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Sammanfattning 

 

Stress är ett ämne som det talas flitigt om i dagens samhälle. En hög stressnivå kan enligt tidigare 

forskning ha en negativ inverkan på vår hälsa. Syftet med studien var att se om det fanns någon 

skillnad i stressnivå mellan studenter som har extrajobb och de som inte har det. En av 

hypoteserna i studien var att studerande kvinnor har en högre stressnivå än studerande män. En 

enkät delades ut, Perceived stress scale (PSS), till 137 studenter varav 89 män och 48 kvinnor. 

Enkäten svarade på den upplevda stressnivån hos deltagarna. Resultaten påvisade att det inte 

fanns något signifikant samband mellan extrajobb och stress, ej heller mellan kön och stress.  

 

 

Abstract 

 

Stress is a topic that is widely spoken of in today's society. According to previous research, a 

high level of stress has a negative impact on our health. The aim of the study was to see if there 

was any difference in levels of stress between students who have extra work and those that do 

not. One of the hypotheses of the study was that female students have a higher level of stress 

than male students. A questionnaire was handed out to the students, Perceived Stress Scale 

(PSS), and 137 students of whom 89 men 48 women answered. The survey shows the perceived 

stress levels among the participants. The results showed that there was no significant association 

between extra work and stress, nor between gender and stress. 
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Bakgrund 

 

Studenter utsätts för mycket stress under sin studietid. Det kan handla om krav utifrån, 

exempelvis från familj, vänner och samhället. Det kan också handla om stressen som kan uppstå 

när en person har problem att rent finansiellt klara av vardagen. Stress kan också uppkomma som 

effekt av en osäker framtid. Andra stressfaktorer, för många studenter, är hemläxor, tentor och 

uppgifter av olika slag som tar upp stora delar av tiden. Utöver detta finns det en social aspekt 

som måste tillfredsställas för att få en fungerande vardag. Skulle detta inte klaras av kan 

resultatet bli en förhöjd ängslighet, ökad alkoholkonsumtion, depression och i längden både 

mentala och fysiska problem (Landow, 2006).  

 

En mängd böcker och artiklar har skrivits angående stress. När studiens ämne skulle väljas hade 

författarna uppmärksammat detta samt olika negativa effekter som kan uppstå när stress ej är 

hanterbar längre (Frankenhaeuser & Ödman, 1990). Det har även skrivits om hur stress påverkar 

just studenter, vilket denna studie också har valt att fokusera på (Landow, 2006). Därför gjordes 

valet att använda en variabel som berörde studenter med extrajobb. Skulle studenter som hade 

extrajobb vara mer stressade än de som inte hade det? Ett annat ämne som litteraturen kom att 

visa var att kvinnor ofta har en högre stressnivå än män (Theorell, 2003). Skulle detta också vara 

applicerbart på den grupp av studenter som valdes ut till denna studie?  

 

 

Stressens historia 

Enligt Frankenhaeuser (1997) kom begreppet stress in i den vetenskapliga världen med hjälp av 

fysiologiprofessorn Hans Selye i mitten av 1900-talet. Selye var den person som först gjorde ett 

samlingsbegrepp för alla de olika reaktionerna som aktiveras när kroppen utsätts för olika 

“stressorer”. Trots att människan har ett inbyggt mönster som följs när vi utsätts för stressorer är 

det inte självklart att två individer upplever stressorerna i lika hög grad. Personens psykologiska 

tillstånd och den psykosociala miljön har en inverkan på hur stressorerna tolkas och därför också 

hur de yttrar sig (Frankenhaeuser, 1997). Något som är avgörande för hur pressande situationer 

upplevs och hanteras är socialt stöd och känslan av kontroll. Hur en människa reagerar på stress 

är ytterst individuellt eftersom reaktionen beror på hjärnans bedömning av den yttre världen, 
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både för vad ett stimulus har för innebörd och vad individen har för möjligheter att hantera 

situationen. Hjärnan sparar minnen från händelser som skett tidigare och dess konsekvenser. 

Detta används sedan när nya situationer uppstår vilket ger individen en förväntan av hur 

personen kan komma att påverka situationen. Det är även viktigt att individen anser sig fungera 

väl i miljön som denne vistas i och upplever sig ha makt och inflytande över sin egen situation 

(Ekman & Arnetz, 2005). 

 

 

Stress, ett samlingsnamn 

Begreppet stress är ett samlingsnamn för fyra olika fenomen: själva stimuleringen, upplevelsen 

av stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska reaktionen samt återkoppling och 

upplevelse av reaktionen. 

● Stresstimuli (stressorer) - är ytterst individuellt och grundar sig på varje enskild individs 

tidigare erfarenheter. Något som stressar en person behöver inte påverka en annan 

människa alls. Gemensamt för alla människor är dock att alla individer alltid reagerar på 

saker och händelser som är osäkra eller främmande för denne. Det är bedömningen av 

stimulit som avgör om personen i fråga blir stressad eller ej. 

● Stressupplevelse - när hjärnan inte känner igen ett visst stimuli reagerar den med en 

alarmreaktion som sedan bedöms och hjärnan känner av vilka förväntningar det finns 

kring stimulit. Om det upplevs som obehagligt uppfattas detta som stress. 

● Stressreaktion - är aktivering av hjärnan med skärpt vakenhet och vaksamhet. Som svar 

på denna aktivering uppstår fysiska eller biokemiska förändringar i det centrala 

nervsystemet. 

● Återkoppling från reaktionen - när en individ upplever sig vara stressad känner denne 

det genom att bli varm och svettig samtidigt som hjärtat slår snabbare. Denna reaktion 

tolkas dels som en varningssignal, dels som ett obehag och dels som en orsak till 

ytterligare obehag. Uppstår dessa känslor hos studenter under en tentaperiod kallas detta 

vanligen för tentafeber (Ekman & Arnetz, 2005). 

 

Enligt Frankenhaeuser & Ödman (1983) har den stress som människor för hundra år sedan 

upplevde övergått mer från att vara en fysisk stress till en mer psykisk stress. Fysisk stress kan 
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till exempel vara hunger eller olika former av överlevnadssituationer. En psykisk stress kan vara 

till exempel att upprätthålla sociala relationer eller att klara av skolkraven. Sådan stress har ofta 

funnits med i människors liv, men den har förändrats i takt med vår egen utveckling. 

 

Hur påverkar stress oss? 

Författarna Frankenhaeuser & Ödman (1990) skriver “Man vet att psykiska påfrestningar kan 

öka risken för sjukdom och påverka sjukdomsförloppet. Det gäller både kroppssjukdom och 

psykisk ohälsa.” De skriver även att forskare, läkare och psykologer har sett ett samband mellan 

stress och hjärtinfarkt, astma, högt blodtryck samt migrän. Problemet som kvarstår är att de i 

många fall inte kan urskilja exakt den psykiska faktorn utan de tror att det kan vara ett samspel 

mellan genetiska faktorer, miljöförhållanden och inlärda beteenden. Barbara Basler (2009) 

beskrev hur stress kan påverka människan, både mentalt och fysiskt. Om en person utsätts för 

hög grad av stress kan det var skadligt för denne, både psykiskt och fysiskt. Stress kan framkalla 

negativa beteenden, som till exempel hetsätning, ökad alkoholkonsumtion och rökning. Den kan 

även leda till allvarliga sjukdomar så som depression, minnesförlust och högt blodtryck. Om 

stressen skulle fortsätta under en längre tid kan allvarliga åkommor som exempelvis diabetes, 

magsår och diverse hjärtsjukdomar uppstå (Basler, 2009). Långvarig stress kan uppstå om en 

person inte kan bemästra en viktig situation men inte heller kan ta sig ur den. Detta kan få 

konsekvenser för sömn och vila vilket i sin tur kan påverka andra delar av livet (Ekman & 

Arnetz, 2005). Det har även kunnat bevisas genom forskning att stress påskyndar åldrandet 

(Basler, 2009).  

 

 

En balansgång 

Studenter upplever många krav, de ska bland annat kunna balansera ett socialt liv och en fritid 

med studierna. Detta kan i många fall leda till stress eftersom det finns mycket att hinna med och 

många krav att uppfylla. I många studenters fall är stress synonymt med tidsbrist och att ha 

alldeles för mycket att göra på för kort tid. I en analys av Statens Offentliga Utredningar (2006) 

undersöktes bland annat 114 studenter, runt om i Sverige, för att åskådliggöra deras tankar och 

känslor angående deras livssituation och stress. I denna analys framkom att de faktorer de flesta 

studenter känner stress och oro över var tentor, ekonomi, relationer och att inte ha kontroll över 
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framtiden. De enskilda faktorerna i sig känns sällan stressande, men tillsammans upplevs de som 

stressande. Den personliga ekonomin är för de allra flesta studenter den främsta faktorn till stress 

då de anser att studiemedlen inte räcker till de höga hyrorna, maten och räkningarna. Den dåliga 

ekonomin får i många fall negativa konsekvenser för studierna. Eftersom studenterna kan få 

problem att fokusera på studierna, samtidigt som de känner en ständig press över att få ekonomin 

att gå ihop. Detta leder till att det i många fall behövs ett extrajobb utöver studierna för att ha råd 

att studera (Statens Offentliga Utredningar, 2006).  

 

 

En konstant tidsbrist 

I analysen av Statens Offentliga Utredningar (2006) framkom även att ett arbete utöver 

heltidsstudier leder till ökad stress då det bidrar till en konstant tidsbrist samtidigt som oron över 

studieresultaten och ekonomin kvarstår. På grund av detta går även tiden för återhämtning 

förlorad eftersom det i många fall är kvälls- och helgarbeten som passar studenternas schema. 

Studierna sträcker sig i många fall över julen vilket leder till att julledigheten uteblir, och på 

sommaren tar de allra flesta studenter sommarjobb eftersom studiemedlen inte sträcker sig över 

sommaren. Känslan av att aldrig vara ledig är något som stressar många studenter med extrajobb. 

När studenterna befinner sig på arbetet är känslan att tiden borde spenderas på studier, och när 

fokus ligger på studierna känner många studenter att de borde arbeta för att tjäna pengar. Något 

som också kan bidra till att studenter tar extrajobb utöver studierna är en önskan om att kunna 

utmärka sig på sitt CV. Att ha gjort något extra vid sidan av studierna visar engagemang, vilket 

kan anses bra vid en arbetsansökan. Att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studietiden ökar 

även chansen till arbete efter studierna, vilket leder till en ökad stressnivå för många studenter 

(Statens Offentliga Utredningar, 2006). 

 

 

En studie gjord på collegestudenter 

I en undersökning av amerikanska collegestudenter, där 64 % hade deltidsjobb under studierna, 

rapporterade både de manliga och de kvinnliga deltagarna att de upplevde sig ha fler dagar med 

dålig mental hälsa när skolstressen var hög (Pedersen D. E., 2012). Det finns dock könsskillnader 

då kvinnor rapporterar högre stressnivå på grund av skolarbetet samtidigt som de rapporterar en 
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högre akademisk press än män (Misra, R., & McKean, M., 2000). Med hjälp av dagens teknologi 

är det nu möjligt att arbeta när som helst på dygnet och var som helst ifrån. Detta medför dock att 

arbetstagarna nu kan arbeta mycket mer än vad som krävs, vilket kan leda till utbrändhet, 

samtidigt som de mister den informella kontakten med sina arbetskamrater. Denna informella 

kontakt kan vara en mildrande effekt när arbetet upplevs som stressande (Ekman & Arnetz, 

2005). Det är rimligt att anta att samma förhållanden kan gälla för studenter som i många fall 

studerar självständigt utan hjälp och stöd från klasskamrater. 

 

 

Stress och extrajobb 

Hela Europa lider just nu av hög arbetslöshet bland unga. Detta kan få följder så som ökad 

konsumtion vad gäller alkohol och tobak, mest bland unga män. Unga kvinnor däremot visar en 

ökning i psykosomatiska sjukdomar, som till exempel huvudvärk, magsmärtor och depression 

(Kompier & Levi, 1994). 

 

En student med extrajobb kan uppleva för högt ställda krav eller känna att denne får mer arbete 

än vad som egentligen kan hanteras. Detta kan leda till ökad risk för både psykisk och fysisk 

stress. Arbeten med höga krav och lågt inflytande kan leda till en ökad stressnivå (Kompier & 

Levi, 1994). 

 

Personer som utsätts för stressfulla situationer får ofta störningar i kroppsliga funktioner. Nedan 

följer en lista av olika symptom som kan förekomma. 

 

● Spänningar och smärta i muskler. 

● Inre smärtor från magen, som exempelvis halsbränna, kräkningar, förstoppning och 

irritationer. 

● Symptom från hjärta så som ökad och ojämn hjärtrytm eller bröstsmärtor. 

● Lungsymptom som till exempel andningssvårigheter och ojämn syreupptagning. 

● Centrala nervsystemet kan påverkas vilket yttrar sig genom störningar i sinnet eller 

känslotillståndet, sömnstörning, allmän svaghet, huvudvärk och lättretlighet. 
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● Sexuella problem kan uppkomma i form av smärtsamma menstruationer och impotens 

(Kompier & Levi, 1994). 

Kvinnors och mäns stress 

En skillnad som enligt Frankenhaeuser & Ödman (1990) är åskådliggjord är att kvinnor och män 

hanterar stress på olika sätt. Män tenderar att ha ett högre påslag av adrenalin när de utsätts för 

stressfulla situationer än vad kvinnor har. Kvinnor har oftare ett jämnare påslag av adrenalin och 

har ej heller de höga topparna som männen ibland uppnår. Trots att de båda könen utsätts för 

exakt samma situation reagerar de alltså helt olika. När forskarna valde att testa detta fenomen 

valdes ett antal industriarbetare som undersökningsgrupp. Samplet bestod av både manliga och 

kvinnliga arbetstagare. De skulle först mäta sina adrenalinpåslag när de utförde sina dagliga 

arbetsrutiner och därefter mäta sina nivåer igen när de gjorde ett intelligenstest. Männens nivåer 

ökade inte när de arbetade med sina vanliga uppgifter, men när de skulle skriva intelligenstestet 

höjdes nivåerna av adrenalin. När kvinnorna gjorde samma procedur fann forskarna att deras 

nivåer av adrenalin låg stabilt på samma nivå under hela förloppet. Trots att kvinnornas 

adrenalinnivå varken höjdes eller sänktes presterade kvinnorna inte sämre än männen, tvärtom. 

Forskarna fann att det fanns en skillnad till kvinnornas fördel. Männen däremot kunde påvisa 

skillnader i resultaten. De personer med ett högt påslag av adrenalin presterade oftast bättre än de 

män där påslaget endast var marginellt. Dock är ett högt påslag av adrenalin, stundtals, inte 

samma sak som en hög kontinuerlig stressnivå (Frankenhaeuser & Ödman, 1990). Enligt en 

artikel skriven av Misra & Mckean (2000) om collegestudenters stress framkom det att män som 

går på college i USA har en högre benägenhet att bli stressade av stressorer som har med den 

sociala omgivningen att göra. Kvinnor däremot känner högre stress av saker som rör den 

akademiska utbildningen. De rapporterar även att kvinnor överlag har en högre stressnivå än män 

har. 

 

 

Hur stress definieras i denna studie 

Ordet stress används i många olika sammanhang och har ibland olika innebörd i olika 

situationer. För att lättare förstå vad stress innebär i denna studie följer här en förklaring. Stress 

kommer att definieras så som Cooper (1996) gör i boken Handbook of stress, medicine, and 

health. “Stress is a particular relational term linking environmental characteristics and personal 
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characteristics, in particular, the excess of environmental demand beyond the individual’s 

capacity to meet them.” 

Som vi beskrivit ovan påverkas människor av stress på en mängd olika sätt och många 

hälsorisker kan uppstå som följd av en stressig livsstil. Denna undersökning fokuserar dock inte 

på studenters hälsotillstånd utan inriktar sig istället på den upplevda stressnivån för tillfället. 

Denna stressnivå kan dock påverka och återspegla eventuella symptom som kan uppstå hos en 

student som har en stressig livsstil. Påverkas stressnivån nämnvärt hos en student som har 

extrajobb utöver sina studier? Är kvinnliga studenter mer stressade än manliga? 

 

 

Studiens frågeställning: 

Finns det skillnad i studenters upplevda stressnivå, mellan de som har extrajobb och de som inte 

har ett extrajobb?   

Hypotes: Då forskning visar att kvinnliga studenter är mer stressade än manliga är hypotesen att 

kvinnliga studenter är generellt mer stressade än manliga studenter. 

 

 

Metod 

 

Metoden för denna uppsats är en kvantitativ enkätstudie. Enkäterna har, efter att de har blivit 

ifyllda, bearbetats i programmet SPSS 18 för att få fram ett resultat.   

 

 

Deltagare 

I studiens tidiga skede kontaktades först prefekten och sedan föreläsaren för den institution där 

enkäten senare kom att delas ut, för att få ett godkännande. Ett bekvämlighetsurval gjordes och 

sammanlagt deltog 137 studenter, 89 män och 48 kvinnor. De som deltog var polisstudenter som 

läste programmets första termin. Då studiens hypotes grundar sig på kön valdes just denna klass 

av universitetsstudenter i förhoppning om att könsfördelningen skulle vara relativt jämn. En 

alltför skev fördelning i kön skulle generera opålitlig statistik. Tre stycken enkäter exkluderades 

på grund av ofullständiga uppgifter. 
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Instrument 

Enkäten som delades ut till urvalsgruppen grundar sig på ett stresstest, “A global measure of 

perceived stress”, även förkortat PSS . Testet består av 14 items (frågor) och är konstruerat för 

att mäta den upplevda stressnivån hos individen (Cohen, 1983). Cronbachs alpha för detta 

datamaterial var 0,767 vilket innebär att det hade hög intern homogenitet och reliabilitet (Brace, 

Kemp & Snelgar, 2009). Då försök att hitta en svensk översättning misslyckades användes 

metoden “Back and forth”.  Metoden går ut på att testet först översätts till svenska från engelska 

av en person. Därefter skall en annan person översätta testet tillbaka till engelska från svenska, 

detta för att undersöka hur testet uppfattas. Anser de båda personerna att meningarna inte skiljer 

sig nämnvärt kan den första översättningen till svenska användas. Skulle skillnaderna vara allt 

för stora görs proceduren om för att få en godtagbar matchning. Denna procedur genomförs i 

syfte att minimera språkliga missförstånd. 

 

Som exempel ställs frågan “Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du effektivt 

klarat av viktiga ändringar som förekommit i ditt liv?”. Svarsalternativen var, aldrig, nästan 

aldrig, ibland, ganska ofta och väldigt ofta. Svaren poängsattes därefter enligt en femgradig 

Likert-skala där svaret “aldrig” gav 0 poäng och “väldigt ofta” gav 4 poäng. De sammanställda 

poängen skulle sedan ge ett poängtal som visade hur stressad studenten för tillfället upplevde sig 

vara. Testets minimipoäng är 0, maxpoäng är 56. Slutligen lades 3 frågor till som berörde ifall 

personen hade extrajobb vid sidan av sina studier, om detta var mer än 15 timmar i månaden, och 

i hur hög utsträckning personen kunde påverka hur mycket denne ville arbeta. Enkäten inleddes 

även med en fråga angående kön. 

 

  

Procedur 

Innan enkäten kunde delas ut till deltagarna var ett godkännande av prefekten på institutionen 

nödvändigt samt att kontakt togs i god tid med den föreläsare som undervisade vid tillfället för 

enkätutdelningen. Detta gjordes och enkäten delades ut till 137 studenter vid ett och samma 

tillfälle. Föreläsaren gav rum åt denna studies författare att presentera undersökningen och dela 
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ut enkäten i fråga. Eventuella frågor ifrån deltagarna besvarades och det klargjordes att 

deltagandet var frivillig och att deltagaren skulle förbli anonym genom hela processen. 

Bearbetning av statistik 

Den statistiska bearbetningen genomfördes med statistikprogrammet SPSS 18. Frågeformuläret 

som användes var uppbyggt på 14 frågor där 7 av frågorna var vända, det vill säga en hög poäng 

på just de frågorna motsvarar i verkligheten en låg poäng i testet. I programmet SPSS 18 

inventerades dessa frågor så att de fick rätt värde i jämförelse med de frågorna som inte var 

vända. De vända frågorna var fråga 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13. När materialet var inkodat i SPSS 

användes variablerna stress, kön och om personen hade extrajobb eller ej. Detta möjliggjorde ett 

test för att mäta Cronbachs alpha, som är konstruerat för att testa den interna homogeniteten 

Detta görs för att undersöka om frågorna är reliabla. Cronbachs alpha redovisar ett värde men 

även en tabell över hur väl frågorna korrelerar med varandra. Om någon fråga sänker testets 

värde görs en utvärdering huruvida frågan ska vara kvar i enkäten eller ej (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2009).  

 

Först redovisas könsfördelningen och detta genomfördes med en descriptive i SPSS 18. För att 

undersöka en eventuell skillnad i stressnivå bland de manliga och kvinnliga studenterna 

användes stress som DV (beroende variabel) och kön som IV (oberoende variabel). Det gjordes i 

descriptive följt av explore för att få fram ett medelvärde bland männens upplevda stressnivå 

samt ett bland kvinnornas upplevda stressnivå. Då ingen av variablerna var skeva krävdes ett 

parametriskt test vilket resulterade i ett Independent Sample t-test eftersom det som skulle 

undersökas var medelvärdena för två grupper som var oberoende av varandra. Två Independent 

Sample t-test utfördes, ett redovisade variablerna stress och kön, det andra stress och extrajobb. 

 

 

Resultat 

 

Tabell 1 visar att de manliga studenterna rapporterar ett lägre medelvärde i upplevd stressnivå 

(mean=20) än de kvinnliga (mean=21,5). Standardavvikelsen för männen (sd= 5,4) är även den 

lägre än kvinnornas, som var (sd=6,5). 
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Tabell 1: Upplevd stress 

 

Kön  Medelvärde         SD    Minimum   Maximum 

Man (n=89)        20   5,4                9               32 

Kvinna (n=48)     21,5   6,5                7               35 

 

 

Tabell 2 visar att sammanlagt 51 personer i samplet hade extrajobb, 36 av dem var män och 15 

var kvinnor. Tabellen visar att kvinnor utan extrajobb har det högsta medelvärdet på upplevd 

stressnivå (mean=22,3) följt av män med extrajobb (mean=20,6). De kvinnliga deltagarna har 

den största standardavvikelsen då kvinnor utan extrajobb har (sd=6,7) medan kvinnor med 

extrajobb har (sd=5,9). Dessa resultat redovisas även i Figur 1. 

 

Tabell 2: Fördelning extrajobb samt upplevd stressnivå 

 

Extrajobb      Medelvärde SD       Minimum  Maximum 

 

Man med            20,6  4,8                12             32 

extrajobb (n=36) 

 

Man utan            19,6  5,7                  9             31 

extrajobb (n=53) 

 

Kvinna med            19,8  5,9                  9             27 

extrajobb (n=15) 

 

Kvinna utan             22,3  6,7                 7             35    

extrajobb (n=33) 
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Figur 1 

 

 

Figur 1 är en fyrfältare som visualiserar fördelningen av stress och extrajobb på kön. X-axeln 

visar en kontinuerlig stresskalenivå från 0 – 40 poäng, medan Y-axeln visar antal individer. Män 

utan extrajobb är den mest representerade gruppen i studien vilket syns på deras höga nivåer på 

Y-axeln. Figuren visar att män med extrajobb är mer stressade än kvinnor med extrajobb, dock är 

kvinnor utan extrajobb mer stressade än kvinnor med extrajobb.  

 

För att undersöka eventuella samband mellan stress och kön samt stress och extrajobb utfördes 

två olika Independent Sample t-test. Inga signifikanta samband mellan variablerna stress och kön 

hittades (F=2,262; df=135; p=0,172). Inga signifikanta samband fanns heller mellan stress och 

extrajobb (F=4,825; df=135; p=0,789). Det finns alltså inga signifikanta samband mellan varken 

stress och kön eller stress och extrajobb i vårt urval. Vår frågeställning och vår hypotes, att 

studenter med extrajobb är mer stressade än de utan extrajobb, och att kvinnliga studenter är mer 

stressade än manliga, falsifierades alltså. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida studenter med extrajobb var mer stressade än de 

utan extrajobb, och om det fanns någon könsskillnad i stressnivåerna. Resultatet visade att det 

inte fanns något signifikant samband mellan kön, stressnivå och extrajobb. Däremot visar Tabell 

1 att de kvinnliga studenterna har något högre medelvärde i stressnivå än männen, dock ej 

signifikant. Det högsta medelvärdet i stressnivå har kvinnor utan extrajobb, enligt Tabell 2. 

Standardavvikelsen för båda könen var stor samtidigt som medelvärdet var relativt litet vilket 

medför att t-testen rapporterar icke signifikanta värden. Vår hypotes falsifierades alltså. 

 

Då vårt sample består av polisstudenter kan detta ha speglat den rapporterade stressnivå eftersom 

personlighetstester genomförs före antagning i syfte att undersöka om en person är tillräckligt 

stresstålig och har de personlighetsegenskaper som krävs för att klara av att bli polis 

(Polishögskolan, februari 2012). Det är därför rimligt att anta att polisstudenter är mer 

stresståliga och kan hantera studierelaterad stress, arbetsrelaterad stress samt de vardagliga 

stressmomenten som kan uppstå. Eftersom studenterna hade vetskap om att testet handlade om 

stress är det även troligt att anta att detta kan ha påverkat svaren för delar av vårt sample då 

stress anses vara något negativt. Det kan anses vara icke önskvärt och ett tecken på svaghet att 

vara stressad och att visa sig stressad för andra, vilket också kan ha påverkat hur enkäten fylldes 

i. Det är möjligt att anta att både de manliga och kvinnliga studenterna angav socialt önskvärda 

svar som visar att de inte upplevde en hög grad av stress. Då polisstudenter genomgått olika 

former av stresstest kanske de vill visa upp sig själva som stresståliga, och de känner kanske 

någon form av social press på att inte visa sig stressade för andra. Då författarna valde att 

upplysa deltagarna om vad testet skulle handla om kan även detta haft en inverkan på hur 

enkäterna ifylldes. Trots att enkäten var anonym kan det ha funnits deltagare som inte ville 

framstå som stressade, vilket kan leda till att vissa enkäter kan ha fyllts i så att deltagaren inte 

rapporterar hög stressnivå. Detta trots att deltagaren kanske upplever sig i hög grad stressad.  
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Då studien genomfördes med polisstudenter som sample, där deltagarantalet i dagsläget 

mestadels är män, finns det en möjlighet att de kvinnliga deltagarna upplevde att de måste hävda 

sig mot männen. Det kan vara så att de anser att visa sig stressad och oförmögen att hantera vissa 

stressiga situationer kan vara ett tecken på svaghet och något som borde undvikas, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Kvinnornas medeltal för stress var högre än männens, men det kanske hade 

funnits en signifikant könsskillnad om medeltalet för kvinnornas stressnivå varit betydligt högre 

än männens. En ytterligare möjlighet som stressfaktor för de kvinnliga deltagarna kan vara just 

att de upplever att de måste hävda sig och bevisa sin kompetens gentemot männen, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Eftersom vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och därför lämnat ut enkäten till en hel klass 

kan även detta ha påverkat resultaten. Det finns en möjlighet att klassen nyligen skrivit tenta eller 

haft en större inlämning, vilket innebär att hela klassen därför rapporterade mindre stress då de 

kanske hade lång tid kvar till nästa tentaperiod eller inlämning. Antag att klassen skulle ha en 

tenta dagen efter vår enkätinsamling, hade de då rapporterat högre stressnivå? 

 

Uppfattningen om vad stress innebär är högst individuellt, likaså vad som upplevs som 

stressande. Det som upplevs som stressande för en individ behöver inte stressa en annan person 

något nämnvärt.  Detta kan också ha påverkat undersökningens resultat då delar av deltagarna 

kanske inte ansåg att enkätfrågorna handlade om något stressigt, medan andra delar av deltagarna 

kanske ansåg dem beröra stressande ämnen. Ett större och mer omfattande stresstest med fler 

items skulle kanske ha gett ett annat resultat. Den kanske skulle kunnat behandla fler nivåer av 

stress och täckt in fler uppfattningar av ämnet vilket hade kunnat leda till att deltagarna svarat 

annorlunda. Nackdelen med ett sådant test hade dock varit att det hade varit mer komplicerat att 

få ett godtagbart sample då det inte hade varit möjligt att lämna ut enkäten i en klass eftersom det 

oftast inte tillåts vara ett allt för långt test. Detta på grund av tidsaspekten då den ordinarie 

föreläsningen får mindre utrymme. Att exempelvis försöka dela ut enkäter till förbipasserande 

studenter i skolan, där enkäten tar mer än två minuter att fylla i, är svårt eftersom tiden att utföra 

studien var knapp. Dessutom hade deltagarantalet med hög sannolikhet förminskats markant 

eftersom det antagligen hade varit svårare att få studenter att ställa upp. Utöver detta hade mer 

noggranna kontroller angående extrajobb krävts då risken hade funnits att vi endast hade fått 
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kontakt med ett fåtal studenter med extrajobb. Detta hade orsakat problematik då 

kontrollgruppen för extrajobb troligtvis hade blivit för liten. 

 

Det kan även vara intressant att diskutera hur vårt test tolkades då några insamlade enkäter tycks 

ha blivit genomskådade. Detta syntes då några deltagare hade fyllt i svarsalternativen konsekvent 

antingen högt eller lågt, men de omvända frågorna var ifyllda tvärtom vilket ger dem samma 

värde då de inverterats. Eftersom polisstudenter har erfarenhet sedan tidigare av personlighets- 

och stresstest av olika slag har de en förkunskap om hur sådana test kan fungera. Det kan ha varit 

så att dessa deltagare hade fyllt i samma, eller liknande enkäter tidigare och därför förstod precis 

hur testet var upplagt. Om deltagarna förstod ungefärligt hur poängsättningen skulle komma att 

genomföras kan det varit så att enkäten inte fylldes i uppriktigt utan istället så att frågan skulle ge 

ett lågt poängvärde. Självklart kan personerna i fråga svarat uppriktigt och slumpen har avgjort 

att svaren råkat bli likadana, men den andra möjligheten bör inte uteslutas.  

 

Något som uppmärksammades av författarna under tiden de processerade den insamlade datan 

var att en del enkäter konsekvent följde ett visst mönster. Deltagarna var ej tvungna att svara på 

enkäten men de kanske upplevde en viss grad av grupptryck när klasskamraterna valde att delta. 

Detta kan ha lett till att några deltagare valde att svara på frågorna fortast möjligt utan energi och 

engagemang vilket gjorde att enkäterna inte fylldes i sanningsenligt. Ett antal enkäter hade 

endast använt sig av samma svarsalternativ genom hela testet, nämligen de som fanns i mitten av 

skalan. Dessa enkäter rapporterade inga extrema värden åt något håll, varken högt eller lågt. 

Detta kan bero på ett ointresse från deltagaren att uppge den verkliga nivån av stress. Det kan 

dock vara så att de faktiskt har svarat sanningsenligt och att utfallet endast blev så rent 

slumpmässigt.  

 

Det kan även ha varit så att frågorna misstolkats, vilket också kan ha påverkat svaren. I 

sammanställningen av enkätsvaren valde vi att ta bort enkätens två sista frågor som löd “Om du 

svarade JA på föregående fråga. Arbetar du i genomsnitt mer än 15 timmar i månaden?” och “I 

hur stor utsträckning kan du själv bestämma hur mycket du vill arbeta?”. Detta eftersom den sista 

frågan misstolkades av större delen av deltagarna, samtidigt ville vi inte sätta en definition på 

vad extrajobb innebär eftersom det kan skilja sig mellan deltagarna. Någon deltagare kanske 
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jobbar mindre än 15 timmar i månaden, men ändå känner stor stress från sitt extrajobb medan 

någon annan kanske jobbar upp mot 20-25 timmar i månaden och inte stressas av det alls. 

Samtidigt finns det de studenter som arbetar ideellt, parallellt med studierna, och det kan vara 

svårt att beskriva hur många timmar i månaden detta kräver. Hade vi då definierat extrajobb som 

arbete som kräver mer än 15 timmar i månaden hade många med extrajobb räknats bort vilket 

hade lett till att vi hade gjort en onödig förminskning av de deltagare med extrajobb. Samtidigt 

kan detta beslut ha påverkat resultaten då grupperna med och utan extrajobb kan ha blivit för 

lika. Om många i gruppen som rapporterade att de har extrajobb arbetar i genomsnitt exempelvis 

5 timmar i månaden kanske de inte upplever sig mer stressade på grund av sitt arbete. Det kan 

alltså ha varit så att de rapporterade ungefär samma stressnivå som någon utan extrajobb, trots att 

de har ett extrajobb. Det finns dock en risk att de studenter som arbetar ideellt inte fyllde i att de 

hade extrajobb vilket innebär att de skulle kunna arbeta minst lika mycket som någon som får 

lön, och därför bli mer stressad av detta, men ändå inte rapportera det som extrajobb. Trots att de 

utför arbetet frivilligt, och de inte upplever arbetet som en stressfaktor, så upptar det ändå en del 

av fritiden som istället hade kunnat läggas på studierna. 

 

Slutligen kan vi konstatera att vår urvalsgrupp troligtvis hade stor inverkan på resultatet. Kanske 

är det så att polisstudenter är mer stresståliga än övriga studenter? Det är kanske en fördel att 

kvinnor bland kommande poliser inte är mer stressade än männen. De ska trots allt klara av att 

hantera ytterst stressfulla situationer. 

 

 

Studiens begränsningar och förslag på vidare undersökning 

Föreläsningssalen studenterna befann sig i när enkäten delades ut kan ha påverkat deras svar 

eftersom de satt mycket nära varandra, med små möjligheter att dölja sina svar för 

klasskamraterna. Det är även rimligt att anta att några stressat igenom enkäten då andra kan ha 

fyllt i den på kortare tid vilket kan upplevas som tidspress.  

 

Hade mer tid funnits för studiens genomförande hade en fördjupning i ämnet stress och hälsa 

varit intressant att genomföra. Då tidsaspekten sätter vissa begränsningar på hur ingående ämnet 

kan undersökas var författarna därför tvungna att begränsa sitt område till just bara stress bland 
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studenter. Allteftersom studien genomfördes väcktes intresset för fler områden att fördjupa sig i, 

dessa skulle handla om hälsoaspekten i förhållande till stressnivå. En kvantitativ metod är ofta 

tidskrävande, men hade mer tid funnits hade möjligheterna att nå ut till fler studenter ökat och 

därmed kanske också tillförlitligheten i resultatet. Det hade även varit intressant att mer ingående 

se vilka bakomliggande faktorer som påverkar stressnivån mest bland studenter. I denna studie 

poängsattes deltagarna med en siffra mellan 0 - 56 för att avgöra hur stressade de upplevde sig 

vara. Det hade varit intressant att undersöka vilka faktorer som har den största inverkan på 

stressnivån. Detta hade kunnat göras genom en kvalitativ metod där intervjuer hade genomförts 

med ett mindre sample. Förslagsvis hade intervjuer genomförts på en grupp studenter där hälften 

varit kvinnor, hälften män samt lika delar studenter med extrajobb och studenter utan. Längre 

intervjuer hade möjliggjort mer ingående undersökningar av hur stress upplevs och vad som 

påverkar hur stressad en student verkligen känner sig.   
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