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Sammanfattning 

Stress har idag kommit att bli en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag är personer mellan 16 

och 44 år den åldersgrupp som är mest framträdande när det kommer till stressrelaterade besvär. 

De flesta människor spenderar många timmar av sin dag och en stor del av sina liv på arbetet 

och detta gäller även de som studerar på våra högskolor runt om i landet. Skolan är en Sveriges 

största arbetsplatser där lärare och elever arbetar. Syftet med denna studie är att belysa hur 

studenter vid Luleå tekniska universitet upplever och påverkas av studierelaterad stress. Denna 

uppsats har även som delsyfte att se om det finns eventuella skillnader mellan könen när det 

kommer till studierelaterad stress. 

Studien är grundad på kvantitativ ansats där en webenkät delades ut till studenter som läser 

olika program på Luleå tekniska universitet. Resultatet har tolkats genom bivariata korstabeller 

och genom chi-2 test studerat ifall statistiskt samband förekommer. Resultatet presenteras i 

form av tabeller, text, diagram och citat från de deltagande respondenterna. 

Resultatet visar att studierelaterad stress är vanligare bland kvinnor än män. Studenternas stress 

kommer från studierelaterade stressorer som bland annat studietempo, oro över den egna 

prestationen, brist på kontroll över den egna studiesituationen och rädsla inför framtiden. 

Resultatet visar även att det inte, i samma utsträckning, finns skillnader mellan könen när det 

kommer till hur de hanterar problemen som skapar stress. 
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Abstract 

Today, stress has become one of our most common diseases in the society. Today, people 

between 16 and 44 years of age are most prominent when it comes to stress-related problems. 

Most people today spend a lot of their time at work. So do the people that studies at the different 

universities around the country. The aim of this study is to study how students at Luleå 

University of Technology experience and are affected by study-related stress. This paper also 

have for purpose to see if there are any differences between men and women when it comes to 

study-related stress. 

  

The study is based on a quantitative approach where a web survey was distributed to students 

who study different programs at Luleå University of Technology. The result is presented in the 

form of tables, text, diagrams and quote from the participating respondents. 

  

The results shows that study-related stress is more common among women than men. The 

students' stress comes from study-related stressors, such as study rates, concerns about self-

performance, lack of control over their own learning situation and fear of the future. The result 

also shows that there are not as many differences between the sexes when it comes to how they 

deal with the problems that create stress. 
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Inledning 
 

”Nattarbete, höga krav, buller och otrygghet - det finns mycket i din arbetsmiljö som kan leda 

till hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck” (Aftonbladet, 2015). 

Stress har idag blivit till en av vårt samhälles folksjukdomar. Fler än vi tror mår idag dåligt, och 

mycket av detta beror på den negativa stress vi utsätts för. Obalans mellan krav och förmåga 

skapar lätt stress och gör folk mer utsatta för psykisk ohälsa. Den långvariga stressen, utan 

återhämtning, kan leda till svår ångest, depression eller annan psykisk problematik (Thyssen, 

2015). Personer mellan 16 och 44 år är den åldersgrupp som dominerar när det kommer till 

stressrelaterade besvär. Idag är det inte ovanligt att bli sjukskriven på grund av trötthet, 

depression, oro, ångest, stress och utbrändhet. Sjukskrivningar som sker på grund av stress sker 

i alla kommuner i landet och kostar staten flera miljarder kronor varje år (Währborg, 2009). 

Vad det är som bidrar till denna stress varierar från individ till individ. Währborg (2009) menar 

att den moderna informationsteknologin har bidragit till att samhället rör sig snabbare och den 

teknik som i grund och botten skapats för att underlätta vår vardag har många gånger kommit 

till att skapa mer stressproblem än de löser. Den traditionella uppdelningen mellan arbetstid och 

fritid har i dagens samhälle suddats ut och med hjälp av mobiltelefoner och internet kan vi idag 

ständigt hålla oss uppkopplade och tillgängliga. De ställen som tidigare fungerade som 

viloställen för avkoppling och återhämtning har idag blivit till arbetsplatser (Währborg, 2009). 

De flesta människor spenderar många timmar av sin dag och en stor del av sina liv på arbetet. 

På arbetsplatsen finns en mängd olika faktorer som kan bidra till och orsaka att en människa 

känner stress. Det kan handla om en för stor arbetsmängd, ensidigt arbete, konflikter på 

arbetsplatsen etc. Arbetsmiljöupplysningen (2017) menar att det är viktigt att de anställda får 

möjlighet till inflytande och kontroll över sitt arbete för att minska risken för att stress uppstår. 

De skriver vidare att det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka förhållandena på 

arbetsplatsen för att minimera riskerna för ohälsa bland personalen (Arbetsmiljöupplysningen, 

2017). 

Skolan är Sveriges största arbetsplats sedd till mängden personal och elever som arbetar på 

skolan. Arbetsmiljöverket har som regler att kontinuerligt arbeta på skolor och alla andra 

arbetsplatser med att göra arbetsmiljön bättre. Stress, högt arbetstempo samt brist på 

möjligheter att vara delaktig och påverka är några av de risker som kan påverka arbetsmiljön i 
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skolan och på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2017). Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

skriver i deras egen utredning att stress är det vanligaste hälsobesväret bland de studerande. 

Bland de studerande upplever 74 procent att de ofta är stressade. Bland dessa är det 81 procent 

av kvinnorna som upplever sig stressade och 63 procent av männen. CSN menar att studenter 

upplever olika hälsobesvär är vanligt förekommande oberoende av hur den studerande upplever 

sin studiesituation och sin ekonomiska situation (Centrala studiestödsnämnden, 2015). Detta 

leder oss in på syftet med denna studie. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU) upplever 

och påverkas av studierelaterad stress. Ett delsyfte med denna uppsats är även att redogöra för 

eventuella skillnader mellan könen angående om och hur stress upplevs samt hur den 

studerande individen hanterar stress. Syftet besvaras genom följande frågeställning: 

 Hur vanligt är det att studenterna upplever studierelaterad stress? Förekommer det 

någon skillnad mellan män och kvinnor som studerar vid LTU angående hur vanligt 

förekommande studierelaterad stress är? 

 Vilka stressorer kan urskiljas? Förekommer det någon skillnad mellan män och kvinnor 

när det kommer till orsaker som framkallar studierelaterad stress? 

 Hur hanterar studenterna stress? Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor som 

studerar vid LTU angående hantering av studierelaterad stress? 

 

Avgränsning 

Denna studie omfattar endast programstuderande studenter som studerar vid Luleå tekniska 

universitet. 

Disposition  

Denna uppsats inleds med en inledande beskrivning över bakgrunden kring det valda ämnet 

samt samhällets ståndpunkt kring problemområdet. Därefter presenteras uppsatsens syfte, 

forskningsfrågor och avgränsning samt avslutas med uppsatsens disposition. Efter detta 

redogörs det för tidigare forskning inom området följt av en presentation av de centrala teorier 

som utgör uppsatsens teoretiska referensram. Vidare presenteras studiens procedur och 

metodologiska ansats. Slutligen presenteras utredningens resultat samt analys och diskussion 
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där resultat, teorier och tidigare forskning sammankopplas. Efter detta presenteras uppsatsens 

slutsats samt förslag på vidare forskning. 
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Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras utvalda delar av tidigare forskning som bedrivits inom de valda 

intresseområdena. Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse kring det valda ämnet samt 

underlätta för läsaren när det kommer till att tolka resultatet. Följande forskningsområden 

presenteras: stress, stressorer, stress och skillnader mellan män och kvinnor samt 

studierelaterad stress. 

Stress 

Mazo (2016) skriver att när en individ utsätts för en händelse eller omständighet som 

överskrider den egna förmågan att hantera situationen, upplever individen stress. Stress är en 

mental överansträngning som aktiveras när kroppen befinner sig i en hotfull situation (Mazo, 

2016). Stress är normalt fenomen för människan som guidar oss genom stora och små kriser i 

livet. Stress fungerar som en varning för människokroppen att den utsätts för belastning 

(Thyssen, 2015). Det var den ungerskfödde forskaren Hans Selye som etablerade begreppet 

stress i början av 1900-talet. Selye menade att stress var en allmängiltig, kroppslig reaktion på 

påfrestningar som människan utsätts för. Han menade att stress uppkommer vid både positiva 

och negativa ansträngningar som en människa utsätts för. Selye menade att det finns två typer 

av stress: positiv och negativ. Den positiva stressen menar han ökar väl måendet hos en person 

samt bidrar till att personens prestationsförmåga eskalerar. Han menade att positiv stress kan 

vara en bra inspiration och bidra till att en person arbetar bättre. Negativ stress förknippas ofta 

med känslor som aggressivitet och ilska och har en skadlig påverkan på individen. Den negativa 

stressen kommer ifrån att krav ställs som individen inte upplever att hen kan uppfylla. Denna 

stress leder till att personen känner sig otillräcklig och kan verka negativt på arbetsprocessen 

då den även kan leda till att personen får koncentrationssvårigheter (Währborg, 2009). 

Stressorer 

Stress utlöses av olika så kallade stressorer. En stressor är krav från den externa eller interna 

miljön som påverkar individens psykiska eller fysiska välbefinnande (Mazo, 2016). Forskaren 

Selye menade att stressorer är ett stimuli som åstadkommer den fysiologiska reaktionen stress. 

Han menade att stressorer både kan vara av psykologisk och fysiologisk natur. Senare forskning 

kring stress och stressorer menar att individuella skillnader i motivations- och kognitiva 

variabler påverkar hur en person reagerar på olika stressorer (Währborg, 2009). 
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Stress och skillnader mellan män och kvinnor 

Almeida och Kessler (1998) menar att studier visar att det finns skillnader mellan könen när det 

kommer till stress. Forskningsresultat visar att kvinnor oftare än män upplever att de befinner 

sig i stressade situationer (Almeida & Kessler, 1998). McDonough och Walters (2001) skriver 

vidare att vardagsstressen är något som är mer förekommande hos kvinnorna än hos männen 

samt att kvinnor i större utsträckning än männen drabbas av kronisk stress (McDonough & 

Walters, 2001).  

Kessler och McLeod (1984) menar att anledningen till kvinnor upplever stress i större 

utsträckning än män inte beror på att kvinnor har mer känslomässig sårbarhet för stressade 

situationer än männen. De menar att kvinnor många gånger är mer närvarande och mottagande 

i sin närvaro, vilket leder till att det finns en större medvetenhet kring situationen och andra 

människors situationer. Kessler och McLeod (1984) skriver att i situationer som frambringar 

stress, tenderar människor att söka stöd och gemenskap hos varandra. De menar vidare att 

personer som befinner sig i en stressig situation oftare tyr sig till kvinnor för att söka emotionellt 

stöd än till en man. Detta menar de, kan vara en förklaring till varför kvinnor upplever mer 

stress än män (Kessler & McLeod, 1984).  Även Währborg (2009) skriver att kvinnor tenderar 

att, i större utsträckning än män, hantera stress på ett mer socialt sätt. Detta sker ofta genom att 

bygga och utveckla sociala nätverk, speciellt i situationer där stress uppstår. 

Eagan och Garvey (2015) refererar till tidigare studier utförda av Ward och Wolf-Wendel 

(2004) vilka menar att det är vanligare bland kvinnor än bland män att uppleva stress när det 

handlar om att erhålla en god balans mellan arbetslivet och familjelivet. De menar att kvinnor 

idag fortfarande har samma roll i hemmet som innan kvinnan kom ut i arbetslivet. Detta innebär 

att trots att kvinnan också arbetar så är det hon som i de flesta fall och i störst utsträckning tar 

hand om hemmets sysslor samt erhåller största ansvaret för barnen. De menar att stress relaterat 

till familjepliktelser är vanligare bland kvinnorna och kan påverka välmåendet såväl i hemmet 

och på arbetsplatsen. Eagan och Garvey (2015) refererar även till Rosser (2004) och Jackson 

(2004) som skriver att en annan anledning till kvinnors stress är att kvinnors arbete negligeras 

i större utsträckning än männens. Detta kunde urskiljas i en studie kring akademiska forskare 

där de kvinnliga forskarna tenderade att få sina forskningsresultat förbisedda i större 

utsträckning än männen på grund av kön. De menar vidare att de kvinnliga forskarna som varit 

borta en tid, exempelvis vid föräldraledighet, har en tendens att, när de kommer tillbaka, inte få 

samma uppmärksamhet som sina manliga arbetskamrater när det kommer till produktivitet, 



6 

 

erkännande och kompensation (Eagan & Garvey, 2015). Att vara frånvarande en tid från arbetet 

eller försöka konkurrera med männen på arbetsplatsen kan vara extra stressande för kvinnorna 

då de tenderar att underskattas i sitt arbete. 

 

Studierelaterad stress  

Everly m.fl. (1994) skriver att forskning kring studenter och stress visar att många studenter 

upplever höga nivåer av stress på grund av höga förväntningar från universitet och högskola. 

Att försöka klara av studierna kan leda till stor stress hos studenten. Om stressen inte upplevs 

som hanterbar för studenten kan detta på sikt leda till hälsoskadliga psykiska och fysiska följder. 

Alltför mycket negativ stress kan också leda till att studenten inte presterar så bra som hen hade 

gjort om stressen hade legat på en hanterbar nivå. Everly m.fl. (1994) menar vidare att studenter 

som är över 25 år samt studenter som har hemmaboende barn upplever stressorer som andra, 

yngre studenter inte gör. De menar att studenter som har barn under 18 år som bor hemma ofta 

ser tid, pengar och barnomsorg som bristfälliga. De menar vidare att studenter som är över 25 

år ofta erhåller andra livserfarenheter och ansvarsområden vilka kan öka den studierelaterade 

stressen när det kommer till att erhålla en akademisk utbildning från ett program som 

traditionellt är anpassat för och till stor del består av personer som är mellan 18 och 24 år 

(Everly m.fl., 1994). 
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Teori 
 

Nedan presenteras de centrala teorier som ligget till grund för denna uppsats. De teorier som 

presenteras nedan är: krav-kontrollmodellen och genus. 

Krav-kontrollmodellen 

På 1970-talet utvecklade forskaren Karasek en modell som idag kallas för krav-

kontrollmodellen. Denna modell handlar om balansen mellan upplevda krav och upplevd 

egenkontroll. Modellen har senare kommit att vidareutvecklas i samarbete med läkaren och 

professorn Töres Theorell (Karasek & Theorell, 1990). Karasek och Theorell (1990) menar att 

en individs upplevelse av sina arbetsvillkor är relaterad till de krav som arbetet ställer och den 

möjlighet individen själv har att kontrollera sitt eget arbete. De menar att genom att kombinera 

krav och kontroll har de kunnat urskilja fyra typer av arbeten: lågstressarbeten, 

högstressarbeten, aktiva arbeten och passiva arbeten. 

 Aktiva arbeten innebär att det finns höga krav på arbetet, men att det finns möjlighet till 

kontroll. Finns det balans mellan krav och kontroll uteblir de negativa effekterna av de 

krav som arbetet annars medför. Denna arbetsplats är den mest utvecklade och 

tillfredställande för arbetaren. 

 Passiva arbeten har låga krav och liten eller bristande möjlighet till kontroll. Denna 

arbetssituation anses inte vara speciellt givande men erhåller en låg nivå av negativ 

stress. 

 Långstressarbeten har hanterbara krav och det finns en möjlighet till kontroll. Detta 

innebär att arbetaren har ett rimligt arbetstempo och det finns en möjlighet för arbetaren 

att kunna planera och styra sitt arbete. Denna arbetssituation är fördelaktig för individen. 

 Högstressarbeten är motsatsen till den ovannämnda. Här har individen höga krav och 

låg kontroll över arbetet. I dessa typer av arbeten ökar risken för negativ stress och 

upplevelsen av en försämrad arbetssituation. Denna är den minst gynnsamma 

arbetssituationen för arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorell (1990) menar att den mest aktiva arbetaren är den som erhåller ett 

stimulerande och utvecklande arbete medan den de individer som har ett högstressarbete lider 

stor risk att drabbas av ohälsa vilket i sin tur kan leda till likgiltighet inför det egna arbetet. 

Forskarna menar att det som skiljer högstressarbetaren från aktiva arbeten är graden av 

egenkontroll som individen erhåller. Här talar Theorell och Karasek om yttre krav och inre 
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kontroll. De menar att när arbetare ska utföra ett arbete och uppnå önskade mål ställs arbetaren 

ofta inför både fysiska och psykiska krav. De fysiska kraven innebär den fysiska ansträngning 

som arbetsuppgifterna kräver. De psykiska arbetskraven kan handla om många olika saker, 

bland annat att det inte finns nog med tid till att utföra uppgifterna eller att arbetet är allt för 

monotont. Den inre kontrollen handlar om huruvida arbetaren erhåller möjligheter till att fatta 

egna beslut samt möjligheten till att utvecklas på arbetsplatsen och lära sig nya saker. Detta 

avser den grad av handlingsutrymme och påverkningsmöjlighet den anställde har över att 

planera och utföra sina arbetsuppgifter. Det kan handla om huruvida den anställde har möjlighet 

till att föra en egen planering, pauser i arbetet samt inflytande till arbetsstrategier och 

tillvägagångssätt. Karasek och Theorell (1990) menar att om en person inte har möjlighet till 

att omvandla den negativa arbetsstressen till god energi så behövs det aktiviteter på fritiden som 

individen engagerar sig i. Högstressarbeten ökar risken för psykologiska påfrestningar. Detta 

kan handla om oro, utmattning, depression med mera. Att leva med långvarig stress, menar de, 

kan leda till att kroppen tar skada då den inte får möjligheten att kanaliseras på ett konstruktivt 

sätt. Individen får inte möjligheten att omvandla stressen i form av handling. Karasek och 

Theorell (1990) menar att de stressorer och utmaningar som finns inom arbetet behöver 

omvandlas till något konstruktivt, lärande och utvecklande för att de ska verka positivt och i sin 

tur öka produktivitetsgraden hos individen (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorell (1990) har senare kommit att utveckla krav- kontrollmodellen. Detta har 

det gjort genom att addera socialt stöd som en komponent i modellen. De menar att 

sammanslagningen av krav, kontroll och stöd kan vidareutveckla synen på hur arbetstagaren 

upplever sin arbetssituation. Med stöd avser Karasek och Theorell de samspel som sker mellan 

arbetstagaren och arbetskollegor och överordnade. De menar att det sociala stödet bidrar med 

en gemenskap som är viktig för den personliga tillfredställelsen samt att detta stöd fungerar 

som ett buffertsystem mot stressfaktorer (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorell (1990) talar om instrumentellt och emotionellt stöd. Det instrumentella 

stödet handlar om stödet mellan de anställda kollegorna och cheferna och innefattar huruvida 

man hjälper till och avlastar varandra på arbetsplatsen. Det emotionella stödet syftar på den 

känslomässiga delen av stödet. Detta kan handla om att arbetstagaren exempelvis känner sig 

uppskattad i sitt arbete, att hen kan finna tillit och erhålla goda relationer med god feedback på 

arbetsplatsen. Karasek och Theorell menar att arbetare som får socialt stöd i arbetet upplever 

en högre trivsel än de som har lågt socialt stöd. Enligt forskarna kan det utläsas att den bästa 

arbetssituationen är den där stressituationen är låg och arbetet erhåller hanterbara krav hos den 
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arbetande samt att individen har möjlighet till god egenkontroll och har ett högt socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). 

I arbetslivet kan höga arbetskrav i kombination med låg kontroll över sin situation vara en källa 

till stress. Krav- kontrollmodellen går även att anpassa på studenter där skolan är den 

studerandes arbetsplats. Studiesituationer kan erhålla höga krav i kombination med låg kontroll 

vilket kan leda till att studenten upplever studierelaterad stress. Ruthig m.fl. (2007) menar att 

studenter som upplever sig ha kontroll över sin akademiska studiesituation samt är positiva, 

presterar i större utsträckning bättre samt erhåller ett högre psykologiskt välbefinnande. Om 

studenten inte känner sig positiv inför sin studietid och sina framtidsutsikter samt upplever 

avsaknad av kontroll kan detta resultera i besvikelse, sämre prestationer samt minskat 

välbefinnande (Ruthig m.fl., 2007). 

Genus 

Sedan 1970-talet har begreppet genus varit ett populärt begrepp som handlar om sociala 

relationer där individer och grupper interagerar med varandra. Genus är en social konstruktion 

som styr människors beteende utifrån det kön som de innehar. Connell och Pearse (2015) 

skriver: ”Varaktiga eller breda mönster i de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin 

kallar ´strukturer´. I den bemärkelsen måste genus betraktas som en social struktur” (Connell 

& Pearse, 2015: 25).  

Att vara man eller kvinna är inte något förutbestämt tillstånd, menar Connell och Pearse. De 

menar att en person inte föds med ett visst beteende som är feminint eller maskulint, utan att 

detta är något som vi i efterhand formas till genom sociala konstruktioner. Olika beteenden 

förväntas av oss beroende på vilket kön vi tillskrivs, detta i sin tur formar människan till att inta 

en viss roll i samhället, den roll som samhället konstruerat och tilldelar oss. Dessa systematiska 

sorteringar är inget som vi alltid reflekterar över. Det handlar om saker som att vi går på olika 

toaletter, kvinnor handlar vissa typer av klädesplagg, män handlar en annan sorts klädesplagg 

etc. Handlingar och mönster som för oss kan ses som helt naturliga och som vi tar förgivet. 

Connell och Pearse skriver: ”Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, 

känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala: män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, 

rationella, analytiska och promiskuösa” (Connell & Pearse, 2015:68). Connell och Pearse 

menar att den allmänna uppfattning om genus som något givet av naturen inte är sann. De menar 

att det är på grund av att den västerländska kulturen historiskt sätt erhåller en tydlig tudelning 

när det kommer till synen på kvinnligt och manligt, vilket ligger till grund för svårigheten och 
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oviljan att tänja på dessa gränser. Socialt konstruerade könsroller återskapas i generation för 

generation, ofta på grund av en vilja att passa in i samhällets mall och leva upp till vad som 

förväntas av oss som individer och grupp. Detta sker såväl i familjeliv som arbetsliv samt 

sociala sammanhang. Flertalet faktorer är med och påverkar detta fenomen. Kultur, ålder samt 

samhällsklass är bara några av de faktorer som har betydelse för vad som är accepterat i den 

specifika gruppen och de förväntningar som det kön vi tillskrivs medför. Denna process är något 

som, ofta omedvetet, sker kontinuerligt i vår tillvaro från det att vi föds och som vidare 

upprätthålls och stärks genom att olika beteenden ”belönas” av omgivningen (Connell & 

Pearse, 2015). 

Rör en person sig för mycket över gränserna för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt 

är det inte ovanligt, menar Connell och Pearse, att man kategoriserar detta som feminina män 

eller maskulina kvinnor (Connell & Pearse, 2015). Att bryta mot samhällets rådande normer 

har länge medfört negativa påföljder. Detta kan handla om allt ifrån äcklande grimaser till 

misshandel och fängelsestraff. Att bryta mot dessa samhällsnormer kan också innebära att 

negativa känslor uppstår inom personen som bryter mot dessa normer. Det kan handla om stress 

och psykisk ohälsa som till följd drabbar individen. Genusordningens orättvisor och förtryck 

har bidragit till att krav på förändring ställts. För denna utveckling har inte minst olika 

kvinnorörelser och den homosexuella frigörelsen varit starkt bidragande krafter. Connell och 

Pearse menar att för att genusordningen mellan könen ska kunna bli rättvis, behöver det väckas 

kunskap och förståelse för och kring genusfrågor. De skriver: ”Är en tydlig och väl 

sammanhållen identitet verkligen så eftersträvansvärd? Att svetsa samman sin personlighet till 

en enhet är att avsäga sig inre mångfald och öppenhet. Det kan också innebära att motsätta sig 

förändring” (Connell & Pearse, 2015: 154).  

Samhället är fyllt av ojämlikheter mellan könen, detta är något som genomsyrar varje del av 

samhället och varje del av vårt privatliv och arbetsliv. Detta i sin tur påverkar hur vi, som män 

och kvinnor, ser på oss själva samt kan ha en stor påverkar på individens självkänsla och 

självförtroende.  

Idag är det både männen och kvinnorna som befolkar arbetsplatserna. Trots detta består 

löneskillnaderna mellan männen och kvinnorna, där medellivslönen för en man med akademisk 

utbildning i genomsnitt är 16 procent högre än en kvinna med akademisk utbildning (SACO, 

2017). Idag är det alltfler kvinnor än män som tar högskoleexamen, men trots detta sitter det 

flest män på toppjobben (Allastudier.se, 2016). Detta visar på att trots att samhällets struktur 

förändrats med årens gång, så har genusordningens orättvisor fortsatt att gälla.  



11 

 

Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens procedur och metodologiska ansats. Syftet med detta 

kapitel är att bringa läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens tillförlitlighet samt erhålla 

möjligheten att följa uppsatsens tillvägagångssätt.  

Vetenskapligt angreppssätt   

Patel och Davidson (2011) talar om tre centrala begrepp inom forskningsarbete: induktion, 

deduktion och abduktion. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån empirin. Den 

deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån befintliga teorier och den abduktiva 

ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån både empiri och befintlig teori. Den abduktiva 

ansatsen använder sig både av det induktiva och det deduktiva angreppssättet (Patel & 

Davidson, 2011). 

I denna studie har ett deduktivt angreppssätt tillämpats. Genom att studera befintliga teorier i 

studiens inledande skede har detta bidragit med kunskap kring det valda intresseområdet samt 

underlättat utformandet av enkätfrågor. Den insamlade empirin har sedan jämförts med dessa 

teorier för att sedan utifrån detta kunna dra slutsatser. Genom att studera tidigare teorier och 

forskning har en teoretisk grund skapats vilket gett även mig mer förståelse för det valda 

området. 

Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie utgår ifrån att kunna förstå och förklara studierelaterad stress utifrån studenters 

perspektiv. Kunskapen som framkommer genom denna undersökning är viktigt för ett 

hälsofrämjande arbete gällande studenters hälsa. I denna uppsats ligger intresset i att kartlägga 

och få en bredare förståelse för studenters studierelaterade stress, samt att undersöka ifall det 

förefaller några skillnader mellan de olika könen. Denna uppsats använder sig därför av en 

kvantitativ metod där en enkätundersökning ligger till grund för den empiriska datan. 

Esaiasson m.fl. (2012) menar att den metodologiska ansatsen i en forskningsprocess kan vara 

kvalitativ eller kvantitativ. Den kvalitativa metoden är att föredra om djup och en förståelse 

kring ett fenomen är vad som eftersträvas, medan den kvantitativa metoden kan vara användbar 

när undersökningens syfte är att få svar på hur frekvent olika fenomen förekommer samt vilket 

utrymme dessa får. Vid användningen av en kvantitativ metod används likvärdiga och 

jämförbara uppgifter vilka sedan kan analyseras med siffror (Esaiasson m.fl., 2012).  



12 

 

Bryman (2011) menar att vid en kvantitativ metod är forskarna vanligtvis intresserade av 

generaliserbarhet, alltså att kunna säga något om i vilken utsträckning ett resultat kan tillämpas 

på andra grupper än de som varit aktuella i undersökningen. Han menar att den kvantitativa 

metoden kan bidra med en hög precision med mätningens hjälp och kan redogöra för skillnader 

mellan de studerade variablerna. Bryman skriver vidare att den kvantitativa forskaren bör vara 

objektiv under sitt arbete. Med detta i åtanke var denna studie utformad på de sätt där egna 

personliga åsikter inte kom att styra arbetet utan en praktisk medvetenhet tillämpades under 

arbetets gång för att minimera risken att personliga åsikter styrde arbetets utformning (Bryman, 

2011). 

Enkätundersökningar 

Enkäter är en skriftlig förfrågan som riktar sig till flera mottagare. Med en enkät får alla 

deltagare samma frågor vilket gör det möjligt att föra statistik över svaren. Trost (2007) 

framhäver att den bäst lämpade datainsamlingsmetoden är att utforma en enkät (se bilaga 2) för 

att samla in en stor kvantitet av empiri under en relativt kort tid. Burell och Kylén (2003) menar 

att enkätundersökningar möjliggör en spridning och en bredare uppfattning av problemet. 

Enkäter kan innehålla fasta och öppna svarsalternativ. Fasta svarsalternativ innebär att ett givet 

antal svarsmöjligheter finns att tillämpa medan de öppna svarsalternativen möjliggör för 

respondenten att med egna ord svara på frågan. Frågor med fasta svarsalternativ kan ge 

procenttal och frekvenser vid sammanställningen, vilket gör statistisk analys möjlig. Öppna 

frågor ger beskrivningar, citat och exempel som bearbetas på samma sätt som intervjusvar 

(Burell & Kylén, 2003). Bryman (2011) menar att det finns fördelar med slutna frågor, då de 

ökar jämförbarheten i svaren. 

Utgångspunkten i denna studie var att samla in en stor mängd empiri från så många 

respondenter som möjligt som befinner sig inom det valda urvalet. Vid utformningen av 

enkätformuläret fanns undersökningens syfte, frågeställningar och teorier i åtanke för att 

enkäten skulle bli heltäckande. Enkätfrågorna utformades med enkelt språkbruk, utan 

negationer och utan värdeladdade ord för att minska risken för missförstånd under besvarandet 

av enkätformuläret. Detta i enighet med Trost (2007) rekommendationer vid utformning av 

enkätformulär.  

Enkätundersökningen i denna studie bestod av trettiofem frågor med fasta svarsalternativ och 

en avslutande öppen fråga. Enkätens första frågor bestod av inledande bakgrundsfrågor om 

respondenten och övergick sedan till frågor som behandlar studierelaterad stress. De frågor som 
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handlade om studierelaterad stress bestod av ett påstående och fyra fasta svararternativ. Efter 

varje påstående fick respondenten kryssa i det alternativ som hen menade bäst överensstämde 

med hens tolkning. De fyra svarsalternativen var följande i stigande ordning: Aldrig, Sällan, 

Ofta, Hela tiden. Anledningen till att fyra svarsalternativ valdes framför fem svarsalternativ var 

att förmå respondenten att ta ställning i vart hen befinner sig i skalan och därigenom frambringa 

mer genomtänkta svar hos respondenten.  De fasta frågorna bidrog med möjligheten att utföra 

en statistisk kartläggning över fenomenet medan den sista frågan med öppet svarsalternativ gav 

respondenterna möjlighet att själva, fritt komma till tals med sina åsikter. Utvalda svar från den 

öppna frågan kom sedan att användas i form av citat i uppsatsens resultatdel. 

Patel och Davidsson (2011) och Trost (2007) menar att det är viktigt i en enkätundersökning 

att undersökningens syfte tydliggörs för deltagarna. I mailet som skickades ut med 

internetlänken till enkätundersökningen fanns därför en beskrivning av studiens syfte. I mailet 

framgick det även att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Urval 

Populationen för denna enkätundersökning var programstudenter vid Luleå tekniska 

universitet. För att sprida enkäten skickades denna ut via e-mail till cirka 6000 

programstudenter vid Luleå tekniska universitet.  

Enkäten skickades endast till programstuderande vid Luleå tekniska universitet, detta för att 

framförallt nå ut till de studenter som har studier som heltidssysselsättning och inte dem som 

endast läser någon enstaka kurs och därigenom med större sannolikhet har en huvudsyssla på 

sidan om.  

Urvalet i denna undersökning var ett så kallat icke-slumpmässigt urval. Detta innebär att 

slutsatser kan dras om den grupp som undersökts. Det är även ett så kallat typiskt urval. Detta 

innebär att ett subjektivt val görs av individer som är typiska för den population som ska 

undersökas, i detta fall studenter vid Luleå tekniska universitet. 

Det hade varit önskvärt med ett större och mer representativt urval men med hänsyn till studiens 

omfattning och tidsram samt tekniska svårigheter kom antalet att behöva begränsas. 

Studiens genomförande 

Vid uppsatsens första skede utformades en mall för de enkätfrågor som studien skulle innehålla. 

Efter att frågorna var formulerade och godkända av handledare så skickades enkätfrågorna ut 
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till fem utvalda klasskamrater i form av en pilotstudie, för att låta dem svara på frågorna samt 

komma med eventuella förändringar och förbättringar. Pilotstudien genererade fyra svar. Syftet 

med pilotstudien var att testa enkäten och dess frågor för att kunna studera frågornas relevans 

och tydlighet. Responsen från pilotstudien användes sedan för att korrigera och förbättra 

enkäten innan den slutgiltiga versionen skickades ut. Korrigeringar som genomfördes 

exempelvis omformuleringar av meningar, för att stärka enkätfrågornas tydlighet samt annan 

formalia. 

Esaiasson m.fl. (2012) skriver att en pilotstudie är en ministudie som genomförs innan den 

riktiga studien. De menar att pilotstudiens syfte är att fungera som verktyg för att kunna 

korrigera eventuella misstag som kan uppstå under undersökningens datainsamling (Esaiasson 

m.fl., 2012).  

Efter att pilotstudien var genomförd så formades en enkätundersökning i programmet EvaSys. 

EvaSys är en webbaserad programvara som används för att skapa egna surveyundersökningar 

för datainsamling. Den färdiga enkäten bestod av trettiofem frågor med fasta svarsalternativ 

och en avslutande öppen fråga som gav respondenten möjlighet att fritt få uttrycka sina åsikter. 

Enkäten låg öppen för svar i cirka två veckor och genererade 826 svar. 

Bortfall 

Enligt Bryman (2011) innebär bortfallsanalys att forskaren granskar om svar saknas och 

värderar hur storleken på bortfallet kan ha uppkommit och påverkat studiens resultat.  

 

Enkätundersökningen genererade 826 svar. Då tekniska komplikationer uppstod under 

utskickandet av enkätundersökningen, kan detta vara en bidragande faktor till varför bortfallet 

var så stort. För att minska bortfallet skickades ett påminnelsemail ut efter några dagar till 

programstudenterna, men även under denna gång möttes detta med tekniska problem, vilket 

bidrog till att det blev svårt att avgöra om vissa studenter mottagit förfrågan om att delta i 

enkätundersökningen och därigenom omöjligt att avgöra hur stort bortfallet egentligen var. 

Bryman (2011) menar att bortfallet på enskilda enkätfrågor kallas för internt bortfall. Det 

interna bortfallet i denna undersökning var lågt, och de flesta som svarade på enkäten valde att 

svara på alla frågor med undantag för den sista och avslutande frågan som handlade om ifall 
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det fanns något respondenten ville tillägga. Det största interna bortfallet var sju bortfallna svar 

på en fråga i enkätundersökning.  

Ett problem som kunnat uppstå i och med detta val av enkät-metod är att enkäten inte var 

begränsad till att endast kunna besvaras en gång. Detta innebära att en student kan ha svarat 

flera gånger på enkäten. Detta är dock något som jag inte bedömer har påverkat det slutliga 

resultatet. 

 

Databearbetning och dataanalys 

När enkäten avslutats användes programmet SPSS för att analysera den insamlade datan. SPSS 

är ett program för statistisk analys. Programmet användes för att utföra bivariata korstabeller 

samt signifikanstesta den empiriska datan genom chi2-test. Ett chi2-test visar huruvida det 

undersökta sambandet i en korstabell är slumpmässiga eller motsvarar ett statistiskt samband.  

För att kunna se eventuella skillnader mellan män och kvinnor utformades korstabeller för varje 

fråga som funnits med i enkäten. Utifrån dessa korstabeller designades diagram av utvald data 

för att göra resultatet mer överskådligt. De frågor som inte presenteras i resultatet genom 

diagram, presenteras istället genom text, detta för att göra resultatet mer flytande och 

beskrivande. Resultaten från den kvantitativa datan har sedan kompletterats med citat från 

informanternas egna erfarenheter och åsikter. Kommentarerna från respondenterna används för 

att stärka och komplettera den kvantitativa datan. 

Den insamlade empirin har sedan tolkats och analyserats i uppsatsens avslutande delar. 

Resultatet har även jämförts med befintliga teorier samt tidigare forskning. I slutet av rapporten 

har förslag på vidare forskningsområden formulerats. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om huruvida en studie är användbar och lämplig. Enligt 

Ejvegård (2009) innebär validitet att forskaren mäter det som denne har för avsikt att mäta. 

Detta innebär att studiens resultat överensstämmer med studiens forskningssyfte (Ejvegård 

2009). Esaiasson m.fl. (2012) menar att det finns två olika typer av validitet: inre och yttre. Den 
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inre validiteten avser hur tillförlitlig resultatet i en undersökning är. För att stärka detta utfördes 

chi2-test vid varje korstabell för att undersöka det statistiska sambandet i frågan. Den yttre 

validiteten handlar om huruvida resultatet i en undersökning erhåller en bredare 

generaliserbarhet (Esaiasson m.fl., 2012). Urvalet i denna studie är inte ett så kallat 

representativt urval, dvs. resultaten kan inte generaliseras över hela landet studenter eller alla 

landets högskolor. Den insamlade datan har dock kunnat bidra med en inblick i studenters 

studierelaterade stress hos studenter som studerar vid Luleå tekniska universitet vid 

undersökningstillfället. Resultatet från denna studie kan fungera som stöd för exempelvis 

Studenthälsan i deras arbete att förbättra studenters trivsel. 

Thurén (2007) menar att reliabilitet och validitet är viktiga när det kommer till kvantitativa 

undersökningar. Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig en studie är, detta innebär att 

mätningar måste vara korrekt utförda. Ifall en undersökning erhåller hög reliabilitet, innebär 

detta att andra undersökare ska kunna använda samma metoder och då komma till samma 

resultat med deras undersökning. 

För att öka reliabiliteten i denna studie så genomfördes en pilotstudie där enkätfrågorna testades 

huruvida de uppfattades korrekt. Pilotstudien genomfördes för att undersöka hur frågor och 

språk i enkäten uppfattades av mottagarna. För att vidare öka reliabiliteten i denna studie 

användes i enkätundersökningen även ett vardagligt språk och inga negationer för att undvika 

missförstånd hos respondenterna. Slutligen utformades en utförlig beskrivning av metodens 

olika delar så att läsaren klart och tydligt kan följa studiens arbete och tillvägagångssätt. 

Etik  

Denna uppsats förhåller sig till vad Vetenskapsrådets anser vara god forskningssed och de fyra 

etiska principer som rådet lyfter fram gällande individskydd. Dessa fyra principer innefattar; 

individskydd, konfidentialitet, samtycke samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Genom att använda en internetbaserad enkätundersökning har respondenterna kunnat erhålla 

total anonymitet samt har själva haft möjligheten att ta ställning till om de önskat delta i 

undersökningen. Varje fråga har dessutom varit valfri att svara på så ifall det funnits någon 

fråga som respondenten inte ville yttra sig om så har hen haft möjligheten att hoppa över denna. 

Materialet från enkätundersökningen har sedan hanterats med sekretess och enbart använts för 

studiens syfte. 
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Metoddiskussion 

Studenter från flertalet olika program vid Luleå tekniska universitet besvarade enkätformuläret 

som bestod av trettiofem frågor med fasta svarsalternativ och en avslutande öppen fråga. Totalt 

svarade 826 personer på enkäten och där fanns vissa interna bortfall vid varje fråga. Nedan 

presenteras en tabell som visar den könsfördelning som fanns bland respondenterna. 

 

 

   

    

Tabell 1. Visar respondenternas kön i antal och procent. 

 

I resultatdelen presenteras inte det resultat som framkommit kring de respondenter som uppgett 

sig vara transperson/intergender/non gender. Detta på grund av att antalet svarande i denna 

grupp är för begränsat för att kunna representera en större helhet. Resultatet hanterar endast till 

könen män och kvinnor. 

Respondenterna fördelar sig över på ett åldersspann mellan 18-51+. 

 

 

 

 

                        

 

Tabell 2. Visar respondenternas ålder i antal och procent. 

Tabellen visar att majoriteten av respondenterna ligger i ett åldersspann på 18-30 år. Då ålder 

inte visat sig vara relevant när det kommer till upplevt studierelaterad stress, så kommer fokus 

inte ligga på ålder i studiens resultatdel. 

Kön: Antal Procent 

Män 316 38,3 

Kvinnor 500 60,6 

Transperson/intergender/non 

gender 

9 1,1 

Totalt 825 100,0 

Ålder Antal Procent 

51+ 11 1,3 

41-50 27 3,3 

36-40 37 4,5 

31-35 72 8,7 

25-30 254 30,8 

18-24 423 51,2 

Totalt 826 100,0 
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Diagrammet visar att majoriteten av männen som deltagit i undersökningen är mellan 18 och 

24 år. Desamma gäller för kvinnorna men resultatet visar att kvinnorna är överrepresenterade i 

samtliga av de andra åldrarna. 190 st. av männen i studien är mellan 18 och 24 år. Resterande 

126 män är fördelade i de andra åldersgrupperna.  45,8 procent av kvinnorna i utredningen är 

mellan 18 och 24 år. Denna siffra motsvarar 228 personer. Resterande 270 kvinnor fördelar sig 

över resterade åldersgrupper. 

I enkätens inledande bakgrundsdel, ställdes även andra frågor som berör bland annat 

respondenternas boendesituation och ekonomiska situation (se bilaga 2). Flertalet av dessa 

ställdes emot frågor som handlade om upplevelsen av studierelaterad stress. Eftersom det inte 

framkom några andra signifikanta variabler annat än kön som visade sig påverka upplevelsen 

av studierelaterad stress, kommer det vidare inte läggas någon betydande vikt vid dessa. Dessa 

kommer dock att diskuteras närmare under resultatets diskussionsdel.  
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Diagram 1. Visar fördelningen mellan ålder och kön. Andel visas i 

procent. N= 823
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet från den empiriska datan. Detta presenteras i form av text, 

diagram, tabeller samt citat från respondenterna. För att skapa en överskådlighet presenteras 

antalet personer (N= antalet svar) som medverkat i enkätundersökningen samt en 

sammanfattning av bakgrundsinformation om respondenterna som går att läsa i 

metoddiskussionen.  

Studierelaterad stress 

När respondenterna svarade på frågan om hur ofta de upplever studierelaterad stress framkom 

följande resultat: 

 

Diagrammet visar att kvinnor upplever studierelaterad stress i större utsträckning än vad 

männen gör. Ett chi2-test visar huruvida det undersökta sambandet i en korstabell är 

slumpmässiga eller motsvarar ett statistiskt samband. Ett genomfört chi2-test visar att det finns 

ett signifikant samband mellan kön och hur ofta studierelaterad stress upplevs. Diagrammet 

visar dock att det är vanligt bland båda könen att känna stress inför sina studier. Den 

studierelaterade stressen har stor inverkan på den studerandes välmående och hälsa. En 

respondent beskriver sin studiesituation på följande sätt: 

Jag läser sista terminen till [censurerat] och har tyvärr drabbats av 

utmattningssyndrom. […] Jag vet inte hur jag ska orka jobba efteråt och det 

känns märkligt att drabbas av stressrelaterad ohälsa på grund av utbildning 

inom hälsovetenskap. 

- Man 

Denna respondent uttrycker inte enbart svårigheter kring de uppgifter som skolan tilldelar, utan 

även att han inte har möjligheten till att, i sitt eget liv och sin nuvarande studiesituation, ta del 
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av och efterleva det han lär sig under sin skolgång. En annan respondent beskriver det på 

följande sätt: 

Jag är bara en människa och kan bara göra så mycket innan kroppen börjar ta 

stryk av all stress. Det är viktigt att inte stressa upp sig för mycket över något 

man inte kan kontrollera och lära sig sina gränser. 

-Man 

Dessa respondenter är endast två av flera som uttrycker att den studierelaterade stressen är 

något som har stor påverkan på studenternas liv.  

Studietempo, krav och examinationsuppgifter 

Studietempot är något som påverkar om respondenterna upplever studierelaterad stress. 

 

Diagrammet visar att 53,6 procent av kvinnorna upplever att studietempot ofta eller hela tiden 

är för högt. Motsvarande siffra för männen är 36,2 procent, medan majoriteten av männen svarat 

att de sällan upplever att studietempot är för högt. Flertalet respondenter uttryckte i den öppna 

frågan att det ansåg att det snabba studietempot var stressande och bidrar till att hen aldrig kan 

känna att hen är ledig. 56,8 procent av männen menar att sällan eller aldrig känner sig ledig från 

studierna, vilket de upplever som stressande. Motsvarande siffra för kvinnorna var 79,3 procent. 

En respondent uttrycker det på följande sätt: 

[…] Det absolut jobbigaste med plugget är att man aldrig är ledig. Du kan 

egentligen hela tiden plugga lite till. Det finns också en känsla av "tusen 

småsaker som måste göras" som är sjukt störande. […] 

-Man 
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Det höga studietempot, menar respondenterna, bidrar inte enbart till att man känner sig stressad 

i sina arbeten. Flertalet respondenter menar också att det höga studietempot och tidspressen 

bidrar till att studieuppgifterna blir mindre roliga. 50,3 procent av männen menar att 

studieuppgifterna, ofta eller hela tiden, blir mindre roliga på grund av den tidspress de utsätts 

för. Motsvarande siffra för kvinnorna är 65,1 procent. På denna fråga svarade 12 procent av 

männen och 12 procent av kvinnorna att de var något de upplevde hela tiden. 

 

Det höga studietempot, menar vissa respondenter, leder till att studenten inte hinner avsluta ett 

projekt ordentligt innan det är dags att börja med ett nytt projekt. 49,3 procent av männen menar 

att det ofta eller hela tiden inte hinner avsluta ett projekt innan han tvingas börja på nästa. 

Motsvarande siffra för kvinnorna är 60,6 procent. 

En annan stressor som visat sig vara bidragande för den studierelaterade stressen är att 

respondenterna upplever att skolans krav är för höga. 

 

 Majoriteten av respondenterna (70,7%) menar att skolans krav sällan eller aldrig är för höga. 

Även denna siffra skiljer sig bland männen och kvinnorna. 80,95 procent av de tillfrågade 
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männen upplever sällan eller aldrig att skolans krav är för höga. Bland kvinnorna upplever 

64,33 procent att kraven sällan eller aldrig är för höga. Då det finns ett signifikant samband 

mellan vilket kön och huruvida man upplever studietempo och skolans krav, så visar datan även 

att det finns en stor variation hos respondenterna angående vad som upplevs som stressande. 

En respondent uttrycker det på följande sätt: 

Jag har fått sömntabletter utskrivet för att kunna sova överhuvudtaget. 

Tentaperioder är värst. Allt kommer på en och samma gång och det är svårt att 

ta hand om rester när pågående kurs har högt tempo. Vissa lärare, bör se över 

examinationspoäng och rimlig belastning. 

 - Kvinna 

Denna kvinna uttrycker att hon upplever att tentaperioderna är de perioder som hon upplever 

mest stress. Detta är något som även visat sig stämma för andra respondenter. 

 

 

Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna upplever ökad stress inför 

examinationsuppgifter. Resultatet visar att 87,1 procent av kvinnorna och 72,4 procent av 

männen anser att de ofta eller hela tiden upplever ökad stress inför examinationsuppgifter. 

Resultatet visar även att det inte enbart handlar om nervositet inför dessa uppgifter, utan att 

respondenter även upplever en orimlig arbetsbelastning samt oklarheter kring poängsättande 

gällande examinationsuppgifter. En respondent menar även att stressen inför tentamen skapar 

en rädsla att inte hinna med att visa sina sanna kunskaper. Hon beskriver det på följande sätt: 
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[...] Jag upplever att tentor är betydligt mer uppstressande än t.ex. inlämningar 

och uppsatser. Tidspressen under en tenta är det som stressar upp mig mest, 

rädslan att inte hinna visa vad man faktiskt kan och därmed bedömas 

"felaktigt".  

- Kvinna 

Familjeliv och relationer 

Under en persons utbildningstid är det inte enbart studierna som ska fungera. En del av de 

studerande har under sin studietid hemmavarande barn samt sambo eller make/maka som också 

upptar en del av den studerandes uppmärksamhet. 7,6 procent av männen som deltog i 

enkätundersökningen uppger att det har hemmavarande barn. Motsvarande siffra för kvinnorna 

är 26,2 procent. Detta visar att det är mer än tre gånger så vanligt att kvinnorna studerar med 

hemmavarande barn jämfört med männen. Resultatet visar vidare att 61,5 procent av männen 

och 23,2 procent av kvinnorna är ensamstående. 59,5 procent av kvinnorna är gift/sambo medan 

motsvarande siffra för männen är 25,2 procent. Resultatet visar att det kan vara svårt att få skola 

och familjeliv att gå ihop. 

 

Majoriteten av männen och kvinnorna menar att det sällan eller aldrig är svårt att få familjelivet 

att gå ihop. Vad resultatet visar är att det är vanligare för kvinnor att sällan, ofta och hela tiden 

uppleva svårigheter att få skola och familjeliv att gå ihop. Männen är dock överrepresenterade 

när det kommer till att aldrig uppleva stress i denna fråga. En annan respondent menar att den 

studierelaterade stressen sätter press på relationer och beskriver det som följande: 
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Stressen påverkar ens relationer. Man kan isolera sig eller ta ut sin stress på sin 

partner/familj/vänner vilket leder till ännu sämre mående och ännu mer stress.  

-Kvinna 

 

En annan respondent stödjer ovanstående respondent i det att det kan vara svårt att få skolan 

och familjelivet att gå ihop. Hon skriver följande: 

Personligen är det att jag har svårt att pussla ihop privatlivet med studierna 

eftersom jag har en man som jobbar mycket borta och behöver veta några 

månader i förväg helst för att kunna planera in vilka veckor han inte kan resa i 

jobbet pga. att jag har t.ex. innevecka eller examinationer som jag inte kan ha 

frånvaro från, vilket det lätt kan bli om något av barnen blir sjuka […] 

-Kvinna 

Denna respondent beskriver en svårighet att kunna planera vardagen under studietiden. Detta 

då en familj på sidan av studierna kräver mer planering. En respondent menar att det inte enbart 

är svårt att få familjelivet att gå ihop. Han uttrycker det på följande sätt: 

Du nämner familjeliv men tänker att även privatliv borde uppmärksammas. 

Hinner man laga mat, städa, tvätta och annat som skapar en rogivande miljö på 

hemmaplan. Det gör nämligen inte jag. Sjukt stressande och är min första 

lösning när jag är stressad; storstäda hemma. 

-Man 

Detta citat tyder på att det inte enbart är svårt för studenterna att underhålla de relationer som 

familjen och andra nära och anhöriga utgör. Det visar även på att det är svårt att finna tid till 

andra väsentliga sysslor som utgörs i hemmet som tillexempel att städa, tvätta och laga mat. 

Lärande 

Den person som ska lära ut har också en betydande funktion för de studerande. Lärarens sätt att 

undervisa och stödja sina studenter visar sig vara betydande för studenternas upplevelse av 

studierna. Bland de kvinnor som svarade på enkäten uppger 148 av 498 kvinnor att de ofta eller 

hela tiden har svårt att förstå vad läraren försöker lära ut. Bland männen uppger 67 av 315 av 

männen att de ofta eller hela tiden har svårt att förstå vad läraren lär ut. Att inte förstå vad 

läraren försöker lära, menar respondenterna, leder till stress hos den studerande. 
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Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna sällan upplever att lärarna ger otydliga 

studieuppgifter. Dock visar en liten andel, endast 33 män och 29 kvinnor att de aldrig erhållit 

en otydlig studieuppgift. En respondent beskriver följande: 

Att vara stressad är inget problem om man är motiverad. När jag känner mig 

dålig eller korkad försvinner min motivation, någonting som härleds av dåliga 

instruktioner från lärare. […]  

-Man 

Denna respondent menar att när han blir tilldelad en uppgift som han inte kan förstå, kan detta 

slå tillbaka på honom och han kan känna sig okunnig eller ointelligent på grund av att han inte 

förstår de uppgifter som tilldelats. Detta visar att för en del av studenterna är det inte enbart 

studieuppgifterna, studietempot som genererar stress. Det är även bidragande att det, i vissa 

fall, kan vara svårt att förstå de tilldelade uppgifterna och studenten kan på grund av detta 

uppleva stress och en osäkerhet.  

När en studieuppgift blir otydlig, kan respondenten vända sig till andra klasskamrater eller till 

läraren för att få en tydlighet kring den tilldelade uppgiften. Majoriteten av de tillfrågade 

studenterna upplever att de finns en möjlighet att få råd och stöd från lärare. Resultatet visar att 

33,1 procent av kvinnorna i undersökningen ofta eller hela tiden upplever bristande stöd från 

lärare. Motsvarande siffra för männen är 22 procent. En av respondenterna skriver som följer: 

 

Jag tycker att studierna blir mindre roliga pga. av stressnivån. Lärarna visar 

inte mycket förståelse för hur mycket vi har att göra och att vi slängs från en 

kurs till den andra. Får jämt höra "men det här kan ni ju" eftersom vi läst det i 
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en kurs tidigare. I verkligheten är tempot så högt att den mesta kunskapen är 

som bortblåst efter tentamen. Jag tror att det hade lindrat litegrann ifall lärarna 

uppmärksammade stressnivån och visade förståelse. Jag går regelbundet till 

kurator på studenthälsan och pratar om mina svårigheter att hantera stressen.  

- Kvinna 

Detta citat visar att det finns ett missnöje när det kommer till lärares engagemang och stöd under 

den studerandes utbildningstid samt att det höga studietempot ibland leder till att studenten inte 

erhåller någon djupinlärning, utan istället glömmer bort de som lärts efter att kunskapen har 

examinerats. Detta handlar om den kunskap som studenten förväntas erhålla efter en examen 

och som senare ska användas i fortsatta arbetslivet.  

Framtida arbeten och prestationer 

Resultatet visar att det finns en oro bland vissa av respondenterna när det kommer till arbete 

efter studierna. 40 procent av respondenterna menar att de känner stress inför att få ett arbete 

efter att studierna är klara. 

 

Detta diagram visar på starka stolpar fördelat över hela diagrammet. När det handlar om denna 

fråga visar det sig inte finnas något signifikant samband när det kommer till huruvida man 

känner oro över att få ett jobb efter studierna och vilket kön tillhör. Som student finns många 

funderingar kring sin nuvarande arbetssituation samt sin framtid. En respondent menar att 

tankar kring framtida yrken kan vara stressande. Hon skriver såhär: 

Det som stressar mig mest är hur jag går vidare efter studierna. Vilka sätt finns 

för att söka ett jobb i den bransch jag inriktar mig på? Hur vet jag att jag är 

27,40%

34,10%

26,40%

12,10%

28,50% 30,30%
25,50%

15,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Aldrig Sällan Ofta Hela tiden

Diagram 9. Visar hur ofta män och kvinnor upplever stress inför att få 

ett arbete efter sina studier. Andel visas i procent. N= 821

Män Kvinnor



27 

 

redo för arbetslivet och har fått tillräckligt med kunskap för att klara av det? 

-Kvinna 

Den öppna frågan kunde i denna studie bidra med en djupare förståelse för respondenternas 

studiesituation, där respondenterna själva kunde uttrycka eventuella stressorer. Flertalet, 

framförallt kvinnor, uttrycker att prestationsångest är något som är bidragande till att de 

upplever stress. En informant skriver följande: 

Upplever att stressen bygger mycket på min egen prestationsångest och den 

press jag lägger på mig själv. Den får mig också att tvivla på om jag gjort saker 

tillräckligt bra, om jag är tillräckligt förberedd, pluggat nog osv. Mycket av 

stressen kommer ifrån detta.   

- Kvinna 

Hantering av studierelaterad stress 

I enkäten fick respondenterna svara på frågor angående hur dem brukar hantera stress när den 

uppkommer. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna menar att när de känner sig stressade 

så förbiser dem detta och fortsätter som om ingenting påverkat dem. 59,8 procent av kvinnorna 

uppger att de ofta eller hela tiden fortsätter som opåverkade, trots att de känner sig stressade. 

Motsvarande siffra för männen är 67,5 procent. I denna fråga finns det inget signifikant 

samband mellan om man fortsätter som att ingen påverkar en och vilket kön man erhåller. 

Resultatet visar att det är viktigt för många av de tillfrågade att försöka lägga upp en strategi 

för hur problemen ska lösas, när en stressad situation uppstår. 
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Diagrammet visar att det i större omfattning förekommer att kvinnor lägger upp en strategi för 

att lösa problem som leder till stress. Resultatet visar vidare att kvinnor även är 

överrepresenterade när det kommer till att lägga fokus på att lösa problemen och samtidigt lägga 

allt annat åt sida. 66,2 procent av kvinnorna menar att de ofta eller hela tiden brukar lägga hela 

sitt fokus på att lösa problemen och lägga andra saker åt sidan när de stöter på problem som 

leder till stress. Motsvarande siffra för männen är 58,5 procent. Att lägga sitt fokus på 

problemen och lägga annat åt sidan är dock något som majoriteten av respondenterna vid något 

tillfälle under sin studieperiod gör. Endast 9 män och 6 kvinnor menar att de aldrig hanterar 

sina problem på detta sätt. En respondent styrker nödvändigheten i denna fråga genom följande 

citat: 

Studenten bör lägga fokus på att strukturera sina studier för att på så vis alltid 

vara ute i god tid med inlämningar och uppgifter. 

- Man 

Resultatet visar att dock många studenter också menar att det är viktigt att försöka få distans 

från stressen och problemen ibland. Detta utövas genom olika sätt hos respondenterna. En 

person som svarade på enkätundersökningen skriver följande: 

För att hantera stressen behöver jag först slappna av för att kunna fortsätta med 

det som stressat upp mig. t.ex. en promenad med frisk luft brukar hjälpa och det 

är lättare att fokusera och jag känner mig mindre stressad inför uppgiften som 

gjort mig stressad. 

- Kvinna 

Detta citat visar att det är viktigt för studenten att kunna slappna av ett tag för att sedan återta 

de problem som gör hen stressad. En annan respondent beskriver en annan hobby som han 

brukar vända sig till när han tycker att studieuppgifterna blir alltför stressande. Han skriver 

följande: 

Jag gillar att spela dator. Därför använder jag datorspelandet som en belöning 

till mig själv. Dock kan det hända att jag "belönar" mig själv mer än vad jag 

borde ibland, då särskilt när jag känner en stress från studierna. 

- Man 

Även detta citat visar att en distans från problemen kan leda till att personen kan ”ladda 

batterierna” genom att göra annat som uppehåller tankarna från det som känns jobbigt och 
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stressigt. Citatet visar också på att personen menar att det finns en svårighet i att belöna sig 

själv med saker som man gillar, då dessa ibland kan ta uppta mer tid än vad som är planerat och 

på så sätt bara generera mer stress hos respondenten. En del respondenter uppgav, liksom 

personen i citatet ovan, att andra saker många gånger upptar viktig studietid och att 

arbetsuppgifter blir lämnade till sista sekund. 

 

 

 

Diagrammet visar att det är något vanligare att männen som deltog i enkätundersökningen 

skjuter upp studieuppgifter till sista sekund jämfört med kvinnorna som deltog. I denna fråga 

fanns det inget signifikant samband mellan kön och ifall man skjuter upp studieuppgifterna till 

sista sekund. En respondent skriver följande: 

 

[…] Att det blir stressigt beror oftast på att jag skjuter på saker och gör det in i 

det sista, ibland är stressen också positiv för mig då jag brukar kunna öka 

tempot på mitt pluggande om jag ligger nära någon deadline. 

- Man 

Denna respondent menar att det förekommer att studieuppgifter skjuts upp till sista sekund. Han 

menar vidare att stress inte enbart behöver vara negativt. Han menar att stressen också kan 

fungera som motivation till att öka tempot i sitt pluggande. 

Resultatet visar vidare att respondenter även vänder sig till lärare och klasskamrater när de 

upplever studierelaterad stress. 
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Diagrammet visar att det skiljer sig mellan respondenterna huruvida man väljer att vända sig 

till klasskamrater för att söka råd och stöd när hen stöter på uppgifter som orsakar stress. 

Majoriteten av de svarande kvinnorna uppger att det ofta vänder sig till klasskamrater för råd 

och stöd. Dessa motsvarar en siffra på 205 personer. Majoriteten av männen som deltog i 

undersökningen vänder sig sällan till någon klasskamrat för råd och stöd. Dessa motsvarar en 

siffra på 118 personer. Resultatet visar att det inte finns något signifikant samband mellan kön 

och huruvida man vänder sig till klasskamrater för råd och stöd. Resultatet visar vidare att det 

är vanligare att respondenterna söker sig till klasskamrater för råd och stöd, istället för en lärare. 

88,5 procent av respondenterna uppger att de sällan eller aldrig vänder sig till någon lärare för 

råd och stöd vid stress. Denna fråga visade dock att det finns ett signifikant samband när det 

kommer till kön och huruvida man vänder sig till lärare för råd och stöd. Trots detta var det 

vanligast bland både männen och kvinnorna att man sällan vänder sig till någon lärare för råd 

och stöd. 55,3 procent av kvinnorna uppgav att de sällan vänder sig till någon lärare för råd och 

stöd. En siffra som motsvarar 276 av 499 personer. Motsvarande siffra för männen är 49,4 

procent och motsvarar 155 av 314 personer. Några av respondenterna menar att de istället 

brukar välja att vända sig till andra personer, utanför universitetet, när de behöver råd och stöd. 

En respondent stödjer detta med följande citat: 

Jag söker ofta stöd från familj och vänner (utanför universitetet) när jag känner 

mig stressad.. 

- Man 

Resultatet visar att det kan vara stressande att balansera skollivet med familjen, men att familjen 

också kan fungera stöttande när studenten upplever stress. Resultatet visar att både män och 

kvinnor hanterar stress relativt lika. 
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Diagram 12. Visar hur ofta män och kvinnor söker råd och stöd hos 

klasskamrater. Andel visas i procent. N= 820
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Diskussionsanalys 
Nedan kopplas empiri och teori samman och resultatet diskuteras och analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen. Diskussionsanalysen delas upp i två delar: krav-kontroll och genus.  

Krav-kontroll 

Karasek och Theorell (1990) menar att en individs upplevelse av sina arbetsvillkor är relaterad 

till de krav som arbetet ställer och den möjlighet individen själv har att kontrollera sitt arbete. I 

resultatet av denna studie kan vi se att det finns en stor variation i upplevelsen av studietiden 

och studierelaterad stress. Majoriteten av både männen och kvinnorna i undersökningen uppger 

dock att de ofta eller hela tiden upplever studierelaterad stress. Detta tyder på att universitetet, 

för majoriteten av respondenterna, anses vara ett aktivt arbete eller högstressarbete, där krav 

ställs på individen i så pass hög utsträckning att stress upplevs.  

Karasek och Theorell (1990) menar att det som skiljer högstressarbeten från aktiva arbeten är 

graden av egenkontroll som individen erhåller. De menar vidare att detta påverkas av huruvida 

individen upplever yttre krav och inre kontroll. De yttre kraven handlar om de krav som skolan 

ställer på de studerande individerna. Resultatet i denna studie visar att majoriteten av 

respondenterna sällan upplever att universitetet ställer för höga krav och förväntningar på 

studenterna. Studietempo samt omfattning av studieuppgifter kan också ses som yttre krav som 

skolan ställer. Här visar resultatet att majoriteten av respondenterna uppger att studietempot 

många gånger är för högt samt att studieuppgifterna blir mindre roliga på grund av detta. Flera 

respondenter menar också att de sällan hinner avsluta en uppgift innan de måste börja på nästa. 

Detta tyder på att universitetet är en arbetsplats där höga krav ställs på den studerande. 

Karasek och Theorell (1990) menar att högstressarbeten är arbeten där individen erhåller höga 

krav och låg kontroll över arbetet medan de aktiv arbetena erhåller en balans mellan kraven och 

kontrollen. Huruvida respondenten upplever skolan som ett aktivt arbete eller ett 

högstressarbete visar sig variera mellan de individer som deltagit i undersökningen. En del 

menar att stressen är bra och verkar motiverande för studenten. Detta tyder på att skolan är en 

aktiv arbetsplats där de höga kraven samtidigt erbjuder en bra balans av egenkontroll. Dessa 

studenter erhåller en positiv attityd till universitetet samt upplever att kraven kan kompenseras 

med inre kontroll. Denna typ av stress är en så kallad positiv stress vilket har en positiv påverkan 

på individen (Währborg, 2009). Ruthig m.fl. (2007) menar att om studenten inte känner sig 
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positiv till sin studietid, sina framtidsutsikter samt upplever avsaknad av kontroll kan detta 

resultera i minskat välbefinnande hos studenten (Ruthig m.fl., 2007). Denna typ av stress är en 

så kallad negativ stress, vilket kan ha en skadlig påverkan på individen (Währborg, 2009). 

Karasek och Theorell (1990) menar att den inre kontrollen handlar om huruvida individen har 

möjlighet till att föra en egen planering, erhåller pauser i arbetet samt har inflytande i 

arbetsstrategier och tillvägagångssätt. Resultatet av denna studie visar att en del respondenter 

menar att de känner oro inför framtida arbeten, otillräckligt med råd och stöd från lärare, ett 

högt studietempo där de aldrig är lediga samt otydligheter kring studieuppgifter. Detta tyder på 

att dessa respondenter upplever sämre kontroll över sitt arbete i kombination med höga krav 

från universitet. Dessa respondenter upplever skolan som ett högstressarbete där stöd, krav och 

kontroll hamnar i obalans. 

Resultatet visar alltså att det finns en variation bland respondenterna när det handlar om 

huruvida samma arbetsplats, Luleå tekniska universitet, ska klassas som en aktiv arbetsplats 

eller ett högstressarbete. Då Luleå tekniska universitet är en så pass stor arbetsplats, är det 

kanske inte så underligt att individernas upplevelser skiljer sig åt. De svarande respondenterna 

kommer dessutom från flera olika program, vilka i sig har olika studieuppgifter, lärare och 

arbetssätt. Detta innebär att individer som läser olika program kan uppleva olika balans mellan 

krav, stöd och kontroll beroende på dels individens egen uppfattning samt de krav och stöd som 

det specifika programmet erbjuder. 

Genus 

Almeida och Kessler (1998) menar att studier visar att det finns skillnader mellan könen när det 

kommer till upplevelsen av stress. Detta är något som resultatet i denna studie stödjer. Resultatet 

visar att cirka 80 procent av kvinnorna ofta eller hela tiden uppger att de upplever 

studierelaterad stress. Bland männen är det cirka 60 procent som uppger att de ofta eller hela 

tiden upplever studierelaterad stress. Att kvinnor i denna fråga är överrepresenterade skulle 

Kessler och McLeod (1984) kunna förklara med att kvinnor tenderar att vara mer närvarande 

och i och med detta erhåller en större medvetenhet kring den omgivande situationen. De menar 

också att individer som upplever sig vara i en stressad situation oftare söker stöd hos en kvinna 

istället för hos en man. Detta påstående kan också stödjas av Connell och Pearse (2015) som 

menar att kvinnor uppfostras till en roll där de förväntas vara omvårdande och stödjande. 

Huruvida detta stödjs i denna undersökning är svårt att avgöra. Vad man kan se är att kvinnor 

tenderar att i större utsträckning än männen söka stöd hos klasskamrater. Resultatet uppger dock 
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inte huruvida studenten söker stöd hos en studiekamrat som är en man eller en kvinna. Att 

kvinnor i större utsträckning söker stöd hos klasskamrater kan även stödjas av Kessler och 

McLeods (1984) teorier där de menar att kvinnor tenderar att, i större utsträckning än männen, 

hantera stress på ett socialt sätt. 

Connell och Pearse (2015) menar vidare att lika mycket som det förväntas att kvinnorna är 

omvårdande och känslosamma, förväntas det att männen är envisa, rationella och tystlåtna. Sett 

till Connell och Pearse (2015) teori kan stress vara extra svårt att erkänna om personen är en 

man. Enligt samhällets normer, så är det inte manligt att vaken ”klaga” över stress eller påvisa 

att han inte skulle ha allt under kontroll. Att männen i mindre uträckning uppger sig vara 

stressade, kan man tolka genom Connell och Pearse (2015) genusteori vilken menar att det helt 

enkelt inte är manligt att varken visa eller känna stress. 

Eagan och Garvey (2015) som refererar till studier utförda av Ward och Wolf-Wendel (2004) 

menar att det är vanligare bland kvinnor än bland män att uppleva stress när det kommer till att 

hålla en god balans mellan familjelivet och arbetslivet. Resultatet i denna studie visar även att 

det är vanligare bland kvinnorna än bland männen att ha hemmaboende barn. 26,2 procent av 

kvinnorna i undersökningen har hemmavarande barn, medan endast 7,6 procent av männen har 

hemmavarande barn. Kvinnorna är även överrepresenterade när det kom till att ha en sambo 

eller make/maka hemma. Att ha en familj, med barn och sambo/make/maka kan sätta större 

press på den studerande när det kommer till att inte enbart fokusera på studierna och sig själv, 

utan också ge familjen en del av sin uppmärksamhet och energi. 

Resultatet från denna studie visar att det är vanligare att kvinnor upplever att det är svårt att få 

studierna och familjelivet att gå ihop. Detta resultat kan därmed stödja Ward och Wolf-Wendels 

(2004) studie. Att kvinnorna i denna studie upplever att det är svårare att få studier och 

familjeliv att gå ihop kan förklaras genom att kvinnorna erhåller ett större ansvar att ta hand om 

hemmet och barnen. Detta kan även förklaras genom Connell och Pearse (2015) genusteori där 

de skriver att enligt våra rådande samhällsnormer är det fortfarande kvinnan som är den som 

tar hand om hemmet. De menar att strida mot dessa samhällsnormer kan leda till att kvinnan 

upplever negativa påföljder. Resultatet i denna studie kan därmed luckra upp att ifall de 

studerande kvinnorna inte tar hand om hemmet, trots att de studerar, så kan de personer runt 

omkring dem uppleva att kvinnan, genom att studera och vara frånvarande, inte uppfyller sin 

roll i hemmet.  
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Resultatet visar vidare att det är vanligare bland kvinnorna att studera i högre åldrar. Everlyn 

m.fl. (1994) menar att studenter som är över 25 år samt studenter som har hemmaboende barn 

upplever andra stressorer än de yngre och de som inte har barn hemma. Denna undersökning 

visar att det både är vanligare att kvinnor studerar när de är över 25 år samt är 

överrepresenterade när det kommer till att ha hemmaboende barn. Detta kan vara en av flera 

möjliga förklaringar till varför kvinnor upplever mer stress än männen i denna undersökning. 

Idag är det fler kvinnor än män som tar en högskoleexamen, trots att männen är 

överrepresenterade bland toppjobben (Allastudier.se, 2016) och löneklyftan mellan könen 

består (SACO, 2017). I resultatet uppger flertalet, framförallt kvinnor, att prestationsångest är 

något som är bidragande till att de upplever stress. Att kvinnorna i resultatet är 

överrepresenterade när det kommer till upplevelse av stress kan bero på att de, samtidigt som 

de måste prestera på hemmaplan och ta majoriteten av hemarbetet, många gånger måste prestera 

än bättre på arbetsplatsen eller skolan och för att få samma uppmärksamhet som männen. Eagan 

och Garvey (2015) refererar till Rosser (2004) och Jackson (2004) vilka menar att kvinnor 

tenderar att hamna efter männen på arbetsplatsen när det kommer till produktivitet, erkännande 

och kompensation. Att kvinnorna i denna studie, i större utsträckning än männen, uppger att 

prestationsångest är ett stort problem för dem, kan bero på att kvinnor, genom tidigare eller 

rådande erfarenheter upplever att de tenderar att förbises. 

Mazo (2016) menar att stress är något som människan känner när hen utsätts för en händelse 

eller omständighet som överskrider den egna förmågan (Mazo, 2016). Resultatet av denna 

uppsats visar att stress under studietiden är något som är vanligt förekommande. Detta betyder 

inte nödvändigtvis att studietiden och allt vad den medför är något som överskrider studenternas 

förmåga. Resultatet visar att det finns många studenter runt omkring oss som trotsar denna 

kroppsliga överbelastning och trots svårigheter och motgångar under sin studietid tar sig 

igenom universitetstiden. 
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Slutsatser 

 
Studiens första forskningsfråga rör hur vanligt det är att studenter upplever studierelaterad 

stress. Studien visar att majoriteten av studenterna, både män och kvinnor, ofta eller hela tiden 

upplever studierelaterad stress. Resultatet visar vidare att kvinnor i större utsträckning än män 

upplever studierelaterad stress. Endast 2,5 procent av männen uppger dock att de aldrig 

upplever studierelaterad stress. Bland kvinnorna uppger 0,8 procent av kvinnorna att de aldrig 

upplever studierelaterad stress. 

Studiens andra forskningsfråga rör vilka stressorer som kan utskiljas i denna studie samt om 

det finns några skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till vad som orsakar stress. 

Resultatet visar att det finns många olika faktorer som orsakar stress, några av dessa är: högt 

studietempo, brist på stöd från lärare, otydliga studieuppgifter, svårigheter att balansera 

studieliv och familjeliv, prestationsångest samt oro inför framtida arbeten. Resultatet visar att 

samtliga av de nämnda stressorerna i större utsträckning upplevs bland kvinnorna i 

undersökningen. Resultatet visar dock att samtliga stressorer är något som både män och 

kvinnor upplever. 

Studiens tredje forskningsfråga rör hur studenter hanterar stress samt om det finns någon 

skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till hur man hanterar studierelaterad stress. 

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan männen och kvinnorna 

som deltog i undersökningen när det kommer till hur man hanterar stress. Resultatet visar vidare 

att det finns en stor individuell variation när det kommer till hur studenten hanterar den 

studierelaterade stressen. 

Förslag till åtgärder 

Den sista frågan i enkätformuläret i denna studie var en öppen fråga. Den öppna frågan gav 

respondenterna möjlighet till att fritt uttrycka sina tankar och åsikter kring studierelaterad stress. 

Inom denna fråga framkom även förslag på åtgärder som kan minska den studierelaterade 

stressen hos individerna. Ett förslag är att skolan kan utforma tydligare kommunikationskanaler 

mellan lärare och elever, då studenter upplever stress då de inte kunnat delta på föreläsningar 

och liknande ifall de varit sjuka eller fått förhinder. Ett annat förslag var fler lärarledda 

lektioner, då mycket egen studietid med otydliga uppgifter ökar stressen hos studenten. Ett 
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annat förslag på att minska stressen hos studenterna är att utforma bättre kommunikation mellan 

kurser som läses parallellt, då studenten ofta får extra stressigt då två kurser kräver mycket tid 

av studenten samtidigt. Ett annat förslag på åtgärd är att erhålla studenten med större 

planeringsmöjligheter där studenten får möjlighet att planera längre fram i tiden, då 

respondenter uppgett att de upplever mindre stress om de kan planera längre tid i förväg. Detta 

är endast några exempel på åtgärder som kan tillämpas för att minska den studierelaterade 

stressen. Detta leder oss in på den sista och avslutande delen av denna uppsats: vidare forskning. 

Vidare forskning 
 

Denna studie visar att det finns ett stort intresse bland studenterna att prata om studierelaterad 

stress. En del respondenter menar att det är viktigt att detta ämne uppmärksammas mer och att 

åtgärder får mer genomslagskraft i universitetet som organisation. För fortsatt forskning hade 

det varit intressant att genomföra en kvalitativ undersökning kring studierelaterad stress. Detta 

för att kunna fånga mer av djupet då den öppna frågan genererade intressant data som visar på 

att många studenter är villiga att prata om och diskutera studierelaterad stress. Vidare forskning 

skulle även med fördel kunna bedrivas kring hur universitetet kan förbättras som arbetsplats, 

och hur åtgärder som kan minska den studierelaterade stressen hos studenterna kan utvecklas. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Följebrev 

Hej!  

Jag läser tredje året på Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet och arbetar nu 

med min kandidatuppsats. Jag vill utföra en undersökning om studierelaterad stress och 

behöver din hjälp!  

Enkäten är frivillig att besvara och utformad för att ta reda på dina upplevelser av stress. 

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och alla som deltar är helt anonyma. För att ta del av 

enkäten, klicka på länken nedan: 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=studentstress 

Ditt svar är viktigt för denna studie, så jag hoppas på din medverkan!  

Tack på förhand! 

Angelina Fridesjö 

  

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=studentstress
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön: Man Kvinna Transperson/intergender/non gender 

 

2. Ålder: 18-24 25-30 31-35 36-40 41-50 51+ 

 

3. Civilstånd: 

Ensamstående 

Sambo/gift 

Särbo 

Inget av ovanstående 

 

4. Hur bor du just nu? (Välj ett eller flera alternativ) 

Jag bor själv 

Jag bor med föräldrar/förälder 

Jag bor med flickvän/pojkvän/make/maka 

Jag bor med vänner/bekanta 

Jag saknar eget boende 

Annat 

 

5. Har du några barn som bor hemma? 

Ja – Nej 

 

6. Har någon av dina föräldrar studerat vid högskola eller universitet? 

Ja, en förälder 

Ja, fler än en förälder 

Nej, ingen av mina föräldrar 

Vet ej 

 

7. Hur många terminer har du studerat på LTU? 

1 -2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 eller fler 

 

8. Studerar du med studiemedel? 

Ja, med studiebidrag och studielån 

Ja, med enbart studiebidrag 

Nej 

 

9. Arbetar du vid sidan av dina studier? 

Ja – Nej 

 

10. Skatta din allmänna stressnivå stressnivå. 

1----------------------------------------------10 
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11. Skatta din studierelaterade stressnivå. 

1---------------------------------------------10 

 

12. Hur ofta brukar du uppleva studierelaterad stress? 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

Nedanstående påståenden handlar om vad man upplever vara stressande under studietiden. 

Markera hur frekvent följande påståenden stämmer in på dig. 

13. Jag upplever att studietempot är för högt, vilket gör mig stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

14. Jag känner mig aldrig ledig från studierna, vilket är stressande. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

15. Jag tycker att skolans krav och förväntningar är för höga, vilket gör mig stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

16. Jag har svårt att förstå vad lärarna försöker lära ut, vilket gör mig stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

17. Jag upplever att studieuppgifterna blir mindre roliga på grund av tidspress. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

18. Jag hinner inte avsluta ett projekt ordentligt innan jag måste börja med nästa. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

19. Jag upplever speciellt stress inför examinationsuppgifter. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

20. Jag upplever att mina studieuppgifter är otydliga, vilket leder till stress. 
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Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

21. Jag upplever att kunskapsmängden jag förväntas lära mig är för stor, vilket gör mig 

stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

22. Jag upplever stress inför uppgifter som ska utföras i grupp. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

23. Jag upplever stress inför uppgifter som ska utföras individuellt. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

24. Jag upplever bristande råd och stöd från lärare, vilket gör mig stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

25. Jag har svårt att få ekonomin att gå ihop vilket är stressande. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

26. Jag känner stress inför att få ett arbete efter mina studier är klara. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

27. Jag känner press från mina föräldrar (eller andra anhöriga) att klara mina studier, 

vilket gör mig stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

28. Jag har svårt att få vardagen med skola och familjeliv att gå ihop, vilket gör mig 

stressad. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

Hur brukar du göra när du känner dig stressad över olika problem? 

Markera hur frekvent följande påståenden stämmer in på dig. 

 

29. Jag fortsätter som att ingenting hänt/påverkar mig. 
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Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

30. Jag försöker lägga upp en strategi för hur jag ska hantera mina problem. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

31. Jag skjuter upp mina uppgifter till sista sekund. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

32. Jag fokuserar på att lösa problemen och lägger annat åt sidan. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

33. Jag söker råd och stöd från andra klasskamrater. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

34. Jag söker råd och stöd från lärare. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

35. Jag ger upp och struntar i problemen. 

Aldrig – Sällan – Ofta – Hela tiden 

 

36. Finns det andra saker du upplever påverkar den studierelaterade stressen? Använder 

du andra metoder för att hantera studierelaterad stress? Eller finns det något du anser 

bör uppmärksammas när det kommer till studierelaterad stress? Lämna en 

kommentar:___________________________________________________________ 

 

 

 

 


