.   

Ett förslag från författaren på vad som skulle kunna tänkas vara ytterligare agerande för att 
kvalitetssäkra studien i sin helhet är att den senaste vetenskapliga kunskapen inom området 
har inhämtats. Å ena sidan behöver inte tidsdimensionen vara en avgörande faktor för 
huruvida kvalitativ en studie är, å andra sidan kan det ses om en säkerhet vad gäller 
”nyhetsuppdatering” i den senaste släppta forskningen.  

Vad beträffar de etiska aspekter en i den genomförda studien anses det föreligga flertalet 
styrkor då hänsyn har tagits till de fyra etiska principerna, vilka alla är betydelsefulla under 
forskningsprocessen. Därutöver har även författaren utgått från ett etiskt förhållningssätt 
genom studiens hela förlopp vilket påvisar om dennes ärlighet, kvalitet och integritet. Enligt 
Bryman (2011) är vikten av god forskningssed att kunna belysa de frågeställningar vad gäller 
fusk och etik kring forskningen. Enkäterna innehåller de forskningsetiska krav som World 
Medical Association (2013) framhäver som signifikanta. Det bör dock upplysas om att i 
missivbrevet som delades ut tillsammans med enkäterna står att undersökningen riktar sig 
till studenter i fjärde terminen men på grund av för få deltagare i HVV-akademin valdes även 
studenter i termin två vilket därmed bidrar till att missivbrevet inte stämmer till fullo samt 
skulle kunna uppfattats som förvirrande av respondenterna. Utifrån Economic and social 
Research som beskrivs i Bryman (2011) skall all forskning genomföras så integritet och 
kvalité kan säkerställs vilket har tagits i beaktande genom författarens moraliska plikttrogna 
förhållningssätt under studiens förlopp. Detta kan möjligen uppfattas som godtroget då det 
är svårt att vara kritisk till sin egen studie.  

6.2   Resultatdiskussion  

6.2.1   Tidigare  forskning,  studiens  resultat  samt  teoriförankring    

Resultaten visade att en rådande majoritet av studenterna känner stress både i sin vardag och 
inför tentamenstillfällen. Detta kan kopplas till Hystad, Eid, Laberg, Johnsen och Bartone 
(2009) och Statistiska Centralbyrån (2007) som konstaterat att studenters studietid ofta 
representera en hektisk och stressande period i livet och att så mycket som sju av tio som 
studerar på högskola känner sig stressade och upplever stress flera dagar i veckan. 
Vetenskapliga studier har sedan tidigare fastslagit att stress bland annat kan orsakas av höga 
prestationskrav (Huges, 2005) och detta stämmer överens med resultatet i föreliggande 
studie där prestationskrav var en av de faktorer som påverkar studenters stress inför 
tentamenstillfällen. Nio av tio påverkades av de inre kraven (som representeras av 
studenternas prestationskrav) i mer eller mindre utsträckning. Det presenterade resultatet 
kan även härledas och förklaras genom Ansträngnings-belöningsmodellen. Då balansen 
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mellan studentens ansträngningar (vilken bygger både på inre/yttre krav) och belöning i 
form av betyg och examensdiplom verkar vara en problematisk vågskål som för flertalet 
studenter inte alla gånger väger lika.  

De yttre kraven vilka kan kopplas till antal högskolepoäng kände över 70 procent av 
studenterna att detta påverkar deras stress inför examinationsmoment. De inre kraven 
(prestationskrav) vilka redan presenterats påverkade till stor del. Huruvida studenterna 
upplever belöningen i form av kursbetyg är svårt att fastställa då studiens syfte inte fokusera 
på detta ämne. En vidare intressant aspekt att diskutera är hur respondenterna själva skulle 
värdera sina ansträngningar i förhållande till de belöningar som erhålls. För att balansvågen i 
detta fall skulle väga jämt skulle studenternas upplevelse av belöning också behöva vara hög i 
relation till ansträngningarna (inre/yttre krav). Studenter som känner mycket stress och att 
den ansträngning som görs inte fått rejält med ”återbäring” (dvs. bekräftelse på bra jobb = 
högt betyg) kan därmed ses som en obalans mellan de två vågskålarna. För att uppnå optimal 
hälsa bör dessa enligt Siegrist (1996) ligga i balans med varandra.  

Den andra teoriförankring som tidigare presenterats är krav-kontroll och stödmodellen 
utifrån Karasek och Theorell (199o). Denna modell kan också förklara svårigheten att hitta en 
balans mellan studenters krav och kontrollen att hantera dem samt i vilken utsträckning de 
har ett socialt stöd. En dålig copingförmåga i samband med stress har i tidigare studie 
presenterats som två riskfaktorer att utveckla psykiska problem (Stallman och Hurst, 2015) 
För att inte låta detta ske skulle det sociala stödet kunna fungera som en förbyggande åtgärd 
genom att studenter har tillgång till stödresurser och hjälp att hantera sin stress. Resultaten 
visade att deltagarna som medverkade i föreliggande studie hade en hög nivå både vad gäller 
inre och yttre krav. Det fanns även en liten minoritetsgrupp som upplevde svårigheter i att 
hantera den stress de upplever inför tentamenstillfällen. I kombination med litet 
beslutsutrymmet och försämrad egenkontroll (i detta fall studenters copingförmåga) skulle 
detta kunna leda till negativa psykologiska reaktioner samt försämrat välbefinnande hos 
individerna.  

En aspekt som bör uppmärksammas är könsfördelningen mellan respondenterna där en 
snedfördelning existerar med kvinnor som majoritetsgrupp. Då inte könsskillnad ämnas att 
undersökas i studien har det ingen större betydelse för studiens resultat men är ändå av vikt 
att upplysa läsaren om. En nackdel om könsskillnader hade varit med i studiens syfte är att 
den största delen av respondenter var kvinnor vilket skulle inneburit ett icke jämt fördelat 
resultat över kön. Det hade å ena sidan varit intressant att studera skillnad i stress inför 
tentamen mellan kvinnor och män samt om det skiljer sig mellan olika faktorer som påverkar 
stress inför tentamenstillfälle, å andra sidan valdes detta bort då intresset för den ämnade 
studien var mer intressant. Ytterligare en nackdel om könsskillnader hade studerats är att det 
finns begränsat med specifik fakta i tidigare studier vilka berör faktorer som påverkar 
studenternas stress inför tentamenstillfällen.  
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6.2.2   Förslag  till  framtida  studier  

Vad gäller stress som framtida forskningsobjekt krävs det flera olika infallsvinklar då dess 
komplexitet bidrar till en svårighet att exakt specificera vad som skall studeras för vidare 
forskning. Cassidy (2003) menar att problemet som existerar inom området är att tidigare 
studier haft en tendens att fokusera på enskilda områden vilket å en a sidan kan förklaras då 
det varit nödvändigt att utforska området bit för bit, å andra sidan kan det ifrågasättas som 
om objektet skulle vara oberoende av resten av livets pusselbitar. Det är av största vikt att 
hänsyn tas till det komplexa samspelet oberoende emellan områden samt att en förståelse för 
att förändringar i livet sker hela tiden, i dess inbördes vikt. Hur individen samspelar med sin 
omvärld och inte enbart miljö- och individuella faktorer är ytterst signifikant för att kunna 
analysera och bilda sig en förståelse av fenomenet.  

Genom multipla analysnivåer skulle en djupare förståelse analyseras genom den sociala 
kontexten (närmiljö, grannskap, kultur och samhälle samt faktorer på grupp, organisation 
och samhällsnivå) och att hänsyn tas till alla de fem grundläggande synsätten inom 
psykologin (biologiskt, kognitivt, psykodynamiskt, humanistiskt, samt behavioristiskt). En 
annan infallsvinkel att beskåda är huruvida en kombination av både kvantitativ och kvalitativ 
metod kan brukas. Detta kan förklaras genom kretsloppsmodellen som innebär att eftersom 
att forskaren måste pröva resultaten som framkommit genom en metod, behövs andra 
metoder i andra sammanhang (Cassidy 2003). Ytterligare en viktig aspekt som bör vidtas för 
framtida studier om stress är att samarbete krävs mellan olika discipliner, allt från medicin 
till socialpolitik, eftersom att stressfrågan täcks av flertalet områden.   

Det kan konstateras att framtidens forskning allt mer kommer att behöva fokusera på att 
kombinera både kvantitativ och kvalitativ forskning för att reda ut stressens komplexa 
samspel mellan olika områden (Cassidy, 2003). En intressant och viktig infallsvinkel vad 
gäller stress bland studenter är hur högskolor skall arbeta med problemet som föreligger. 
Något som eventuellt skulle kunna vara intressant att studera är om förbyggande åtgärder 
kan hjälpa studenter till att känna mindre stress inför tentamenstillfällen exempelvis genom 
en form av preventionsplan, som skall vägleda och strukturera upp studenternas arbete för 
att förhindra stress inför tentamenstillfällen. Preventionsplanen skulle kunna finnas 
lättillgänglig på ett onlineforum som innehåller olika strategier och tillvägagångssätt för att 
hantera stress. Författaren anser att det är av stor vikt att varje enskild högskola tar sitt 
ansvar och studera hur studenterna mår på just den arbetsplats hen befinner sig så att 
lämpliga åtgärder används på de högskolor där behoven finns. Genom att identifiera vad 
problemet är på varje specifik högskola och vilka faktorer som påverkar studenternas stress 
kan fenomenet beaktas i ett bredare perspektiv. 

Kopplat till tidigare beskriven teoridel som ansträngnings-belöningsmodellen är en 
intressant ingång till framtida studier att undersöka hur studenterna själv värderar sina 
ansträngningar (förberedelser, stress/press inför tentamen) i förhållande till de belöningar 
(betyg) som erhålls. En kvalitativ studie som utgångpunkt med studenternas egna upplever 
och attityder till stress inför examinationsmoment skulle kunna ge en mer djupgående 
förståelse till detta komplexa fenomen.  
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7   SLUTSATSER  

•   Majoriteten av studenterna känner sig stressade i sin vardag och nio av tio känner sig 
stressade inför tentamenstillfällen. 

•   De faktorer som flest studenter oftast känner stress över inför tentamenstillfällen är 
prestationskrav, tidsbrist och kunskapsbrist. Komplext ämne, yttre krav (lärandemål) 
samt antal högskolepoäng är faktorer som i mindre utsträckning påverkar stressen 
inför tentamenstillfällen.  

•   Det är 14,5 gånger större risk att studenter som är stressade i sin vardag också känner 
stress inför tentamenstillfällen.  
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BILAGA  A;;  ENKÄT    
Undersökning om stress inför tentamenstillfällen bland studenter vid 
Mälardalens Högskola 

Markera dina svar genom att sätta kryss i rutorna nedan. Välj endast ett alternativ om 
inget annat anges. Var god svara på samtliga frågor. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk 
över hela rutan och sätt därefter kryss i rätt ruta. 

1. Inom vilken akademi studerar du? 

□ HVV □ EST □ IDT 

 2. Är du man eller kvinna? 

□ Man □ Kvinna 
    
3. Hur gammal är du? 

□ 19 – 22 år □ 23 – 26 år □ 27 – 30 år □ 31 år eller äldre 
   
4. Hur ofta känner du dig stressad generellt sätt i din vardag?  

□ Alltid □ Nästan varje dag  □ Ibland □ Sällan     □ Aldrig  
  
5. Hur ofta känner du stress inför tentamenstillfällen?  

□ Alltid □ Nästan varje gång □ Ibland □ Sällan    □ Aldrig 
  
6. Hur ofta upplever du svårigheter att hantera stress inför tentamenstillfället? 

□ Alltid □ Nästan varje gång □ Ibland □ Sällan    □ Aldrig 
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7. Om du upplever stress inför tentamenstillfället, vilka faktorer påverkar stressen? 
(Sätt ETT kryss per angiven faktor, dvs varje rad) 

 Alltid Nästan 
varje gång 

Ibland  Sällan Aldrig 

Kunskapsbrist  
(ej pluggat tillräckligt) 

□ □ □ □ □ 
Antal högskolepoäng □ □ □ □ □ 
Yttre krav i form av 
lärandemål  
(både mängd och innehåll) 

□ □ □ □ □ 

Prestationskrav  
(högt betyg/toppresultat) 

□ □ □ □ □ 
 

Tidsbrist  □ □ □ □ □ 
 

Komplext ämne  
(svårt att förstå)  

□ □ □ □ 
 

□ 
Annat   □     

 

8. Hur väl stämmer nedanstående påstående överens med dig?  

 Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls 

Jag känner mig oftast 
stressad inför salstentamen  □ □ □ 

 

Jag känner mig oftast 
stressad inför hemtentamen  

 

□ 
 
□ 
 

□ 

  
Tack för din medverkan! 
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BILAGA  B:  MISSIVBREV  
  

En  enkätundersökning  om  stress  inför  tentamenstillfällen    
bland  studenter  vid  Mälardalens  högskola  

Hej, 
Jag är studerande i sjätte terminen på det Folkhälsovetenskapliga programmet och i min 
uppsats för kandidatexamen har jag valt att studera stress inför tentamenstillfällen (både 
salstentamen och hemtentamen).  

Stress är ett väl omdiskuterat ämne och vetenskapen kan konstatera att det är vanligt 
förekommande på högskolor i relation till tentamenstillfällen. Det bör således 
uppmärksammas att stress kan leda till en rad olika sjukdomar, vilket påvisar vikten av att 
tidigt undersöka detta fenomen.  

Enkäten riktar sig till studerande i fjärde terminen på Mälardalens högskola. Medverkan i 
studien är frivillig och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande närhelst du önskar. När 
du lämnar in enkäten ges ditt samtycke till att delta i studien. Materialet är anonymt och 
kommer såldes behandlas konfidentiellt.  

Resultatet kommer endast att användas inom ramen för studien vid Mälardalens Högskola 
samt publiceras i form av kandidatuppsats på DIVA. Vid studiens avslut kommer enkäterna 
att kasseras.   

Det tar cirka fem till tio minuter att fylla in enkäten. När du är klar, lägg ditt svarsformulär i 
det vita kuvert som är placerat på bänken längst fram i salen. Din lärare kommer inte att ha 
något som helst att göra med dina svar. 

Ditt deltagande uppskattas och är betydelsefullt för studiens kvalité.  

Vid eventuella frågor eller övriga synpunkter kontakta ansvarig  
(ej handledare).  

Tack på förhand.  

Tina Runesson 
Mälardalens Högskola 
Folkhälsovetenskapliga programmet 
trn13002@student.mdh.se   

___________________________________________________ 
Handledare:  Lina Nilsson, Universitetsadjunkt 
Mail:   lina.nilsson@mdh.se 
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