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Abstract 

Previous research has shown that students transition from high school to university can 

lead to different levels of stress. However, there is no consensus of how the students’ 

stress levels develops throughout the years they study at a university. Therefore, the 

purpose of this study was to examine if there was a diffence in perceived stress between 

first year, second year, and third year students at a university in Sweden. A quantitative 

approach was applied, where the data was gathered through the Perceived Stress Scale 

14 that was supplemeted with a selfconstructed self-rating scale and demographic 

questions. A total of 126 students participated in the survey where 41 were first-year 

students, 41 were second-year students, and 44 were third-year students. The empirical 

data was analyzed with the help of Karasek and Theorell’s (1990) job demand-control-

support model and previous research. The result showed that there was no significant 

difference in perceived stress between the students in the different study-years, 

however, all students’ experienced a high level of stress. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att studenters övergång från gymnasiet till unviersitetet kan 

leda till olika stressmoment. Däremot råder det ingen enighet om hur stress ter sig 

genom åren som studenterna studerar vid unviersitet. Syftet med föreliggande studie var 

således att undersöka om det fanns en skillnad i upplevd stress mellan första, andra och 

tredjeårsstudenter på ett universitet i Sverige. Ett kvantitativt tillvägagångssätt användes 

där data samlades in genom mätinstrumentet Perceived Stress Scale 14 som 

kompletterades med en egenkonstruerad självskattningsskala samt demografiska frågor. 

Totalt deltog 126 studenter varav 41 förstaårstudenter, 41 andraårsstudenter och 44 

tredjeårsstudenter. Den empiriska datan analyserades med hjälp av Karaseks och 

Theorells (1990) krav-kontroll- och stödmodell samt tidigare forskning. Resultatet 

visade att det inte fanns en signifikant skillnad i upplevd stress mellan studenterna i 

olika studieår, däremot upplevde samtliga studenter en hög grad av stress. 

 

Nyckelord 
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Tack 

Inledningvis vill vi tacka samtliga deltagare som ställde upp på att besvara vår enkät. Ett 

stort tack för att vi fick ta del av era upplevelser, utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra vår studie. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare för god vägledning 

och stöd.  
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1 Inledning 

Fenomenet stress är något som har blivit allt vanligare i människors vardag. Vi blir ständigt 

upplysta om att stress bland befolkningen ökar samt hur vi ska göra för att hantera stress eller 

förebygga den. I en rapport av Försäkringskassan (2016) framkom det att stress eller psykiska 

sjukdomar är den högst representerade orsaken till sjukskrivning. Stress kan däremot 

förekomma i andra sammanhang än på arbetsplatsen. Att människor spenderar en stor del av 

sin tid på arbetet kan även gälla studentgruppen. Universitet eller högskolor kan ses som 

studenternas arbetsplats där arbetet motsvarar att studera. Ett flertal studier har dessutom 

visat hur olika studiekrav på studenter kan leda till att de upplever en hög grad av stress 

(Beiter et al., 2015). Enligt en rapport av Centrala Studiestödsnämnden (2013) angav över 

60% av studenterna att de upplevde sig som stressade trots att de skattade sin hälsa som ”bra” 

eller ”mycket bra”. Studier har visat att övergågen från gymnasiet till universitet kan vara 

problematiskt för studenter då de genomgår stora förändringar som kan leda till ett sämre 

mående (Al-Sharbati & Al-Jabri, 2006). Däremot råder det ingen enighet om hur stress ter sig 

bland studenter som går olika studieår. Är universitetsstudier något individen anpassar sig till, 

där den upplevda stressen efter en viss tid minskar eller är det efter en viss tid som stressen 

börjar ta vid? Föreliggande studie undersökte således hur upplevd stress ser ut bland första, 

andra och tredjeårsstudenter vid ett universitet i Sverige. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka hur upplevd stress skiljer sig mellan studenter inom 

olika studieår.  

 

Frågeställning: “Hur skiljer sig upplevd stress bland universitetsstudenter i olika studieår?“  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Stress 

Stress är ett mångtydigt begrepp och det finns ingen enhetlig definition. Oftast diskuteras 

begreppet som något negativt då tidigare studier har visat att stress under längre perioder 

(även kallad långvarig eller kronisk stress) kan bidra till olika hälsobesvär som exempelvis 

kognitiva nedsättningar, hjärt- och kärlsjukdomar, utbrändhet, depression, med flera (Risberg 

& Risberg, 2016; Matuska et al., 2013; Welle & Graf, 2011). Däremot kan det även 

förekomma positiv stress där individer omvandlar sin stress till något bra och blir istället både 

verksamma och kreativa vid olika utmaningar i livet. Förekomsten av den positiva eller 

negativa stressen är dock beroende av huruvida individen upplever sig ha kontroll över sin 

situation, det vill säga om personen upplever sig ha kontroll kan det medföra positiv stress 

eller om situationen utspelar sig tvärtom och är utanför personens kontroll kan det istället 

leda till negativ stress (Matuska et al., 2013).  

Begreppet stress myntades av Hans Seyle (1936) och definierades som kroppens 

ospecifika respons eller reaktion på svåra påfrestningar. Han upptäckte även att stress skiljde 

sig från andra fysiska reaktioner och att kroppen påverkas av olika stressorer som rubbar det 

stabila eller ”normala” tillståndet. Seyle undersökte stress ur ett biologiskt perspektiv. 

Däremot är nutida definitioner av stress mer psykologiskt förankrade där stress ses som ett 

samspel mellan individen och miljön (Szabo, 2012; Cox, 2000). Detta är i linje med Lazarus 

och Folkmans (1984) transaktionsmodell (även kallad appraisalteorin) som belyser individens 

kognitiva värderingar och tolkningar. Det som avgör uppkomsten av stressreaktioner är hur 

individen upplever inre och yttre krav, det vill säga hur en situation värderas, samt hur 

personen bedömer sin förmåga att hantera dessa krav. Författarna definierar dessa två 

kognitiva tolkningar som primära och sekundära tolkningar (Lazarus & Folkman, 1984; 

Ogden, 2012; Rydén & Stenström, 2015).  

Stress kan te sig olika mellan olika grupper. Vissa studier har visat att det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor upplever sig vara mer stressade än män 

(Brougham et al., 2009). Andra studier har inte funnit några könsskillnader (Ogden, 2012). 

När det kommer till olika åldersgrupper indikerar tidigare forskning att stress och ångest blir 

allt vanligare bland unga personer mellan 16–24 år (Währborg, 2009). Stress är dock  

individuellt, det vill säga att vad som anses vara stressande för en person behöver inte vara 

detsamma för en annan person.  
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1.2.2 Krav-kotroll- och stödmodellen 

Inom psykologin finns det många teorier och teoretiska modeller som söker förklara 

uppkomsten av stress. En teoretisk stressmodell som används i många studier är krav- och 

kontrollmodellen som utvecklades av Robert Karaseks och Töres Theorell (1990). Den berör 

sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och ohälsa där den bärande tanken är att effekten 

av krav från arbetet interagerar med individens upplevda kontroll (även kallad 

handlingsutrymme eller beslutsuttrymme). Att ha handlingsutrymme innebär enligt 

författarna att individen själv kan påverka, hur, när och var de olika uppgifterna inom arbetet 

ska utföras. Detta kan i sin tur resultera i att individen motverkar stress. Känslan av kontroll 

är alltså starkt relaterad till stress. När personen känner att denne håller på att förlora 

kontrollen över en situation, ökar den upplevda stressen. Karasek och Theorell (1990) belyser 

hur arbeten kan kombineras till fyra olika arbetssituationer; högpress arbeten, aktiva arbeten, 

passiva arbeten och lågpress arbeten (se figur 1).  

 

 

Figur 1. En modifierad version av Krav-kontroll modellen (”The job demands-job control model”, 

Karasek & Theorell, 1990). 

 

Högpress arbeten (höga krav, låg kontroll) innebär när arbetstagaren upplever höga krav och 

att den upplevda kontrollen överstiger de resurser som individen har tillgång till. Risken med 

att befinna sig i detta tillstånd är att det kan leda till en ökad stress och ohälsa. I vissa fall kan 

det även leda till utbrändhet eftersom personen utsätts för en överbelastning. Aktiva arbeten 
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(höga krav, hög kontroll) handlar om ett samspel mellan höga krav och hög kontroll. I denna 

kontext kan arbetstagaren ha många saker att göra samtidigt som denne har utrymme och 

resurser för att möta kraven som ställs. Karasek och Theorell (1990) belyser även att personer 

med ett större handlingsutrymme har viljan att uppnå framgång och att utveckla olika 

strategier för att hantera stress samt finna balans mellan krav och kontroll. Passiva arbeten 

(låga krav, låg kontroll) är när individen utsätts för låga krav och har ett litet beslutsutrymme. 

Känslan av att inte vara behövd och inte veta vad som behöver göras för att förändra 

situationen kan uppstå. I ett sådant läge kan arbetstagaren sakna mening och sammanhang, 

vilket bidrar till stress precis som vid ett intensivt schema. Vid lågpress arbeten (låga krav, 

hög kontroll) upplever arbetstagaren låga krav och hög kontroll vilket kan fungera väldigt bra 

då personen kan bemästra sitt arbete. Det finns dock en risk att detta endast fungerar under en 

begränsad tid då individen kan bli uttråkad av ett repetitivt arbete utan utmaningar. Andra 

trivs istället bra med att göra ungefär samma sak varje dag.  

Karasek och Theorell (1990) har i efterhand kompletterat krav och kontrollmodellen 

med ytterligare en faktor, nämligen socialt stöd. Enligt författara innebär socialt stöd att 

interagera, umgås och prata med personer både på arbetsplatsen och på sin fritid. Stöd från 

arbetskamrater och chefer bidrar till en gemenskap som har visat sig leda till färre 

stressymptom. Utöver gemenskap kan exempelvis vägledning i arbetet eller återkoppling på 

det arbetstagaren har gjort vara andra sätt att ge stöd. Det sociala stödet är alltså ett verktyg 

som kan hjälpa individer att hantera stressiga situationer vilket även bidrar till ett bättre 

välbefinnande. Eftersom socialt stöd lades till i modellen kan den även komma att kallas för 

krav-kontroll- och stödmodell.  

Utöver olika arbetsplatser kan krav-kontroll- och stödmodellen även vara applicerbar 

i andra sammanhang. Studentgruppen spenderar en stor del av sin tid på universitetet, därför 

kan universitet eller högskolor ses som studenternas arbetsplats där arbetet är att studera. I 

likhet med arbetstagarna kan de flesta studenter känna krav från universitetet och sin 

omgivning. Kasler et al. (2017) lyfter fram exempelvis begreppet akademisering som innebär 

att arbeten blir alltmer krävande och kompetensbaserat. Att vara utbildad eller ha en examen 

har blivit en grundläggande norm som förväntas av individer oavsett vilken professionell 

karriär de kliver in i. När studenterna däremot börjar studera förväntas de att klara av 

skoluppgifter, examinationer och hålla deadlines (Dusselier et al., 2005). Kontroll i denna 

kontext innebär att studenten har möjlighet att styra över sina egna studier i form av planering 

och hur arbetet ska geomföras. Även det sociala stödet som Karasek och Theorell (1990) 
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lyfter fram kan vara aktuellt för studenter då det eventuellt krävs att individen flyttar 

hemifrån och skapar ett nytt socialt nätverk. 

 

1.2.3 Studierelaterad stress 

Tidigare forskning har visat att studietiden representerar en stressande period i livet (Hystad 

et al., 2009). Känslan av press för att uppfylla krav som sätts inom den akademiska världen 

uppstår ofta för studenterna. En av de mest bidragande faktorerna till stress är olika former av 

examinationer där studenternas färdigheter, prestationer samt kunskapsförmågor ställs på 

prov (Al-Sharbati & Al-Jabri, 2006). I relation till detta belyser studier hur studenters 

upplevda kontroll över den akademiska studiesituationen kan påverka den upplevda stressen. 

De som tänker positivt och har kontroll över sina studier kan prestera bättre, vilket även 

resulterar till ett bättre välmående. Tvärtom kan de som inte har en positiv inställning till sin 

akademiska studiesituation och som saknar kontroll, istället prestera sämre och utveckla ett 

sämre psykologiskt välmående (Ruthig et al., 2009). En hög grad av upplevd stress kan alltså 

hindra individen från att prestera utifrån sin fulla potential och leda till ett försämrat 

studieresultat eller ett lägre kursbetyg (Struthers et al., 2000). Om studenten har presterat 

dåligt kan även känslor i form av oro och ångest uppkomma. I vissa fall känner studenter 

även skam. Detta då studenter är rädda för att misslyckas. Att bli godkänd på en viss uppgift 

eller examination är således viktigt för studenterna (Putwain, 2009). Studier har dessutom 

visat att kognitiva svårigheter kan förekomma i samband med stress vid examinationerna. Det 

innebär till exempel olika svårigheter med att kommunicera, samspela och utföra praktiska 

handlingar. De kognitiva svårigheterna kan i sin tur även påverka inlärningen (Putwain, 2009; 

Dahlin et al., 2005; Gorter et al., 2008). 

 En annan faktor till stress, utöver att prestera på examinationerna, är tid. Att hålla 

deadlines och vara i fas med studierna är en väsentlig del av att vara en student. Studier har 

visat att studenterna själva anger detta som en faktor till den upplevda stressen (Wrench et al., 

2013). Tidspress, arbetsbelastning och höga prestationskrav kan som tidigare nämnts ha olika 

negativa utfall som exempelvis försämrad psykisk hälsa som även kan uttrycka sig i fysiska 

problem. I en undersökning av Statistiska Centralbyrån (2007) rapporterade tre av tio 

studenter att de har problem med att sova. En av fyra studenter uppgav andra fysiologiska 

besvär såsom magont och huvudvärk flera gånger per vecka. Även missbruk av tobak, 

alkohol och andra substanser är ett resultat av vad stress under långa perioder kan leda till. 

Studenter har uppgett att droger är ett medel för att dämpa deras känslor av oro. Utöver 
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missbruksproblematik kan långvarig stress leda till depression (Hamaideh, 2011; Beiter et al., 

2015). Känslor av ständiga krav, konflikter och oförmågan att koppla av i samband med 

bristande kontroll kan således resultera i att många studenter väljer att hoppa av sina 

universitetsstudier och inte fullfölja sin examen (Hamaideh, 2011).  

I vilken utsträckning de akademiska kraven upplevs som en börda beror på individen 

själv eftersom det kan upplevas olika av olika personer (Mikolajczyk et al., 2008). Enligt 

Lazarus och Folkman (1948) finns det fyra centrala copingstrategier vid stressade eller 

hotfulla situationer. Den första är problemfokuserad coping som innebär att individen på ett 

strukturerat sätt försöker hitta lösningar på sina problem. Den andra är emotionsfokuserad 

coping som innebär att individen med hjälp av strategier hittar ett tryggt sätt att slappna av på 

som exempelvis avslappningsövningar och träning. Omdefinierad coping är den tredje 

strategin som innebär att individen utför kognitiva omstruktureringar vilket leder till en 

ändrad uppfattning av händelsen. Slutligen den undvikande copingstrategin är när individen 

ignorerar problemet och låtsas som att det inte har inträffat. I vissa fall väljer individen att 

använda sig av droger eller alkohol för att förtränga tankarna (Lazarus & Folkman, 1984).  

Oavsett hur studenter hanterar stress har forskning visat att studenter ofta kan 

misslyckas när de försöker hantera läroplanens krav (Friedlander et al., 2007). Huruvida 

läroplanen är för krävande eller om studenternas hanteringsförmåga är otillräcklig kan 

diskuteras. Studenter har i allmänhet alltid uppfattat sin skolmiljö som krävande. Därför bör 

mest uppmärksamhet fokuseras på att lära studenterna hur de ska klara av de uppgifter de 

konfronteras med. Detta eftersom det är väldigt orealistiskt att anta att studenterna inte 

kommer att möta en krävande yrkesmiljö efter examen. Att förbättra hanteringsförmågan kan 

alltså ge fördelar senare i livet (Gorter et al., 2008). Det är många undersökningar som har 

framhållit just vikten av att utveckla olika stressreducerande strategier (Bayram & Bilgel, 

2008). Dessa skulle vara till nytta inte bara för studenter själva, men även för lärare att förstå 

hur stressnivåer kan förändras under tiden studenter studerar. Sådana empiriska data kan 

möjliggöra förändringar för att förbättra studenternas psykosociala välbefinnande och 

akademiska prestationer (Tangade et al., 2011). 

 

1.2.4 Stress bland olika studieår 

Övergången från gymnasiet till universitet är komplex och kan upplevas som problematisk 

för studenter. Enligt Al-Sharbati och Al-Jabri (2006) genomgår studenter ett flertal 

förändringar som bidrar till stress och osäkerhet. Det som oftast diskuteras i relation till detta 

är olika anpassningsmoment; akademisk, emotionell och social anpassning (Friedlander et al., 
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2007). Den akademiska anpassningen berör hur studenterna hanterar de akademiska kraven. 

För nya studenter handlar det om att hitta en anpassad studieteknik eftersom 

universitetsstudier, som tidigare nämnts, ställer högre krav där individen förväntas vara mer 

självständigt i de flesta examinationer (Al-Sharbati & Al-Jabri, 2006; Friedlander et al., 

2007). Att börja studera vid ett universitet är även en tid där studenter är mer sårbara för 

känslomässiga problem, vilket berör den emotionella anpassningen. Friedlander et al. (2007) 

har visat att upp till 20% av universitetsstuderande upplever depression under första året av 

studierna, vilket är i linje med ett flertal andra studier (Mikolajczyk et al., 2008; Dahlin et al., 

2015; Bayram & Bilgel, 2008). Även om det har konstaterats att det finns symptom på 

depression hos studentpopulationer, finns det enligt Mikolajczyk et al. (2008) lite kunskap 

om hur dessa associeras med specifika aspekter av studentlivet. Studentlivet handlar inte 

endast om att utbilda sig, utan det inkluderar även sociala interaktioner såsom att ha 

kompisar, att eventuellt behöva byta bostad – flytta ifrån familj, vänner och en förändring 

rent ekonomiskt.  

Sociala krav ställs på studenter där de förväntas att lägga tid och ansträngning på sin 

utbildning samt skapa relationer och spendera tid med vänner (Pluut et al., 2015). De 

individer som inte har förmågan att balansera studierna med privatlivet riskerar att drabbas av 

ett lågt välbefinnande, vilket inkluderar stress och trötthet. Ett sätt att hantera detta kan vara 

genom att minska deltagandet i de sociala aktiviteterna, dock är det motsatsen till det typiska 

studentlivet som kännetecknas av socialisering. Att minska deltagandet i sociala aktiviteter 

kan leda till att studenten presterar bättre i skolan, men det kan även leda till en känsla av 

frustration eftersom det sociala livet begränsas (Lowe & Gayle, 2007; Carney et al., 2005; 

Curtis & Shani, 2002). Den sociala anpassningen är däremot svårare att åstadkomma för de 

som valt att flytta då familjens sammankomster minskas samt att komma ifrån sina vänner 

skapar en otrygg känsla (Welle & Graf, 2011). Socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna 

för att skydda personen från ett sämre mående. Stöd från vänner har dock visat sig vara en 

starkare prediktor för stress i jämförelse med stöd från föräldrar (Friedlander et al., 2007).  

Pluut et al. (2015) har visat att socialt stöd från klasskompisar kan förekomma på olika sätt; 

emotionellt stöd som innebär att ha någon att prata med om sina problem, instrumentellt stöd 

som kan vara att studenten känner att klasskompisarna är redo att hjälpa en vid behov och 

informationsstöd som handlar om att klasskompisarna bidrar med viktig information om 

studierna. De som bildar vänskaper och känner en gemenskap har en större möjlighet att 

känna kontroll över livet. Om det är omvänt uppstår istället en oro, vilket kan ha en negativ 

inverkan på deras välbefinnande samt akademiska framgång (Wrench et al., 2013).  
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Även om övergången till universitet skapar stora stressmoment råder det inte alltid en 

enighet om hur stress ser ut bland studenter som går olika studieår. Det upptäcktes en brist på 

tidigare forskning som har undersökt och jämfört studenter i olika studieår. De flesta 

studierna som undersökte studenter i olika faser i sin utbildning hade ett fokus på läkar- och 

tandläkarstudenter. En studie visade att stressnivån minskade ju längre in studenter var i sin 

utbildning. Studenterna upplevde alltså högre grad av stress om de gick första året på 

programmet. Detta menar författarna kan bero på att studenter som går sitt sista år på 

programmet kan vara mer självsäkra eller ha mer självförtroende i sina studier (Abdulghani et 

al., 2011). Detta är i linje med Bayram och Bilgel (2008) och Dahlin et al., (2015) som 

dessutom kompletterade stress med att mäta ytterligare faktorer; depression, ångest samt 

emotionell utmattning (utbrändhet). Även dessa faktorer var högre bland studenter som var i 

början av sina studier, medan studenter som gick sista året inte kände samma belastning. 

Annan forskning har däremot visat hur stress kan ha en negativ utveckling, det vill 

säga ju längre fram i utbildningen studenten är, desto högre blir stressnivån (Howard et al., 

2006). Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrån (2007) mår studenter bättre när de 

precis har påbörjat sin utbildning för att sedan må sämre när de är klara med den. Detta kan 

bero på att det uppstår en osäkerhet gentemot karriärval och framtiden (Howard et al., 2006). 

Detta är i linje med Tangade et al. (2011) som på liknande sätt visade att studenterna som 

gick sista året upplevde ångest inför framtiden. Variablerna ångest för sin karriär och rädsla 

för att vara arbetslös efter examen blev de mest förekommande faktorerna för 

sistaårsstudenter. Rädslan för att misslyckas var dock det som stressade samtliga studenter 

oavsett studieår, vilket är i likhet med Stallman (2010) som fann att både första- och 

sistaårsstudenter upplevde stora stressmoment. 

Dessa studier undersökte, som nämnts, läkar- och tandläkarstudenter och kan därför 

beröra specifika kunskapsdimensioner som kan skilja sig från andra utbildningar. En 

dimension kan exempelvis vara en mer teoretisk del av utbildningen, medan en annan kan 

vara mer praktisk där studenten får arbeta med patienter. Att det förekommer skillnader i 

upplevd stress mellan studenterna i de olika studieåren kan alltså vara relaterat till att de 

exponeras för en ny dimension i utbildningen. Vissa studier har funnit skillnader mellan olika 

utbildningar och upplevd stress, medan andra studier inte har det. I en svensk studie hittades 

inga skillnader i stressnivån mellan läkarstudenter och den generella studentpopulationen 

(Dahlin et al., 2015). Att de flesta studierna har ett fokus på läkar- och tandläkarstudenter 

med den bärande idén om att de tillhör den mest stressande studentgruppen kan alltså inte 

bekräftas helt och hållet. Det är också viktigt att ha i åtanke att de resultat som tidigare 
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forskning har visat inte alltid kan generaliseras på grund av metodologiska problem, 

begränsningar och användandet av olika mätinstrument (Bayram & Bilgel, 2008). 

 

1.2.5 Stress ur en kulturell aspekt 

Det är väsentligt att belysa att majoriteten av studierna som presenteras är gjorda i andra 

länder såsom, Saudiarabien, USA, Jordanien, Australien och några europeiska länder. 

Akademisk stress och akademisk prestation kan te sig olika beroende på vilka grupper av 

deltagare som undersöks. Det är således viktigt att ta hänsyn till miljön som deltagarna 

befinner sig i då studier har visat att kultur kan ha en betydande roll för individens 

upplevelser av akademisk stress (Bayram & Bilgel, 2008). Kormi-Nouri et al. (2015) har 

undersökt akademisk stress i två olika kulturer, Iran som en kollektivistisk kultur och Sverige 

som en individualistisk kultur. Resultatet indikerade att svenska studenter upplevde en högre 

grad av akademisk stress än studenter från Iran. Författarna betonade att resultatet relateras 

till skillnaderna som finns mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer. De menar att 

individualistiska kulturer tenderar att lägga större vikt på individualism, autonomi, 

yttrandefrihet samt på människors inre tankar, känslor och erfarenheter. Kollektivistiska 

kulturer tenderar däremot att vara mer socialt orienterade och betona en individs 

grupptillhörighet och relationer mellan medlemmar i gruppen. Således kan 

universitetsstudenter i Sverige, som ett västeuropeiskt land och studenter i Iran, som ett 

västasiatiskt land, uppleva akademisk stress på olika sätt. Det är möjligt att studenter i 

individualistiska länder tar större personligt ansvar för sina egna prestationer inom 

utbildningssystemet och att de är mindre benägna att dela sina problem med andra. Däremot, 

i kollektivistiska länder kan utbildningssystemet (till exempel universitetsadministration, 

lärare) ta större ansvar för utbildningen, där studenter lättare kan dela sina problem med 

andra (vänner, familj, lärare och administratörer). Något som stödjer författarnas argument 

var att resultatet visade hur studenter från Iran upplevde större akademisk stress i relation till 

variabeln "mina föräldrars förväntningar på mina betyg " än svenska studenter. Å andra sidan 

visade sig svenska studenter uppleva mer akademisk stress på att "få de betyg jag vill ha". 

Dessa resultat visade tydligt att skillnaderna kan förklaras på en kollektivistisk-

individualistisk dimension. 

Eftersom det är svenska studenter som undersöks i följande studie är det väsentligt att 

ta hänsyn till Sveriges utbildningssystem och hur det fungerar. Studenter betygsätts enligt ett 

målorienterad kravsystem som framställts av Sveriges regering där de förväntas att ta egna 

initiativ och ansvar för sina utbildningar (Vaez & Laflamme, 2008). Studenterna behöver inte 
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betala för sin utbildning som i vissa andra länder, utan i Sverige kan individer istället ta ett 

studielån hos CSN. Studenten måste dock uppnå ett visst antal poäng per termin för att 

behålla sitt studielån. I vissa fall kan individen även förlora sin studentlägenhet om de inte 

klarar av studierna eftersom de inte kan fortsätta som studenter. Den ekonomiska aspekten är 

alltså relaterat till de prestationsbaserade kraven och kan således leda till stora stressmoment 

(Vaez & Laflamme, 2008). Oavsett hur utbildningssystemet ser ut har det konstaterats att 

studenters mentala hälsa är ett globalt problem, och huruvida det är ett utvecklat eller 

utvecklande land, ett traditionellt eller modernt land, är inget samhälle immunt mot detta 

problem (Bayram & Bilgel, 2008). 
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2 Metod 

2.1 Urval 

Urvalet utfördes genom ett bekvämlighetsurval. När ett bekvämlighetsurval tillämpas är 

tanken att det ska vara så enkelt som möjligt att få tag i deltagarna (Wilson & MacLean, 

2011). Givet studiens tidsram ansågs denna urvalsteknik vara den lämpligaste. Datan kunde 

således samlas in genom att handplocka studenter varsom på universitetet eller genom att ta 

kontakt med olika lärare som kunde ge tillgång till studenter. Då studiens syfte var att 

undersöka hur upplevd stress skilde sig mellan studenter i olika studieår, togs det först reda 

på vilka program som var mest förekommande på universitetet höstterminen 2018. Detta 

gjordes genom att titta på Antagning.se där det framkom att ett treårigt program som 

motsvarande 180 hp var det vanligaste. 

Vid urvalsförförandet fanns det en strävan om att ha ungefär lika många studenter 

från varje studieår. Detta för att det inte skulle uppstå en snedfördelning i studien. Urvalet 

kan således även betraktas som ett kvoturval då författarna i förväg bestämde att dela in 

studentgruppen i mindre målgrupper; första, andra och tredjeårsstudenter (Wilson & 

MacLean, 2011). När en ojämn fördelning upptäcktes vid datainsamlingen blev endast de 

deltagare som saknades tillfrågade om att delta i undersökningen. Detta gjordes genom att 

först fråga studenterna om de ville delta i studien och sedan fråga vilket år de går på ett 

program. 

 

2.2 Instrument  

Enkäten som användes för att besvara studiens frågeställning var uppdelat i två delar (se 

bilaga 1). Den första delen berörde demografisk information exempelvis kön, ålder, studieår 

och utbildning. I enkäten fick deltagarna även ange hur många timmar de lägger på sina 

studier och när deras nästkommande examination är för att undersöka om dessa korrelerar 

med den upplevda stressen. Utöver dessa variabler konstruerades även en Likertsskala där 

studenterna fick skatta sin upplevda stress från 0 till 10, där 0 = stämmer inte alls och 10 = 

stämmer helt. Denna skalan benämns som Självskattningsskala (0–10) och förkortas SS-skala 

(0–10). Enkäten bestod dessutom av två öppna frågor om vad som stressar deltagarna och 

vilka strategier de använder för att hantera stressen. De öppna frågorna användes dock inte i 

de statistiska analyserna utan endast i diskussioen. 
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Den andra delen av enkäten bestod av mätinstrumentet Perceived Stress Scale-14 

(PSS-14) som är ett validerat instrument som mäter subjektiv stress (Cohen & Williamson, 

1988; Eklund et al., 2014). PSS-14 är framtaget av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) 

och utgår från Lazarus och Folkmans (1984) definition av stress. Frågorna berör individens 

samspel med miljön och mäter hur individen upplever sitt liv som oförutsägbart, 

okontrollerbart eller överbelastat under den senaste månaden (Cohen et al., 1983; Nordin & 

Nordin, 2013). I föreliggande studie användes den svenska översättningen av PSS-14 som har 

validerats av Eklund, Bäckström och Tuvessons (2014). Författarna indikerar att 

mätinstrumentet har en hög intern reliabilitet och en god begreppsvaliditet med en alphanivå 

på α = .85. PSS-14 riktar sig inte till någon specifik grupp i samhället utan är framtagen för 

att undersöka stress i allmänhet (Cohen et al., 1983). Däremot har flera studier använt 

mätinstrumentet för att undersöka stress bland studenter, vilket även är fallet i denna 

undersökningen (Li et al., 2012). 

Enkäten består av 14 frågor där deltagarna får ta ställning på en femgradig skala från 

0 till 4, där 0=Aldrig, 1= Nästan aldrig, 2=Ibland, 3=Ganska ofta och 4=Väldigt ofta. Av de 

14 frågorna berör sju av dem en positiv dimension och de sju andra en negativ dimension, där 

en positiv fråga kunde vara ”Har du under den senaste månaden känt att saker och ting gått 

din väg?” samt en negativ fråga kunde vara ”Har du under den senaste månaden känt dig 

nervös eller stressad?”. Eftersom sju av frågorna var omvända till att mäta den positiva 

dimensionen, räknades dessa omvänt. Därefter summeras poängen av alla 14 frågor för att få 

en slutsumma mellan 0 och 56 poäng. Dock finns det inte några förutbestämda kategorier för 

vad som anses vara hög eller låg stress, utan totalpoängen ger en möjlighet till att jämföra 

grupper inom den specifika studien. I föreliggande studie valde författarna att bryta ner PSS-

14 och kategorisera stresspoängen i tre stressnivåer; 0–17 poäng som låg stress, 18–34 poäng 

som medel eller måttlig stress och 35–52 poäng som hög stress. Detta gjordes även på SS-

skalan (0–10), där låg stress var 0-3 poäng, medel var mellan 4-6 poäng och hög stress var 7–

10 poäng. Kategoriseringen gjordes för att undersöka var studenterna hamnar i de olika 

mätinstrumenten. SS-skalan (0–10) lades alltså till endast för att jämföras med PSS-14. 

  

2.3 Procedur 

Till en början kontaktades handledare och ett möte bokades. Under mötet med handledaren 

gjordes en plan för hur arbetet skulle genomföras. Innan enkäten konstruerades fördjupade 

författarna sig i tidigare forskning för att sedan konstruera en enkät som skickades till 
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handledaren för godkännande. När enkäten blivit godkänd genomfördes först en pilotstudie 

för att få ett intryck om utförandet av enkäten samt för att kontrollera om det fanns oklarheter 

i formuleringen av frågorna samt svarsalternativen. I pilotstudien deltog fem studenter. 

Studenterna fick besvara enkäten och därefter ge kommentarer om hur de upplevde den. Inga 

stora frågetecken uppstod, endast mindre justeringar gjordes. Därefter påbörjades 

insamlingen av datamaterialet som gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval. För att få 

tillgång till studenter kontaktades lärare vid universitet. Svarsfrekvensen bland lärarna var låg 

och vi fick endast tillgång till en klass som enkäterna delades ut till. Resterande enkäter 

delades ut till studenter som befann sig vid universitet, både på universitetet och 

universitetsbiblioteket. Enkäten lades även ut online för att få tillgång till studenter som inte 

befann sig på universitetet. Efter datainsamlingen matades svaren in i det statistiska 

programmet IBM SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences 23). 

 

2.3.1 Statistiska metoder 

Efter kodningen av datamaterialet genomfördes statistiska analyser. Variablernas distribution 

kontrollerades för att kunna plocka bort eventuella outliers som kan påverka studiens resultat 

(Wilson & MacLean, 2011). Vid de statistiska analyserna genomfördes ickeparametriska test 

då variablerna bestod av ordinaldata. För att undersöka upplevd stress mellan olika studieår 

tillämpades två Kruskal Wallis test där studieår sattes i relation till både PSS-14 och SS-

skalan (0-10). Ytterligare två Kruskal Wallis test användes när båda stresstesten delades i låg, 

medel och hög. Detta för att mäta om det fanns någon skillnad mellan grupperna. För att 

undersöka skillnaderna i män och kvinnors stresspoäng i PSS-14 och SS-skalan (0-10) 

användes istället två Mann-Whitney U-test. Ytterligare fem Spearmans test gjordes för att 

undersöka hur studietimmarna och nästkommande examination korrelerade med de två 

stresstesten samt hur PSS-14 och SS-skalan (0-10) korrelerade med varandra. Analyserna 

accepterade en signifikansnivå på 0.05. 

 

2.4 Etik  

Föreliggande studie har anpassats efter vetenskapsrådets fyra etiska principer vilket 

innefattar; nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Insamling av data tillämpades som tidigare nämnts genom en fysisk 

enkät samt en enkät som delades ut digitalt. För att ta hänsyn till informationskravet fick 

deltagarna som besvarade den fysiska enkäten både muntlig och skriftlig information om 
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studiens syfte, medan de deltagare som besvarade enkäten digitalt endast fick informationen 

skriftligt. Deltagarna informerades även om att insamlade data enbart kommer att användas i 

den specifika studien samt att identifieringen kommer att hanteras med sekretess. Med 

hänsyn till samtyckeskravet fick deltagarna bekräfta sitt samtycke innan studien började och 

blev informerade om att det var frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 

att deltagarna informerades om att deras medverkan kommer att behandlas konfidentiellt 

samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon orsak 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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3 Resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur upplevd stress skilde sig mellan studenter som går första, 

andra och tredje året på ett program. I studien deltog totalt 127 personer, med ett internt 

bortfall vilket resulterade i att 126 personers svar användes i analyserna. Som framgår av 

tabell 1 var det en jämn fördelning av studenterna mellan de olika studieåren. Däremot 

framgår det att ett antal övervägande kvinnliga respondenter i År 1 och 3 (motsvarande 53% 

av samtliga respondenter), medan könsfördelningen var mer jämt fördelad i År 2. Åldern 

varierade mellan 19 till 39 år, där medelvärdet och standardavvikelsen var 23.8 ± 3.5 

(medelvärde ± standardavvikelse). 

 

Tabell 1. Fördelning över studieår och kön bland samtliga deltagare 

 
N (m,kv) 

År 1 41(14,27) 

År 2 41(23,18) 

År 3 44 (4,40) 

Totalt 126 (41,85) 

m= man, kv=kvinna  

 

Deltagarna tillhörde olika fakulteter; 20 var från ekonomihögskolan, 52 tillhörde fakulteten 

för samhällsvetenskap, 22 från nämnden för lärarutbildningen, 16 deltagare från fakulteten 

för teknik, sju tillhörde fakulteten för hälso-och livsvetenskap samt sju deltagare var från 

fakulteten för konst- och humaniora. Deltagarna fick även ange hur många timmar per dag de 

ägnade sig åt sina studier. Fem deltagare uppgav att de studerade mellan 0–2 timmar, 38 

studerade mellan 3–4 timmar. Majoriteten som var (n=58) uppgav att de studerade mellan 5–

6 timmar, 17 respondenter studerade 7–8 timmar. Resterande åtta deltagare studerade nio 

timmar eller mer. När det kom till boende uppgav 57 deltagare att de bodde själva, 44 bodde 

med partner och 19 personer uppgav att de bodde med förälder/föräldrar. Resterande sex 

deltagare bodde antingen med vänner/bekanta eller inget av de nämnda alternativen.  

  

I tabell 2 presenteras deltagarnas stresspoäng i PSS-14 och SS-skalan (0–10) i relation till 

studieår och kön. Tabellen visar att medelvärdet i båda stresstesten för de olika studieåren var 

ungefär lika med en liten avvikelse för tredjeårsstudenter som ligger något högre. Dock var 

skillnaden mellan grupperna inte signifikant. När det kommer till kvinnornas och männens 
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stresspoäng i både PSS-14 och SS-skalan (0–10) kan man se en signifikant skillnad mellan 

könen som visar att kvinnor hade ett högre medelvärde än män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 nedan visar hur studietimmar och examination förhåller sig till stresspoängen i PSS-

14 och SS-skala (0-10). Medianen för studietimmar och examination var 2 vilket står för 5–6 

timmar per dag och att nästkommande examination är inom 3 veckor. Resultatet visade en  

signifikant skillnad i både PSS-14 och SS- skalan (0-10) för studietimmarna, men inte för 

nästkommande examination. 
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För att undersöka om PSS-14 och SS-skalan (0–10) korrelerar med varandra utfördes ett 

Spearman test. Resultatet visade att det fanns en stark signifikant korrelation mellan 

stresstesterna (tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 1 visar hur samtliga studenter skattade sin stressnivå på PSS-14 och SS-skala (0–

10). Båda skalorna delades in i låg, medel och hög stressnivå. Som framgår i histogramet 

tenderade respondenternas stressnivå i PSS-14 ligga på medel, medan i SS-skalan (0–10) 

tenderade majoriteten av studenterna ligga på en hög stressnivå. Skillnaderna mellan låg, 

medel och hög i respektive stresstest undersöktes genom att tillämpa Kruskal-Wallis test. 

Resultatet för PSS-14 visade en signifikant skillnad mellan deltagarna i de olika grupperna; 

låg, medel och hög, 𝑥2 (2) = 67.6, p = .000. Likaså för SS-skalan (0-10) 𝑥2 (2) = 82, p = .000. 
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4 Diskussion  

I föreliggande studie var syftet att undersöka hur upplevd stress kan skilja sig mellan 

studenter som går första, andra och tredje året på ett universitet i Sverige. Resultatet visade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan studenter i olika studieår. En tolkning är 

att det inte nödvändigtvis behöver vara en skillnad i upplevd stress mellan studenter som är i 

olika faser av sin utbildning. Detta eftersom tidigare forskning har visat olika resultat, det vill 

säga att det inte råder någon enighet kring upplevd stress och studieår. En del studier 

indikerar att stressnivån är högre bland studenter som går sitt första år (Abdulghani et al., 

2011; Bayram & Bilgel, 2008; Dahlin et al., 2005) medan andra studier har visat att de som 

går sitt sista år är mer stressade (SCB, 2007; Howard et al., 2006; Tangade et al., 2011). För 

att mäta deltagarnas stressnivå användes PSS-14 samt SS-skalan (0-10). Medelvärdet för 

deltagarna i de olika studieåren var ungefär lika i båda stressinstrumenten. Däremot fanns det 

en liten skillnad i båda stresstesten när det kom till medelvärdet där tredjeårsstudenterna hade 

något högre medelvärde. Skillnaden var dock inte signifikant och det fanns dessutom några 

fler deltagare som gick sista året, vilket kan ha påverkat medelvärdet. 

När PSS-14 och SS-skalan (0-10) undersöktes framkom det en stark signifikant 

korrelation mellan dem. Däremot när stresstesterna bröts ner och stresspoängen delades i tre 

stressnivåer: låg, medel och hög framkom det istället en viss skillnad mellan 

mätinstrumenten. I PSS-14 föll majoriteten av deltagarna inom kategorin medel, medan i SS-

skalan (0-10) hamnade de inom kategorin hög. Skillnaden mellan grupperna låg, medel och 

hög visade sig även vara signifikant i båda mätinstrumenten. Kategoriseringen av 

stresspoängen bidrog alltså till att deltagarna hamnade i två olika stressnivåer. Däremot om 

stresspoängen inte hade kategoriserats, går det ändå att säga att deltagarna upplevde sig vara 

stressade då de själva angett det i SS-skalan (0-10). I relation till detta kan poängen som 

respondenterna fått i PSS-14 motsvara en hög upplevd stress, det vill säga att ungefär 25.7 

poäng (som var medelvärdet för samtliga studenter) motsvarar en hög stressnivå. En tolkning 

av detta är att studentgruppen i föreliggande studie upplever en hög grad av stress.  

Deltagarnas upplevda stress kan förstås med hjälp av krav-kontroll- och stödmodellen 

av Karasek och Theorell (1990). Att studenterna skattade sin egen stress som hög kan bero på 

att de upplever höga krav och en känsla av låg kontroll. De höga kraven kan innefatta 

förväntningar såsom att prestera och klara av olika examinationer samt hålla deadlines. Den 

låga kontrollen berör istället hur studenterna bemöter dessa krav. Kontroll i denna kontext 

innebär känslan av att kunna styra över sina egna studier som exempelvis att kunna planera 
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och bestämma när, var och hur studierna ska utföras. Detta stämmer överens med det 

deltagarna svarat på de öppna frågorna i enkäten. Höga krav, att prestera, arbetsbelastning, 

tidspress samt rädsla för att misslyckas var några exempel som majoriteten av respondenterna 

angav i relation till frågan: “Vad är det som stressar dig”. Även känslan av att inte ha kontroll 

var något som stressade deltagarna. Detta är i linje med Ruthig et al. (2009) som menade att 

de studenter som saknar kontroll kan uppleva en hög grad av stress. Att studenterna uttrycker 

rädslor såsom att misslyckas eller att inte hinna med i tid, är i linje med Putwain (2009) som 

belyser att det är viktigt för studenterna att bli godkända på examinationer. Däremot framkom 

inte någon signifikant korrelation mellan stress och deltagarnas nästkommande examination, 

vilket kan betyda att det är något annat som stressar respondenterna. Deltagarna i 

föreliggande studie riktar sig dock mot det Karasek och Theorell (1990) kallade för högpress 

arbeten, det vill säga när individen upplever höga krav och att den upplevda kontrollen 

överstiger de resurser som personen har tillgång till. Därför kan deltagarnas stress betraktas 

som negativ och inte positiv stress.  

Stress kan dock te sig olika när det kommer till vilket studieår deltagaren går. Som 

tidigare forskning visat genomgår förstaårsstudenter stora förändringar som kan bidra till 

stress och ohälsa. Studenter måste anpassa sig till en ny miljö som de inte är vana vid 

samtidigt som de behöver klara av studierna och skapa nya sociala kontakter (Mikolajczyk et 

al., 2008; Friedlander et al., 2007). Däremot är det fortfarande något som stressar studenter 

som inte längre är nya vid universitetet eftersom studiens resultat visade att andra och 

tredjeårsstudenter upplevde hög grad av stress. Att stress förekommer bland studenter som är 

längre in på sin utbildning är i linje med Howard et al. (2006) och Tangade et al. (2011) som 

visade att sistaårsstudenter kan vara osäkra på sin framtid eller uppleva ångest för att inte 

hitta ett jobb efter examen. Detta framkom även i de öppna frågorna där främst 

tredjeårsstudenter angav att de känner sig stressade inför framtiden, vilket visar att den 

upplevda stressen kan röra sig om olika stressorer.  

Annat som kan ha haft en inverkan på den upplevda stressen hos deltagarna är kön. 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan män och kvinnor där de kvinnliga deltagarna 

var mer stressade än de manliga deltagarna. Detta är i linje med Brougham et al. (2009) som 

visade att kvinnor hade en högre stressnivå än män. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att 

det var en snedfördelning bland könen i föreliggande studie eftersom det var dubbelt så 

många kvinnor som män. Utöver kön kan stress ha påverkats av ålder då majoriteten av 

deltagarna var unga (19–24 år). Detta överensstämmer med Währborg (2009) som visade att 

stress och ångest blir vanligare bland unga personer mellan 16–24 år. 
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Det går inte att utesluta att även kultur kan ha haft en inverkan på deltagarnas 

upplevelser av stress. Att studenter i Sverige blir betygsatta utefter deras individuella 

prestation och att de förväntas ansvara samt ta egna initiativ för sina egna studier, kan vara 

stressande. Detta visade även Kormi-Nouri et al. (2015) i sin studie där han jämförde 

studenter från Iran och Sverige ur ett kulturellt perspektiv. Han visade att de svenska 

studenternas stressnivå var högre och det kunde bero på den individualistiska kulturen. De 

svenska studenterna fick ta ett större personligt ansvar för sina egna studier och var mindre 

benägna att dela sina problem med andra. Detta framkom i de öppna frågorna där studenterna 

angav att de inte fått stöd av lärarna, utan att de måste klara allt själva.  

Eftersom studenter spenderar en stor del av sin tid på sina studier undersöktes även 

hur stresspoängen i båda stressintrumenten korrelerade med studietimmar. Ett signifikant 

samband framkom, vilket kan innebära att deltagarna lägger mer tid på att studera när de är 

stressade eller tvärtom. Däremot vet vi inte om studietimmar är en orsak till stress, men det 

går att säga att studietimmar har en relation till stress.  

En faktor som inte har kunnat kvantitativt kontrolleras i studien är hur studenterna 

hanterar stress. Enligt Lazarus och Folkman (1984) skiljer det sig mellan individers 

hateringsförmåga. Detta framkom även i de öppna frågorna där vissa studenter väljer att sova 

bort sin stress medan andra försöker tänka positivt. Däremot fanns det gemensamma 

strategier som respondenterna i samtliga studieår använder för att hantera sin stress. Det 

kunde exempelvis vara att umgås och prata med familj och vänner, främst vänner. Detta är i 

linje med Friedlander et al. (2007) som visat att socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna 

för att skydda personen från ett sämre mående och att det är främst vänner som studenter 

vänder sig till. Även Karasek och Theorell (1990) berör socialt stöd som ett verktyg som 

hjälper individer att hantera stressiga situationer. Andra strategier som studenterna använde 

var att försöka planera och strukturera sina studier samt göra annat som inte berör skolan 

exempelvis träning. Deltagarna angav dessutom att en orsak till den upplevda stressen var 

förmågan att balansera eller kombinera privatlivet med studierna. Detta stämmer överens med 

Lowe och Gayle (2007) som menade att individer som inte har förmågan att balansera 

studierna med privatlivet riskerar att drabbas av ett lågt välbefinnande och en hög upplevd 

stress. Andra faktorer som kan ha betydelse för deltagarnas stress kan vara allt från sociala 

förhållanden till individers personligheter. Stress är därmed högst individuellt, men det som 

kan konstateras i föreliggande studie är att samtliga studenter oavsett studieår upplever sig 

vara stressade. 
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4.1 Metodologisk diskussion och praktiska implikationer 

Det går inte att utesluta att studiens begränsningar kan ha haft en inverkan på resultatet. 

Deltagarna samlades in genom ett bekvämlighetsurval vilket kan ha bidragit till att urvalet 

inte speglar populationen eller den genomsnittliga stressnivån hos studenterna. Att ett 

bekvämlighetsurval har tillämpats beror på att studien hade en begränsad tidsram samt att det 

inte fanns resurser till att göra ett slumpmässigt urval. Urvalstekniken bidrog även till en 

snedfördelning bland kön och ålder, där majoriteten av deltagarna var unga och kvinnliga 

studenter. Som tidigare presenterats i resultatet fanns det en signifikant skillnad i upplevd 

stress mellan könen. Detta kan dock ha påverkats av att de kvinnliga studenterna var 

överrepresenterade i studien. I studien undersöktes dessutom inte samma grupp av studenter, 

utan tre oberoende grupper. Studien kan möjligtvis ha fått ett annat resultat om författarna 

hade följt en och samma grupp genom studieåren.  

Tid kan vara en annan faktor som har påverkat studiens resultat. Ett exempel är 

dagsformen studenterna befinner sig i. Det innebär att studenten kan ha haft en mer 

stressfylld dag när de fyllt i enkäten, vilket i sin tur kan ha lett till högre stresspoäng. Att 

enkäterna delades ut i slutet av en termin är ytterligare en faktor som kan ha haft en betydelse 

för stressnivån hos deltagarna. Detta eftersom slutet av en termin oftast präglas av deadlines 

på olika examinationer. Samtliga deltagare kan även påverkats av social önskvärdhet som 

innebär att individen besvarar enkäten enligt vad de tror förväntas av dem. 

Utöver urval och tid kan även mätinstrumenten PSS-14 och SS-skalan (0–10) 

diskuteras. Som tidigare nämnt skattade deltagarna medel på PSS-14 medan de skattade högt 

på SS-skalan (0–10). Denna skillnad kan bero på att mätinstrumenten mäter olika saker eller 

att de mäter stress på olika sätt. En tolkning är att det möjligtvis hade varit tillräckligt med en 

skala där studenterna själva får skatta sin egen stress istället för det validerade instrumentet 

PSS-14.  

Ytterligare en faktor som kan ha haft en inverkan på resultatet är att PSS-14 upplevs 

som lång och otydlig. Detta eftersom vissa deltagare endast kryssade i ett och samma 

svarsalternativ genom hela enkäten, däremot kan det även bero på slumpen. För att motverka 

att detta förekommer hade enkäten kunnat konstrueras genom att de placera frågorna i PSS-

14 i början av enkäten och de demografiska frågorna i slutet. Detta då en tolkning kan vara att 

respondenterna är mer uppriktiga i början än vad de är i slutet av en enkät. 
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4.2 Förslag till framtida studier 

Med vetskap om att urvalsmetoden i studien kan ha medfört till att resultatet inte kan 

generaliseras till hela studentpopulationen finns det skäl att genomföra fler studier inom 

samma område. Studiens resultat visade däremot att PSS-14 och SS-skalan (0–10) gav olika 

resultat över deltagarnas upplevda stress. Vid vidare studier skulle det därför vara intressant 

att endast undersöka mer djupgående om det är tillräckligt med en Likertskala, likt SS-skalan 

(0–10), för att mäta studenters subjektiva stress. 

Studiens öppna frågor väckte ett intresse för att genomföra en liknande studie med ett 

kvalitativ tillvägagångssätt. Detta för att få en bredare förståelse för studenters 

upplevda stress och hur den kan skilja sig åt mellan olika studieår samt med bakgrund i att 

den upplevda stressnivån kan röra sig om olika stressorer. Det hade även varit intressat att 

undersöka studenterna genom en longitudinell design där studenterna kan följas från första 

året på universitet till tredje året för se hur stressnivåer kan förändras under studietiden.  
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