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Abstrakt 

Rapporter har visat på ökad sjukskrivningsgrad bland akademiker samt att 

studenter generellt känner sig stressade.  Syftet med denna studie var undersöka 

sambandet mellan stress kopplat till akademiska studier och de psykologiska 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet, utifrån Self-determination teorin. 

Studien genomfördes på 142 universitetsstudenter. För att mäta psykologiska 

behov användes Basic Psychological Need Satisfaction in General Scale (BPNS-G) 

och för att mäta stress användes delar av The Perception of Academic Stress Scale 

(PAS). Resultatet visar på signifikanta korrelationer mellan de psykologiska 

behoven och stress. Signifikanta skillnader mellan kön erhölls i samtliga 

stressfaktorer samt total stress. Kvinnor skattade sig lägre än män, vilket står i 

motsats till tidigare rapporter. Skillnaden i kön kan förklaras genom att stressen 

som universitetsstudenten upplever kommer från andra källor än den akademiska 

världen. 
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Abstract 

Studies have shown on an increasing of sick leave among academics and that 

students feel stressed in general. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between stress connected to academic studies and the psychological 

needs from Self-determination theory. The study was made with 142 university 

students. For measuring the psychological needs Basic Psychological Need 

Satisfaction in General (BPNS-G) was used and for measuring stress parts of The 

Perception of Academic Stress Scale (PAS) were used. Results show a significant 

correlation between the psychological need and stress. Significant differences 

emerged between the sexes in all factors of stress and total stress. Women rated 

lower than men, which is on the contrary to previous reports. The difference 

between genders may be explained with that the stress experienced by the 

university student origin from sources outside the academic world. 
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Introduktion 

År 2007 presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) att sju av tio högskolestuderande 

känner sig stressade flera gånger i veckan. Många av studenterna uppgav att de hade svårt att 

sova, hoppade över måltider och led av huvudvärk. Vissa upplevde att det var svårt att 

kombinera privatlivet med studierna och att de var oroade för sin boendesituation. Av 

tillfrågade studenter uppgav sex av tio att de arbetade parallellt med studierna. Den främsta 

anledningen till att de valt att studera var att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Det 

moderna samhället har medfört högre krav på individen att utvecklas i takt med att företagen 

moderniseras. Den växlande arbetsmarknaden kräver att varje enskild individ håller sig 

uppdaterad på den senaste tekniken i takt med att högkvalificerade jobb ökar. Samtidigt måste 

de sociala färdigheterna utvecklas för ett bredare kontaktnät för att bibehålla en attraktiv 

position på arbetsmarknaden (Allvin et al., 2014). 

Andelen akademiker i Sverige har fördubblats de senaste 30 åren och det har även den 

generella sjukskrivningsstatistiken över svensk arbetskraft enligt en rapport som presenterades 

av SACO (2017, s.7). Den procentuella ökningen av sjukskrivningar är störst bland 

akademiker (se figur 1). Rapporten visar en kraftig ökning av långtidssjukskrivningar, främst 

bland kvinnliga akademiker, där stressrelaterad ohälsa och depression är de vanligaste 

problemen.  

Figur 1. Den procentuella ökningen mellan 2009 – 2013 i antalet sjukskrivningar utifrån 

utbildningsnivå . Bild: Hämtad från SACOs rapport 2017. 
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De ökade krav som numera ställs på arbetstagare gör att individen känner sig alltmer 

stressad i vardagslivet. I Sverige påverkas vi främst genom att arbetet är en viktig del för att 

känna sig delaktig i samhället. Det är inte längre bara ekonomiskt betingat utan är även en 

moralisk aspekt. Synen på arbete har gjort så att vi kommit att arbeta mer även vid sjukdom. 

”Sjuknärvaro” är fenomenet när arbetstagaren går till jobbet eller tar ut semesterdagar istället 

för att sjukskriva sig. Detta tär ännu mer på individens hälsa vilket ökar stressen (Allvin et al., 

2014).  

Det tar flera år att utveckla en psykisk sjukdom och stress verkar vara den faktorn som 

främst påverkar huruvida en sjukdom uppstår. Problemet ligger i hur individen hanterar 

eventuell belastning eller utebliven belöning efter hårt arbete. Arbetsgivarna har inte 

tillräckligt god insikt hur man bäst ser riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Lösningen på 

problemet ligger i att öka kunskaperna hos arbetsgivaren i hur man bäst hanterar och 

upptäcker ohälsa på arbetsplatsen för att undvika långtidssjukskrivningar. Detta borde vara 

intressant för arbetsgivare eftersom de annars kan drabbas av stora ekonomiska förluster 

(SACO, 2017). 

Motivation är en process som påverkar uthållighet, riktning och kraften i människans 

målmedvetna beteende (Holt, 2015). Motivation för en student är avgörande för lärandet. 

Ställs studenten inför en uppgift så är det motivationen som avgör om studenten lär sig något 

av de processer som krävs för att lösa uppgiften (Lei, 2010). Om människan lär sig använda 

motivationen på rätt sätt kan man lära sig hantera den obalans som kommer med de ökande 

kraven (Rydén & Stenström, 2015).  

Self-Determination Teorin 

Self-determination theory (SDT) utgår från att människan har ett behov av att vara 

självbestämmande (eng. self-determined). Att vara självbestämmande innebär att individen 

bestämmer över sitt beteende istället för att vara kontrollerad utifrån (Deci & Ryan, 1985). 

Enligt SDT finns det tre grundläggande psykologiska behov; autonomi, kompetens och 

tillhörighet som människan har en strävan att tillfredsställa genom att vara självbestämmande 

(se figur 2) (Holt, 2015). Autonomi definieras som människans frihet att själv vara grunden 

till sitt eget beteende, bestämma över sina egna upplevelser och beteenden (Deci & Ryan, 

2000). Kompetens är individens behov av att bemästra utmaningar och färdigheter, kunna 

uppnå önskvärda resultat genom sitt beteende och uppleva effekt utifrån förväntningar i sina 

handlingar (Ntoumanis et al., 2008). Tillhörighet är självets behov av att känna samhörighet 
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med andra och bli accepterad för den man är av andra, att känna för andra och att andra 

känner för en. I litteraturen nämns autonomi som en förutsättning för att möjliggöra 

uppfyllelse av de andra behoven (Deci & Ryan, 1990, 2000). 

Figur 2. Behov att uppfylla genom att vara självbestämmande utifrån SDT 

 

SDT identifierar dessa psykologiska behov som universella för alla människor. Deci 

och Ryan (2000) menar att uppfyllelse av dessa behov är en förutsättning för en personlig och 

social utveckling på optimal nivå. De grundläggande psykologiska behoven jämställs med 

grundläggande fysiologiska behov. Om de inte uppfylls bidrar de till sjukdom och ohälsa men 

om de uppfylls kontinuerligt bidrar de till hälsa och välmående.  

Hälsa, stress och coping 

Det blir allt viktigare att förstå för hur motivation (som fenomen) kan upprätthålla och 

förbättra hälsan hos människan. SDT är den enda motivationsteorin som identifierar autonomi 

som ett mänskligt behov som behöver uppfyllas. Olika studier har gjorts genom åren för att 

förklara kopplingen mellan SDTs tre grundbehov och hälsa (Ng et.al., 2012). 

Vi vet idag att stress handlar om störningar i individens samspel med miljön och 

individens förmåga att möta omgivningens krav. Att mista en närstående eller förlora sitt jobb 

är stressiga upplevelser som kan leda till ökad risk för depression men har också mycket med 

personlighet och coping att göra (Rydén & Stenström, 2015). Det finns två typer av 

välbefinnande som sägs kunna kopplas till fysisk hälsa; självförverkligande och lycka. Att ha 

autonoma mål sägs kunna kopplas till båda typerna av välbefinnande (Miquelon & Vallerand, 

2008). 

Stress bygger på fight or flight responsen, det vill säga känslan när det emotionella 

tillståndet påverkar kroppen genom förhöjd puls, adrenalin och blodtryck. I ett sådant tillstånd 

förbereder sig människan för flykt vilket kan vara positivt under en kort period för att hantera 
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situationen, exempelvis vid ökad belastning. Att befinna sig i ett sådant tillstånd under längre 

tid kan istället vara negativt och ge bestående skador på exempelvis magslemhinnan. 

Stressfyllda reaktioner är medfödda och kan verka olika hos olika individer. För vissa blir 

konsekvensen att de utvecklar sjukdomar såsom utmattningsdepression. Stress är en process 

där händelser i vår omgivning i form av stressorer hotar individens välbefinnande. Stressorer 

oavsett typ, verkar framkalla samma typ av fysiologiska reaktioner. Dessa reaktioner verkar 

som ett biologiskt försvar mot hot oavsett om man utsetts för stress av emotionell eller 

fysiologiskt slag. Enligt Hans Selye är stressrespons ett anpassningssystem som utlöses i tre 

steg: alarm, motstånd och utmattningsfasen. Emotionella reaktioner på stressorn tros kunna 

reduceras av individens tolkning av denna. Har man exempelvis en intellektuell förklaring 

och/eller förnekar problemet minskas stressrepsonsen (Rydén & Stenström, 2015). 

Lazarus har i sin stressteori förklarat hur obalansen, i detta fall stress, uppkommer. Att 

människan besitter en primär tolkning, där situationen värderas, samt en sekundär tolkning 

där individen skattar sina tillgängliga resurser för hur väl den kan klara av situationen som 

uppstått. Detta avgör hur stressande varje individ kan komma att tolka en situation. Det har 

även visat sig att ökad stress bidrar till ökade virusinfektioner, muskelnedbrytning, 

åderförfettning och förhöjda kortisolnivåer. Vid många livsändrande upplevelser, både 

positiva eller negativa, kan individen drabbas av livsstress (Rydén & Stenström, 2015).  

Coping är ett begrepp för hur människor hanterar och anpassar sig till olika 

påfrestningar vare sig det är en stressig vardag eller en allvarlig sjukdom som ska hanteras.  

Det handlar dock inte bara om att klara sig igenom en påfrestande situation utan framför allt 

att lyckas göra det på ett framgångsrikt sätt. Det finns olika typer av copingstrategier att 

använda sig av och forskning visar att en kombination av olika typer oftast är att föredra 

(Rydén & Stenström, 2015).  

Enligt SDT är det viktigt att beteenden internaliseras för att de ska komma att bli 

bestående för att främja individens hälsa. De senaste 20 åren har det utförts kliniska tester för 

att få en förklaring på hur hälsosamma beteenden går att koppla till SDT. Exempelvis har det 

visat sig att social tillhörighet är en relevant grund för hälsosamma beteenden. Människan har 

en tendens att ta till sig beteenden från sin omgivning. Om familj och vänner har hälsosamma 

beteenden är det mer troligt att individen tar till sig dessa. Människans beteende begränsas av 

kontroll från omgivningen genom att anpassa sig till sociala påtryckningar eller belöningar. 

Denna grund till beteendet erbjuder oftast en mer kortsiktig lösning till ett hälsosamt liv. När 

individen gör ett val utifrån sina egna värderingar skapas autonomi i beteendet, vilket är 
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viktigt för att bibehålla hälsofrämjande beteenden genom livet (Ryan et al., 2008, Kullgren et 

al., 2015). 

Människor drivs av motivation 

Ofta ställs frågan om vilken motivation som är bäst, i den mening att det finns en 

förväntan att motivation leder till något positivt i form av produktivitet, att uppnå mål eller 

välbefinnande. Enligt SDT väljer individen att vara självbestämmande genom beteenden som 

uppfyller autonomi, kompetens och tillhörighet (Ntoumanis et al., 2008, Deci & Ryan, 2000).  

SDT menar att amotivation innebär att individen saknar vilja att genomföra beteendet, 

vilket kan uppstå om en person försöker tvinga en annan till ett beteende. Beteendet 

genomförs mot den egna viljan och i strid mot självets egna värderingar. När det finns en 

motivation för beteendet kategoriseras det i två grupper om det är inre motiverad eller yttre 

motiverat (Deci & Ryan, 2000). Inre motivation syftar till människans inneboende strävan att 

vilja utvecklas genom att lära sig nya saker och att utforska sin omgivning. Ett agerande som 

är inre motiverat är helt autonomt och genomförs helt utifrån individens egna värderingar och 

attityder (Cervone & Pervin, 2013; Deci & Ryan, 1985). Yttre motivation drivs inte av en 

inneboende strävan utan av yttre faktorer. Beteendet genomförs för att uppnå ett önskvärt och 

förväntat resultat, exempelvis instrumentalt värde som pengar eller utmärkelse. På så vis är 

den inre motivationen kopplad till individen själv och den yttre motivationen är kopplad till 

omständigheter i individens omgivning (Deci & Ryan, 2000; Holt, 2015).  

Enligt SDT är motivation graderad som en glidande skala (figur 3), från helt 

kontrollerad i sitt beteende (amotivation) till högsta graden av självbestämmande (inre 

motivation). Yttre motivation finns i fyra kategorier från yttre reglering (eng. external 

regulation) till inre reglering (eng. integrated regulation). Yttre reglering är när beteendet 

endast kommer från att nå en extern belöning, introjekterad reglering (eng. introjected 

regulation) när beteendet genomförs för att undvika skam och skuld eller för att öka egot och 

högmod, identifierad reglering (eng. identification regulation) där individen identifierar sig 

med sitt beteende och integrerad reglering när beteendet har assimilerats med självet. Precis 

som inre motivation är den integrerade formen av yttre motivation autonom men då beteendet 

kommer från en förväntning på beteendet i form av en belöning är det en yttre motivation. 

(Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan 2000). 
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Figur 3. Skala av motivation utifrån SDT  

 

Enligt Ryan och Deci (2000) kan sociala faktorer i miljön runt individen påverka 

uppfyllandet av de psykologiska behoven. Därmed påverkas förutsättningarna för att bli inre 

eller yttre motiverat. Ryan och Deci menar att faktorer som leder till upplevd kompetens kan 

öka den inre motivationen men känslan av kompetens leder inte till ökad inre motivation om 

den inte åtföljs av en känsla av autonomi. Det är skillnaden mellan Banduras self-efficacy och 

att vara självbestämmande. Känslan av kompetens är inte tillräcklig för optimal motivation, 

det krävs autonomi bakom agerandet. Därför har autonomi och kompetens ett samband med 

individens möjlighet att vara inre motiverad (Ryan & Deci, 2000; Holt, 2015). 

Deci, Eghrari, Patrick och Leone (1994) visade i ett experiment att internalisering av 

beteendet kunde ökas hos deltagarna om den sociala miljön runt deltagaren utformades för att 

stödja självbestämmande. Deltagare som mottog instruktioner med låg kontroll jämfört med 

hög kontroll upplevde i högre grad möjlighet till egna val, intresse och användbarhet i sitt 

beteende. När omgivningen främjar uppfyllnad av behov på detta vis så är beteendet 

fortfarande självbestämt då beteendet är autonomt med stöd av omgivningen (Ntoumanis et 

al., 2008). Att förstå hur omgivningen påverkar kan vara till nytta för en individ och en 

organisation om en viss form av motivation ska främjas eller hämmas.  

Fördelen med att vara inre motiverad är att det har visats ge positiva effekter i form av 

intresse, uppspelthet och självförtroende i beteende. För att ett beteende ska vara inre 

motiverad över längre tid är det beroende av möjligheten att uppfylla de grundläggande 

behoven (Ryan & Deci, 2000). Att undersöka uppfyllelsen av de grundläggande behoven är 

av intresse då effekten av motivationen, exempelvis intresse, uppspelthet och självförtroende 

påverkar prestation, beständighet, välmående och kreativitet (Deci & Ryan, 2000).   
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Studenters motivation 

Fokus för forskning med SDT har varit att undersöka formen av motivation i olika 

lärandemiljöer. Från att undersöka huruvida studenter var inre eller yttre motiverade när de tar 

till sig nya beteenden och skaffar nya kunskaper har fokus istället hamnat på autonomi och 

kontroll i motivationen. Efter att fokus för forskningen har flyttats från formen av motivation 

till innehållet av den har även blicken lyfts från individen till miljön, från studenten till 

klassrummet och omgivningen. I en students omgivning finns det flera faktorer som kan vara 

påverkande genom att hämma eller främja uppfyllelsen av de psykologiska behoven. Läraren 

och klasskamrater men även föräldrars uppfattningar påverkar beteende i skolan. Forskningen 

har flyttat fokuset från att undersöka beteendet till att undersöka målet med beteendet. Målet 

kan vara inre eller yttre motiverat oavsett om beteendet är det (Deci, Lens, & Vansteenkiste, 

2006).  

Mål som är inre motiverade är associerade med välmående medans yttre motiverade 

mål är associerade med lägre välmående (Schmuck, Kasser & Ryan, 1999). Inre motiverade 

mål har visats påverka hur väl en student lär sig djupgående och hur mycket tid som avsätts 

för att ta till sig ny kunskap (Deci, Lens, & Vansteenkiste, 2006).  

Deci och Ryan (1985) menar att pressen på studenten kommer både ovanifrån och 

underifrån i organisationen. Pressen ovanifrån kommer från kontrollen som läraren utövar på 

studenten vilket påverkar möjligheten att vara autonom. Pressen underifrån i organisationen 

som påverkar är studenternas egna krav på läraren om stöd, uppmärksamhet och studiemiljön. 

Dessa krav tvingar fram ett mer kontrollerande beteende gentemot samtliga studenter och 

påverkar uppfyllelsen av psykologiska behov. Kontrollen och motivationen som används i 

skolmiljön består av betyg, läxor, regler och examinationsuppgifter. Examinationsuppgifter 

ges med tydliga regler för hur de genomförs, regler för hur den betygsätts och med en tidsram 

när den förväntas vara klar. Kontroll och regler är styrmetoder som används i byråkratiska 

organisationer som ger lägre utrymme för egna val och motivation till beteenden sker genom 

yttre belöningar som är en kvarleva från industrialiseringen (Thomas, 2009). 

För en student blir motivation, mål och möjligheten till uppfyllelse av behov väsentlig 

för en optimal inlärning. 
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Problemformulering och syfte 

Mot bakgrund av rapporter om en ökad sjukskrivningsgrad bland akademiker, är 

studiens syfte att undersöka sambandet mellan stress kopplat till akademiska studier och 

grundläggande behoven autonomi, kompetens och tillhörighet, utifrån Self-determination 

teorin. 

Frågeställning: Hur relaterar autonomi, kompetens och tillhörighet till akademisk stress 

hos universitetsstudenter? 

Metod och material 

Val av metod 

För studiens frågeställning och syfte har kvantitativ metod valts för att möjliggöra ett 

större deltagarantal för att kunna dra generaliserande slutsatser utifrån resultat samt att 

redovisa resultat på ett lättöverskådligt sätt genom tabeller. Datainsamling sker via enkät för 

att säkerställa att deltagarna erhåller samma information (Denscombe, 2010). 

Hade studiens syfte varit att undersöka en individs akademiska stress kan med fördel 

kvalitativ metod användas för att erhålla en djupare förståelse för den individuella 

upplevelsen av akademisk stress utifrån de grundläggande behoven inom SDT. 

Urval och deltagare  

Undersökningen genomfördes på universitetsstudenter. Deltagarna i enkätstudien var 

142 (Kvinnor = 82, Män = 60) studenter som besvarade enkäten. Fyra av deltagarna 

exkluderades på grund av ofullständigt ifyllda formulär vilket resulterade i ett internt bortfall 

på 2.8%. Således omfattade studien 138 deltagare (Kvinnor = 80, Män = 58) mellan åldrarna 

19 – 53 (M = 24,12) med fullständiga svar. 

Vid studiens genomförande rekryterades 45 studenter genom författarnas egna 

kontaktnät som ombads genomföra enkäten samt kontakta ytterligare deltagare som passade 

in i urvalet, ett sk. snöbollsurval. Studenter rekryterades från olika lärosäten utspridda över 

Sverige. Deltagare gavs tillgång till enkäten för att kunna fylla i och sprida vidare. Enkäten 

innehöll informationsbrev där syfte och kontaktuppgifter framgick innan möjlighet till 

ifyllnad av enkät medgavs. Insamlingen pågick under tio dagar då enkäten var tillgänglig för 

ifyllnad av formuläret.  
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Skalor  

Enkäten bestod av två skalor, Basic Psychological Need Satisfaction in General 

(BPNS-G), samt The Perception of Academic Stress Scale (PAS) samt kompletterande 

demografiska frågor såsom kön och ålder. 

Den första skalan är en översättning av BPNS-G som är framtagen av Marylène 

Gagne (2003). Svarsalternativen utgörs av en sjugradig Likertskala där ”1 = Instämmer inte 

alls” och ”7 = Instämmer helt”. Totalt innehåller instrumentet 21 påståenden med tre faktorer 

(autonomi, kompetens och tillhörighet) som mäter generell uppfyllelse av grundläggande 

behov enligt SDT. Instrumentet innehåller frågor som exempel ”Jag känner att jag är fri att 

själv bestämma hur jag ska leva mitt liv” (autonomi), ”Människor jag känner berättar för mig 

att jag är bra på det jag gör” (kompetens) och ”Jag kommer överens med människor som jag 

kommer i kontakt med” (tillhörighet). Den interna reabiliteten (Cronbach’s alfa) är för 

autonomi = .69, kompetens = .71, tillhörighet = .86 (Deci & Ryan 2000; Gagné 2003).  

Skalan för att mäta upplevd stress på en akademisk nivå bestod av en översättning av 

PAS (Bedewy & Gabriel, 2015). Instrumentet har en uppmätt intern reliabilitet på 0.7. 

Instrumentet är indelat i fyra faktorer: pressures to perform (stressfaktor 1), perceptions of 

workload (stressfaktor 2), academic self-perceptions (stressfaktor 3), time restraints 

(stressfaktor 4). Pressure to perform syftar till förväntningar som finns på individen från 

omvärlden, perceptions of workload är individens uppfattning om arbetsbelastningen, 

academic self-perceptions är individens akademiska självförtroende och time restraints är 

upphovet till stress genom tidsbegränsningar. Totalt består enkäten av 18 frågor som besvaras 

med hjälp av självskattning på en femgradig Likertskala där ”1 = Håller inte alls med” och 

”5 = Håller med fullständigt”.  

Procedur  

Då valda instrument var på engelska i originalversion genomfördes en översättning till 

svenska. Översättningen kontrollerades genom att låta en person med engelska som 

modersmål, som pratar flytande svenska samt med god kunskap om rådande kultur i Sverige 

kontrollera översättningen. Detta för att upptäcka eventuella skillnader i språket och kulturella 

skillnader från översättningen. För att undvika ett externt bortfall valdes endast stressfaktor 1 

(pressures to perform) och stressfaktor 3 (academic self-perception) ut från PAS. Därefter 

utformades en webbenkät tillsammans med ett informationsbrev som skickades ut till 12 

deltagare för genomförande av pilotstudie. 
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Av pilotstudien framgick det efter en itemanalys att en av två tänkta stressfaktorer, 

stressfaktor 3 inte uppnådde tillräckligt hög intern homogenitet (Cronbach’s alfa <0.7). 

Instrumentet bearbetades och stressfaktor 3 ersattes med stressfaktor 2 (perception of 

workload). Ny pilotstudie genomfördes med 12 nya deltagare där acceptabel intern 

homogenitet för samtliga faktorer erhölls vid itemanalys (Cronbach’s alfa  >0.7). 

Databearbetning 

Resultatinsamlingen hanterades där svaren för varje fråga beräknades utifrån enskild 

skala och negativa frågor kodades om. På så vis erhöll deltagare värde för autonomi, 

kompetens, tillhörighet, pressure to perform (stressfaktor 1), perception of workload 

(stressfaktor 2) samt total akademisk stress. Samtliga individers självskattning och erhållna 

resultat för varje item kontrollerades innan inmatning i SPSS. Data kontrollerades för 

eventuella outliers och fyra outliers togs bort. Därefter beräknades medelvärden samt 

standardavvikelser. Könsskillnader i de olika faktorerna analyserades med independent 

sample t-test. Därefter genomfördes en korrelationsanalys för att svara på hur faktorerna 

korrelerar med varandra.  

Etik  

Deltagarna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och varje deltagare 

har rättigheten att avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring till författarna samt att 

deltagandet sker anonymt. Deltagare som författarna rekryterade fick även denna information 

muntligt. I informationsbrevet presenterades undersökningens syfte och ämne som undersöks. 

Deltagare informerades om vilka som har tillgång till enkäterna samt hur informationen 

kommer att användas av författarna och handledare till examination och eventuell publicering 

av undersökningens resultat. Deltagarna blev informerade om att vid eventuella frågor under 

eller efter studien så finns de kontaktuppgifter till ansvariga för studien i informationsbrevet 

och enkätens avslutande del. Innan genomförd insamling kontrollerades enkäten så det inte 

innehöll frågor som kan anses stötande och godkännes av ansvarig handledare för 

undersökningen. För att försäkra om anonymitet, avanonymiserades enkäter i enhetlighet med 

konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
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Resultat 

I tabell 1 presenteras beskrivande statistik för kön, ålder och båda skalor som använts.  

 

 

Tabellen visar inga signifikanta skillnader i BPNS-G. Däremot sågs signifikanta 

medelvärdesskillnader i PAS genom att kvinnor genomgående skattade sig lägre på 

stressfaktorerna 1 och 2 samt total stress. Ålder kontrollerades inte för då spridningen var för 

låg.  

En korrelationsanalys genomfördes mellan samtliga variabler (tabell 2). Den visar 15 

signifikanta korrelationer.  

För ålder sågs inga signifikanta korrelationer. Kön visade däremot signifikanta 

korrelationer med samtliga variabler från PAS, för BPNS-G sågs inga signifikanta 

könsskillnader. Korrelationerna mellan PAS och kön är negativa. Kön korrelerade med 

stressfaktor 1 (r =-.237, p = <.01), stressfaktor 2 (r =-.352, p = <.01) och total stress (r =-.322, 

p = <.01). Att korrelationerna är negativa stämmer överens med att kvinnor visade signifikant 

Tabell 1. Fördelning medelvärden och standardavvikelse för Kvinnor, Män samt Total 

 

   

BPNS-G PAS 

 N Ålder Autonomi Kompetens Tillhörighet Stressfaktor 

1 

Stressfaktor 

2 

Total 

stress 

Kvinnor 

(Std dev.) 

79 23.62 

(4.527) 

34.18 

(5.726) 

29.23 

(4.543) 

51.38 

(6.756) 

17.53 

(3.862) 

12.15 

(3.483) 

29.68 

(6.592) 

Män 

(Std dev.) 

55 24.85 

(3.889) 

35.07 

(5.975) 

29.98 

(4.116) 

49.53 

(7.115) 

19.35 

(3.428) 

14.67 

(3.067) 

34.02 

(5.877) 

Total 

(Std dev.) 

134 24.13 

(4.305) 

34.54 

(5.824) 

29.54 

(4.373) 

50.62 

(6.940) 

18.28 

(3.784) 

13.19 

(3.533) 

31.46 

(6.641) 

Min-Max  19-53 19-47 20-39 31-63 9-25 5-20 16-43 

Not:  Stressfaktor 1 t(132) =2.798, p =0.006, d =0.487 (könsskillnader) 

         Stressfaktor 2 t(132) =4.325, p =0.000, d =0.753 (könsskillnader) 

         Total stress t(132) =3.912, p =0.000, d =0.681 (könsskillnader) 



Hampus Rasmussen  2PS600 

Martina Ljungqvist Svensson 

15 
 

lägre medelvärde än män. Kön visade ingen signifikant korrelation med autonomi (r=-.142, p 

= >.05), kompetens (r =-.076, p = >.05) och tillhörighet (r=.132, p = >.05). Kvinnor skattade 

sig lägre än män i autonomi och kompetens, därav negativa korrelationer. Kvinnor skattade 

sig högre än män i tillhörighet och därav positiv korrelation. 

Autonomi korrelerade signifikant med kompetens (r=.476, p = <.01) och tillhörighet 

(r=.493, p = <.01) i BPNS-G. Då korrelationen är positiv ökar autonomi när kompetens ökar 

och autonomi ökar även när tillhörighet ökar. Från PAS korrelerade autonomi signifikant med 

stressfaktor 1 (r =.512, p = <.01), stressfaktor 2 (r=.319, p = <.01 och total stress (r=.462, p = 

<.01). Då korrelationerna är positiva ökar autonomi när stressfaktor 1, stressfaktor 2 eller total 

stress ökar. Kompetens korrelerade med tillhörighet (r=.463, p = <.01), stressfaktor 1 (r=.410, 

p = <.01) stressfaktor 2 (r=.383, p = <.01) och total stress (r=.437, p = <.01). Kompetens 

korrelerade positivt med tillhörighet, ökar kompetens ökar tillhörighet. Kompetens 

korrelerade även positivt med stressfaktor 1, stressfaktor 2 och total stress. Tillhörighet var 

endast signifikant med stressfaktor 1 (r =.223, p = <.01). Tillhörighet korrelerade positivt med 

stressfaktor 1, ökar tillhörighet ökar även stressfaktor 1.  

Tabell 2. Korrelationsmatrix över samtliga faktorer presenterad i Pearson´s r 

    BPNS-G   PAS  

Variabler Kön Ålder Autonomi Kompetens Tillhörighet Stress 

faktor 1 

Stress 

faktor 2 

Total 

stress 

Kön 

Ålder 

1 -.142 

1 

-.076 

.013 

-.085 

.008 

.132 

-.149 

-.237** 

.147 

-.352** 

.161 

-.322** 

.169 

Autonomi   1 .476** .493** .512** .319** .462** 

Kompetens 

Tillhörighet 

   1 .463** 

1 

.410** 

.223** 

.383** 

.045 

.437** 

.151 

Stress faktor 1      1 .647** .914** 

Stress faktor 2       1 .901** 

Stress  total        1 

Not. ** p < 0.01, N = 134 
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Naturligt är att stressfaktor 1 (r =.914, p = <.01) och stressfaktor 2 (r =.901, p = <.01) 

korrelerade signifikant med total stress, då total stress utgörs av summan för stressfaktor 1 och 

stressfaktor 2. Stress faktor 1 korrelerade signifikant även med stressfaktor 2 (r=.914, p = 

<.01).  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka akademisk stress hos universitetsstudenter i 

relation till de grundläggande och universella psykologiska behoven av autonomi, kompetens 

och tillhörighet. Studien försöker besvara hur autonomi, kompetens och tillhörighet relaterar 

till akademisk stress. Resultaten visade att det fanns klart signifikanta samband mellan 

autonomi och kompetens från BPNS-G och samtliga faktorer i PAS-skalorna. Dessa samband 

innebär att en högre självskattad nivå av autonomi, kompetens och tillhörighet var associerad 

med en högre grad av pressure to perform, perception of workload samt till en högre nivå av 

total stressnivå och vice versa. För tillhörighet fanns endast signifikant samband med pressure 

to perfom.  Resultaten ter sig väl förenliga med SDT och skall ses mot bakgrund av den 

organisation (dvs universitetet) som studenter befinner sig i. Genom att exempelvis 

universitetsstudenten har en hög nivå av autonomi, kompetens och känsla av tillhörighet och 

individen dessutom vill prestera med hög arbetsinsats inom ramen för en kontrollerande 

organisation, innebär detta samtidigt en hög stressnivå. Man kan även tolka de positiva 

sambanden att en hög grad av kompetens och autonomi i samband med en hög stressnivå kan 

vara en coping strategi för att hantera den fysiologiska stressnivån (Rydén & Stenström, 

2015). I samband med en ökad stress kan ett ökat behov att autonomi och kompetens vara ett 

sätt för individen att bättre använda sina resurser för att hantera stressen. Denna 

behovstillfredsställelse måste tolkas som positiv eftersom moderata stressnivåer under kortare 

perioder bidrar till att höja prestationsnivån. 

Tillhörighet visade endast ett signifikant samband med pressure to perform från PAS-

skalan. Ökningen av tillhörighet kan tolkas som en del i coping strategin att hantera stressen 

skapat av universitetsstudentens omgivande relationer tillsammans med autonomi och 

kompetens. Tillhörighet som coping strategi medger att omgivningen nyttjas som resurs och 

inte endast de egna resurserna för att hantera stressen. Utifrån en universitetsstudents tillvaro i 

en kontrollerande organisation (universitet) är de egna prestationerna avgörande för att 

hantera de krav som ställs. De egna prestationerna granskas av individens sociala omgivning. 

Desto högre social omgivning desto högre granskning sker av den egna prestationen och 

stressen är en produkt av omgivningens granskning. Exempelvis så granskas en 
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universitetsstudents prestationer av lärare som examinerar, föräldrar som har förväntningar 

och andra universitetsstudenter. 

I BPNS-G korrelerade samtliga faktorer med varandra som stödjs enligt SDT 

definition om självbestämt beteende (Deci & Ryan, 2000). 

För kön fanns signifikant samband med samtliga stressgrupper. Undersökningar som 

utförts i Sverige visar tydligt på att det är främst kvinnor som drabbas i större utsträckning av 

psykiska problem som utmattning och stress (SCB). Detta motsägs av undersökningen genom 

att män visade högre nivå av upplevd stress än just kvinnor. Enligt SCBs rapport har 

kvinnliga universitetsstudenter lättare än manliga att få stöd från sociala kontakter och 

undersökningens resultat visar på ett högre medelvärde hos kvinnor, dock ej signifikant, i 

tillhörighet som kan förklara en lägre skattning i akademisk stress. Genom nära relationer kan 

hälsosamma beteenden lättare antas men även möjligheten till stöd för att hantera stress. 

Enligt Allvin et. al så befinner vi oss i en period där typiska könsroller luckrats upp men att 

kvinnan trots detta ser familjen som en mittpunkt. Stressen som är kopplad till sjukskrivningar 

behöver inte nödvändigtvis vara arbetsrelaterad utan kan härstamma från det vardagliga livet. 

Metodologisk diskussion  

Brister i denna studie gör att resultatet får tolkas med försiktighet. Urvalet 

genomfördes genom bekvämlighetsurval, av de 45 som rekryterades, samt genom 

snöbollsurval.  Eftersom ifyllnad skedde utan kontroll via internet går det inte att uttrycka sig 

om externt bortfall för undersökningen. Troligtvis har medverkande deltagare haft ett intresse 

för studier eller ämnet. Detta påverkar validiteten då delar av urvalet inte nås. Valet av 

snöbollsurval gjordes för att få flera deltagare och minimera typ II fel. Genom snöbollsurvalet 

har urvalet ökat spridningen av deltagare till hela Sverige och ökat representationen av 

lärosäten till undersökningen. Fördelen med enkät är att samtliga deltagare med säkerhet har 

fått tillgång till samma information på samma vis. 

För PAS valdes två faktorer att inte tas med i undersökningen och valet att endast ha 

två faktorer kan påverka resultatet om akademisk stress. Medelvärdesskillnaden som resultatet 

visar på är utifrån självskattningen som varje individ upplever i de två faktorer som mäts. 

Därigenom går det att uttrycka sig om könsskillnader i de två stressfaktorer som undersökts, 

men total akademisk stress uttrycks med försiktighet.  Om studien använt samtliga fyra 

faktorer för PAS borde resultat om akademisk stress ändå tolkas med försiktighet då SCBs 

rapport (2007) visar att universitetsstudenters upplevda stress kommer från flera källor 
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kopplat till att vara universitetsstudent.  För att förstå hur stress påverkar universitetsstudenter 

är inte endast PAS tillräcklig. Studien borde ha kompletterats med en skala för att mäta 

generell stress. Detta för att förstå hur akademisk stress påverkar uppfyllelsen av behov. 

Studiens resultat svarar inte på frågan om kausalitet, utan fynden visar endast om de 

stämmer med tidigare forskningsresultat eller med förväntade fynd utifrån teorier. Om 

undersökningen skett vid två tillfällen med samma deltagare medges att kontrollera för 

reliabiliteten i funna samband. Tiden då undersökningen genomfördes kan påverka resultatet 

då studenter förväntas slutföra uppgifter i slutet av terminen samt frekvensen av helgdagar 

som firas under perioden. Genom att undersökningen genomförts vid flera tillfällen skulle 

dessa yttre faktorer gått att beakta.  

Van den Broeck et al. (2010) ifrågasätter sättet att förklara de grundläggande behoven. 

Effekter av behov genom uppfyllelse eller då uppfyllelse nekas förklaras av SDT som 

polariserande av en faktor. Van den Broeck föreslår att det kan bero på två faktorer, med egna 

effekter i likhet med Herzberg tvåfaktorsteori om arbetsmotivation. Erhållna resultat av 

universitetsstudenters skattning om stress kan vara missvisande då data inte insamlades om 

hur länge den akademiska stressen pågått. Beroende om deltagare i studien nyligen påbörjat 

akademiska studier och därför inte utsatts under en längre period, skulle kunna förklara att de 

inte skattar arbetsbelastningen som stor men att pressen från omgivningen som nybliven 

student är större då detta är en ny stressfaktor. 

Vidare forskning 

Utifrån erhållna resultat och SCBs rapport skulle det vara av intresse att fördjupa 

undersökningen av universitetsstudenters stress. Genom en fördjupad undersökning skulle det 

vara möjligt att upptäcka eventuella skillnader i generell stress som universitetsstudenter 

utsätts för. Förslag för framtida forskning är att kontrollera för om det finns skillnader hos 

olika urvalsgrupper baserade på kön, studietid, programtillhörighet samt studiefart. Om 

studier genomförs longitudinellt kan utveckling av coping strategier identifieras och bättre 

förståelse fås av behovens roll i hanteringen av stress. Med bättre förståelse för 

universitetsstudenters förutsättningar och hur de påverkas av stress finns det bättre 

förutsättningar att förebygga ohälsa kopplat till stress som universitetsstuderande. Det är 

också av intresse att undersöka efter genomförda universitetsstudier om coping strategier som 

används som universitetsstuderande är gynnsamma för att förebygga ohälsa i arbetslivet och 

inte endast en strategi för att hantera universitetstiden. 
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Konklusion 

Resultatet i denna studie visade på signifikanta samband mellan psykologiska behov 

och akademisk stress. Sambandet kan ses som en coping strategi för att hantera stressen. Av 

studien framkom signifikant skillnad i kön. Kvinnor skattade sig lägre i samtliga 

stressfaktorer samt total stress. Detta var oväntat då tidigare rapporter visat att kvinnor skattar 

sig högre samt är högre representerade vid långtidssjukskrivningar. Könsskillnaden hos 

universitetsstudenter kan vara ett tecken på att stressen kommer från andra faktorer än 

akademiska studier.  
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