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Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie var att undersöka vilken av variablerna self-efficacy, 
copingstrategier eller deltagarnas kön som bäst förklarar studenters 
akademiska stress. Vi har även undersökt om det fanns några könsskillnader i 
self-efficacy och val av copingstrategier. Deltagarna bestod av studenter på 
Örebro universitet (n=147) varav 85 var kvinnor och 62 män. Studiens 
mätinstrument var en enkät som bestod av frågor om akademisk stress, generell 
self-efficacy samt copingstrategier. Resultatet visade att användandet av 
emotionsfokuserad coping bäst förklarade studenternas akademiska stress. Det 
fanns även signifikanta könsskillnader i resultatet som visade att kvinnor 
använder emotions- och undvikande coping i högre utsträckning än män, samt 
att kvinnor är mer akademiskt stressade. Däremot fanns inga signifikanta 
könsskillnader gällande problemfokuserad coping och self-efficacy. Slutligen 
diskuteras studiens resultat samt förslag på vidare forskning. 
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Abstract 

The aim with our study was to investigate which of the variables perceived 
self-efficacy, coping strategies or the participants gender that best 
explains students’ academic stress. We have also investigated whether 
there were any gender differences in academic stress, perceived self-
efficacy or in coping strategies. The participants consist of students at 
Örebro University (n=147) of which 85 were women and 62 men. The 
measurement of the study was a questionnaire that consisted of questions 
about academic stress, general self-efficacy and coping strategies. The 
findings showed that emotions-focused coping best explained the students’ 
academic stress. There were also significant gender differences indicating 
that women use emotion-focused coping and avoidant coping to a greater 
extent than men, and that women were more academic stressed than men. 
However, there was no significant gender differences among problem-
focused coping or perceived self-efficacy. Finally, the results of the study 
and suggestion for further research were discussed. 
 
Keywords: Academic stress, self-efficacy, coping strategies, gender 
differences, students. 
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Våra stressade studenter: en studie om akademisk stress, self-efficacy och 
copingstrategier 
 

Att uppleva stress kan ha både positiva och negativa effekter på människor, en 

acceptabel stressnivå kan öka prestationen medan en hög stressnivå minskar prestationen 

(Stevenson & Harper, 2006). Allmän stress definieras som en relation mellan människa och 

miljö som upplevs vara krävande eller överskrider en persons resurser samt riskerar 

välbefinnandet (Folkman & Lazarus, 1984). Folkhälsomyndighetens (2015) rapport om 

studenters psykiska hälsa beskriver stress bland studenter som vanligt förekommande och 

något som negativt påverkar förmågan att bedriva studier och att prestera. Studenternas stress 

beskrivs i största del vara på grund av akademisk belastning samt upplevelse av dåliga 

möjligheter till kontroll och inflytande under sin utbildningstid. 

Studenters stress är också något som blivit ett vanligt område inom forskningsvärlden, flera 

forskare som gjort studier både i Sverige och internationellt beskriver att den främsta källan 

till stress bland studenter är kopplat till att bedriva studierna (Hashim & Zhiliang 2003; 

Ollfors & Andersson, 2007). Vidare har akademisk stress, som kan beskrivas som stress till 

följd av en pågående akademisk utbildning, visat sig vara en viktig faktor för hur studenter 

anpassar sig till studierna. Exempelvis visar tidigare forskning en negativ korrelation mellan 

akademisk stress och akademisk prestation och innebär att ju högre nivå av akademisk stress 

en student upplever, desto sämre presterar de akademiskt (Russell, & Petrie, 1992; Struthers, 

Perry & Menec, 2000). En studie av (Zajacova, Lynch & Espenshadet, 2005) visar dock att 

akademisk stress inte påverkar studenternas generella betyg eller högskolepoäng men att 

akademisk stress till en liten del kan påverka om studenterna fullföljer sin utbildning eller 

inte. En annan studie av Kormi-Nouri, MacDonald, Farahani, Trost & Shokri (2015) har 

studerat tänkbara källor till akademisk stress och har funnit att den största bidragande källan 

var relaterat till akademiska uppgifter i skolan som exempelvis att prestera bra på tentor. 

Ytterligare en källa där studenterna upplevde högre stress var att ha tid för jobb, anhöriga 



VÅRA STRESSADE STUDENTER 
	

4 

samt fritidsaktiviteter. Studien visade dessutom på kulturella skillnader där svenska studenter 

som räknas ingå i den individualistiska kulturen upplever högre akademisk stress än iranska 

studenter som räknas ingå i den kollektivistiska kulturen. 

Tidigare studier argumenterar tidigare studier för att akademisk stress kan påverka 

studenters prestation både i och utanför skolan samt att det finns vissa kulturella skillnader.  

Det leder oss in på frågan huruvida kognitiva processer hos studenter kan påverka den 

akademiska stressen? Att undersöka detta är det huvudsakliga syftet med vår studie, det vill 

säga vilken eller vilka kognitiva processer (self-efficacy och copingstrategier) som bäst 

förklarar studenters akademiska stress. 

Krav och press från omvärlden som bidrar till stress är vanligt hos ett stort antal 

människor. Det finns däremot individuella skillnader i hur man tolkar samt reagerar på 

stressande händelser, liksom i hur det hanteras och hur sårbar man är (Lazarus & Folkman, 

1984). Det teoretiska begreppet stress är idag väletablerat och har definierats av en mängd 

olika teoretiker, Lazarus & Folkmans (1984) teori om hur stress uppstår hos människor 

innehåller två komponenter även kallade primary appraisal och secondary appraisal. Primary 

appraisal innebär att göra en bedömning av om en situation är stressande, irrelevant eller 

positiv. Om situationen bedöms som stressande finns det tre olika former av stress, den första 

är skada eller förlust som innebär stress över något redan befintligt, exempelvis sjukdom. Den 

andra formen av stress är hot, detta innebär att personen förväntar sig något hotfullt i 

framtiden. Utmaning är den tredje formen av stress, den syftar till känslan inför att kunna 

bemästra en utmaning eller svår situation. Secondary appraisal uppstår först efter den första 

bedömningen av situationen. Här gör individen en bedömning av förmågan att kontrollera 

eller klara av den stressande situationen. Tankarna om huruvida personen tror sig kunna 

hantera situationen eller inte har visat sig ha en stor inverkan på upplevelsen av stress 

(Lazarus & Folkman, 1984). Om personen exempelvis tvivlar på sin förmåga att hantera 
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situationen kommer stressnivån vara högre än om situationen bedöms som kontrollerbar. 

Alltså är reaktionen på stress situationsbunden och kan hanteras på olika sätt av samma 

person beroende på kontexten. 

Lazarus & Folkmans (1984) teori om stress och att reflektera över sin egna förmåga 

att kunna hantera en stressande situation har många likheter med det psykologiska begreppet 

Self-efficacy. Teorin beskriver exempelvis att self-efficacy är en stark faktor för att hantera 

stress (Lazarus & Folkman, 1987). Begreppet self-efficacy grundar sig i en mer övergripande 

teoretisk bakgrund känd som social cognitive theory. Denna teori betonar rollen av 

observationsinlärning, sociala erfarenheter och kognitiva färdigheter såsom självmedvetenhet 

samt självreflektion, främst när det gäller att utveckla en personlighet, men också för att 

hantera stress (Bandura, 1997). Albert Bandura, som är grundaren till social cognitive theory 

beskriver begreppet upplevd self-efficacy som reflektioner kring den egna förmågan att klara 

av handlingar i en särskild situation. Med andra ord en persons upplevelse av kontroll över 

kognitiva uppgifter. Self-efficacy anses därför ha en central roll i beteendemässig prestation, 

ansträngning och uthållighet (Bandura, 1997). Låg känsla av self-efficacy kan därför resultera 

i stress som försämrar funktionsnivån, det vill säga att personer som uppskattar sig själva som 

oförmögna att utöva kontroll över kognitiva uppgifter upplever en högre stressnivå och 

mental belastning än de som har utvecklat en stark känsla av kontroll (Bandura, Cioffi, Taylor 

& Brouillard, 1988).  

Värt att diskutera är hur self-efficacy bör mätas i akademiska sammanhang. Tidigare 

studier argumenterar exempelvis för att man bör mäta områdesspecifik self-efficacy 

(akademisk self-efficacy) och inte generell self-efficacy vid studier om akademiska stress 

(Zajacova m.fl. 2005). Däremot finns också argument för att mäta generell self-efficacy då det 

visat sig att tidigare erfarenheter som genererat i hög self-efficacy leder till framgång inom 

akademisk prestation. Personer med hög generell self-efficacy är benägna att använda tidigare 
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erfarenheter för att bemästra nya utmaningar, och i sin tur mer benägna att lyckas akademiskt 

(Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-dunn, Jacobs, & Rogers, 1982). Även Bandura 

(1977) förklarar att self-efficacy är en process som byggs upp successivt av tidigare 

framgångar. Då deltagarna i vår studie studerar sitt första respektive andra år på universitet 

och inte har någon bred erfarenhet av den akademiska världen så ger detta oss grund för att 

mäta huruvida generell self-efficacy påverkar akademisk stress. 

Tidigare studier har exempelvis visat att generell self-efficacy kan påverka studenters 

akademiska prestation samt resultat (Multon, Brown & Lent, 1991; Luszczynska, Gutiérrez-

Doña & Schwarzer, 2005). När en student exempelvis tvivlar på sin generella förmåga att 

klara av en uppgift påverkar det även hur studenten presterar i skolan, alltså att de snarare 

oroar sig över sin förmåga än att fokusera på studierna (Bandura, 1997). Slutligen visar flera 

studier att nivå av generell self-efficacy även kan förutsäga huruvida de stannar kvar i skolan 

eller hoppar av (Lay, 1992; Ferrari, Parker & Ware, 1992). Sammanfattningsvis så antyder 

tidigare studier på ett samband mellan generell self-efficacy och det akademiska området, dels 

på att self-efficacy kan påverka stressnivån men också ge grund för studenters akademiska 

framgång eller avhopp.  

För att få en djupare förståelse om hur studenters generella self-efficacy leder till akademisk 

stress så finns det behov av en djupare förståelse för hur akademisk stress hanteras. Inom 

psykologin definieras olika sätt att hantera stress i allmänhet för coping. Lazarus och Folkman 

(1984) beskriver coping som ett ständigt förändrande kognitivt beteende som hanterar 

specifika krav som uppfattas som krävande eller överskridande för en persons resurser. Att 

hantera dessa krav kan dels betyda att aktivt agera för att minska stressorerna men kan även 

betyda att undvika eller tolerera dem. Att hantera stressorer beskrivs också vara 

situationsbundet till olika kontexter såsom en upplevd stressad vardag eller skolsituation. Med 

andra ord så reagerar människor olika när det utsätts för stressande situationer eller krav och 
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använder olika strategier för att hantera stress. Huruvida stressande situationer hanteras kan 

delas in i tre olika strategier, emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping samt 

undvikande coping. Emotionsfokuserad coping handlar om att hantera de känslor som 

framkallas av stressen. Detta genom att förneka fakta om den stressande situationen. Det kan 

också innebära att undvika att tro det värsta eller att klandra sig själv för de känslor man 

känner genom att exempelvis reflektera över hur mycket värre situationen skulle kunna vara 

eller att oroa sig över att det inte finns någon lösning. Problemfokuserad coping handlar om 

att definiera problemet som skapar stressen, hitta olika lösningar, överväga för- och nackdelar 

för att sedan välja en lösning och agera på en gång (Lazarus & Folkman, 1984; Cohan, Jang & 

Stein, 2006). Undvikande coping räknas i vissa sammanhang som en form av 

emotionsfokuserad coping, då de olika strategierna liknar varandra och innebär att minska 

ansträngningen för att hantera stressen genom undvikande av situation. Undvikande coping 

kan delas in i två underkategorier, emotionellt undvikande som innebär att fly från stressorer 

genom exempelvis TV-tittande eller att ringa en vän, samt beteendemässigt undvikande som 

innebär att exempelvis unna sig något gott att äta eller köper något till sig själv (Carver, 

Scheier & Weintraubs, 1989; Cohan, Jang & Stein, 2006). Sammanfattningsvis kan coping 

beskrivas som en skiftande kognitiv process som grundar sig i relationen mellan person och 

miljö, detta innebär att människor kan ändra copingstrategi beroende på hur situationen ser ut. 

Exempelvis kan en student som tenderar att främst använda sig av problemfokuserad coping 

även använda sig av både emotionsfokuserad- och undvikande coping beroende på kontexten. 

Heiman & Karivs (2005) studie om coping visar att det finns ett signifikant samband 

mellan vilken copingstrategi studenterna använder och hur akademiskt stressade de är. 

Dessutom visar tidigare studier att emotionsfokuserad coping är den mest förekommande 

strategin bland studenter för att hantera akademisk stress (Heiman & Kariv, 2005; Brougham, 

Mendoza, Miller & Zail, 2009; Forlini, Hall, Jensen & Patridge, 2016). Detta innebär alltså att 
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studenterna tenderar att främst hantera de känslor som skapar den akademiska stressen och 

inte den bakomliggande orsaken. Gemensamt för samtliga studier som nämnt ovan är att 

studenters stresshantering verkar vara en central del i hur akademiskt stressade de är. 

För att sammanfatta tidigare forskning så har både self-efficacy och coping ett 

samband med akademisk stress bland studenter. För att studera detta ämne vidare så kommer 

vi därför i denna studie mäta studenterna i akademisk stress, self-efficacy, samt 

copingstrategier.  

Ytterligare en variabel att beakta i vår studie är hur studenternas kön påverkar 

resultatet. När det gäller akademisk stress så har det exempelvis visat sig att kvinnliga 

studenter i Sverige och internationellt har en högre akademisk stressnivå än manliga (Kormi-

Nouri m.fl., 2015; Rydström, 2009; Misra & McKean, 2000). Akademiskt self-efficacy har 

också visat sig skilja mellan könen där tidigare studier visat att manliga studenter tenderar att 

ha högre akademisk self-efficacy än kvinnliga (Huang, 2013), däremot verkar tidigare studier 

inte funnit några könsskillnader när det gäller generell self-efficacy (Tong & Song, 2004). 

Slutligen visar studier även på könsskillnader inom coping, där emotionsfokuserad coping 

generellt förekommer i högre utsträckning hos kvinnor än hos män (Carver m.fl., 1989; Kelly, 

Tyrka & Carpenter, 2008). I och med att undvikande coping kan räknas som en typ av 

emotionsfokuserad coping visar även studier att kvinnor tenderar att använda mer undvikande 

coping än vad män gör (Lawrence, Ashford & Dent, 2006). Problemfokuserad coping 

förekommer däremot i högre utsträckning hos män än hos kvinnor (Matud, 2004). 

Trots att tidigare studier redan visat att det finns könsskillnader när det gäller 

akademisk stress, self-efficacy och coping så behöver vi ändå se över könsskillnader i vår 

studie i hur studenterna upplever akademisk stress, vilken nivå av self-efficacy de har samt 

vilken copingstrategi de använder mest. Detta är för att kunna säkerställa att könsskillnader 

finns i samtliga variabler innan vi analyserar vad som bäst förklarar akademisk stress. 
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Sammanfattningsvis finns det flera orsaker som kan bidra till akademisk stress bland 

studenter. Vad vi redan vet från tidigare forskning är att self-efficacy påverkar akademisk 

prestation, samt att vilken copingstrategi som en student tenderar att använda påverkar graden 

av akademisk stress. Vad vi däremot inte vet är vilken av dessa kognitiva processer som 

förklarar akademisk stress bäst. Vi fann en studie av Cummings & Dwyer (2001) som redan 

har studerat hur dessa variabler påverkar akademisk stress hos studenter i Kanada. Värt att 

nämna är att deras resultat inte överenskommer med vad tidigare forskning visat. Deras studie 

visade exempelvis att akademisk stress inte har ett samband med varken self-efficacy, 

emotionsfokuserad-eller problemfokuserad coping.  

Vi kommer därför att studera detta vidare i vår studie och se om vi finner ett samband 

samt om det är self-efficacy, coping (emotionsfokuserad, problemfokuserad eller undvikande 

coping) eller studenternas kön som bäst förklarar akademisk stress. Vår hypotes är att låg nivå 

av self-efficacy genererar i hög akademisk stress samt att emotionsfokuserad coping är den 

mest förekommande copingstrategi bland studenterna. För att fördjupa oss ytterligare kommer 

vi också att mäta studenterna i specifika typer av akademisk stress, från stress som upplevs i 

skolan till stress som uppstår genom en obalans i kommunikationen med universitetet samt 

stress som uppstår i andra aspekter i livet utanför skolan. För att kunna genomföra detta ska vi 

besvara följande frågor: 

1. Finns det ett signifikant samband mellan self-efficacy och akademisk stress? 

2. Finns det signifikant samband mellan de olika copingstrategierna och akademisk stress? 

3. Finns det några könsskillnader i akademisk stress, self-efficacy respektive i studenternas 

copingstrategier? 

4. Vilken av variablerna (kön, self-efficacy eller copingstrategier) förklarar akademisk stress 

bäst? 

Metod 
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Deltagare 

Deltagarna består av 147 studenter, 85 kvinnor (58 %) och 62 män (42 %) i åldrarna 

mellan 18 och 48 år (M= 22.7, SD= 4.5).  Sex deltagare har räknats som bortfall då dessa inte 

svarade fullständigt på de demografiska frågorna i enkäten. Deltagarna studerar på Örebro 

universitet i tre av de större programmen på A och B nivå. Av dessa deltagare studerade 40 

stycken (27,2 %) psykologi, 26 stycken (17,7 %) kriminologi och 81 stycken (55,1 %) 

ekonomi. 

Mätinstrument 

Enkäten innehåller frågor från redan befintliga mätinstrument. Frågorna berör 

akademisk stress, upplevd self-efficacy och copingstrategier som sammanlagt består av 61 

frågor där 4 av frågorna handlar om deltagarnas bakgrund, det vill säga ålder, kön, 

studieområde, samt antal lästa terminer. 

Academic stress scale. För att mäta akademisk stress har vi använt mätinstrumentet 

Academic stress (Zajacova m.fl., 2005), översatt till svenska som består av 27 frågor. 

Deltagarna har svarat hur stressande uppgifterna som efterfrågas upplevs och har uppskattats 

genom en elvagradig likertskala från 0-10, där 0 står för “inte alls stressande” och 10 står för 

“extremt stressande”. Cronbach’s Alpha visade en alpha koefficient på α = .94. De 27 

frågorna kan i linje med Zajacova m.fl, (2005) delas in i fyra följande delskalor: (1) 

svårigheter med akademisk prestation i skolan, exempelvis “prestera bra på tentor” samt “ta 

bra anteckningar under föreläsningar”, (2) svårigheter att prestera akademiskt utanför skolan, 

exempelvis “hinna med nödvändig läsning” samt “förberedelse inför tentor”, (3) svårigheter 

att interagera med universitetet, exempelvis “att förstå mina lärare” samt “ställa frågor i 

klassrummet”. (4) svårigheter att hinna med andra saker utanför skolan, exempelvis “hinna 

med både skola och fritid” samt “hinna med att umgås med familjemedlemmar”.  
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General self-efficacy scale. För att mäta self-efficacy har vi tillämpat Hensings, Löve 

& Moore (2011) översatta svenska version om generell self-efficacy som består av 10 

påståenden. Exempel på påståenden är “jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara 

anstränger mig tillräckligt”, “i oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera” och “tack 

vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter”. Det är en 

fyrgradig likertskala från 1-4 där 1 står för “stämmer inte alls” och 4 står för “stämmer helt”. 

Reliabilitetsanalysen föreslog att ta bort ett påståene från instrumentet som drog ned 

Cronbach’s Alpha värdet till α = .64. Genom att ta bort fråga tre visade Cronbach’s Alpha 

istället en alpha koefficient på α = .84, och det är denna vi har använt oss av i analysen av 

resultatet. 

Coping inventory for stressful situations scale. För att undersöka vilka 

copingstrategier som deltagarna använder sig av har vi tillämpat Coping Inventory for 

Stressful Situations Short form Scale (CISS-SF), som är en avskalad version av CISS (Cohan, 

Jang & Stein, 2006), vi använde oss av en version översatt till svenska. Instrumentet består av 

21 påståenden med tre delskalor som är emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping 

samt undvikande coping. Exempel på påståenden inom emotionsfokuserad coping är “oroar 

mig över att inte kunna hantera situationen” och “klandrar mig själv för att ha hamnat i den 

här situationen”. Exempel på påståenden inom problemfokuserad coping är “fokuserar på 

problemet och hur jag kan lösa det” och “gör något för att rätta till situationen på en gång”. 

Två exempel på påståenden inom undvikande coping är “köper något till mig själv” och “tar 

en paus och undviker situationen”. Det är en fem gradig likertskala från 1-5 där 1 står för 

“inte alls” och 5 står för “väldigt mycket”. Vi har gjort en faktoranalys som indikerar på att 

instrumentet mäter tre faktorer: problemfokuserad coping med Cronbach’s Alpha koefficient 

α = .82, emotionsfokuserad coping med Cronbach’s Alpha koefficient α = .82 och undvikande 

coping med Cronbach’s Alpha koefficient α = .75. 
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Procedur 

Vi besökte sammanlagt sex föreläsningar på Örebro universitet. Vi mailade föreläsare i 

förhand för att få godkännande om att komma och dela ut samt samla in enkäter och 

tillhörande missivbrev i slutet av föreläsningarna. I missivbrevet framgick studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt samt att enkätsvaren hanterades konfidentiellt. Våra mailadresser för 

eventuella frågor fanns även med i missivbrevet. De som ville delta fick sitta kvar i 

klassrummet och fylla i enkäten i utbyte mot kaffe och fika.  

Statistiska analyser 

Datan analyserades i Statistical Package for Social Sciences. Vi började med att göra 

en deskriptiv analys av akademisk stress för att se om akademisk stress förekom bland 

studenterna. Vi ville även se över hur stressade de var i de fyra enskilda områdena av 

akademisk stress (det vill säga akademisk stress relaterat till skolan, utanför skolan, interagera 

med universitetet samt hantera jobb, familj och fritid). 

Vi genomförde sedan en Pearson korrelationsanalys för att se om det fanns en 

signifikant korrelation mellan akademisk stress och self-efficacy, mellan akademisk stress och 

de olika copingstrategierna samt mellan akademisk stress och kön. Sedan genomfördes fem 

oberoende t-test för att undersöka könsskillnader i akademisk stress, self-efficacy samt i 

emotionell, problemfokuserad- samt undvikande coping. Slutligen gjorde vi en multipel 

regressionsanalys för att se vilken av variablerna som bäst förklarade akademisk stress. 

 
Resultat 

Vi genomförde först en deskriptiv analys (se tabell 1) som visade studenternas totala 

akademiska stressnivå (M= 4.80, SD= 1.65). Resultatet från de olika områdena visade att 

studenterna upplevde högre stress inom vissa områden än andra. Högst nivå av stress 

upplevde studenterna i att prestera akademiskt utanför skolan (M= 5.46, SD= 1.73), det vill 

säga att exempelvis hinna med nödvändig läsning eller att förbereda sig inför tentor. Ett annat 
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område där studenterna upplevde högre stress är svårigheter med akademisk prestation i 

skolan, det vill säga att exempelvis ta bra anteckningar på föreläsningar samt att prestera bra 

på tentor. Lägst nivå av akademisk stress uppgav studenterna i området att interagera med 

universitetet (M=3.37, SD=1.90). 

 
 

Finns det ett signifikant samband mellan self-efficacy och akademisk stress? 

Vi genomförde därefter en Pearson korrelationsanalys (se tabell 2) som visade att det 

fanns en negativ signifikant korrelation mellan self-efficacy och akademisk stress r (147) = -

.38, p = .001. Alltså, ju lägre grad av self-efficacy som studenterna upplever desto högre grad 

av akademisk stress tenderar de att uppleva. 

Finns det ett signifikant samband mellan de olika copingstrategierna och akademisk 

stress? 

Vi genomförde ännu en Pearson korrelationsanalys (se tabell 2) som visade att det 

fanns en positiv signifikant korrelation mellan emotionsfokuserad coping och akademisk 

stress r (147) = .54, p= .001. Mer specifikt tenderade de studenter som använde sig av 

emotionsfokuserad coping att uppleva högst grad av akademisk stress. Sedan gjorde vi en 

Pearson korrelationsanalys som visade att det även fanns en positiv signifikant korrelation 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse på total akademisk stress samt dess fyra delskalor. 

Variabler       N= 147 
 M          SD 

 
 

   

1. Total akademisk stress      4.80 1.65   
2. I skolan  
3. Utanför skolan  
4. Interagera med universitetet  
5. Hantera jobb, familj och fritid 

     5.36 
   5.46 
   3.37 
   4.96 

1.90 
1.73 
1.90 
2.10 

   
   
 

 

Notera: Akademisk stress uppskattad från 0 (låg stress) – 10 (hög stress). Variabel (1) berör 
akademisk stress inklusive alla områden. Variabel (2) berör svårigheter med akademisk 
prestation i skolan. Variabel (3) berör svårigheter att interagera med universitetet. Variabel 
(4) berör svårigheter att hinna med andra saker utanför skolan. 
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mellan undvikande coping och akademisk stress r (147) = .26, p= .001, även detta innebär att 

de studenter som använder undvikande coping tenderar att uppleva en högre akademisk 

stressnivå. Slutligen gjorde vi en Pearson korrelationsanalys mellan problemfokuserad coping 

och akademisk stress, denna visade inte på någon signifikant korrelation r (147) = -.14, p=.08. 

Sammanfattningsvis, ju mer en student tenderar att använda emotionsfokuserad eller 

undvikande coping desto större är sannolikheten att de upplever hög akademisk stress. 

Tabell 2 

Bivariata korrelationer för variablerna. 

Variabler                    1        2                  3        4     5 
1. Akademisk stress                  1 -.38***   -.14       .54***   .26*** 
2. Self-efficacy 
3. Problemfokuserad coping 

                 1     .39*** 
    1 

-.38*** 
-.09 

 -.06 
  .08 

4.Emotionsfokuserad coping       1              .23** 
5. Undvikande coping                       1 

Notera: (N=147). *p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Finns det några könsskillnader i akademisk stress, self-efficacy respektive i studenternas 

copingstrategier? 

Det första oberoende t-testet (se tabell 3) utfördes för att mäta könsskillnader i 

akademisk stress. Analysen visade att det en signifikant skillnad mellan kvinnliga och 

manliga studenter i akademisk stress totalt t (145) = 4.31, p= .001, (kvinnor: M= 5.28, SD= 

1.51, män: M= 4.15, SD= 1.61). Dessutom upptäcktes könsskillnader i de fyra områden inom 

akademisk stress där kvinnliga studenter upplevde en högre akademisk stressnivå än manliga i 

samtliga områden. Alltså högre akademisk stress i skolan (kvinnor: M=5.79, SD= 1.80, män: 

M=4.75, SD=1.91), utanför skolan (kvinnor: M= 5.99, SD= 1.56, män: M= 4.73, SD= 1.70), i 

att interagera med universitetet (kvinnor: M= 3.87, SD=1.88, män: M=2.92, SD= 1.81), samt i 

att hantera jobb, familj och fritid (kvinnor: M= 5.54, SD= 1.90, män: M= 4.14, SD= 2.08. 
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Därefter genomförde vi fyra separata oberoende t-test för att mäta medelvärdet hos 

kvinnor och män i self-efficacy samt de olika copingstrategierna (se tabell 4), det första t-

testet ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män på grad av generell self-efficacy. Det 

andra t-testet däremot visade signifikanta skillnader i vilken utsträckning kvinnor och män 

använde emotionsfokuserad coping, t (145)= 4.41, p = .001. Det vill säga att kvinnor tenderar 

i större utsträckning än män att använda sig av emotionsfokuserad coping (kvinnor: M= 3.24, 

SD= .81, män: M= 2.67, SD= 0,71). Det andra t-testet visade dessutom signifikanta skillnader 

mellan i vilken utsträckning kvinnor och män använde undvikande coping, t (145)= 3.69, p 

=.001, det vill säga att kvinnor använder undvikande coping i större utsträckning än män 

(kvinnor: M= 3.12, SD= ,72, män: M= 2.66, SD= .77). Det tredje t-testet visade däremot 

ingen signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor använder sig av problemfokuserad 

coping.  

Tabell 3 
 
Medelvärde och standardavvikelse (SD) för kvinnor och män på total akademisk stress samt 

dess fyra områden. 

         Kvinnor    Män    
Variabler      M SD M SD  t p 

1. Total akademisk stress 
2. I skolan 

     5.28 
   5.79 

1.51 
1.80 

4.15 
4.75 

1.60 
1.92 

4.31 
3.36 

.000 

.001 
3. Utanför skolan 
4. Interagera med universitetet 
5. Hantera jobb, familj och fritid 

     5.99 
   3.87 
   5.54 
  

1.56 
1.88 
1.90 
 

4.73 
2.92 
4.14 
 

1.70 
1.81 
2.08 
 

  4.64 
  3.07 
  4.22 
   

.000 

.002 

.000 
 

Notera: (N=147). Akademisk stress mäts från 0 (låg stress) – 10 (hög stress). Variabel (1) 
berör akademisk stress inklusive alla områden. Variabel (2) berör svårigheter med akademisk 
prestation i skolan. Variabel (3) berör svårigheter med akademisk prestation utanför skolan. 
Variabel (4) berör svårigheter att interagera med universitetet. Variabel (5) berör svårigheter 
att hinna med andra saker utanför skolan. 
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Vilken av variablerna (kön, self-efficacy eller copingstrategier) förklarar akademisk 

stress bland studenterna bäst? 

För att avgöra vilken av faktorerna kön, self-efficacy eller någon av de olika 

copingstrategierna som förklarar akademisk stress bäst har vi gjort en multipel 

regressionsanalys (se tabell 5). Vi har valt att endast ha med de copingstrategier som var 

signifikanta i den bivariata analysen, alltså är endast emotionsfokuserad- och undvikande 

coping med i regressionsanalysen.  De fyra olika faktorerna förklarar 37 % av variansen inom 

akademisk stress F (5.146)= 16.45, p= .001. Kön visade en unik negativ signifikant effekt på 

akademisk stress β= -.144, p= .051, detta innebär att kvinnor tenderar att ha en högre 

akademisk stressnivå än män även när vi kontrollerat för self-efficacy och de olika 

copingstrategierna. Även generell self-efficacy visade en unik negativ signifikant effekt på 

akademisk stress β= -.181, p= .023, det vill säga att låg känsla av self-efficacy genererar i hög 

känsla av akademisk stress. Emotionsfokuserad coping visade en unik positiv signifikant 

effekt på akademisk stress β= .389, p= .001, vilket innebär att de studenter som använder 

emotionsfokuserad coping tenderar att ha en hög akademisk stressnivå även då man 

kontrollerar för de andra variablerna. Däremot fanns ingen unik signifikant effekt på 

Tabell 4 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) för variablerna. 

          Kvinnor    Män   
Variabler      M SD M SD  t p 

1.. Self-efficacy  
2. Emotionsfokuserad coping 
3. Undvikande coping 
4. Problemfokuserad coping 

     2.78 
   3.24 
   3.12 
   3.63 

  .60 
  .81 
  .72 
  .66 

2.92 
2.67 
2.66 
3.57 

  .40 
0.71 
  .77 
  .67 

 -1.68 
  4.41 
  3.69 
   .58 

.095 

.001 

.001 

.563 
Notera: (N=147). Akademisk stress skala 0 (låg) – 10 (hög); self-efficacy skala 1 (låg) – 4 
(hög); copingstrategier skala 1 (låg) – 5 (hög). 
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undvikande coping. Av alla faktorer i regressionsanalysen var det emotionsfokuserad coping 

som bäst förklarade akademisk stress.  

 

Diskussion 

Vår studie genomfördes för att undersöka vad som bäst förklarade studenters 

akademiska stress av self-efficacy, copingstrategier eller studenternas kön. Vad vi har lärt oss 

är att emotionsfokuserad coping förklarar den akademisk stressen bäst. Resultatet visade även 

likt vad Folkhälsomyndighetens (2015) rapport argumenterade för att det råder akademisk 

stress bland studenter. Dessutom visade vårt resultat likt vad tidigare svensk samt 

internationell forskning kommit fram till att det finns könsskillnader i akademisk stress 

(Kormi-Nouri m.fl., 2015; Rydström, 2009; Misra & McKean, 2000), mer specifikt att 

kvinnliga studenter upplever något högre akademisk stress än manliga studenter både i 

Sverige och internationellt.  

Tidigare studier har även argumenterat för olika orsaker till stress, vissa studier kom 

fram till att self-efficacy har en betydande roll för generell stress (Bandura, 1997) medan 

andra studier visade att val av copingstrategier har en betydande roll i akademisk stress 

(Heiman & Kariv, 2015) Vår studie genomfördes därför för att undersöka vad som förklarar 

den akademiska stressen bäst av dessa variabler genom att sammanföra både self-efficacy, 

copingstrategier och studenternas kön tillsammans i en regressionsanalys. Vi argumenterade 

för att låg self-efficacy skulle generera i hög akademisk stress, vilket vårt resultat också 

Tabell 5 

Multipel regressionanalys för variablerna med akademisk stress som outcome variable. 

Akademisk stress B SE B  β  t  p 

1. Kön  -.48 .25 -.14 -1.96 .051 
2. Self-efficacy -.57 .25 -.18 -2.30 .023 
3. Emotionsfokuserad coping  .78 .16  .39  5.03 .001 

  5. Undvikande coping                                    .27             .15             .13            1.77        .080 
      Notera: (N=147).  
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visade. Studenterna som upplevde negativa tankar om sin förmåga i allmänhet tenderade att 

ha en högre akademisk stressnivå. Enligt Banduras (1997) teori så har self-efficacy en stor roll 

i människans beteendemässiga prestation, ansträngning och uthållighet. Detta kan appliceras 

på de studenter som har deltagit i vår studie, då låg self-efficacy hos studenterna troligt 

resulterar i att den akademiska prestationen minskar, att de inte anstränger sig på samma nivå 

som en student med hög self-efficacy hade gjort, samt att uthålligheten försämras. Allt detta 

är faktorer som kan bidra till den akademiska stressen, vilket är vad vi har sett bland 

studenterna med låg self-efficacy på Örebro universitet.  

  Likt vad tidigare studier argumenterade för så visade även vår studie att 

emotionsfokuserad coping är det mest förekommande strategin för att hantera akademisk 

stress (Heiman & Kariv, 2005; Brougham m.fl, 2009; Forlini m.fl, 2016). Vad vår studie 

däremot har bidragit med för ny vetskap om studenters coping är att emotionsfokuserad 

coping förklarar akademisk stress bättre än både deltagarnas kön och nivå av self-efficacy. 

Lazarus & Folkman (1984) beskriver i sin teori att emotionsfokuserad coping kan innebära att 

förneka fakta om den stressande situationen eller att klandra sig själv. I studenternas fall 

innebär detta tendensen att hantera de känslor angående sin akademiska stress negativt istället 

för att hantera den faktiska orsaken som leder till stressen. Det kan vara att försöka minska sin 

stress och/eller ångest inför en tentamen på andra sätt än att studera inför den, exempelvis att 

oroa sig över att inte kunna hantera situationen eller att klandra sig själv. Ytterligare en 

upptäckt i vår studie som också har bekräftats i tidigare forskning är att emotionsfokuserad 

coping verkar förekomma i högre utsträckning bland kvinnliga studenter än hos manliga 

(Lawrence m.fl, 2006). 

För att kunna mäta studenternas stress djupare och ta reda på källan till den 

akademiska stressen delade vi i linje med Zajacova m.fl. (2005) in frågorna i enkäten i fyra 

olika delskalor som representerar olika områden av akademisk stress. Dessa fyra var 
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svårigheter i skolan, svårigheter utanför skolan, svårigheter att integrera med universitetet och 

slutligen svårigheter att hantera jobb, familj och fritid. Högst stress uppgav studenterna 

uppleva i kategorin “stress utanför skolan” exempelvis förberedelser inför tentor. Stressnivån 

bland studenterna var lägst i kategorin “interagera med universitetet”, exempelvis att förstå 

sina lärare. Studenterna har alltså rapporterat högre stressnivå om uppgifter som handlar om 

att de måste ta ansvar över att studierna blir gjorda, än att kommunicera och prata med 

exempelvis skolans personal. Dessa resultat ligger i linje med forskning av Kormi-Nouri m.fl. 

(2015) som menar att den största källan till stress ligger i det akademiska där studenter måste 

ta ansvar över sina egna studier och att de utförs både i skolan och utanför skolan. En annan 

upptäckt var att kvinnor upplevde högre akademisk stress än män i samtliga områden inom 

akademisk stress vilket också går i linje med tidigare forskning (Kormi-Nouri m.fl., 2015; 

Rydström, 2009; Misra & McKean, 2000). En intressant spekulering till detta skulle kunna 

vara kopplingen att kvinnor tenderar att använda mer emotionsfokuserad coping än män och 

som därefter leder till att det är de kvinnliga studenterna som upplever mer akademisk stress. 

En förvånande upptäckt i vår studie är att vi inte fann någon skillnad mellan män och 

kvinnor i användandet av problemfokuserad coping, detta resultat skiljer sig mot tidigare 

forskning som visat att manliga studenter tenderar att använda problemfokuserad coping i 

större utsträckning än kvinnliga (Matud, 2014). En anledning till detta kan vara kulturella 

skillnader. Exempelvis argumenterar Kormi-Nouri m.fl. (2015) att det finns kulturella 

skillnader inom akademisk stress och mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer. 

Eftersom vår studie visar på en korrelation mellan akademisk stress och copingstrategier så 

kan möjligheten finnas att den kulturella aspekten också påverka vilken copingstrategi 

studenterna använder och därmed förklara varför vår studie skiljer sig mot andra 

internationella studier inom problemfokuserad coping.  
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Den kulturella aspekten kan också vara orsaken till att Dwyer & Cummings (2001) 

resultat skiljer sig från dels våra resultat men även tidigare forskning då deras studie 

genomfördes i Kanada. Detta ökar sannolikheten att kunna dra slutsatsen likt (Kormi-Nouri, 

m.fl., 2015) att skillnader i akademisk stress i olika kulturer kan bero på en mängd olika 

faktorer. 

En av studiens begränsningar är att vi inte hade möjlighet att se över eventuella 

skillnader i de program som studenterna studerar. Detta är på grund av en ojämn fördelning 

mellan grupperna i vår studie där våra deltagare bestod av 27,2 % psykologstudenter, 17,7 % 

kriminologistudenter och 55,1 % ekonomistudenter. På grund av den ojämna fördelningen av 

deltagarna har vi inte gjort någon analys på skillnader mellan programmen i denna studie. En 

annan begränsning är att vi endast har deltagare från tre program av cirka 85 program totalt på 

Örebro universitet. Det finns möjlighet att programmen exempelvis skilja sig åt i upplägg, 

krav och svårighetsgrad som kan påverka nivån av akademisk stress. Därför hade deltagare 

från fler program samt en mer jämn fördelning av grupperna bidragit till ett mer 

generaliserbart resultat på Örebro universitet. Det skulle däremot vara intressant för vidare 

forskning att undersöka, det vill säga skillnaden i akademisk stress mellan flera olika program 

och på flera akademiska nivåer. En tredje begränsning att ha i åtanke är att 

psykologstudenterna som medverkat i vår studie kan ha svarat annorlunda än de andra 

deltagarna i enkäten och därmed påverkat resultatet, detta på grund av att de har viss 

förkunskap i psykologi och kan ha identifierat vad som undersöktes i enkäten. 

De styrkor som studien har är tillförlitligheten i mätinstrumenten, vi har endast använt 

oss av väletablerade redan befintliga mätinstrument samt varit noggranna med att de har hög 

reliabilitet. När enkäterna delades ut var vi också noggranna med instruktioner gentemot 

deltagarna och gav dem de förutsättningar de behövde för att svara i form av god tid och 

pennor. Vi tog även hänsyn till respondenternas konfidentialitet i form av tydlighet med att 
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inga obehöriga skulle kunna ta del av deras svar, detta tror vi kan ha gjort att deltagarna 

upplevde trygghet att kunna svara sanningsenligt. En annan styrka är att enkäterna delades ut 

fysiskt ute på universitetet och inte digitalt via något internetbaserat forum eller via mail. 

Detta har bidragit till att vi vet vilka våra deltagare är, det vill säga vilket program och på 

vilken akademisk nivå de läser, samt att de studerar på Örebro universitet. Vår 

insamlingsmetod minimerar därför risken för selektionsbias, alltså att inte kunna kontrollera 

vilka deltagarna är. Ytterligare en styrka är att alla deltagare kan mätas i alla aspekter som 

enkäten innehåller, det vill säga att oavsett om en student är stressad eller inte så kan personen 

delta i studien. Detta gäller även oavsett om studenten har hög eller låg self-efficacy samt 

oavsett vilken copingstrategi som är den mest förekommande för att hantera akademisk stress. 

Akademisk stress har alltså blivit ett aktuellt forskningsområde där listan på saker som 

studenterna kan tänkas stressa sig över som kan göras lång. Vi har i denna studie funnit 

mönster av vad som upplevs som mest stressande bland studenterna, samt både vad som ökar 

och minskar den akademiska stressen. Något som majoriteten våra studenter har gemensamt 

är att de upplever mest akademisk stress i uppgifter utanför skolan, mer specifikt att 

exempelvis förbereda sig inför tentor eller att hinna med nödvändig läsning. Något vi dragit 

lärdom av samt bidragit med för ny vetskap är att studenters sätt att hantera den akademiska 

stressen i form av coping, mer specifikt emotionsfokuserad coping är den faktorn som bäst 

förklarade akademisk stress bland våra deltagare.  

Trots denna slutsats så har vår studie dessutom visat att generell self-efficacy, mer 

specifikt studenternas kognitiva kontroll av deras egen förmåga att klara av generella 

handlingar, påverkar nivån av akademisk stress. En slutsats att dra är rekommendationen att 

öka medvetenheten om coping bland studenter i syfte att använda mer effektiva 

copingstrategier än emotionsfokuserad coping för att förebygga akademisk stress. En annan 

rekommendation är att aktivt försöka öka nivån av generell self-efficacy. Vårt sista förslag för 
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vidare forskning är därför att undersöka hur studenter kan minska användandet av 

emotionsfokuserad coping och öka nivån av self-efficacy. Att uppleva stress kan ha både 

positiva och negativa effekter på människor, vi hoppas att de positiva effekterna av akademisk 

stress bland våra studenter är större än de negativa effekterna. 
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