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Abstrakt 

SCB (2017) rapporterar att sju av tio högskolestudenter upplevde sig stressade flera dagar i 

veckan, ungefär 40 % av studenterna upplevde det också problematiskt att kombinera studier 

med privatliv. Studiens syfte var att undersöka hur universitetsstudenter upplevde stress och 

stresshantering. Semistrukturerade intervjuer gjordes på totalt åtta universitetsstudenter. 

Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys där 3 teman identifierades 

(1, tidspress, 2 osäkerhet, 3 återhämtning). Resultatet visade att brist på tid var en stor faktor 

till stress då studenterna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att hinna med tentor, 

föreläsningar och privatliv. Studenterna beskrev att nya uppgifter, många uppgifter samtidigt 

och känslan av att prestera under korta deadlines upplevdes som stressande. Det fanns också 

en uppfattning att höga krav och en känsla av att behöva prestera ledde till ökad stress. 

Samtliga informanter upplevde en osäkerhet kring skolan och studentlivet som orsakades av 

upplevelsen av att inte tro på sin egen förmåga att klara en viss tenta, uppgift eller deadline. 

Återhämtning i form av socialt stöd och fysisk aktivitet var de vanligaste metoderna för att 

hantera stress. Vidare visade resultatet att majoriteten av studenterna använde sig utav en 

emotionell copingstrategi för att hantera sin stress. Resultatet från föreliggande studie stämde 

överens med Källoffs (2015) studie om studenters minskade förmåga att hantera sina studier 

vid stressande situationer.  

Nyckelord 

Stress, stresshantering, copingstrategi, tidspress, osäkerhet, återhämtning 

 

 

 

 

 

 

 



3(2838) 

 

Innehållsförteckning 

 1 

Innehållsförteckning 3 

1 Stress 4 

1.1 Psykiska besvär relaterat till stress hos studenter i Sverige 6 

1.2 Psykiska besvär relaterat till stress hos studenter internationellt 7 

1.3 Coping 8 

2 Frågeställningar 10 

3 Metod 11 

3.1 Metodval Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.2 Urval 12 

3.3 Genomförandet av intervjuerna Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.4 Avgränsningar 12 

3.5 Datainsamling 11 

3.6 Databearbetning och analys 12 

3.7 Etiska överväganden 14 

4 Resultat 15 

4.1 Tidspress 16 

4.2 Osäkerhet 17 

4.3 Återhämtning 18 

5 Diskussion 20 

5.1 Resultatdiskussion 20 

5.2 Vad gjorde studenter för att hantera stressen? 21 

5.3 Metoddiskussion 22 

5.4 Praktiska implikationer 23 

5.5 Framtida forskning 23 

6 Referenser 25 

7 Bilagor 28 

7.1 Bilaga 1 intervjuguide 28 

7.2 Bilaga 2 missivbrev Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4(2838) 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur studenter upplevde stress samt vilka 

copingstrategier de använde för att reducera eller motverka stress. 

1 Stress 

Psykisk ohälsa blir ett allt mer förekommande fenomen i vårt samhälle. Antalet sjukfall ökade 

med 98 000 mellan åren 2010-2015 där sjukdomar relaterat till stress stod för majoriteten och 

utgjorde 57 000 sjukfall (59 %) (Försäkringskassan, 2016). Sju av tio högskolestudenter ansåg 

sig stressade flera dagar i veckan och tre av tio upplevde sömnsvårigheter. Ungefär 40 % av 

alla studenter upplevde det också problematiskt att kombinera studier med privatliv och det 

här sambandet gällde främst kvinnliga studenter (SCB, 2017). 

Sverige har under lång tid stoltserat med att kalla sig för en kunskapsnation, vilket anses ha 

främjat den ekonomiska tillväxten, utvecklat sjukvården och ökat hälsan hos befolkningen 

(Regeringskansliet, 2019). För att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsnation kan det anses 

viktigt att studenter får så bra förutsättningar som möjligt under sin studieperiod.  

Hösten 2019 antogs drygt 279 000 personer till en högskoleutbildning i Sverige (UHR, 2019). 

Tusentals människor väljer varje år att kliva in i studentlivet för att påbörja sin utbildning, och 

det kan anses viktigt att dessa nya studenter kan identifiera, bemöta och hantera de stressorer 

studentlivet för med sig. 

Stress kan beskrivas som en obalans mellan olika krav som individen ställs inför, kontra 

individens förmåga att bemöta dessa krav. Den vanligaste stressen har visat sig orsakas av att 

individen upplever kraven för höga för att hantera, men stress har också uppstått när det ställts 

för lite krav i relation till förmågan att hantera den (Eysenck, 2000). 

Stressreaktionen är nödvändig i mötet av akuta fysiska hot. Reaktionen lever kvar hos oss 

idag men härstammar från början från våra förfäder på savannen. Hos våra förfäder var 

stressen i många fall kortvarig och fungerade som ett hjälpmedel i hotande situationer. Denna 

kortvariga stressreaktion var kroppens respons på att antingen fly eller fäkta. I vårt samhälle 

ställs vi inte inför samma situationer som våra förfäder men stressreaktionen är densamma. Vi 

har fortfarande användning av stressystemet men inte på samma sätt. Vi står sällan inför 

samma livshotande situationer, vilket gör att stressreaktionen inte längre är lika relevant. 
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Stressresponsen finns kvar men aktiveras ofta vid andra tillfällen (Hansen, 2016). 

Stressresponsen kan till och med vara till mer skada än nytta då vi idag behöver anpassa oss 

till helt andra stressorer än våra förfäder, stressorer som i de flesta fall inte är livshotande. 

Dessa stressorer kan exempelvis komma i form av studier, inlämningar eller olika sociala 

faktorer (Nationalencyklopedin, 2017). I modern tid utsätts vi för mycket psykosocial och 

psykisk stress. De här stressorerna triggar samma stressystem och stressreaktionen blir ofta 

långvarig och stängs inte av på samma sätt som den stress som är kopplad till hot eller fysisk 

anspänning. När detta stressystem har varit aktivt under en längre tid sker en varaktig 

instabilitet i förhållande till kroppens uppbyggande och nedbrytande funktioner. Detta kan 

vidare resultera i både kroniska och akuta sjukdomar (Edberg & Wijk, 2014). När individen 

står inför en akut stressituation rapporterar hjärnan till binjurarna för produktion av olika 

stresshormoner. Tillförsel av dessa hormoner bidrar till ökad muskelkraft då blodsockret 

tillsammans med blodfetter stiger, blodtrycket ökar och blodets förmåga att koagulera ökar. 

Man får minskad smärtkänslighet, vissa funktioner i minnet förbättras och musklerna i 

överkroppen och ansiktet blir spända. Alla biologiska reaktioner fungerar som en förberedelse 

för kamp eller flykt samt för att mer effektivt kunna hantera fysiska skador och minska smärta 

och blödningar (Socialstyrelsen, 2009). Om individen utsätts för en långvarig stressituation 

går den till slut in i ett utmattningstillstånd. Den långvariga energimobiliseringen resulterar i 

att kroppens nedbrytande processer blir mer framträdande än de uppbyggande processerna. 

Detta kan bli allvarligt eftersom kroppen då gynnar energimobilisering framför tillväxt, 

utveckling, energilagring och läkning. Denna reducering av fysiska resurser skulle kunna 

resultera i ökad mottaglighet för sjukdomar och i värsta fall döden (Eysenck, 2000). 

Grey (2013) utförde en studie på universitetsstudenter som visade att kvinnor generellt sett 

var mer mottagliga för kronisk stress och vardagliga stressorer än män, både utanför 

universitetet och i universitetet. Ett stort antal av universitetsstudenterna rapporterade att de 

kände sig överväldigade av alla de arbeten och sysslor de skulle utföra. I en 

enkätundersökning rapporterade 17,6% av männen och 38,8% av kvinnorna att de kände sig 

oförmögna att hantera alla de krav som studielivet innebar (Grey, 2013). 
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1.1 Psykiska besvär relaterat till stress hos studenter i Sverige 

Folkhälsomyndigheten (2019) rapporterade att studieresultat på svenska universitet 

motsvarade ungefär samma resultat som internationellt. Studiens resultat visade att studenter 

var särskilt utsatta när det gällde psykiska besvär. Studien rapporterade att andelen studenter 

som upplevde psykiska besvär var signifikant högre jämfört med jämnåriga yrkesverksamma. 

Samma studie av Folkhälsomyndigheten (2019) fann depressiva symtom hos 16 procent av 

kvinnliga läkarstudenter och hos åtta procent hos de manliga läkarstudenterna. Hos 

sjuksköterskestudenter rapporterades likartade andelar då 11 procent kvinnor och sex procent 

män påvisade depressiva symptom. En longitudinell studie, också av Folkhälsomyndigheten 

(2019) har visat att psykiska besvär i form av utmattningssymtom och stress resulterade i både 

mindre engagemang, sämre studieresultat, sämre beredskap och minskad professionalitet inför 

det framtida yrket. Ytterligare en studie på Malmö högskola rapporterade att psykisk ohälsa 

relaterat till hög grad av stress och andra psykiatriska symtom påverkade studenters 

studiesituation på ett negativt sätt. Dessa faktorer har visat sig minska studenters förmåga av 

att hantera sina studier. Studien redovisade ytterligare att en meningsfull fritid fungerade som 

en skyddsfaktor mot både stress och övriga faktorer till psykisk ohälsa. Det ökade också 

sannolikheten för att individen skulle uppleva att hon eller han klarade av sina studier 

(Källoff, 2015). 

Ytterligare en Svensk undersökning av Göteborgs universitets akademihälsa och Sahlgrenska 

akademin studerade studenters upplevda stressnivå, studiemiljö och hälsa. Studien 

rapporterade att en tredjedel av studenterna upplevde studiesituationen som stressande. 

Stressen orsakades av hög arbetsbelastning och en stark känsla av begränsade möjligheter när 

det gällde att påverka sin studiesituation (Söderberg, Wastensson, Eriksson, & Torén, 2017). 

Studien fann också att studenterna upplevde en hög grad av ängslan och nervositet inför det 

stora ansvar deras framtida yrke skulle komma att kräva. Studien rapporterade en allvarlig 

förekomst av psykisk ohälsa och en tredjedel av studenterna rapporterade nivåer av hög 

utmattning och ångestsymtom. Det visade sig att 15 % av studenterna någon gång sökt vård 

på grund av studierelaterad ohälsa. En tredjedel av studenterna hade någon gång under 

utbildningen starkt övervägt att avsluta sina studier. Studenter påvisade både högre grad av 

utmattning, ångest och depression än unga vuxna i vår svenska allmänbefolkning. 

Signifikanta skillnader i psykisk ohälsa hittades också mellan könen där 27 % av kvinnorna 

och 9 % av männen led av psykisk ohälsa (Söderberg, 2017).  
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1.2 Psykiska besvär relaterat till stress hos studenter internationellt 

 

Forskning har visat att universitetsstudier upplevs som stressande för många unga vuxna. I en 

studie från 1985 rapporterade 16 % av studenterna att studierna upplevdes som 

överväldigande. Denna siffra ökade till 27 % av studenterna år 2002. Tidigare studier har 

också visat att 75-80% av universitetsstudenterna upplevde studentlivet som måttligt 

stressfullt och 10-12% upplevde det som allvarligt stressande (Brougham, 2009). I studien 

förklarades detta med att övergången från tonåring till vuxen utgjorde en faktor som gjorde 

universitetsstudenter extra utsatta för stress. Övergången från gymnasium till universitet 

tvingade individen att bo själv, hantera ekonomi, klara studier, anpassa sig till nya sociala 

kretsar och allt detta ska plötsligt göras på egen hand. Samtidigt som den personliga tillväxten 

och förändringen är nödvändig och positiv när det kommer till att bli en självständig vuxen så 

resulterar förändringen ofta i stress. Övergången gör att studenten kan fokusera på att vara 

oberoende, skapa sin egen identitet och därigenom hitta sin plats i livet. Den här 

övergångsfasen är ofta associerad med stress (Brougham et al, 2009). Bland et al., (2019) 

menar att denna specifika fas är en av de mest stressfulla faserna i en människas liv. Bland et 

al., (2019) förklarade ytterligare studenters utsatthet för stress med att de tvingas hantera så 

många utmaningar samtidigt, allt från studier till personliga intriger och det sociala livet. 

Universitetsstudenter förväntas klara av tuffa studier i snabb takt och samtidigt anpassa sig till 

en ny främmande miljö med lite eller ingen handledning eller tillsyn. Studenternas bristande 

förmåga att hantera stressen har visat sig ha en negativ påverkan på deras hälsa. Detta har 

visat sig i form av negativa copingstrategier som inkluderade alkoholmissbruk, rökning och 

ätstörningar som skulle kunna utvecklas till depression och sjukdomar. De stressorer 

universitetsstudenter ansåg mest påtagliga var betyg och hög arbetsbelastning. De studenter 

som var särskilt utsatta var de i åldern 15-24 år (Bland et al., 2009). En studie av Dixon & 

Kurpius, (2008) rapporterade att 53 % av 1,455 universitetsstudenter ansåg att de kände sig 

deprimerade sen de börjat studera. Orsaken till depressionen ansågs vara bland annat 

akademiska problem, ensamhet, ekonomiska problem och problem med relationer.  Studien 

menade också att hela nio procent av dessa studenter hade självmordstankar. Enligt studien 

kunde de akademiska kraven utvecklas till kroniska stressorer som påverkade hälsan både 



8(2838) 

 

fysiskt som psykiskt. Ju mer stressad studenten uppfattade sig desto större var risken att 

studenten hoppade av utbildningen (Dixon & Kurpius, 2008). 

 

Brougham (2009) menade att universitetsstudenters stress ofta var förknippad med brister i 

kognitiva förmågor, d.v.s. uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. Studien 

identifierade stressorer hos studenter och delade in dem i fem olika kategorier för upplevelse 

av stress. Kategorierna utgjorde familjerelationer, ekonomi, dagliga problem, sociala 

relationer och akademisk stress. Studien visade att kvinnor upplevde mer stress i samtliga 

kategorier förutom akademisk stress. Kvinnor använde sig i större utsträckning än män av 

känslofokuserad coping. Studien menade däremot att båda könen i de flesta fall använde 

känslofokuserad coping istället för problemlösningsfokuserad coping (Brougham, 2009). 

Ytterligare en internationell studie om stress gjordes på 212 studenter i Amerika. Studien 

rapporterade att 75 % av studenterna uppvisade måttliga grader av stress, 12% hade hög grad 

av stress och 13% låg stress. Kvinnliga studenter rapporterade högre stressnivåer än män 

(Brougham, 2009). Dixon & Kurpius, (2008) menade att det var dubbelt så många kvinnliga 

än manliga universitetsstudenter som kände sig stressade. 

 

1.3 Coping 

Coping, eller stresshantering kan förklaras med att individen använder sig av olika strategier 

för att hantera psykiskt påfrestande situationer (NE, 2017). Coping kan definieras som ett 

hjälpmedel för att effektivare kunna hantera stress. Människor kan ha olika god förmåga vid 

hanterandet av stress och kan använda sig av olika strategier för att hantera stress.  

Förmågan att hantera stress skiljer sig alltså från person till person. En individ med bra 

hanteringsförmåga upplevde inte stressorerna som lika påfrestande, vilket gjorde att en 

stressfylld företeelse oftast resulterade i färre symptom kopplade till stress (Ljungblad & 

Näswall, 2009). 

Coping har två grundläggande funktioner, det första är att omvandla det oroskapande 

problemet, och det andra är att anpassa sig efter den känslomässiga reaktionen till problemet 

(Ljungblad & Näswall, 2009). 
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Effektiva copingstrategier betyder inte bara att man kan hantera olika krav och stressiga 

händelser, utan också om individens förmåga att acceptera, ignorera eller tolerera det som 

ligger utanför individens kontroll. Målet med copingstrategier är att reducera yttre faktorer 

som påverkar individen på ett negativt sätt. Exempel på copingstrategier kan bland annat vara 

musik, fysisk och mental träning, sömn och religiösa aktiviteter. Copingstrategier kan också 

vara sociala förmågor då individen vänder sig till sitt sociala nätverk för att prata och hitta 

stöd (Ogden, 2012). 

Man kan dela in coping i två kategorier, känslofokuserad och problemfokuserad coping. 

Känslofokuserad coping har som mål att dämpa den känslomässiga respons som sker när en 

händelse upplevs som alltför svår att hantera. Det finns många olika exempel på 

känslofokuserad coping, dessa kan exempelvis vara distansering, selektiv uppmärksamhet, 

positiv jämförelse eller förträngning (Ljungblad & Näswall, 2009). 

Problemfokuserad coping handlar om att identifiera det problem som tros vara orsaken till 

stressen och sedan försöka lösa problemet. Denna metod används ofta då problemet upplevs 

som möjligt att ta itu med och lösa (Eysenck, 2000). Problemfokuserad coping innebär alltså 

att åtgärda ett problem men det kan också handla om att förebygga potentiella problem som 

orsakar stress. Exempel på detta kan vara att skapa rutiner, skriva listor, be om hjälp eller 

bryta ett negativt mönster (Eysenck, 2000). 

De vanligaste copingstrategierna visade sig vara socialt stöd, fritidsaktiviteter och träning. 

Mindre använda copingstrategier var alkoholanvändning, rökning och användning av droger 

(Pierceall & Keim, 2007). En studie av Struthers & Perry (2000) pekade på att val av 

copingstrategi har en avgörande roll i hur studenten hanterar och upplever sin stress. Studien 

gick ut på att titta huruvida studenternas copingstrategi påverkade deras akademiska stress 

och prestation. Studien visade att studenternas akademiska stress och betyg påverkades 

positivt av den problemfokuserade copingstrategin men inte av den emotionella 

copingstrategin. Studien visade också att högre grad av akademisk stress resulterade i lägre 

betyg. Det visades också att studenter med en problemfokuserad copingstrategi i större 

utsträckning var mer motiverade och presterade bättre än de studenter som använde sig av en 

emotionell copingstrategi (Struthers & Perry, 2000).  
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2  Frågeställningar 

⚫ Hur upplever universitetsstudenter stress? 

 

⚫ Vad gör universitetsstudenter för att hantera stress? 
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3  Metod 

I den här studien användes en kvalitativ ansats. Det betyder att intresset låg i att studera 

informanternas egna erfarenheter och upplevelser. Intresset låg i att samla in data om ett 

specifikt fenomen för att sedan kategorisera datamaterialet om fenomenet i fråga (Bryman, 

2011).  

Intervju som metod har visat sig kunna generera ett stort och, ibland klumpigt datamaterial då 

metoden bygger på utskrifter av intervjuer. Det ansågs därför vara en fördel att kategorisera 

och lyfta fram de meningsbärande nyckelord som hittades i intervjuerna. Mängden data har på 

detta sätt analyserats genom en tematisk innehållsanalys (Bryman, 2011).  

3.1 Datainsamling 

För att samla in data användes intervju som metod. Detta eftersom syftet var att nå kunskap 

om studenters upplevelse av stress och stresshantering. Intervjuerna gjordes på offentliga 

platser såsom bibliotek och caféer. Innan studien påbörjades testades frågeformuläret på en 

person för att kontrollera att frågorna verkade fungera bra vid en intervju. Intervjuguiden 

uppfattades rätt och inga felaktigheter hittades. Personen som deltog i pilotstudien 

representerade urvalet för studien och användes också i analysen då testpersonen uppfyllde de 

kriterier för deltagande som fanns. Intervjuguiden var semistrukturerad och frågorna ställdes i 

samma ordning till alla informanter (se bilaga 1). Det fanns inga statiska svarsalternativ. 

Frågorna var designade så att de ställdes på ett liknande sätt till alla informanter för att de 

skulle uppfatta dem på samma sätt.  Det fanns också utrymme för följdfrågor och 

konversation. 

Innan intervjuerna genomfördes bestämdes tid och plats i samråd med intervjupersonerna. De 

första intervjuerna ägde rum på allmänna platser med mycket bakgrundsljud, vilket 

resulterade i att datamaterialet blev svårare att transkribera efteråt. Inför övriga intervjuer 

hittades tystare platser. Enligt Thomsson (2010) var det viktigt att intervjun utfördes på en 

ostörd plats för att svaren skulle vara trovärdiga. En tyst plats kan också göra att informanten 

känner sig tryggare. 

Det har beskrivits som en fördel att vara två stycken som intervjuar då man kan komplettera 

varandra, där den ena personen leder samtalet och den andre personen kan sitta och anteckna 
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(Thomsson, 2010). Det har dock också beskrivits som negativt att vara två stycken som 

intervjuar då den som blir intervjuad kan känna sig underlägsen (Trost, 2010).  

3.2  Urval 

Deltagarna valdes utifrån ett målstyrt urval och plockades slumpmässigt genom direktkontakt 

med studenter i södra Sverige. Intervjupersonerna letades upp via sociala medier och 

plockades därefter utifrån kön och utbildning. Detta för att få lika många män som kvinnor 

och en större bredd av studenter i olika utbildningar. I studien ingick två informanter från 

lärarprogrammet, två från miljöanalytikerprogrammet, en från interaktionsdesignprogrammet, 

en från socionomprogrammet, en från socialpedagogisk utbildning, och en från detaljhandel 

och service management. Informanterna var mellan åldrarna 21-30 år med ett medelvärde på 

25 år. Det gjordes 8 intervjuer, varav 4 män och 4 kvinnor. Två av männen gick båda 

lärarutbildningen och en man och en kvinna gick miljöanalytikerprogrammet. 

Studenter som studerat under kortare tid än ett år exkluderades från undersökningen då de inte 

uppfyllde undersökningens krav om erfarenhet. 

3.3 Avgränsningar 

Den här studien har omfattats av avgränsningar, som tidsmässiga begränsningar, små 

ekonomiska resurser och att det endast funnits en författare till studien. Det har också funnits 

en geografisk avgränsning. Informanterna befann sig alla i Kalmar län, mest för möjligheten 

att snabbt kunna bestämma tid för intervju men också på grund av ekonomiska resurser och 

viss tidsbrist. Respondenterna har gått på samma universitet men författaren har försökt hitta 

personer med olika utbildningar för att få potentiell variation i svaren. 

3.4  Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att sedan transkriberas. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och skrevs ned som talspråk. Transkriberingen gjordes 

direkt efter intervjuerna för att minimera potentiella feltolkningar. De transkriberade texterna 

lästes igenom flertalet gånger under bearbetningen av analysen. Vid analysen identifierades 

meningsbärande nyckelord samtidigt som längre textstycken kortades ned till det essentiella. 

För att få en tydlig överblick av materialet utformades kategorier utifrån de meningsbärande 

nyckelorden. Analysen av datamaterialet gjordes därmed genom en s.k. tematisk 
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innehållsanalys (Fejes, 2011). Bryman, (2011) menar att identifierade teman består av 

upprepade fraser eller motiv i den analyserade texten. De meningsbärande nyckelorden 

urskildes sedan i kategorier och teman som tillsammans utgjorde ett analysschema. 

Kategorierna kodades efter de meningsbärande orden och dess innehåll. De kategorier som 

hade liknande eller snarlik innebörd utgjorde tillsammans ett omfattande tema. Utifrån olika 

övergripande teman kunde gemensamma faktorer och olikheter i datamaterialet identifieras 

 

Tabell 1 

Exempel från analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  

“... när det är tenta som man inte 

är tillräckligt förberedd på, eller 

när det är för mycket att göra och 

man får flera uppgifter samtidigt 

för då kan det vara svårt att hänga 

med i vardagen och gå på 

föreläsningar. Och det blir svårt 

att planera dagen så man hinner 

göra allt man vill göra.” 

Upplevelse svårt att 

hänga med i 

vardagen och i 

skolan på grund av 

skoluppgifter 

Påfrestning Inte hinna med  Krav  

“Jag hade inte så stor kontroll 

över mitt pluggande och jag måste 

göra allt själv. Det var lite 

stressigt att jag förlitade mig på 

mig själv.” 

 

Avsaknad av externt 

stöd 

Kontroll  Inte lita på sig 

själv 

Känslan av 

att inte 

klara av 

uppgifterna  

 

“Jag tror det som hjälper mig 

mest är när jag tränar, och när 

jag typ får ut allting, känslan, 

tankarna och huvudet får jag ur 

genom träning. Tränar jag hårt så 

mår jag mycket bättre efteråt.” 

Fysisk aktivitet 

bidrar till välmående  

Träning Reducerar stress 

genom träning 

Fysisk 

aktivitet 
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3.5  Etiska överväganden 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer. 

Dessa innefattar samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga deltagare bestämde själva över sin medverkan samt var informerade 

om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Detta kan hänföras till 

samtyckeskravet. Innan intervjun ägde rum informerades respondenterna även om vad 

intervjun handlade om, vart intervjun skulle äga rum samt att intervjun utgjorde underlag för 

en C-uppsats i psykologi via ett missivbrev som skickades ut några dagar tidigare. Detta 

innefattar informationskravet. Studien tar även hänsyn till konfidentialitetskravet då samtliga 

respondenternas identitet är konfidentiell. Studien innefattar inga namn eller annan 

information som skulle kunna kopplas till dem. Eftersom all data endast kommer att användas 

till föreliggande studie kommer underlaget att raderas vid uppsatsens slut och endast läsas av 

författaren och användas till forskningsändamål, vilket slutligen uppfyller nyttjandekravet.  

Efter avslutad intervju informerades även respondenterna att det fanns tid för vidare 

diskussion, att de var välkomna att höra av sig med frågor samt fick frågan hur de upplevde 

intervjun. Detta gjordes för att få respondenterna så bekväma som möjligt med sin 

medverkan.  
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4 Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur studenter upplevde stress och vilka 

copingstrategier de använde sig av för att motverka eller reducera stress. Resultatet av 

analysen blev (kategorier och underkategorier.) I tolkningen som gjordes av respondenternas 

upplevelser utformades tre teman. Dessa var tidspress, osäkerhet och återhämtning. 

Tabell 2 

Tema Kategori Underkategori 

Tidspress Krav 

 

 

 

 

Balans 

 

 

 

 

Prestationshöjare/prestationssänkare 

 

 

 

Planera sin tid 

 

 

 

Tvungen att prestera 

 

Brist på tid 

 

Inte hinna med 

 

Hantera skola parallellt med privatliv 

 

 

 

Måttlig stress kan vara positivt 

 

Långvarig stress negativt 

 

Förebygga stress 

 

Svårt att genomföra planering 

 

Orealistiska mål 

Osäkerhet Känslan att inte klara av 

uppgifterna 

 

 

Ekonomi 

Inte lita på sig själv 

Eget ansvar 

Lite kontroll 

 

Pengarna räcker inte 

Indraget studiemedel 

Återhämtning Emotionell coping 

 

 

Socialt stöd 

 

 

Fysisk aktivitet 

Förtränga sina problem 

Distansera sig  

Vara ensam 

Lugnande med familj och vänner 

Prata ut 

 

Reducera stress genom träning 

Gå på gym 

Högintensiv träning 

Gå en promenad 

Rensa huvudet 

Göra träning till rutin 
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4.1  Tidspress 

Det första temat var tidspress. Vad som menas med temat tidspress är att studenterna 

upplevde att bristen på tid innebar att de inte hann med varken tentor, föreläsningar eller att ha 

ett privatliv vid sidan av studierna. De beskrev att nya uppgifter, många uppgifter samtidigt 

samt känslan av att prestera under korta deadlines upplevdes som stressande. Temat tidspress 

bestod av fyra kategorier. Dessa var krav, balans, stress som prestationshöjare och 

prestationssänkare och planera sin tid.  

 

Krav. Kategorin krav handlar om att respondenterna upplevde att de kände sig tvungna 

att prestera i skolan och att det ledde till ökad stress. Att samtidigt ha höga krav från skolan i 

samband med brist på tid förklarade en av respondenterna på följande sätt:  

“I skolan måste man prestera hela tiden. Man behöver inte prestera lika mycket i privatlivet 

ju. Men det är nog den största stressen, att man inte hinner med så mycket som man vill hinna 

med och att man inte presterar lika bra som man vill prestera.” 

En annan respondent förklarade tid och känslan av kravet att prestera under kort tid på 

följande sätt: 

“Jag känner mig stressad när jag har tenta för jag tycker aldrig att tiden räcker till på 

salstentan. Stressad i situationer som handlar om prestige tror jag.” 

 

Balans. Den andra kategorin i temat tidspress är balans. Kategorin balans handlar om 

att informanterna upplevde det svårt att hantera skoluppgifterna parallellt med privatliv och 

lektionstid. Informanten beskrev en paralyserande känsla av stressen som resulterade i en 

bortprioritering av både privatliv och lektionstid för att stanna hemma och studera istället. En 

av respondenterna förklarade det på följande sätt: 

“...när det är tenta som man inte är tillräckligt förberedd på, eller när det är för mycket 

att göra och man får flera uppgifter samtidigt för då kan det vara svårt att hänga med i 

vardagen och gå på föreläsningar. Och det blir svårt att planera dagen så man hinner 

göra allt man vill göra.” 
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Stress som prestationshöjare och prestationssänkare. Den tredje kategorin i temat 

tidspress handlar om att informanterna upplevde att stress i vissa fall fungerade som 

prestationshöjande. Att känna en måttlig, kortvarig stress ansågs i många fall bra men att det 

fanns en hårfin linje mellan att vara måttligt stressad och överstressad. En av informanterna 

upplevde att kortvarig stress gjorde att han fick mycket skolarbete gjort men att en långvarig 

stress ledde till att han mådde mycket dåligt. Han beskriver det på följande sätt: 

“Kortvarig stress kan vara positiv för man får mycket gjort, det kan vara på ett sätt 

motiverande, är det långvarig stress kan jag må väldigt dåligt. Jag kan bli mer introvert av 

mig som person. Jag vill inte prata med människor, känner mig illamående och ja, 

tillbakadragen mer mot det deprimerade hållet.” 

En annan informant upplevde stress på ett liknande sätt och menade att stress i viss mån kan 

vara bra för att bli mer motiverad i skolan men att det också kan leda till att han känner sig 

paralyserad och därmed inte får något gjort alls, han beskrev också att planering och 

prioritering blev svårare: 

“Lite stressad kan ändå vara bra tror jag för då blir man motiverad och att man ska göra 

någonting. Men blir det för mycket blir man paralyserad istället och gör ingenting och då blir 

man ännu mer stressad över stressen.” 

Planera sin tid. Något som upplevdes som stressreducerande var planering. Att 

planera både privatliv och studier var något informanterna upplevde fungera för att motverka 

eller reducera stress. Även då informanterna upplevde planering som stressreducerande 

menade flertalet att det fanns en svårighet i att följa sin uppsatta planering. En informant 

menade att planen sällan följs då målen ansågs orealistiska.   

“Försöka vara i god tid och vara förutseende och lägga upp en plan när jag ska göra vissa 

saker. Men oftast blir det att man gör en plan och så följer man inte den, eller att man sätter 

upp orealistiska mål. Då blir man stressad för att man inte lyckas.” 

 

4.2 Osäkerhet 

Det andra temat var osäkerhet. Samtliga informanter upplevde en osäkerhet kring skolan och 

studentlivet. Osäkerheten verkade komma från en upplevelse att inte tro på sin egen förmåga 

att klara en viss tenta, uppgift eller tidsram. Osäkerhet när det gällde informanternas 

ekonomiska situation ansågs också som en faktor till stress. 
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Känslan av att inte klara av uppgifterna. Den första kategorin i temat osäkerhet 

handlar om informanternas ansvar för sina studier. Informanterna menade att stressen 

orsakades av att vara ensam ansvarig för sina studier och att stressen blev extra påtaglig när 

de var tvungna att förlita sig på sig själv och ha eget ansvar för sina studier. En av 

informanterna beskrev det såhär:  

“Jag hade inte så stor kontroll över mitt pluggande och jag måste göra allt själv. Det var lite 

stressigt att jag förlitade mig på mig själv.” 

Ekonomi: Den andra kategorin i temat osäkerhet handlar om informanternas 

upplevelse av deras ekonomiska situation och hur ekonomin bidrog till stress. En informant 

upplevde att pengarna inte alltid räckte till slutet av månaden och detta resulterade i en ökad 

stress. En annan informant berättade om rädslan att inte klara vissa uppgifter eller tentor och 

därför få indraget studiemedel. En osäker ekonomisk situation upplevdes av informanten som 

en stor faktor till stress. Informanterna beskrev det såhär: 

“Till största delen är det skolan som gör mig stressad men sen kan det vara ekonomiskt 

också. Eftersom man inte har ett extra jobb så kan det vara lite knepigt att ta sig igenom hela 

månaden. Så det kan vara stressigt också.” 

“Stressen påverkar enormt skulle jag nog vilja säga. Jag kan inte slappna av. Alla uppgifter 

jag har måste lösas inom snar framtid så jag kan ta det lugnt. Allting som kräver att jag har 

tak under huvudet, dom uppgifterna måste lösas.” 

 

4.3  Återhämtning 

Samtliga informanter nämnde återhämtning i någon form. Trots att val av 

återhämtningsmetod informanterna emellan ofta liknade varandra hittades en del skillnader. 

Många av informanterna beskrev hur de aktivt prokrastinerade, sköt fram och ignorerade de 

problem som orsakar stress. Två av informanterna beskrev hur de brukade isolera sig från 

omvärlden när de är stressade. Att vara ensam hemma och inte aktivera sig i något och vara 

utan social kontakt ansågs stressreducerande. Återhämtningen skedde i detta fall genom att 

släppa allt ansvar och sociala situationer och tänka på något annat för stunden.  

 



19(2838) 

 

 

 

Emotionell coping: den första kategorin i temat återhämtning handlar om hur vissa av 

informanterna förträngde eller distanserade sig från de uppgifter och krav som upplevdes 

stressande. De använde sig på detta sätt av en emotionell copingstrategi vid återhämtning från 

stress. En av informanterna beskriver det på följande sätt: 

“Att vara hemma själv, inte kolla på mobiltelefonen, se på tv eller vad som helst. Bara ta en 

eftermiddag eller två dagar för mig själv och inte aktivera mig i något annat utan bara låta 

mig själv vila lite. Tänka på något annat. Bara släppa det totalt för stunden.” 

 

Socialt stöd: Den andra kategorin i temat återhämtning handlade om hur 

informanterna använde sig av sociala relationer för att reducera stress. De beskrev hur de 

drogs till vänner och familj då stressen blev för påtaglig. Stöd från familj och vänner 

upplevdes i flera fall som stressreducerande och upplevdes som lugnande. Två av 

informanterna beskrev det såhär: “Det bästa jag kan göra att jag pratar ut med en kompis, 

kanske går en promenad och gör något jag tycker om en stund innan jag tar tag i det jag 

måste göra.” 

“Jag brukar bara göra sånt som jag tycker är kul. Alltså, frikoppla helt från alla måsten och 

umgås med kompisar.” 

 

Fysisk aktivitet: Den tredje kategorin i temat återhämtning handlade om 

informanternas upplevelse att träning fungerade som ett verktyg för stressreducering. Fysisk 

aktivitet användes i flera fall som copingmetod för att hantera situationer som gav upphov till 

stress. Fysisk aktivitet var i dessa fall att träna på gym eller gå en promenad. En informant 

upplevde träning på gym som lugnande och resulterade i att han lättare kunde koppla bort 

stressen och tänka på något annat ett tag. Träningen upplevdes extra stressreducerande vid 

högintensiv träning. Informanten menade att träningen behövde vara en rutin som 

genomfördes varje dag för att på bästa sätt rensa huvudet och därigenom sänka stressnivån. 

Att rensa huvudet och inte tänka på det som stressade för en stund var något samtliga 

informanter nämnde. En av informanterna beskrev det såhär:  
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“Jag tror det som hjälper mig mest är när jag tränar, och när jag typ får ut allting, känslan, 

tankarna och huvudet får jag ur genom träning. Tränar jag hårt så mår jag mycket bättre 

efteråt.” 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att informanterna upplevde studierna och framförallt den tidspress studierna 

förde med sig som en stor källa till stress. Stressen beskrevs ofta i relation till tentor, 

inlämningar eller att ha många skoluppgifter samtidigt. Studenterna upplevde sig alltså extra 

stressade vid inlämnings- och tentatillfällen. I en studie av Dixon, Kurpius (2008) 

rapporterades liknande resultat då de identifierade betyg och hög arbetsbelastning som de 

största stressorerna hos studenter. Studien av Grey (2013) menade att studenterna upplevde 

sig överväldigade av de krav som ställdes på dem. Studien menade att de arbeten och sysslor 

studenter dagligen var tvungna att hantera resulterade i att de kände sig överväldigade vilket 

resulterade i en oförmögenhet att hantera dessa krav. Liknande resultat hittades i föreliggande 

studie då informanterna beskrev höga krav och att ha många uppgifter samtidigt som extra 

stressande. Informanterna kände sig överväldigade av uppgifterna och det resulterade i vissa 

fall i en förlamande känsla att inte räcka till eller att inte hinna med så mycket de önskade. 

Informanterna beskrev en paralyserande känsla när stressen blev för påtaglig och hur det 

påverkade deras studiesituation och deras privatliv på ett negativt sätt. Detta stämmer överens 

med Källoffs (2015) resultat i studien om studenters minskade förmåga att hantera sina studier 

vid stressande situationer.  

Att inte kunna hantera skoluppgifter parallellt med privatliv var också en förekommande 

upplevelse. Resultatet var i samklang med SCB:s (2017) rapport som menade att upp till 40 % 

av alla studenter upplevde det som problematiskt att kombinera studier med privatliv och de 

kvinnliga studenterna beskrevs som särskilt utsatta. Oförmågan att hantera privatliv med 

studietid kan jämföras med Bland et al., (2009) teori om att studenters utsatthet för stress 

orsakades av att de hade många utmaningar samtidigt, både när det gällde studier, personliga 

intriger och det sociala livet. Studenterna förväntades klara av tuffa studier, snabb takt och 

ständig anpassning med lite eller ingen handledning eller tillsyn.  
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Att vara ensam ansvarig för sina studier utan någon annans hjälp eller tillsyn var något en av 

informanterna upplevde som stressande, speciellt i början av studietiden. Informanten menade 

att stressen var extra påtaglig då han måste förlita sig på sig själv och ha eget ansvar för sina 

studier. Detta kan kopplas till Bland et al., (2009) som menade att lite eller ingen handledning 

och tillsyn kombinerat med utmaningar i både studier och privatliv resulterade i en bristande 

förmåga att hantera stress.  

 

Föreliggande studie identifierade studenternas ekonomi som en faktor till ökad stress. En 

informant upplevde att pengarna inte alltid räckte till slutet av månaden och att detta 

resulterade i en ökad stress. En annan informant berättade om rädslan att inte klara vissa 

uppgifter eller tentor och på detta sätt få indraget studiemedel, vilket skulle resultera i att 

studenten inte skulle klara av att betala sin hyra. Informanterna beskrev på detta sätt en 

osäkerhet när det gällde att få ihop ekonomin samt rädslan att inte klara skoluppgifterna och 

på detta sätt få indraget studiemedel. Brougham (2009) förklarade studenters stress med 

övergången från tonåring till vuxen och hur övergången tvingar studenten att bo själv, hantera 

ekonomin, klara studier och samtidigt anpassa sig till nya sociala kretsar. Alla dessa nya 

faktorer resulterade i en drastisk förändring i studentens liv och gav ofta upphov till stress. 

Brougham (2009) förklarade inte den ekonomiska stressen på samma sätt som föreliggande 

studie där stressen orsakades av att pengarna antingen inte räckte eller rädslan att inte få något 

studiemedel. Brougham (2009) menade också att ekonomin var en av många bidragande 

faktorer som studenten inte var van att hantera och innebär därför en förändring som 

resulterade i stress.  

Dixon & Kurpius (2008) menade att stress grundade i akademiska problem, ensamhet, 

ekonomiska problem och problem med relationer. Föreliggande studie fann liknande resultat, 

inte bara i akademiska problem och den ekonomiska problematiken utan också att studenterna 

i vissa fall isolerade sig från omvärlden och sociala relationer när de kände sig stressade.  

 

5.2  Vad gjorde studenter för att hantera stressen? 

Informanterna använde sig i stor utsträckning av emotionella copingstrategier för att hantera 

sin stress. Informanterna beskrev hur de i många fall förträngde och distanserade sig från de 

uppgifter och krav som upplevdes stressande. En studie av Struthers & Perry (2000) menade 

att studenters akademiska stress och betyg påverkades på ett positivt sätt av en 
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problemfokuserad copingstrategi men inte av den emotionella copingstrategin. Studien 

menade att studenter som använde sig av den problemfokuserade copingstrategin var mer 

motiverade och presterade bättre än de studenter som använde sig utav en emotionell 

copingstrategi. Det kan anses oroväckande att informanterna i så stor omfattning använde sig 

utav en emotionell copingstrategi då forskningen indikerat att problemfokuserad coping är ett 

mer effektivt tillvägagångssätt när det gäller både betyg och stresshantering. 

Källoff (2015) menade att en meningsfull fritid kunde fungera som skyddsfaktor mot stress 

och att en meningsfull fritid också kunde öka sannolikheten för att individen skulle uppleva 

kontroll över sin studiesituation. Liknande resultat hittades i föreliggande studie då 

respondenterna beskrev fritidsintressen såsom träning och sociala relationer som en 

copingstrategi för att motverka och reducera stress. Respondenterna använde i störst 

utsträckning träning och socialt stöd för att komma bort från sina vardagliga studier och de 

stressorer studierna innebar. Att ha förmågan att fylla sin vardag med aktiviteter eller sociala 

relationer upplevdes viktigt för informanterna när det gällde att reducera stress och tänka på 

något annat ett tag. Precis som i Källoffs (2015) studie visade den aktuella studien att en 

meningsfull fritid fungerade som stressreducerande.  

 

5.3  Metoddiskussion 

Föreliggande studie har både styrkor och svagheter. Eftersom studiens syfte var att undersöka 

studenters upplevelse av stress och stresshantering föll det naturligt att använda sig utav en 

kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. Studien använde ett strategiskt urval 

och använde en demografisk indelning utifrån respondenternas utbildningsprogram och kön. 

Tanken var att få lika många män som kvinnor i studien och försöka få en så stor spridning i 

val av utbildning som möjligt hos respondenterna. Detta för att få en större inblick i hur stress 

ser ut hos studenter i allmänhet och inte hur stress ser ut inom en viss utbildning. Studien 

undersökte via intervjuer fyra mäns och fyra kvinnors upplevelse av stress, vilket betydde att 

könsfördelningen i studien var jämn. Spridningen av utbildning hos respondenterna hade 

alternativt kunnat vara bättre då två av respondenterna gick lärarutbildningen och två gick 

miljöanalytikerprogrammet. Urvalet av universitetsstudenter skulle kunna vara betydelsefullt 

för studiens resultat. 

Det hade varit önskvärt att ha fler medverkande respondenter i studien. Hade studien baserats 

på fler studenter eller möjligtvis helt andra studenter hade resultatet kanske förändrats då 
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andra personer kunde ha upplevt situationen som student annorlunda. Studien innehöll 

intervjuer av åtta studenter inom ett litet geografiskt område, vilket skulle kunna innebära att 

resultatet inte var representativt för alla studenter. 

Då respondenterna var väl medvetna om att de blev inspelade samt att resultatet av intervjun 

låg som grund för en c-uppsats fanns det möjlighet att informanterna kände press att leverera 

“rätt” svar. Vid intervjuer finns det alltid en viss risk att informanterna känner press på detta 

sätt, vilket gör att deras svar speglar de svar som intervjupersonen tror att författaren 

efterfrågar. Detta kallas för intervjuareffekt (Bryman, 2011). Eftersom stress är ett ganska 

känsligt ämne och i viss grad tabubelagt kan det också tänkas att informanterna inte vågade 

svara precis som de kände utan valde istället att svara på ett mer socialt accepterat sätt.  

5.4  Praktiska implikationer 

Föreliggande studie fann en potentiell brist när det kom till informanternas förmåga att 

hantera stress. Det visade sig att majoriteten av informanterna använde sig av emotionella 

copingstrategier, vilka har visat sig vara mindre effektiva än problemfokuserade 

copingstrategier (Struthers & Perry, 2000). Det skulle därför kunna vara positivt om 

universiteten skulle kunna erbjuda information genom tex föreläsningar om hur studenterna 

skulle kunna hantera stress och strukturera sina studier. Föreliggande studie fann också att 

pulshöjande aktiviteter upplevdes som stressreducerande. Utifrån denna kunskap skulle 

skolledningen kunna erbjuda sina elever friskvårdskort eller liknande åtgärder för att motivera 

sina studenter att röra på sig.  

5.5  Framtida forskning 

Eftersom den här studien använde en kvalitativ metod för att få en djupare inblick av 

studenters upplevelse av stress, så skulle det eventuellt vara fördelaktigt att ytterligare studier 

skulle använda en kvantitativ metod. Detta för att i större utsträckning kunna generalisera 

resultaten till en större studiepopulation. 

I kommande studier hade det också varit intressant att undersöka om det föreligger skillnader 

i upplevelse av stress mellan män och kvinnor och om män respektive kvinnor skiljer sig åt 

när det gäller copingstrategier. 

Studiens resultat visade att många respondenter valde att använda träning för att reducera sin 

stressnivå. Därför föreslås också framtida studier där universitetsstudenter får möjlighet att 
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utföra vissa pulshöjande aktiviteter för att man sedan ska kunna utvärdera om träningen har 

hjälpt universitetsstudenterna att reducera sin stressnivå.    
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1 intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

Hur gammal är du? 

kön? 

1. Vad går du för utbildning? 

2. Hur länge har du studerat på universitet? 

Stress 

1. Vad tänker du på när jag säger stress? 

2. Vilka känslor får du när du är stressad? 

3. Hur skulle du säga att stressen påverkar dig? 

Negativt? positivt? 

4. Vilka situationer brukar du känna dig stressad i? 

studier? 

vänner? 

ekonomi? 

Coping: 

1. Vad gör du för att undvika stress? 

2. Hur gör du för att minska stress? 

 


