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                           Studenters upplevelse av stress 
                                     -  en intervjustudie 
                                                      
                                                           Lilit Vahanyan 

                      
Den tillgängliga forskningen visar att förekomsten av stress och 
stressrelaterad ohälsa ökar bland högskolestudenter och påverkar deras 
studieprestation negativt. Syftet med denna studie var att öka förståelse 
för studierelaterad stress genom att lyssna på och analysera studenters 
subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur 
de beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress. En kvalitativ 
forskningsmetod valdes i form av semistrukturerad intervju för att 
besvara frågeställningar. Åtta studenters intervjuer transkriberades och 
analyserades därefter med tematisk analys.  Resultaten visade på att 
stress både kunde ses som positiv och negativ. Studenterna beskrev 
både fysiska, sociala och emotionella konsekvenser. Studien visade på 
att studenterna hade ett ansvar för att hantera sin stress och möjligheter 
att förhålla sig och utveckla sin studieteknik men att de också uttryckte 
en önskan om stöd från högskola. Studien hoppas väcka större intresse 
för ämnet och utvecklandet av möjligheter för studenter att kunna 
reducera stress. 
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                                    Inledning 
  

Vad är stress? 
 

Mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning uppskattas lida av psykisk ohälsa i form av 
ängsla, ångest, stress och sömnproblem (Socialstyrelsen, 2005). Världshälsoorganisationen 
(WHO) definierar hälsa som inte enbart avsaknad av sjukdom utan också ”ett tillstånd av 
kroppsligt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Psykisk hälsa innebär också tillstånd av 
välbefinnande där varje individ förstår hans eller hennes potential, kan klara livets stressorer 
och kan arbeta produktivt (WHO, 2007). 
     Det moderna informationssamhället leder till sociala och kulturella förändringar som ställer 
nya krav på individens tillgänglighet och flexibilitet. Människor hamnar i ett 
accelerationssyndrom där tiden inte räcker till och fritiden betraktas som slöseri. Denna nya 
kultur ställer höga krav på människans anpassningsförmåga och resulterar i nya ohälsotillstånd 
där stressrelaterade besvär dominerar (Währborg, 2009). Stress är ett svårdefinierat begrepp 
som används i många olika sammanhang och har olika innebörd. En vanlig definition av stress 
är att det är en process där händelse i vår omgivning eller yttre krafter, stressorer kan ge upphov 
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till inre fysiologiska och psykologiska förändringar som utgör ett hot mot individen (Ogden, 
2004; Rydén och Stenström, 2008). 
     Det finns inte någon bestämd typ av stressorer som framkallar stress utan det är individen 
själv som baserat på tidigare erfarenheter upplever om situationen är farlig, hotfull eller 
krävande. Misra, Crits och Burant (2003) definierar stressorer som miljömässiga, sociala eller 
inre krav som påverkar personen att anpassa hans eller hennes beteende. Enligt Rydén och 
Stenström (2008) kan också stressorer beskrivas som yttre krafter som hotar individens 
välbefinnande. När hjärnan inte känner igen en stressor reagerar den med en bedömning av 
stressorens innebörd. Om upplevelsen tolkas som obehaglig reagerar kroppen med stress.  
Stressreaktionen följs av fysiologiska och biokemiska förändringar i det centrala nervsystemet 
(Arnetz och Ekman, 2013). Det som händer i kroppen vid stress är att hjärtat börjar slå fortare, 
andningsfrekvensen ökar och musklerna spänns, samtidigt utsöndras ämnen i blodet såsom 
socker, och stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa fysiologiska 
reaktioner gör kroppen redo för att reagera på faror som hotar. Stressreaktionen kan även sättas 
igång i vardagliga situationer då det sympatiska nervsystemet inte kan skilja på ett verklig hot 
eller något man bara oroar sig för (Levi, 2000). 
     Stress är inte skadligt för kroppen även om det uppstår i anknytning till en obehaglig 
situation. Stress är nödvändig för förbättrade prestationer, för inlärning och träning samt 
medverkar i en hälsosam anpassningsprocess. Om stressreaktionen däremot inte avtar utan 
förblir på samma nivå kan det leda till fysisk och psykisk ohälsa (Arnetz och Ekman, 2013). En 
konstant hög grad av stress utan återhämtning kan leda till sår på mag-/ tarmslemslemhinnan, 
ned brytning av muskulatur, förhöjda blodsockernivåer och hjärt-och kärlsjukdomar (Rydén 
och Stenström,2008). Förutom fysiologiska stressreaktioner reagerar människor även med 
känslorna, intellektet och beteenden. När människor utsätts för påfrestningar kan de även 
uppleva känslor av ångest, oro och nedstämdhet (Levi, 2000). Starka stressreaktioner kan också 
orsaka uppkomst av eller förstärkning av olika slags fobier och panikångest. Symtom som 
trötthet, sömnproblem, svaghet och överkänslighet kan tyda på att långvariga påfrestningar har 
lett till obalans i kroppens styrfunktioner och att organismen inte kan återställa sina krafter på 
ett tillräckligt bra sätt. Långvarig stress kan också bidra till att individen glider in i dåliga vanor 
som till exempel rökning, alkohol eller tröstätande. Störningar i det perifera och centrala 
nervsystemet och kan i sin tur orsaka utvecklingen av olika sjukdomar (Perski, 2006).  
     Lazarus och Folkman (1984) menar att psykisk stress uppstår i ett samspel mellan individ 
och miljö. Transaktionsmodellen visar att om individen möter ett yttre stimuli gör dennes hjärna 
en bedömning om det är ett hot eller en utmaning. Två bedömningsprocesser beskrivs vilka är 
den -primära och sekundära. En primär bedömning innebär en personlig tolkning av en händelse 
om den är positiv, neutral eller om den uppfattas som negativ. Om bedömningen blir positiv så 
handlar det om att stressorer uppfattas som en utmaning medan om tolkningen är negativ så ses 
sressorer som ett hot mot det fysiska och psykologiska jaget. Stressituationen kan också tolkas 
som neutral utifrån att det inte finns något hotande i situationen. 
     Enligt Rovira et al. (2005) kan en sekundär stressbedömning innebära att individen 
kontrollerar sin förmåga att reagera, utifrån vilka stressorer som finns i omgivningen och vilka 
resurser man har för att bemöta den uppkomna situationen. Personen avgör vad som bör eller 
kan göras för att klara av det skadliga hotet.  Tolkningen styr reaktionen och individen väljer 
mellan att fly från den negativa situationen, att gå till attack som innebär att aktiv göra något åt 
situationen eller att vara passiv, det vill säga att inte göra något alls. Att vissa människor 
upplever mer stress än andra i liknande situationer beror på hur individen tolkar en situation 



3 
 

samt hur denne gör en kognitiv bedömning av sina resurser för att klara av den stressfyllda 
situationen. 
 

 
Studierelaterad stress 
 
Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland ungdomar under de senaste två decennierna (SOU 
2006:77). I en undersökning riktade till högskolestudenter som gjordes våren 2007 beskrev sju 
av tio att de kände sig stressade flera dagar i veckan, tre av tio beskrev att de hade 
sömnsvårigheter och en av fyra beskrev huvudvärk och ont i magen varje vecka 
(Socialstyrelsen, 2009).  Enligt SCB (2007) så upplevde ungefär 40 procent av alla studenter 
att de hade svårt att kombinera studier med privatlivet och nästan 60 procent av studenter 
upplevde sig också ha ekonomiska svårigheter och arbetade vid sidan av studierna vilket 
påverkade deras studier negativt. Många studenter ansåg att de redan under studierna behövde 
skaffa sig arbetslivserfarenhet för att öka sannolikheten att ta sig in på arbetsmarknaden. 
     Undersökningen ”Psykisk ohälsa bland högskole-och universitetsstudenter kan förebyggas” 
av Folkhälsomyndigheten (2018) studerade skillnaden i psykisk ohälsa mellan studenter och 
yrkesverksamma i samma ålder. Undersökningen gjordes under 2004–2016 och 3495 studenter 
och 6517 yrkesverksamma i åldern 18–29 deltog. För att öka sannolikheten att uppgifter rörde 
högskole-och universitets-studerande i undersökningen ingick enbart personer med avslutad 
gymnasieutbildning. Resultatet visade att psykiska besvär i form av nedsatt psykiskt 
välbefinnande, stress, oro eller ångest var högre bland studenter jämfört med yrkesverksamma 
i samma ålder. Under den undersökande perioden svarade 25 procent av studenterna och 16 
procent av de yrkesverksamma att de upplevt stress och i båda grupperna dubbelt så många 
kvinnor som män. 
     En enkätstudie med 877 deltagare genomfördes av Hamaideh (2011) för att se vilka 
stressorer som påverkar studenter. Resultatet påvisade att stressorer som påverkade studenter 
var krav och press på sig själv och från vänner, att anpassa sig till den nya sociala miljön samt 
ekonomiska svårigheter. Enligt SOU (2006:77) beskrivs det att studierelaterad stress beror 
framförallt på att för mycket av skolarbetet sker i hemmet och studenter i och med detta också 
får mindre tid för fritidsaktiviteter och vänner. Den allt överskuggande känslan kan då bli oro 
över tentor, relationer och att inte ha kontroll över framtiden. Många gånger handlar stress om 
brist på kontroll i nuet. Det kan också handla om att stress är självförvållad eftersom studenter 
tenderar att göra det som är roligt och skjuter tråkiga saker på framtiden. Dålig planering skapar 
tidspress och i förlängningen stress. Edland (1992) beskriver att människor hanterar tidspress 
genom att systematiskt avskilja viktig och oviktig information och genom att fokusera främst 
på den viktiga informationen. Kort tid kan leda till fokusering och mobilisering av resurser för 
att klara av uppgiften men den korta tiden kan så småningom utveckla stressupplevelse hos 
individen. Tidspress under en uppgift kan leda till dålig sömn, oro och stress vilket i sin tur kan 
påverka problemlösningsförmågan. 
     Av utredningen (SOU 2006:77) framgår det att en stor del av alla stressrelaterade symptom 
är vanligare bland flickor och kvinnor jämfört med pojkar och män. Enligt Matud (2004) 
bedömde kvinnor livshändelser som mindre önskvärda och kontrollerbara än män. Matud fann 
också att kvinnor relaterade stressiga händelser till familjen och hemmet medan männens stress 
var mer kopplat till arbete, ekonomi och relationer med vänner (Matud, 2004).  
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Copingstrategier 
 
Människor använder olika så kallade copingstrategier för att kunna hantera stress. Begreppet 
coping har sitt ursprung i Lazarus och hans medarbetares forskning som bedrivits i USA sedan 
1960-talet (Währborg, 2009). Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som 
"ständigt förändrade kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika 
externa och / eller interna krav som betraktas som beskattning eller överskrider personens 
resurser" (Lazarus och Folkman, 1984 s. 141, författarens egen översättning). Två aspekter av 
coping introducerades: probleminriktad coping och emotionellt inriktad coping (Lazarus och 
Folkman, 1984). Den första handlar om att individen försöker ta itu med problemet som orsakar 
lidande och det sistnämnda är att individen förändrar sitt förhållningsätt eller värderingar av 
den hotfulla situationen (Währborg, 2009). Individen använder sig av probleminriktad och 
emotionellt inriktad coping både var för sig och i kombination med varandra (Lazarus och 
Folkman, 1984). 
     Probleminriktad coping beskrivs som målorienterad vilket innebär en förmåga att analysera 
orsaken bakom problemet, upptäcka tänkbara lösningar och slutligen agera. Den 
probleminriktade copingen kan också inriktas på att kognitivt förändra sin uppfattning om 
situationen istället för att försöka påverka den, till exempel så kan man ändra sina ambitioner 
och målsättningar eller försöka finna alternativa former för tillfredsställelse när man inte kan 
uppnå vissa mål (Rydén och Stenström, 2008). Denna copingstrategi används när personen själv 
anser sig ha möjlighet att klara av situationen (Lazarus och Folkman, 1984). Hur väl individen 
klarar av detta beror på tidigare erfarenheter och intellektuell förmåga (Rydén och Stenström, 
2008).   
     Emotionsfokuserad coping handlar om att hantera den emotionella responsen som orsakas 
av den aktuella stressen. Denna form av coping används när man upplever att 
handlingsalternativen är starkt begränsade. Man använder sig i detta fall av beteenden som är 
inriktade på att modifiera sin reaktion till att exempelvis omtolka situationen, tänka positiv, 
söka socialt stöd, acceptera och anpassa sina känslor.  Det finns även strategier som är direkt 
inriktade på själva problemet och där personen förändrar sitt förhållningsätt istället för själva 
problemet eller situationen, detta för att minska obehag och hantera stressupplevelsen (Lazarus 
och Folkman, 1984). Enligt Eysenck (2000) människor använder sig av olika strategier som 
exempelvis undvikande, avståndstagande eller annan förvrängning av problemet som en 
försvarsmekanism vars syfte är att mildra en stressupplevelse. Carver, Scheier och Weintraub 
(1989) skriver om dysfunktionell coping som innebär undvikande eller förnekande för att 
minska stress. Till exempel studenten som försöker reducera examensoron intalar sig själv att 
examen är oviktig och låter sig distraheras av alternativa aktiviteter för att slippa tänka på 
problemet och istället sova eller titta på TV.  Man kan välja titta på TV eller sova istället att 
plugga. 
     Abdullahi et al. (2018) i Malaysia undersökte sambanden mellan problemlösningsförmåga, 
härdighet som innebär copingstrategier och stress. Syftet med studien var att utforska den roll 
härdighet utgör i förhållandet mellan problemlösningsförmåga och upplevd stress.  Studien 
gjordes vid två universitet där 500 studenter deltog varav 52 procent var kvinnor. Alla studerade 
på kandidatnivå. Studien visade att studenter med en ineffektiv problemlösningsförmåga 
upplevde mer stress jämfört med studenter med en effektiv problemlösningsförmåga. Individer 
med effektiv problemlösningsförmåga bedömde stressiga situationer som mer utmanade och 
kontrollerbara och mindre hotande. Individer med hög grad av härdighet tillämpade effektiva 
strategier för att minska stress och föredrog att använda probleminriktad coping snarare än 
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emotionellt inriktade coping. De var mer benägna att rapportera lycka, psykisk och fysisk hälsa 
än de som hade låg grad av härdighet och ineffektiv problemlösningsförmåga. Resultatet från 
studien visade även att de manliga deltagarna rapporterade en i genomsnitt högre grad av 
härdighet än de kvinnliga deltagarna. Hos de kvinnliga deltagarna rapporterades högst 
stressupplevelse (Abdollahi et al, 2018). 
Enligt Wohlgemuth och Betz (1991) hanteringsbeteende och socialt stöd visar positiv effekt på 
individens stressupplevelse och en starkare inverkan på den psykiska hälsan. Währborg (2009) 
definierar socialt stöd som resurser tillhandahållna av andra människor. Misra, Crits & Burant 
(2003) undersökte relationen mellan livsstress, socialt stöd och akademiska stress hos 
internationella studenter i USA. Resultatet visade att kontakt med vänner och familj från sitt 
hemland och med andra på campus minskade studierelaterad stress. Enligt Rydén och 
Stenström (2008) har stödjande vänner en positiv inverkan på individens självkänsla och 
välbefinnande. Känslan av att vara omtyckt och accepterad kan enligt dem också vara viktigt 
när man möter svårigheter.  I en litteraturundersökning av Robotham och Julian (2006) visades 
att kvinnor oftare sökte socialt stöd och släppte ut sina känslor, medan män försökte kontrollera 
sina känslor, acceptera problemet och agera. 
     Währborg (2009) beskriver att ett annat sätt att hantera stress är fysisk aktivitet. Individer 
som motionerar har en bättre förmåga att hantera stress jämfört med andra. Fysisk träning har 
visats kunna motverka de negativa effekter som uppstår i samband med långvarig stress och har 
en gynnsam påverkan på det psykiska välbefinnandet och de stressfysiologiska systemen 
(Arnetz och Ekman, 2013; Währborg, 2009;). Individer som är fysisk aktiva påvisar lägre 
blodtrycksstegring, liksom hjärtfrekvens och stresshormonnivå under stressiga situationer 
(Steptoe, Wardle, Pollard, Canaan & Davies, 1996). Det har också en positiv inverkan på 
individens psykiska välbefinnande. Enligt Austin, Shah och Muncer (2005) kan nedstämdhet, 
sömnsvårigheter och utbrändhet påverkas och förbättras av fysisk aktivitet. Regelbundna 
fysiska aktiviteter kan även förbättra självkänslan och problem-fokuserad hantering av 
situationen (Bonhauser et al., 2005; Wijndaele et al., 2007). Enligt Perski (2006) kan individen 
hantera stress genom att skaffa kompetens för att ha kontroll över sin egen situation, att ha stöd 
och kärlek, engagera sig enbart i sådant som känns meningsfullt och det ska finnas tid för vila, 
tid för egen intresse och tillräckligt med god sömn. 
 

 
Förhållandet mellan krav och kontroll 
 
Krav-kontrollmodellen introducerades av Karasek och utvecklades senare tillsammans med 
Theorell vid Karolinska institutet. Den bärande idén i krav-kontrollmodellen är förhållandet 
mellan yttre psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av 
beslutsutrymme, som är avgörande för individens stressnivå. Krav karaktäriseras av stressorer 
i arbetssituationen som arbetsmängd och tidspress. Kontroll handlar om mängden inflyttande 
och påverkansmöjligheter individen själv har att bestämma över och styra sin egen situation. 
Enligt modellen kan en individ som har hög kontroll klara av högre krav genom och att planera, 
påverka och även delegera sitt arbete vilket leder till positiv stress. Denna modell omfattar även 
aspekter som ökat välbefinnande, utveckling och lärande. För den person som har låg kontroll 
i förhållande till att hantera höga krav ökar risken för negativ stress. Enligt krav-
kontrollmodellen så löses inte problemet genom att sänka krav om individen har låg kontroll. 
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Detta eftersom individens möjligheter att använda sina kunskaper och möjligheter att utvecklas 
då minskar och arbetet riskerar bli monotont. Individer som hade begränsat inflytande och enligt 
studien inte fick utnyttja sina resurser uppvisade ökad risk för stressrelaterad ohälsa, psykiska 
och psykosomatiska sjukdomar (Allvin, 2006). 
     Människor uppvisar betydande skillnader i sitt förhållningsätt till sina problem och har olika 
föreställningar om vad som orsakar tillståndet. Hur situationen tolkas beror även på individens 
subjektiva upplevelse av kontroll. Kontrolluppfattning (eng. locus of control) begreppet 
användes första gången av Rotter i mitten av 1950-talet som innebär individens förmåga att 
hantera och anpassa till påfrestningar. Människor med en inre kontrolluppfattning förelägger 
ansvaret för skeendet till den egna personen och tänker att de har en förmåga att påverka deras 
egna handlingar. Individer som inte tror att det är vad man själv gör som är av störst betydelse 
och tror att det som sker med dem är en följd av krafter utanför dem har yttre 
kontrolluppfattning.  Yttre krafter kan vara ödet, tillfälligheter, eller andra viktiga personer.  
Individer med inre kontrolluppfattning är över lag mer aktiva när det gäller att ta itu med 
problemen och upplever egenförmåga att mobilisera de inre krafter, de kognitiva resurser och 
den handlingsinriktning som krävs för att hantera externa stressorer (Eyseneck, 2000; Bovier, 
Chamot och Perneger, 2004). Tron på den egna förmågan och ett bra självförtroende kan också 
få effekter på kroppens biokemi som i sin tur kan försvaga kopplingen mellan stress och 
sjukdom (Eyseneck, 2000). Macan et al. (1990) visade i sin studie att studenter som kände att 
de hade kontroll över sin tid visade lägre stressnivåer och även presterade bättre när de upplevde 
att de hade tydliga mål. 
 

 
Syfte och Frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att öka förståelse för studierelaterad stress genom att lyssna på och 
analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur de 
beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress. Följande frågeställningar användes för 
studien: 
-Vad beskriver studenter är orsaken till studierelaterad stress? 
-Hur beskriver studenter att det som de ser som studierelaterad stress påverkar dem? 
-Vilka strategier beskriver studenter att de har för att hantera studierelaterad stress? 
 
 
                                                    Metod 
 
Uppsatsens syfte var att öka förståelse för studierelaterad stress genom att lyssna på och 
analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur de 
beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress. En kvalitativ undersökning i form av 
intervjuer genomfördes för att besvara frågeställningarna i denna studie. Kvalitativa 
undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse av den sociala verkligheten på 
grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. En annan fördel med en 
kvalitativ metod är mindre strukturerade intervjufrågor som möjliggör att mer djupgående eller 
nyanserad beskrivning av fenomenet (Bryman, 2008). 
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Deltagare  
 
Kriteriet för denna studie var att intervjupersonerna skulle vara programstudenter och ha 
studerat minst två terminer vid en svensk högskola.  Två typer av urval valdes för att rekrytera 
studenter. Första valet var bekvämlighetsurval eftersom två studenter som passade 
undersökningens krav fanns tillgängliga. De var från författares vänkrets. Enligt Bryman (2008) 
består bekvämlighetsurval av personer som råkar finnas till hands. Därefter skedde ett 
snöbollsurval i och med att studenterna efter intervjun förfrågades om de kände någon person 
som de trodde skulle vara villig att delta i en intervju. Åtta studenter ingick i studien varav fyra 
kvinnor och fyra män. Intervjupersonernas ålder varierade mellan 23 och 34.  
 
 
Material 
 
Litteraturmaterialet samlades in via biblioteket och böcker som innehöll ämne om stress och 
coping valdes. Även referenslistorna från de lånade böckerna användes för att hitta litteratur 
om ämnet. Databasen PsycINFO användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar för 
studien. Studiens första steg var genomgång av litteratur och formulering av studiens syfte. 
Därefter valdes intervjuns teman: studenters upplevelse av studierelaterad stress, hur de blir 
påverkade av studierelaterad stress och studenters hantering av studierelaterad stress.  
Intervjufrågorna formulerades relaterad till tidigare forskning och studiens syfte. Det ställdes 
även följdfrågor för att få bättre förståelse om ämnet. 
     En semistrukturerad intervju valdes som forskningsmetod. Intervjun kallas halvstrukturerad 
då den utgick från en intervjuguide med valda teman och ett antal färdigformulerade frågor 
(Langemar, 2008). Intervjuguiden användes som hjälpmedel för att behålla fokus på studiens 
syfte. Frågorna behövde dock inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden. Tanken bakom 
detta var att ge intervjupersonen möjlighet utifrån sina egna erfarenheter tolka frågorna fritt och 
bli mer personliga med sitt svar (Langemar, 2008; Bryman, 2008). 
 
 
Procedur 
 
Kontakt med informanterna skedde inledningsvis via telefon där kort information om studien 
gavs och det bokades tid för intervjun. Därefter skickades skriftlig information med tydlig 
beskrivning av syfte och även ämnesområden de kunde reflektera över och vara förberedd inför 
intervjun. Vid intervjuerna informerades åter om syfte, att deltagande var frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Ett sätt att tillgodose 
konfidentialitet var att insamlat material var enbart tillgänglig för studiens författare och 
intervjuerna används enbart för den aktuella uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2011).  Intervjuerna 
skedde i tre fall på caféer som valdes av intervjupersonerna, tre skedde i bibliotekets grupprum 
och två intervjuer togs via Skype eftersom intervjupersonerna studerar i Umeå. Vi satt på ett 
ostört ställe och intervjuerna utfördes på ett dialogiskt och stödjande sätt. Detta innebar att 
intervjuaren tänkte på att i intervjun inte bidra till mer stress utan att leda intervjuerna på ett 
trevligt sätt. Syftet var att de intervjuade skulle kunna gå därifrån med en bra känsla. 
Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon vilket gav intervjuaren möjlighet att lyssna aktiv 
på intervjupersonens svar och ställa följdfrågor. Intervjuerna varade i 35–60 minuter. När 
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intervjuerna var genomförda bearbetades materialet genom transkribering, det vill säga 
intervjupersonens uttalanden skrevs ner till en löpande text. Intervjumaterialet transkriberades 
ordagrant i Word med teckensnittet Times New Roman och 12 punkters storlek och det blev 
totalt 68 sidor. Efter transkriberingen raderades ljudfilen. Även namn och personuppgifter 
raderades. Under redovisning av resultatdelen kommer personerna som blev intervjuade kallas 
studenter och benämna dem S och siffra från 1till 8. 
 
 
Databearbetning 
 
Tematisk analys gjordes för studiens kvalitativa datainsamling. Enligt Langemar (2008) innebär 
tematisk analys att man strukturerar data utifrån tema.  Den var också deduktiv eftersom teman 
var bestämda i förväg (Langemar, 2008). Intervjun transkriberades ordagrant och därefter lästes 
materialet igenom flera gånger för att få en övergripande bild av materialet. För att göra detta 
var det nödvändigt att vara tillräckligt öppen för nya "naiva" förståelser från intervjuerna. Naiva 
förståelser innebär en första ytlig läsning av texten för att förstå dess mening i helhet (Lindseth 
och Norberg, 2004). Därefter följde mer detaljerad analys av materialet. Texten delades in i 
meningsenheter som innehöll viktig information som var relevant för frågeställningen. Dessa 
meningsenheter kondenseras till kortare meningar och därefter kodades texten. Koder fungerar 
som ett enkelt sätt att etikettera och organisera kvalitativa data (Bryman 2008). Materialet lästes 
igenom och reflektion gjordes över likheter och skillnader. Enligt Bryman (2008) är det viktigt 
att uppmärksamma hur intervjupersonerna kan diskutera ett tema på olika sätt och hur deras 
åsikter kan skilja sig från varandra. Alla kondenserade meningsenheter som liknade varandra 
grupperades i underteman. För att få en tydlig struktur markerades texten i en viss färg beroende 
på temat de tillhörde. Följaktligen tolkades och lyftes det fram de viktigaste idéerna om 
studenternas stressupplevelse i en större helhet med centrala teman och underteman. Ytterligare 
en genomgång av materialet gjordes och fastställdes de slutliga temans innehåll som presenteras 
under resultatdelen. 
 
 
                                                   Resultat 
 
 
I denna del presenteras resultatet av de åtta intervjuerna utifrån studiens syfte och de tre 
frågeställningarna. Syftet med studien var att öka förståelse för studierelaterad stress genom att 
lyssna på och analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress 
samt hur de beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress.  Studiens tre frågeställningar 
används som rubriker i resultatdelen för att underlätta struktur resultatåtergivningen och för att 
underlätta kopplingen till studiens syfte. Under varje frågeställning har olika teman 
framkommit. I resultatet har citat använts och de har formulerats om till skriftspråk med 
ambitionen att inte påverka innebörden av utsagan. Exempel på detta är att ord som ”alltså” och 
”liksom” har tagits bort. 

 
 
Vad beskriver studenter är orsaken till studierelaterad stress? 
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Teman som framkom under denna frågeställning var: Högskolans upplägg av studier   
Examinationsstress, Social isolering, Krav, Planering av sin tid. 
 
 
Högskolans upplägg av studier 
 
Under temat högskolans upplägg av studier framkom fyra underteman vilka var: 
Antal lärarledda lektioner, planering från högskolan, avsaknad av tydlig information samt tid 
för inläsning av litteratur. 
     Antal lärarledda lektioner. Tre studenter beskrev att de ansåg att föreläsningarna samt 
antalet lärarledda lektioner var för få och de upplevde en avsaknad av personlig kontakt med 
föreläsaren eller kursens respektive lektor. ”…oftast har vi en eller två föreläsningar i veckan, 
har ingen delaktighet och vägledning” (S 2). ”Man måste klara sig själv helt enkelt ” vilket man 
upplever som konstigt eftersom ”man går på universitetet för att bli undervisad” (S 3).  ”Som 
det ser ut nu kan vi lika gärna läsa på distans” (S 7). Studenterna beskrev således att om 
föreläsningarna var roliga och vägvisande så skulle detta också motivera studenterna och 
minska upplevda känslan av stress. 
     Planering från Högskolan. Studenterna berättade också att dålig planering från högskolan 
orsakar stress eftersom flera examinationstillfällen förläggs till samma vecka eller i avslutning 
till lov. ”En stor faktor kan vara att man har olika ämnen, man har olika lärare och två olika 
uppgifter med samma deadline. Dålig planering, dålig kommunikation mellan lärarna” (S 2). 

Jag har också tänkt på det hur de lägger upp kurserna så som den här terminen så har de 
lagt lite mer lätta kurser i början utav terminen och de som är mer psykiskt och fysiskt 
krävande, när du måste sätta dig och plugga väldigt länge, då sätter de precis innan jul 
eller precis innan sommaren när man har redan kört slut på sin energi (S 7). 

     Avsaknad av tydlig information. Fyra studenter beskrev att dålig information och planering 
från högskolan orsakar stress. De ansåg att föreläsarnas krav var otydliga. En studerande 
beskrev bland annat att skulle underlätta om de hade fått tydlig information om vad som är 
viktig i kursmaterialet att koncentrera sig på och vad som förväntas av dem. Studenten beskrev 
att detta skulle kunna gynna studieteknik och resultat. ” […] de kunde vara tydligare om vad de 
vill se och inte bara kasta in folk i en uppgift…det skulle gynna min studieteknik och mina 
resultat” (S 5). 
     Tid för inläsning av kurslitteratur.  En annan faktor som beskrevs orsaka stress var 
upplevelsen av alltför omfattande kurslitteratur som skulle läsas in på kort tid. En student 
beskrev: ”Tänk att vi måste läsa 3 eller 4 böcker under 5 veckor plus ett grupparbete med en 
PowerPointpresentation och i slutet av kursen en tentamen. Jag hinner knappt med att läsa 
hälften av kurslitteraturen” (S 8).  En annan student beskrev att böcker på engelska tog längre 
tid att läsa. ”Böcker på engelska, väldigt tjocka böcker på engelska, visst de var ju inte så svåra 
men kanske man behövde mer tid att läsa” (S 3). 

 
 
Examinationsstress  
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Under temat examinationsstress framkom det särskilt två underteman vilka var: Salstenta och 
Hemtenta. Alla studenter uppgav att examination oavsett dess form var stressande. Beroende 
på vad man hade för tidigare erfarenheter upplevde de examinationer på olika sätt. Det beskrevs 
som en hot eller en utmaning som kan leda till oro, ångest och stress.  Underteman som framkom 
här var särskilt salstentor och hemexamination. 
     Salstentor. Sex studenter ansåg att salstentor var den mest stressande examinationsformen. 
Det krävdes att all kunskap fanns tillgänglig och att man var väl förberedd vid 
examinationstillfället eftersom studenterna inte visste i förväg vilka frågor som skall besvaras. 
Kurserna innefattade ofta väldigt mycket kunskap mycket att läsa in på kort tid. Detta ledde till 
ytlig kunskap utan reflektion och fördjupning. ”Jag kan snabbt glömma efter provet. Det är 
alldeles för mycket att lära in utantill på en kort tid […] man måste lära sig nu för stunden och 
sen glömmer man bort den” (S 1). Även om hon ansåg att tiden räckte till för att memorera och 
klara salstentan saknade hon tid för att reflektera och få långvarig kunskap. 
      Ovissheten om tentamens innehåll beskrevs vara en annan stressfaktor. Salstentamen 
upplevdes som ”ett lotteri, du vet aldrig vad det kommer komma för frågor” (S 3). En annan 
student tyckte att ”det är lättare att klara salstentamen om man är väl förbered”, vilket reducerar 
stressgraden betydligt. Tillvägagångssättet vid en salstentamen var alltid detsamma, man gick 
in i ett rum, skrev ner den kunskap som fanns i minnet och sedan lämnade rummet. Om 
tentamen misslyckas innebär det en omtentamen viket kan inverka negativ på kommande kurs. 
”Om jag kuggar tentan eller om jag känner att jag vill få mer djupare kunskap och väljer att 
skjuta upp till nästa tillfälle då måste jag göra en omtentamen troligtvis parallellt med nya 
kursen. Det blir väldigt svårt och stressigt” (S 7). 
     Hemexamination. Även om alla examinationer oavsett form upplevdes som stressfyllda så 
ansåg flertalet studenter att hemtentor var mindre stressande och mer lärorika än salstentor. Ett 
skäl till att hemtentamen beskrevs som mer lärorik var att hela examinationen kunde ses som 
en läroprocess till skillnad från salstentor som ansågs fungera som mer kunskapskontroll. 
Hemtentamen upplevdes också mindre stressande för det fanns möjlighet att använda 
kurslitteraturen vilket ökade möjligheten att klara själva tentamen. ”Jag tror det är lättare med 
hemtentamen eftersom jag har litteratur och andra källor att tillgå” (S 1).” […] hemtentamen 
ger möjlighet att visa vad man faktiskt kan” (S 8). ”Det är mindre stressande eftersom jag vet 
att jag har kurslitteraturen som hjälp när jag skriver och om jag inte klara denna då behöver jag 
kanske komplettera i efterhand. Det är enklare att komplettera än att göra om från början” (S 
4). 
      Trots att de flesta studenterna beskrev hemtentamen som mindre stressande än salstentor 
menade de att även hemtentamen skapade stress. En student beskrev att hemtentamen var svåra 
att skriva eftersom de krävde en djupare analys och en stor förmåga att förstå kurslitteraturen 
och redovisa denna på ett bra sätt. En annan student berättade att det var svårare med hemtentor 
eftersom ”man är aldrig riktigt nöjd och det är mer krävande och tar längre tid” (S 8). Ett annat 
orosmoment beskrevs vara att kunna formulera sig korrekt i en hemtentamen. Studenterna 
beskrev att det ställts större krav på textens kvalité, ett välformulerat språk och korrekt 
referenshantering. ”Det kanske beror på att vi har längre tid på oss att skriva sen tillgång till 4–
5 böcker och då förstår jag att mina svar borde vara välformulerade och välgrundade” (S 8). 
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Social isolering 
 
Under temat social isolering framkom särskilt två teman vilka var: Nätverk med studiekamrater 
samt bibehållande av nätverk utanför studierna. 
     Nätverk med studiekamrater. Det som särskilt framkom i intervjuerna var en önskan om att 
studierna också skulle innebära ett nätverk kopplat till studierna. Att ha få föreläsningar kan då 
försvåra möjligheten till att upprätta ett socialt nätverk med sina studiekamrater. Ett naturligt 
sätt att träffa och lära känna de andra studenterna beskrevs vara på föreläsningar men om de var 
för få tappade man kontakten med klasskamrater. Ett exempel som angavs var bland annat 
svårigheten att om man som student flyttade till ett annat ort för att studera och lämnade sitt 
sociala nätverk hemma.  S5 berättade att ”under första terminen var jag ensam, ofta deprimerad 
[…] det tog tid att hitta nya vänner”. 
     Bibehållande av nätverk utanför studierna. En aspekt av studier är också hur mycket tid det 
finns för att bibehålla sitt nätverk utanför studierna. Hur omfattande studier är och dess upplägg 
kunde också påverka det sociala nätverk som de studerande hade utanför studierna. Studenterna 
beskrev att de hade svårt att hitta balans mellan studietiden och fritiden och kunde uppleva sig 
själva som isolerade eftersom mycket tid spenderades hemma. ”Jag hinner inte träffa folk i alla 
fall när jag har en tenta […] jag kan uppleva mig isolerad från omvärlden, att man sitter själv 
bara...hemma (S 3). 

Det var så många delmoment att jag hann inte ens smälta det innan vi skulle börja nästa 
examinationsmoment och hur ska man säga, när jag tänker tillbaka hur var mina dagar? 
Hann jag ens gå ut? Hann jag prata med någon? Hur var mitt liv egentligen? (S7). 

Studenteter beskrev social isolering som en konsekvens av studiestrukturen som bidrog till ökat 
stressupplevelse.  
 
 

Krav 
 
Under temat krav har ej underteman valts ut då också de olika aspekterna av krav också 
beskrevs som sammanflätade med varandra. Upplevelse av stress i relation till begreppet krav 
kunde kopplas till skiftande orsaker. En av de orsaker som de studerande beskrev var en 
upplevelse av samhällets och omgivningens krav på individen. Ser man till kravet från 
omgivningen så tog studenterna upp skiftande aspekter såsom att man måste prestera bra i allt, 
att ha bra betyg, att vara social, skaffa sig erfarenhet redan under utbildningen för att i framtiden 
få ett bra jobb och liv. Student 4 beskrev så här ”Man har en bild av samhället att man ska vara 
framgångsrik, driven, ha ett bra jobb och då tänker man kanske att jag måste kämpa lite extra 
för att bli den personen”. En annan student beskrev att ”man har ett informellt krav från familjen 
och vänner” och att det finns även ”den formella kraven som ställs från högskolan” (S8). 
     De krav som de upplevde av sig själva och sin omgivning kopplades till inre stress. Hälften 
av studenterna nämnde samband mellan ”inre stress” och högt prestationskrav. Studenterna 
beskrev det som att de själva hade höga krav på sina studieresultat. ”Jag är konstant stressad. 
Jag får ångest när jag går ut och träffar mina vänner eftersom jag vet att jag borde sitta hemma 
och plugga istället”. S 2 berättade ” jag kan inte koppla bort tankarna jag […] vet att jag borde 
lägga mer tid på studierna så att man kan få bättre betyg”. S6 upplevde prestationskrav eftersom 
han jämförde sig med andra studenter. ”Genom att andra presterar kan det framkalla stress även 
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för mig”. S 3 beskrev däremot att denne ansåg att det var högskolan som hade för höga krav på 
studenterna. Hon uppgav att klara av alla poäng under en termin är det viktigaste studiemålet. 
Men det upplevdes också stark oro och stress över att få ihop poäng för fortsatt CSN-stöd. ”Det 
är också stress att man måste klara av ett antal poäng för att få studiemedel, sen att man ska 
kunna komma vidare till nästa termin”. Studenterna beskrev att de upplevde flera stressymptom 
relaterade till bra betyg och akademisk prestation. De angav att det var de själva som hade höga 
krav på sig för att få bra betyg och att de var rädda att misslyckas.  ”För mig är kunskap viktigt 
och inte vad jag får för betyg men jag måste också visa andra att jag kan och det blir på betyget 
därför krävs lite mer ansträngning (S 8). En annan student berättade att organisationer och 
institutioner gör sina urval baserat på betyg därför var det viktigt för honom att ha bra betyg. 
Så här beskriver han: 

[…] att så länge jag har kunskap och så att jag kan självreflektera i mitt huvud så är jag 
duktig. Men att världen, olika organisationer, institutioner gör sina urval baserat på ditt 
betyg så går det lite emot vad jag själv står för (S 5). 

 
 
Planering av sin tid 
 
Studenterna beskrev att hur de planerade sin tid påverkade deras studieprestation. Underteman 
som framkom under detta tema var: en upplevelse av otillräckligt med tid, arbete parallellt med 
studier, att skjuta upp skoluppgifter och att tidspress också kunde ha en positiv inverkan på 
studierna.   
     Upplevelse av otillräcklig tid. Fyra studenter menade att tiden inte räckte till att göra allt 
man ville. En av studenterna uppgav att tidspress var en konsekvens av att ha obalans mellan 
studier och fritid. 

[…] jag kan lägga upp en planering för mig själv men sen så måste man spendera energi 
på    vardagliga livet också. Resultatet blir att jag har mindre energi för studierna och har 
inte riktigt den tidsmarginal som man trodde man hade (S2). 

     Arbete parallellt med studier. Fyra studenter beskrev att de jobbade vid sidan av sina studier. 
De berättade om att jobba vid sidan av studierna var tidskrävande och påverkade deras studier 
negativt. Ett exempel på detta var en av studenterna som uppgav sig vara mycket stressad i sin 
studiesituation eftersom hon jobbade på helgerna och även några timmar på vardagar. Hon 
beskrev att hon ägnade för lite tid åt studierna för att kunna uppnå ett fullgott studieresultat. En 
annan student uppgav att på grund av ekonomiska svårigheter var hon tvungen att jobba extra 
på helger vilket påverkade studieresultatet negativt. 

Jag var också en tidsoptimist ibland […] jag försökte balansera studien med jobb under 
en tid men jag var väl lite för optimistiskt och säkert därför har jag mina omtentor. Jobbet 
tog för mycket tid så den här terminen jobbar jag ingenting för att jag ska försöka få 
kontroll över den här studiemomenten (S 7) 

     Att skjuta upp skoluppgifter. Fem studenter uppgav att de själva orsakade stressen då de 
skjutit upp skoluppgifter.  ”det blir väl ångest för att det blir sena nätter, man skjuter upp allting, 
tror att man ska klara av det på bara några timmar när man egentligen behöver en hel vecka då 
blir stressigt” (S 3). ”Jag blir mindre motiverat när jag inser att jag aldrig kommer att bli klar 
med uppgiften i tid och då kollar jag på serier istället eller gör någonting annat” (S 5). Student 
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4 beskrev studierelaterad stress som en blockering eller som student 6 utryckte sig att 
”tidspressen kan orsaka ”hjärnstopp”.  
      Tidspress som positiv inverkan. Tre studenter beskrev att de upplevde att tidspress hade en 
positiv inverkan på deras studier. Studenterna uppgav att de presterade bättre under tidspress. 
De berättade att de hade bättre kontroll över tiden och kunde bättre koncentrera sig på uppgiften. 
”Man måste ha nån slags tidspress för att få saker och ting gjorda. Ibland kan tidspressen 
”tvinga” mig att göra bättre av mig och göra allt i tid” (S 4).   De reducerar stress genom att 
lägga upp en plan i början av kursen och sedan följer den.  Att vara väl förberedd inför tentamen 
minskade den upplevda stressen och studenterna presterade bättre. Examinationen beskrevs inte 
upplevas som ett lika stort hot som för studenter som skjuter upp och inte lägger upp en plan 
för studien. ”När man vet att det är en tenta eller prov då är det bra med tidspress man känner 
att man får lägga ett tidsplan på hur man ska plugga och jag tror det är med tidspress väldigt 
nyttigt […]” (S 6). 

 
 
Hur beskriver studenterna att det som de ser som studierelaterad stress påverkar 
dem? 
 
Teman som framkom var psykiska och fysiska reaktioner samt ytinlärning. Under dessa teman 
kommer inga underteman att beskrivas. Psykiska och fysiska reaktioner flyter ihop i deras 
berättelser och är svåra att urskilja utan att förstås i sin helhet av texten. Tankar om ytinlärning 
fördjupades ej i intervjuerna vilket då inte heller ledde till möjliga underteman. 

 
 
Psykiska och fysiska reaktioner 
 
Studenterna beskrev kroppsliga och psykiska reaktioner som en konsekvens av stress. De 
beskrev också att återhämtning var särskilt viktigt för att minska stressymptom. De som inte la 
tid för återhämtning beskrev att de ständig var stressade. Studenternas svar visade också att 
långvarig stress utan återhämtning orsakade fysiska och psykiska förändringar i kroppen. 
Exempelvis student 8 hade svårt att sova. Student 2 däremot upplevde trötthet ”jag blir sömning, 
att jag vill vila mig så mycket att jag inte klarar av att jobba psykisk eller fysisk. Jag klarar inte 
av någonting utan jag vill bara vila mig hela tiden”. Tre studenter beskrev att de fick ångest och 
mådde dålig. Så här beskrev student 7 ”Jag drar ut på tiden för att slippa sätta mig ner och 
plugga. Det är en sådan ångestkänsla man kanske har då och då”. Nedstämdhet var känslan som 
beskrevs av student 3: ”man känner sig nedstämd, att man inte hinner med skolan då känns att 
man inte hinner med någonting och det läggs på så det blir jobbigt”. Fyra studenter rapporterade 
fysiska symtom så som hjärtklappningar, magont och huvudvärk på grund av studierelaterad 
stress. ”Jag fick utslag i ansiktet i termin fyra när vi skrev B-uppsats då var jag väldigt stressad, 
[…] sen i början av terminen fick jag stresshuvudvärk för att det var för mycket” (S 3).   
     Studenterna beskrev att de reagerade olika på stress. Student 2 pratade om 
humörsvängningar under perioder som hon kände sig stressad. ”Det påverkar min humor också. 
Jag blir väldigt aggressiv och förbannat. När jag är stressad kan jag bli arg på min mamma eller 
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min bror eller på mina vänner. Stress påverkar relationen med andra”. Tröstätande nämndes av 
S 7: ”Jag tror att det har blivit lite kroppsligt också. Jag börjar tänka på hur jag har gått upp i 
vikt. Jag tror att jag stressäter eller tröstäter rättare sagt”.  
     Två studenter beskrev att de hade positiva upplevelse av stress. Så här beskriver de: 
”Välmående blir nog bättre eftersom på grund av studierelaterad stress gör jag mina uppgifter/ 
läxor i tid vilket leder till belöningskänsla och i sin tur förbättrad välmående” (S 6). ”Nej men 
jag tror jag påverkas rätt positivt. Jag tror man utvecklas av det också. Det är en väldigt positiv 
stress. För min del är det väldigt sällan jag mår fysisk dålig i skolan ” (S1). 

 
 
Ytinlärning 
 
 Ett flertal av studenterna menade att konsekvensen av studierelaterad stress blev ytinlärning. 
De hävdade att tiden inte räckte till för dem att memorera kurslitteraturen och klara av 
examinationerna och att fördjupning och reflektion blev lidande. ”Du ska skicka in tentan om 
en vecka men du har inte ens smält riktigt allting utan du vet bara hur du ska prata kring ämnet 
men inte riktigt hur du kan relateras till verkligheten” (S 7).  En annan student sa ”Jag stressläser 
bara […] men det ges alldeles för lite tid åt att reflektera över ämnet” (S 1).  När de var klara 
med en kurs började de direkt med nästa kurs som gjorde att studenterna inte hade tid för 
återhämtning.  
 

 
Vilka strategier beskriver studenter att det har för att hantera studierelaterad 
stress? 

 
Att hantera stress beror både på hur stressen upplevs av de studerande som negativ eller positiv 
och det innefattar också en förståelse av betydelsen av återhämtning som tidigare nämnts.  
De teman som urskiljs här kan kopplas till copingstrategier och här urskiljs i sin tur teman som 
emotionsfokuserad coping och problemfokuserad coping, socialt stöd, fysisk aktivitet samt 
distraktion.  
 
 

Emotionsfokuserad strategi.  
 
Alla studenter beskrev att de hanterade studierelaterad stress på olika sätt. Tre studenter 
använde sig av både vad som kan härledas till emotionsfokuserad coping och problemfokuserad 
coping för att hantera stress. I början av kursen beskrev flertalet att de använde de sig av 
emotionsfokuserad coping och några dagar innan en deadline ändrade de sina strategier till mer 
problemfokuserad coping.” Jag vet typ att jag har tid då träffar jag mina vänner eller kollar på 
serier för att återhämta mig från förra kursens men sen några dagar innan deadline jag börjar 
alltså stressplugga för att klara tentan” (S 5). 
     Socialt stöd var en av de emotionsfokuserade copingstrategier som nämndes av tre kvinnor 
och en man. Exempelvis student 2 hanterade sin stress genom att prata med andra. Student 4 
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nämnde att socialt stöd från klasskamrater var den viktigaste hjälpen för att hantera 
studierelaterad stress. ” Det är väldigt viktigt med sociala stöd både familjen men speciell andra 
i klassen också jätteviktigt att prata med. De kan också relatera väldigt mycket själva, vi har jo 
samma kurs och samma böcker”. 
 
 

Problemfokuserad strategi 
 
Fyra studenter angav att de använde sig av problemfokuserad coping, det vill säga av att lägga 
upp en plan för att hinna läsa all kursmaterialet fram tills tentamen. På så sätt kunde de 
effektivisera inlärningen och minska osäkerheten inför tentamen. Att vara förberedd inför 
tentamenstillfället påverkade känslorna i en positiv riktning som i sin del reducerade känslan 
av stress. ”Jag hanterar stress genom att göra en ordentlig planering med några dagars extra tid 
ifall jag hamnar efter mitt studieschema” (S 6).  
 
 

Fysisk aktivitet  
 
Även fysisk aktivitet beskrevs ha en positiv effekt på studenternas förmåga att hantera stress. 
Detta kunde också ses som en bidragande faktor till att de tolererade stress bättre under vissa 
tidsperioder och också påverkade symtom som kunde förknippas med stress. Fem av åtta 
studenter beskrev att de mådde psykisk och fysisk bättre när de tränade. Detta kan i sin tur ses 
som att studenterna visade på en förmåga att reflektera över sitt eget beteende och dess inverkan 
på hantering av stress, Så här beskriver student 3: 

När jag verkligen känner att jag är stressad då brukar jag gå träna för liksom skaka av allt 
för sen komma in liksom med färska minne. Så motion hjälper mot stress. Men jag kan 
också kollar på serier för att inte ta itu med all stress.  

Student 3 visar både på en förmåga att se vad som gör en skillnad men också på en medvetenhet 
om att ibland negligera situationen. 
 
 

Distraktion 
 
 En annan typ av coping som användes av studenterna var distraktion vilket innebär att göra 
någonting annat för att undvika tänka på tentamen. Student 7 beskrev hur hon först försökte 
reducera stressen genom distraktion ”när jag kolla på serier då känner jag att jag har väldigt lite 
energi men det blir att jag kollar på serier för att inte ta itu med all stress”.  ”Man skjuter upp, 
det är ett sätt att hantera stress. Man blir lite lugnare liksom. Det är ett sätt jag brukar hantera 
stress men det är inget bra sätt” (S 5). 
                                              
 
                                                     Diskussion 
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Syftet med denna studie var att öka förståelse för studierelaterad stress genom att lyssna på och 
analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur de 
beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress.  

 
 
Vad beskriver studenter är orsaken till studierelaterad stress?  
 
Tidigare studier och studiens resultat bekräftar att det finns ett antal stressorer som går att 
koppla till studenterna (Hamaideh, 2011; SOU, 2006:77). Dessa stressorer relaterade de både 
till sig själva och sitt ansvar men också till högskolan. I relation till högskolan så beskrev 
studenterna att de upplevde att som de såg som en dålig planering från högskolan var en 
stressfaktor. Flera studenter tyckte att de hade för få undervisningstillfällen och saknade 
personlig kontakt med föreläsaren och med kurskamraterna. Resultatet visar på att studenterna 
efterfrågar tydlig information om vad som är viktig i kursmaterialet att koncentrera sig på och 
vad som förväntas av dem. 
     En stressor som alla studenter tog upp var upplevelsen av examinationsstress. Det framkom 
många åsikter och känslor under intervjun när studenterna pratade om sin stress i relation till 
examinationer. Två olika typer av examinationsformer togs upp under intervjun, hemtentamen 
och salstentamen. Ett flertal studenter ansåg hemtentamens som mindre stressande och mer 
lärorika än salstentor då de beskrev att de då hade mer tid för att reflektera över ämnet. 
Hemtentamen beskrevs som mindre stressande eftersom de också hade kurslitteraturen 
tillgänglig under skrivandet. Ett orosmoment som konstaterades av studenterna var dock att 
hemtentamen ställde större krav på textens kvalité och krävde djupare analys. Salstentor 
beskrevs dock av alla som mer stressande. Ett flertal studenter uppgav att tiden räckte till bara 
för att klara av tentan och att de inte hann reflektera och analysera kursmaterialet. 
Konsekvensen av studierelaterad stress i förhållande till salstentor blev ytinlärning. De uppgav 
också att tiden räckte till för dem att memorera kurslitteratur och klara av examinationerna och 
att då fördjupning och reflektion blev lidande. Resultatet går att koppla till Sarid, Anson och 
Bentov (2005) som fann att studenter föredrar examinationsformer där de examineras på deras 
kognitiva förmåga som till exempel förståelse och analysförmåga snarare examinationer 
baserad på tidigare kunskaper och hur gott minne man har. 
     Resultatet visar att studenters stressupplevelse beror på om studenterna utvärderar studierna 
och examinationen som ett hot eller utmaning. Upplever man examinationen som ett hot 
reagerar centrala och perifera nervsystem och utlöser stresshormonerna kortisol och 
noradrenalin, som i sin tur försämrar arbetsminnet och studenten presterar sämre. Om 
examination upplevs som en utmaning utsöndras det mindre mängd adrenalin som i sin tur 
förbättra prestationen och inlärningen (Arnetz & Ekman, 2013). Möjlighet att klara av en 
salstentamen beror på tid för förberedelse och många gånger studieteknik över tid. De studenter 
som beskrev att de planerade sin tid och hade bättre studieteknik beskrev också tentamen som 
mindre hotfull. Detta kan förstås utifrån att det då skapar en känsla av kontroll över situationen 
och därmed minskade den negativa upplevelsen av stress. Att ha en bra studieteknik och att 
disponera sin tid väl kan man motverka tidspressen som i sin tur kan leda till långvarig kunskap. 
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     Studenterna ansåg att de hade för få undervisningstillfällen och saknade personlig kontakt 
med föreläsaren och med kurskamraterna. En konsekvens av studiestruktur beskrevs också vara 
social isolering. Studenters upplevelser av social isolering kan kopplas samman med resultaten 
av SOU (2006:77) att om man inte har föreläsningar, seminarier eller grupparbete varje dag kan 
man tappa kontakten med klasskamrater. Ett naturligt sätt att lära känna andra är på lektioner 
men om de är få försvårar det möjligheten att upprätta socialt nätverk. Det beskrevs vara svårare 
för studenter som byter boendeort och lämnar sitt sociala nätverk hemma eftersom det tar tid 
att skapa djupa band med nya människor. Det som inte kom upp i studien var dock studenternas 
möjligheter att på egen hand skapa relationer utanför lektioner och sociala plattformar för 
kommunikation. 
     En stor del av studenterna beskrev att de upplevde prestationskrav både från omgivningen 
och sig själva. Den yttre pressen kopplades till stor del till högskolan och att de har för mycket 
tentor och läxor som förläggs samtidigt men de nämnde även krav från familj och vänner.  De 
beskrev att högskolan ställer höga krav på dem och majoriteten upplevde press att klara av alla 
sina kurser för att gå vidare till nästa termin. En student tog under intervjun upp att 
konsekvenserna av en otillräcklig studieprestation kan vara att hon inte får CSN bidrag och att 
klara av alla sina poäng under en termin var det viktigaste studiemålet men också en betydande 
stressfaktor. Stress var också kopplat till att de ville göra så bra ifrån sig som möjligt för att få 
höga betyg.  Studenterna ansåg att det var de själva som hade höga krav på sig själva att prestera 
bra och att få bra betyg för att kunna i framtiden konkurrera inom arbetsmarknaden. Flera 
studenter uppgav sig vara tvungna att jobba extra dels för att skaffa sig erfarenhet och att få 
ihop sin ekonomi.  Att jobba vid sidan av studierna var tidskrävande och beskrevs påverka deras 
studier negativt. Studenter som arbetade parallellt med studierna avsätter betydligt mindre tid 
åt studier, deras totala tidsanvändande och den tid som heltidsstudier kräver kan ha 
underprioriterats på grund av andra faktorer.   
     Studenterna ansåg att det var viktig att kunna analysera och reflektera över kursmaterialet 
men att det ibland var svårt att veta vad som var viktig och mindre viktig i kursmaterialet. Det 
beskrevs om omfattande kursmaterial som var tidskrävande och flera inlämningsuppgifter 
under kort tid. De studenter som upplevde hög grad av tidspress och stress beskrev sig också 
ha bristande disciplin. Studenterna uppgav att de hade för mycket att göra på för lite tid och 
beskrev också en egen tendens att skjuta upp studierna för att hantera stress vilket i sin tur kan 
tänkas orsaka tidspress och öka stressen senare. Det också efterfrågades mer tydlighet från 
föreläsaren och önskan om att ha ett bättre samarbete mellan lärarna.     
      Hur tidspress upplevdes kan beskrivas variera beroende på personliga egenskaper och 
kontrolluppfattning. Enligt krav-kontrollmodellen klarar en individ som har hög kontroll av 
högre krav genom och att planera och själv påverka sin situation vilket kan leda till positiv 
stress. Den positiva stressen kan ses mer som fokus och engagemang (Allvin, 2006). 
Ovanstående kan liknas med det resultat Macan et al. (1990) visade att studenter som kände att 
de hade kontroll över sin tid visade lägre stressnivåer. Studenterna presterade även bättre när 
de upplevde att de hade tydliga mål. Samtliga studenter uppgav under intervjun att de hade bra 
studieteknik och att de inte påverkades av tidspress utan att de snarare fungerade bättre under 
stress. Det kan tänkas, i enlighet med Endlan (1992) att individen under stress mobiliserar sina 
resurser för att bättre klara av uppgiften. Att ha kontroll över en specifik situation och att i denna 
kunna påverka den studierelaterade stressen som studenterna beskrev kan ses som att de hade 



18 
 

en inre kontrolluppfattning. Studenternas beskrivningar tycks således stämma överens med 
tidigare forskning att individer med inre kontrolluppfattning kan bättre använda personliga 
resurser för klara stressiga situationer än individer med yttre kontrolluppfattning (Bovier, 
Chamot & Perneger, 2004). Studenterna som i högre grad tyckte att dålig planering från 
högskolan orsakade stress och att de inte direkt kunde påverka stressupplevelsen kan tyda på 
bristande yttre kontrolluppfattning och låg kontroll. 

 
 
Hur beskriver studenterna att det som de ser som studierelaterad stress påverkar 
dem? 
 
Studenterna beskrev både fysiska och psykiska symtom men också hur stressen påverkande 
deras tankar och handlande. Studenternas påverkan av studierelaterad stress kan kopplas till 
emotionell, kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner (Misra et al., 2000).  Den 
emotionella reaktionen som beskrevs upplevas av flertalet av studenterna var oro, ångest, ilska 
och rädsla att misslyckas. Att inte hinna med, uppleva stress och hopplöshet under lång tid 
kunde resultera i en känsla av nedstämdhet. Studenterna beskrev fysiska symtom så som 
hjärtklappningar, magont och huvudvärk, sömnsvårigheter och trötthet på grund av 
studierelaterad stress. Koncentrationssvårigheter går att se som en kognitiv reaktion på stress. 
En student beskriver studierelaterad stress som en blockering eller ”hjärnstopp”. Levi (2000) 
samt Rydén och Stenström (2008) visade i likhet med studenternas beskrivningar att en konstant 
hög grad av stress utan återhämtning kan leda till fysiologiska, kognitiva och emotionella 
förändringar i kroppen. Vidare beskriver Perski (2006) att symtom som oro, ilska, trötthet, 
sömnproblem, och överkänslighet tyder på att långvariga påfrestningar kan leda till obalans i 
kroppens styrfunktioner och att kroppen inte kan återhämta sig på ett tillräckligt bra sätt. Misrat 
et al. (2000) visade i sin studie att studenter som rapporterade höga stressnivåer var missnöjda 
med sin hälsa, inklusive deras vikt och träningsnivå. En student beskrev att hon har gått upp i 
vikt under tiden hon pluggade, hennes sätt att hantera stress var tröstätande. 
 
 

Vilka strategier beskriver studenter att de har för att hantera studierelaterad stress? 

 
Studenterna beskrev hur de på olika sätt försökte hantera den stress som de kände. Att hantera 
kan innebära att försöka förändra den stressande situationen och använda sig av probleminriktad 
coping eller försöka förändra den inverkan de aktuella känslorna har på individen dvs 
emotionelltinriktad coping (Lazarus och Folkman,1984). Resultatet visade att studenterna 
hanterade stress på olika sätt och hade olika copingstrategier. Tre studenters strategier kan gå 
att koppla till problemfokuserad coping genom att de planerade sin tid vilket då reducerade 
känslan av stress. De beskrev också strategier där de försökte göra en sak i taget och dra ned de 
krav som de hade på sig själva. Andra strategier går att koppla till emotionellt inriktad coping. 
Exempel på detta var där det handlade om att hantera de känslor som uppstod vid stress. Här 
framkom det att särskilt kvinnorna beskrev att de sökte stöd hos familj, vänner och kurskamrater 
vilket också kan ses som emotionelltinriktad coping. Forskning visar att socialt stöd har en 
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positiv effekt på individens stressupplevelse och psykisk välmående (Wohlgemuth & Betz, 
1991; Misra, Crits & Burant, 2003; Rydén & Stenström; Währborg 2009). Kvinnorna beskrev 
att det stöd de sökte handlade om att prata ut och diskutera problemet och att detta reducerade 
stressnivån hos dem. Flera studenter beskrev vikten av att ha ett socialt nätverk och känslan av 
trygghet och gemenskap för att må bra. Även fysisk träning var ett annat hanteringssätt som 
nämndes av fem studenter. Fysisk träning kan förebygga stress och ha positiv inverkan på 
individens känslomässiga välbefinnande (Steptoe, Wardle, Pollare, Canaan & Davies, 1996). 
Bonhauser et al. (2005) vidhåller detsamma och menar att regelbunden fysisk aktivitet har 
förknippats med en hög självkänsla och en låg nivå av ångestsymtom och nedstämdhet. Att ha 
balans i sitt liv, göra saker man mår bra av, yoga och till exempel mindfulness skulle kunna 
vara sätt att utveckla sin förmåga att hantera stress. Studenterna beskrev också strategier som 
går att se som att de kombinerade flera copingstrategier för att hantera stress. I början av kursen 
använde ett flertal sig av emotionsfokuserad coping eller undvikande copingstrategi och några 
dagar innan en deadline kunde de ändra sina strategier till problemfokuserad coping genom att 
aktivt plugga.         
     Resultatet visade att ett par av studenterna oftast drog sig undan det som orsakat stressen 
och använde sig av en undvikande copingstrategi för att glömma bort problemet, vilket ibland 
också kunde leda till destruktiva beteenden. Av studenterna som beskrev att de hade svårt att 
hantera stress beskrev ett par också att de ”flydde” eller sysselsatte sig med annat för att glömma 
bort problemet. Detta kunde vara att titta på serier, träffa vänner, sova och kan kopplas till en 
undvikande copingstrategi. Studenternas beskrivningar tycks stämma överens med tidigare 
forskning (Carver, Schejer & Weintraub, 1989) om dysfunktionell coping som innebär 
undvikande eller förnekande för att tillfälligt minska stress. Ett exempel på detta var studenten 
som försökte reducera examensoron och intalade sig själv att examen var oviktig och lät sig 
distraheras av alternativa aktiviteter för att slippa tänka på problemet.  
     Mycket av det som studenterna beskrev handlar om att de själva behöver hitta strategier för 
att handskas med och minimera stress. Eftersom stress beskrevs som ett återkommande besvär 
och kan ha en stark inverkan på studenternas fysiska och psykiska hälsa kan det vara viktigt att 
lyfta och diskutera fenomenen på ett djupare plan också inom högskolan. Det preventiva arbetet 
skulle kunna bestå av ett ämne i skolan som belyser stress eller att ha temadagar där stress och 
psykisk hälsa diskuteras. Det är också viktigt att studenterna med långvarig stress uppmuntras 
att ta kontakt med någon som kan hjälpa och stödja dem. Studenterna kan ha glädje av att få 
kunskap om hur skadlig stress kan vara för kroppen och hur viktig återhämtningen är. Genom 
att studenterna blir mer medvetna kan de också ta ansvar för att utveckla de verktyg som passar 
dem och öka sin egen förståelse för att det går att hantera stress. Verktyg kan handla om att 
påvisa och medvetandegöra studenternas egna möjligheter att hantera sin situation och att 
planera sina studier och utveckla sin studieteknik. Med rätt verktyg kan individen stärka sin 
inre motståndskraft så att de på ett bättre sätt kan hantera spänningen när den uppstår.  
En utvecklingsmöjlighet för högskolan kan vara ökad samplanering hos lärare för att se över 
hur olika kurser samspelar med belastning och examensperioder. Detta kan tänkas vara särskilt   
viktigt för förstaårsstudenter som kan vara mer utsatta för stressproblem. 
 
 

Studiens styrkor och svagheter 
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En styrka med kvalitativ metod var att intervjun utifrån detta kunde påminna om ett fritt samtal 
där studenterna kunde berätta om sina upplevelser relaterat till stress. En svaghet med 
intervjuerna kan vara att studenterna kan ha ett behov att svara på ett sätt som de tror att 
intervjuaren vill höra och förväntar sig. Detta intryck framkom dock ej. Studenterna upplevdes 
vara ärliga med sina upplevelser om studierelaterad stress. För att få en fördjupad förståelse blir 
följdfrågor av stor betydelse och kan bidra till mer eller mindre information och fördjupning. 
Utifrån begränsad tid för intervjuer kan det vara svårt att göra val av de följd-fördjupningsfrågor 
som är viktigast vilket i sin tur påverkar det resultat som framkommer. 
     I intervjuguiden och studien separerades frågor utifrån områden det vill säga studenterna 
fick först svara på frågan om upplevelse av studierelaterad stress, sedan hur detta påverkade 
dem och efter detta hur de hanterade studierelaterad stress. Intervjuguidens struktur innebar att 
hur de påverkades av en specifik situation och hur de hanterade just denna inte kom i direkt 
anslutning varandra. Om en direkt fråga på upplevelse och påverkan skulle ha kopplats till hur 
de hanterar detta kunde en ökad tydlighet i studenternas process av stress och hantering av 
specifika stressorer/ situationer kunnat framkomma. Detta hade å andra sidan riskerat att göra 
samtalet mindre flytande. Att mer specifikt koppla de olika frågorna och återkoppla till 
studenternas svar i de olika frågeställningarna mer tydligt skulle kunna vara en möjlighet för en 
mer omfattande fördjupad kvalitativ studie i framtiden. 
     En kvalitativ metod möjliggjorde att uppnå en djupare förståelse av ämnet. I studien skulle 
en kvantitativ metod utifrån detta inte vara lämpligt eftersom syftet inte var att mäta resultatet 
utan snarare handlade om att förstå studenternas upplevelse (Bryman, 2008). Bedömningen av 
studiens kvalitativa datainsamling utgick efter två kriterier, tillförlighet och äkthet. Att 
studenterna var av olika kön, i olika ålder och studerade på olika högskole- och 
universitetsprogram har bidragit till variation av urval och upplevelser och därmed uppfyller 
den här studien kriteriet generaliseringsbarhet. För en starkare generaliseringsbarhet och 
evidens skulle dock ett större antal deltagare behövts. Generaliseringsbarhet innebär fördjupade 
beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur (Bryman, 2008). 
     I studien belystes inte tidsperspektivet specifikt, det vill säga hur mycket tid som studenterna 
lade ner och hur de såg på tidsomfattning i relation till heltidsstudier. Detta innebär att det som 
studenterna ser som studierelaterad stress också kan vara relaterad till att de privat hade andra 
åtaganden som gjorde att mängden av den totala stressen blev för hög. Fördjupade frågor skulle 
ha behövt ställas för att förstå mer om hur de förstod och resonerade runt detta, underlaget var 
för litet för att kunna dra några slutsatser. 
     Pålitlighetskriteriet har uppfyllts i och med att alla faser av forskningsprocessen har noggrant 
presenterats. Det insamlade materialet analyserades med målet att vara så objektiv som möjligt. 
Strävan fanns att personliga värderingar inte skulle påverka studien, utifrån detta så uppfylldes 
även kriteriet i tillförlighet. Förhoppningsvis denna studie också skulle hjälpa de medverkande 
att få en ökad förståelse för sin situation och att få bättre bild av hur andra studenter upplever 
dessa olika aspekter av stress. Som tidigare nämnt så var målet att de intervjuade skulle känna 
sig bekväma vid intervjun. Att intervjua om stress skulle kunna öka stressen både i situationer 
men också i förhållande till studier. Genom att en del av studien också berörde hur de hanterade 
stress så syftade studien också till att stärka dem och de fick en möjlighet att reflektera över vad 
det var som gjorde en skillnad för dem. En medvetenhet under studien om att man påverkar och 
kan påverka hur människor förstår och de tankar och känslor som kommer fram i intervjuer har 
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här varit guidande. Intervjuerna utfördes på ett dialogiskt och stödjande sätt och intervjuaren 
tänkte på att i intervjun inte bidra till mer stress utan att leda intervjuerna på ett trevligt sätt. 
Målet var att de intervjuade skulle kunna gå därifrån med en bra känsla. Kvalitativt resultat kan 
inte användas för att generalisera från urval till en population men vi kan göra en teoretisk 
uppskattning av teorins generaliserbarhet (Langemar, 2008). Underlaget var litet men i och med 
att också forskning visar på liknande resultat så finns det skäl att tänka att studien visar på 
resultat som är värda att fördjupa genom en studie med fler deltagare. 
 
 

Framtida studier 

      
Studien har inte särskilt berört kvinnor men det kan vara värt att ta upp att den ideala bild som 
konstrueras och produceras genom sociala medier och i skiftande sammanhang kan påverka 
unga kvinnors självuppfattning. Att inte passa in i den ideala bilden av kvinnan och krav på 
denne kan bidra till att utveckla stress och psykisk ohälsa hos många unga kvinnor. Detta 
område skulle vara intressant att studera vidare. Vidare väcker detta också en rad frågor som 
till exempel om det har det gjorts en studie på hur kvinnors hormonsystem också påverkar 
upplevelse av stress och hur detta kan trigga stress månadsvis. 
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Bilaga 1 
 

                                     Intervjufrågor 

 

Fråga 1. Vad beskriver studenter är orsaken till stress? 
 

Kan du berätta vad stress är för dig? 

Vad är det som du upplever som mest stressande med att vara student? 

Vad anser du i så fall att stressfaktorerna består av? 

 Hur påverkar (ev.) tidspress dina studier? 

Anser du dig ha en väl fungerande studieteknik? 

Kopplar du bort tankar på studier när du är ledig? 

Hur planerar du din vardag? 

Sätter du upp kortsiktiga/långsiktiga studiemål?  

 

Fråga 2. Hur beskriver studenter att det som de ser som studierelaterad stress påverkar dem? 
 

 Kan du beskriva hur stress påverkar dig? 

Hur mår du fysiskt/psykiskt när du upplever stress? 

      -Hur påverkas du kognitiv, sömn, kroppsligt eller ditt liv? 

Upplever du att du kan påverka studierelaterad stress? 

 Om så är fallet – på vilket sätt kan du påverka studierelaterad stress? 

 

Fråga 3 Vilka strategier beskriver studenter att de har för att hantera stress? 
 

 Hur hanterar du studierelaterad stress? 

Kan du berätta hur du kan förhindra stress 

Tänker du på att du har tid att återhämta dig? 

 Hur önskar du att du skulle hantera studierelaterad stress? 

 Hur högskolan kan minska källan till stress? 
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