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Sammanfattning 
Unga vuxnas upplevda psykiska välbefinnande och stress blir 
allt sämre. Forskning har visat att stress är den mest 
förekommande faktorn som påverkar välbefinnande, och att 
kvinnor drabbas mer av stress i jämförelse med män. Studerande 
och arbetande behandlas ofta som separata grupper, när det i 
själva verket finns många som kombinerar studier och arbete. 
Det kan tänkas att arbetande studenter är utsatta för fler 
stressorer som i sin tur inverkar på deras välbefinnande, då det 
krävs en förmåga att balansera vardagen annorlunda än om 
man endast arbetar eller studerar. Utifrån detta tog vi fram våra 
forskningsfrågor, där vi undrade om det finns skillnader 
gällande kön och ekonomisk tillfredställelse mellan studenter 
som arbetar och studenter som inte arbetar, relaterat till stress 
och välbefinnande samt om det finns ett samband mellan stress 
och välbefinnande relaterat till kön. För att besvara frågorna 
utförde vi en studie med Perceived Stress Scale 14 och General 
Health Questionnaire 12, med 297 kvinnliga och manliga 
studenter på eftergymnasial nivå mellan 19–29 år, som enbart 
studerade eller var arbetande studenter. Data samlades in via 
en enkät online på Facebook samt när vi stod på ett universitet. 
Resultatet visade att enbart studerande, främst kvinnor, 
upplevde mer nedsatt välbefinnande än arbetande studenter. 
Ekonomisk tillfredsställelse visade en signifikant negativ 
korrelation med både stress och välbefinnande. Stress och 
välbefinnande hade även en signifikant positiv association 
sinsemellan, samtidigt som de hade en association med kön. 
Alltså fanns det skillnader relaterat till stress och välbefinnande 
hos studenter, beroende av kön, arbete och ekonomi. 
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Abstract 

The perceived psychological well-being and stress of young 
adults are getting worse. Research has shown that stress is the 
most common factor that affects well-being, and that women are 
more affected by stress in comparison to men. Students and 
workers are often treated as separate groups, when there are in 
fact are many students who combine studies and work. It is 
conceivable that working students are exposed to more stressors 
which in turn affect their well-being, as it requires an ability to 
balance everyday life differently than if one is only working or 
studying. Based on this, we presented our research questions, 
where we wondered if there are differences concerning gender 
and economic satisfaction between students who work and 
students who does not work, related to stress and well-being and 
whether there is an association between stress and well-being 
related to gender. To answer these questions, we conducted a 
study using Perceived Stress Scale 14 and General Health 
Questionnaire 12, with 297 female and male post-secondary 
students aged 19–29, who only studied or were working students. 
Data was collected through an online survey on Facebook and 
when we stood at a university. The result showed that those 
studens who only studied, mainly women, experienced more 
impaired well-being than working students. Financial 
satisfaction showed a significant negative correlation with both 
stress and well-being. Also, stress and well-being had a 
significant positive association amongst themselves, while 
having an association with gender. Thus, there were differences 
related to the stress and well-being of students, depending on 
gender, work and finances. 
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Studenters stress och välbefinnande relaterat till arbete och kön 

Psykiskt välbefinnande blir allt sämre hos unga vuxna. Psykiskt välbefinnande syftar 

på livskvalitet relaterat till hälsa, i form av upplevd funktionalitet i vardagen samt 

självförverkligande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Framförallt studerande på eftergymnasial 

nivå ligger i riskzonen i jämförelse med andra samhällsgrupper i samma ålder, då de upplever 

mer stress och nedsatt välbefinnande än genomsnittet (Cvetkovski, Reavley, & Jorm, 2012). 

Att studera är utmanande och kravfyllt, vilket förklarar varför ungefär hälften av alla 

studenter upplever signifikant stress och nedsatt välbefinnande någon gång under studietiden 

(Regehr, Glancy, & Pitts, 2013). Övergången från gymnasiet till eftergymnasiala studier är en 

särskilt stressfylld period för studenter. Nya prövningar måste hanteras av studenter som 

självständighet, högre akademiska villkor, problemlösningsförmåga likväl som att planera och 

passa tider. För många ändras livet i grunden när de till exempel flyttar hemifrån för första 

gången eller byter umgängeskrets. Somliga får ett positivt utbyte under livet som student, och 

för andra är det en ständig kamp med att hantera stress och press (Stoliker & Lafreniere, 

2015). Det kan vara en svår balansgång mellan studier, arbete, familj, socialt utbyte, fritid och 

personliga intressen. Förutom att studier ställer krav på att ständigt prestera, erfar studenter 

social anpassning, kulturkrockar, hemlängtan, komplexa relationer, självförsörjning och 

arbete vid sidan av utbildning. Baksidan med studier är varierad och komplicerad, inte minst 

att stress kan övergå i ångest, depression eller utbrändhet som i sin tur kan försämra den 

dagliga förmågan (Fong & Loi, 2016). Komplikationer för studenter som lider av nedsatt 

välbefinnande är dels att skolprestationen och den sociala förmågan försämras samt att 

intresset för sociala aktiviteter minskar, och i värsta fall en ökad risk för självskadebeteende 

och självmordstankar (Regehr m.fl., 2013). Stora förändringar, ökad press och högre krav som 

orsakar stress i studentlivet är huvudsakliga anledningar till varför unga vuxna som studerar 

får allt sämre välbefinnande. 
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 Stress är en naturlig respons på fysiska och psykiska påfrestningar eller hot. Lazarus 

och Folkman (refererad i Jimenez, Navia-Osorio, & Diaz, 2010) definierar stress som en 

samverkan mellan individ och omgivning, där individen utvärderar omgivningen för att 

avgöra ifall den kan påfresta eller överskrida de resurser som individen besitter. I vissa fall 

kan individens välbefinnande riskera att försämras, delvis att dennes funktionsförmåga och 

tillfredsställelse med livet påverkas negativt (Fong & Loi, 2016). I och med att krav och press 

ökar i samhället, framförallt inom skolan och på arbetsplatser, kan många vardagssituationer 

trigga igång en stressreaktion. Vid stress skickas stresshormoner i form av kortisol, adrenalin 

och noradrenalin ut i blodet, som bl.a. ökar hjärtslagen, blodtrycket och andningsfrekvensen, 

orsakar svettningar och gör en alert. Emellertid kan kroppen inte skilja på om det är verklig 

fara, som exempelvis att bli jagad av ett lejon, eller om det är en situation som man känner sig 

pressad i, som t.ex. ett prov i skolan, och därför reagerar kroppen likadant (1177 Vårdguiden, 

2018). Stress kan alltså ha många olika effekter på människor.  

 Men vad är det egentligen som påverkar vilka som upplever mer stress än andra? En  

förklaring är att stressorer i form av psykologiska, biologiska och sociala faktorer tillsammans 

påverkar hur känslig man är mot stress, vilket beskrivs i teorin om stress-och 

sårbarhetsmodellen (Nolen-Hoeksema & Marroquin, 2016). Denna modell menar att varje 

individ har en särskild sårbarhetströskel, antingen låg eller hög, för att utveckla psykologiska 

sjukdomar vid utsatthet för stress. Tröskeln kan bero på sårbarhetsfaktorer som genetiska och 

biologiska egenskaper eller personlighet. Utveckling av psykologisk sjukdom sker i de flesta 

fall i samverkan med en individs sårbarhetströskel tillsammans med yttre stressorer runt om 

individen. Dessa stressorer kan vara ekonomiska och arbetsrelaterade motgångar, eller 

trauman och förluster (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer, & Smith, 2015). Varierande 

psykologiska, biologiska och sociala faktorer ihop med stress och sårbarhet kan därav trigga 

igång psykologiska sjukdomar hos studenter.  
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Psykologiska faktorer kan vara personlighet, som att vara optimistisk eller 

pessimistisk. Exempelvis är optimistiska personer mer anpassningsbara och benägna att ha 

bättre välbefinnande än pessimistiska personer. Andra personlighetsdrag som kan inverka 

positivt på upplevd stress är självkontroll som innebär impulskontroll, liksom självmedkänsla 

som betyder att man är självaccepterande och empatisk gentemot sig själv. Även beteenden, 

beteendemönster eller hur man hanterar olika situationer är psykologiska faktorer som är nära 

kopplade till hur människor uppfattar stress (Externbrink, Diestel, & Krings, 2019; Reed, 

2016; Soysa & Wilcomb, 2015). Beroende på hur hög eller låg grad av dessa psykologiska 

faktorer som individer besitter, har de olika förutsättningar att uppleva stress. 

Biologiska faktorer kan vara genetiska och därmed medfödda, såsom hur kroppen 

svarar på stress rent biologiskt. Studier (Statistiska centralbyrån, 2018; Stoliker & Lafreniere, 

2015) har visat på könsskillnader gällande välbefinnande och stress. Generellt är kvinnor en 

grupp som löper större risk för att uppleva stress eller utveckla nedsatt psykiskt välbefinnande 

i kontrast till män. Även i mätningar baserade på studenter uppvisar kvinnor mer upplevd 

stress än män (Stoliker & Lafreniere, 2015). Stressnivån är högre hos tjejer jämfört med 

pojkar redan i tonåren (Statistiska centralbyrån, 2018), vilket tyder på att problemen börjar 

tidigt. Kvinnors högre nivå av stress och lägre välbefinnande kontra mäns kan bero på 

normer, krav och sexism som specifikt kvinnor utsätts för redan i tidig ålder, vilket är 

ytterligare stressorer. Detta kan exempelvis vara stereotypa könsroller samt fixering och 

sexualisering av kvinnokroppen. En större andel kvinnor vidareutbildar sig, men de har ändå 

en lägre medellön än män. Detta kan bero på att kvinnodominerade yrken (minst 60 % 

kvinnor), som ex. inom sjukvård, inte anses likvärdiga mansdominerade yrken (minst 60 % 

män) med liknande längd på utbildning och nivå av ansvar, såsom inom databranschen. 

Varför dessa inte anses likvärdiga är till stor del pga. sexism, då egenskaper som kopplas till 

kvinnor, t.ex. att ta hand om människor, betraktas som enklare och mindre värda än 



STUDENTERS STRESS OCH VÄLBEFINNANDE  
 

4 

egenskaper associerade med män, t.ex. använda data och siffror. Kvinnor får dessutom ut 

lägre pension än män, vilket dels beror på att kvinnor tenderar att välja kvinnodominerade 

yrken som har lägre löner än de mansdominerade yrkena, och att medellönen för kvinnor är 

lägre oavsett om de jobbar inom kvinno- eller mansdominerade yrken. Kvinnor tar även ut 

mer föräldraledighet, VAB-dagar och sjukdagar än män, vilket ytterligare kan förklara en 

lägre pension. Detta kan vidare vara orsaker till att kvinnor oroar sig mer än män, som kan 

påverka stress och välbefinnande negativt (Statistiska centralbyrån, 2018). Kön kan därmed 

inverka på upplevd stress och välbefinnande, och kan i sin tur påverkas av sociala faktorer. 

Sociala faktorer kan vara högt och lågt socialt stöd, eller vad för stressfyllda  

situationer man utsätts för i vardagen. Det kan till exempel vara dagliga små stressfyllda 

situationer, som att missa bussen, eller stora livsevent som förändrar ens liv, t.ex. dödsfall i 

familjen (Holt m.fl., 2015). Det finns fynd (Barton & Kirtley, 2012) som visat på att 

uppfostran påverkar huruvida studenter klarar av eftergymnasiala studier och dess 

påfrestningar. Stress och ångest hos kvinnor korrelerade positivt med eftergivna föräldrar, 

dvs. föräldrar som är engagerade och inte sätter gränser, men inte hos män. Auktoritativa 

föräldrar, som är varma men ändå har tydliga regler, korrelerade negativt med ångest hos 

kvinnor respektive män när föräldern var av samma kön. En positiv korrelation fanns mellan 

män med auktoritära pappor, vilka har struktur men ger lite frihet, och stress men inte hos 

kvinnor med någon auktoritär förälder. Sammantaget är kvinnor mer troliga att påverkas av 

formen på uppfostran, särskilt av mamman, än män (Barton & Kirtley, 2012). Vidare har 

ensamhet samt utbrändhet relaterad till stress i studiesammanhang ökat hos studenter och 

påvisats ha en betydande roll när det kommer till psykiskt välbefinnande (Stoliker & 

Lafreniere, 2015). Män har visat högre nivåer av utbrändhet och känsla av ensamhet, i 

jämförelse med kvinnor. I samma mätning har man funnit att studenter som går andra och 

tredje året har högre nivåer av ensamhet och utbrändhet jämfört med studenter som går första 
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och fjärde året. Studenter som bar på högre nivå av ensamhet var även mer benägna att erfara 

utbrändhet, och tvärtom (Stoliker & Lafreniere, 2015). Sociala faktorer är alltså sådant man 

utsätts för utifrån, vilket varierar kraftigt från person till person och har därför olika påverkan 

på studenter.  

Work-school conflict (WSC) och Work-life balance (WLB) är två exempel på sociala  

faktorer. WSC handlar om huruvida arbete stör utbildningsförmåga och är positivt relaterad 

till stress, arbetsbörda samt antal arbetstimmar, och har pekats ut för att påverka utbildning 

och studieprestation negativt (Kremer, 2016). På så vis kan konflikter mellan studier och 

arbete begränsa funktionsförmåga och orsaka stress eller andra hälsobesvär. WLB innebär 

upplevd förmåga att fördela tid till arbete och socialt liv, och subjektivt välbefinnande berör 

kognitiv och affektiv bedömning av livet. Tillgodosedda behov har visat sig påverka 

relationen dem sinsemellan. Studenter och arbetare som såg deras tillgängliga tid som 

tillräcklig visade sig mer benägna att uppfylla egna behov, vilket även ökade välbefinnande 

(Gröpel & Kuhl, 2009). Kvinnor har visat sig drabbas mer negativt än män då samspelet 

mellan arbete och det sociala livet inte fungerar (Håkansson, Axmon, & Eek, 2016). 

Ytterligare slitningar mellan arbetet och det sociala livet sköt studenters andra behov åt sidan 

då tiden inte räckte till, och påverkade välbefinnande negativt. Samspel mellan arbete och 

familj har även bevisad effekt på välbefinnande och god livskvalitet, medan bristande samspel 

dem sinsemellan är relaterat till reduceringar i arbete och välbefinnande. Andra påvisade 

effekter av samspelet är ökad stress och familjekonflikter (Gröpel & Kuhl, 2009). Således 

styrker ovan belägg att balansen mellan studier, arbete och privatliv är nära anknutet till 

välbefinnande och stress. 

 Förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande hos studerande på eftergymnasial nivå 

kan även bero på finansiella och arbetsrelaterade problem. Studenter med låg socioekonomisk 

status har större sårbarhet för nedsatt psykiskt välbefinnande (Cvetkovski m.fl., 2012). 
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Speciellt yngre studenter som arbetar i genomsnitt 17,6 timmar per vecka har större 

benägenhet att drabbas av allvarliga psykologiska besvär i jämförelse med icke-studerande 

och studerande inom yrkesutbildning. Beroende av antal arbetstimmar utsätts studenter för 

påfrestningar som drabbar både studieförmåga och akademiska resultat negativt. Skyddande 

faktorer för studenter kan exempelvis vara närhet till campus, att vara gift eller att vara i ett 

förhållande (Cvetkovski m.fl., 2012). Enligt American Psychological Association (refererad i 

Sinclair & Cheung, 2016) är välbefinnande, arbete och pengar de tre största stressorerna i 

dagens industriella samhälle, varav inkomst och anställningsstatus tillsammans med 

socioekonomisk status har en väsentlig påverkan på välbefinnande. För de allra flesta 

yrkesverksamma är pengar den viktigaste avkastningen från arbetet, men i och med detta även 

en kontinuerlig stressor. Finansiell stress kan syfta både på upplevd och verklig stress, och 

innebär att man känner ovisshet kring huruvida man har råd med allt man måste, eller vill, 

finansiera. Finansiell stress kan vara tillfällig eller långvarig beroende på situationen och 

därmed ha olika effekt på välbefinnande. Med extremfall som undantag är människor 

generellt anpassningsbara till tuffare ekonomiska situationer, t.ex. kan kortvarig arbetslöshet 

ge tillfällig stress, men kanske inte tillräckligt mycket för att påverka välbefinnandet på lång 

sikt (Sinclair & Cheung, 2016). Ekonomi är med andra ord en central fråga för att studenter 

ska kunna få ihop balansgången mellan studier, arbete och privatliv. 

Upplevd stress är ytterst individuell och avser i vilken utsträckning som en individ  

uppfattar en situation som stressfylld. Stressymptom kan vara tvetydiga, men även olika 

starka eller kroniska. Vissa stressfaktorer kan vara svåra att kontrollera såsom ”otur”, då vissa 

upplever slumpmässiga negativa händelser flera gånger och andra aldrig (Wohleb, 2015). 

Andra stressorer kan vara studieuppgifter, arbetsmängd, press över att prestera eller konflikter 

som kan uppstå i vardagssituationer (Jimenez m.fl., 2010). Ifall en individ utsätts för alltför 

många stressorer ökar risken för dels nedsatt psykiskt välbefinnande (Fong & Loi, 2016), men 
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även låg självkänsla, dåliga hälsovanor och bristande insikt i ens hälsosituation (Stoliker & 

Lafreniere, 2015). Hur man upplever stress beror alltså på flera olika faktorer och kan leda till 

olika konsekvenser, vilket är ett skäl till att forskning om just stress blivit allt mer frekvent. 

För att hantera stress kan det vara förmånligt att ta till flera olika strategier. En  

är ofta inte tillräcklig, men å andra sidan kan för många strategier stjälpa och inte vara lika 

effektivt (Baghurst & Kelley, 2014). Coping är erkänd för att lindra utsatta situationer kantade 

av hot, skada eller förlust, och andra besvär i sådana svåra situationer. Transaktionsteorin 

(Lazarus & Folkman, refererad i Reed, 2016) inkluderar elementen stress, bedömning och 

coping. Stress är den följd som kommer av att bedöma krav, och som är utom räckhåll för de 

resurser som en individ besitter. Coping är egenskapen att utnyttja beteendemässiga och 

kognitiva medel för att bemöta stress. I övrigt har transaktionsteorin erfarit kritik i att vara för 

bred och uppdelad, eftersom coping snarare anses variera hos individer och i olika situationer 

(Reed, 2016). Därmed kan coping vara olika fördelaktig beroende på individ och situation. 

På senare tid har förebyggande åtgärder mot nedsatt psykiskt välbefinnande hos  

högskole- och universitetsstuderande blivit uppmärksammat. Belägg (Folkhälsomyndigheten, 

2018) finns för att studenter upplever mer stress och nedsatt välbefinnande, i jämförelse med 

gruppen unga yrkesverksamma. Besvären drabbade mer kvinnor än män. Ett problem var att 

bortfallet successivt ökade med tiden, vilket medfört att resultatet måste tydas varsamt. Det är 

därför inte omöjligt att resultatet är missvisande eller att ett av könen består av ett mörkertal. 

Det är även ett exempel på hur forskning delar upp studerande och arbetande i två separata 

grupper (Folkhälsomyndigheten, 2018). Stress påverkar studenters välbefinnande negativt 

mest oavsett kön, och ungefär hälften av alla svenska studenter upplever stress regelbundet 

(Centrala studiestödsnämnden, 2017). Då stress och dess effekt på välbefinnande är så pass 

utmärkande för studenter och kön, får det oss att undra om det finns skillnader bland studenter 

associerat till stress och välbefinnande. Det finns olika definitioner av välbefinnande och olika 
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sätt att mäta det på. Eftersom GHQ-12 är ett väletablerat mätinstrument internationellt men 

även i Sverige, har vi valt att använda instrumentets definition av psykiskt välbefinnande, dvs. 

individens psykologiska tankar och känslor inför påfrestningar i form av nervositet och 

olycklighet, snarare än psykisk ohälsa (Wang, Sinclair, & Tetrick, 2012). Då mycket 

forskning dessutom tycks fokusera enbart på studenter eller arbetare, vill vi förutom enbart 

studerande även lyfta arbetande studenter, då arbete är en stressor i sig och det krävs en annan 

typ av balans i livet än för dom som endast arbetar eller studerar. Specifikt blir därför våra 

forskningsfrågor: finns det skillnader gällande kön och ekonomisk tillfredställelse mellan 

studenter som arbetar och studenter som inte arbetar, relaterat till stress och välbefinnande? 

Finns det ett samband mellan stress och välbefinnande relaterat till kön? 

Metod 

Deltagare 

Vårt urval till denna studie var unga vuxna män och kvinnor mellan 19–29 år (M  

= 23,65, SD = 2,92) som studerade på eftergymnasial nivå i Sverige, detta för att kunna mäta 

könsskillnader. Vi sökte både de som kombinerade studier och arbete samt de som enbart 

studerade för att jämföra dessa grupper. Våra deltagare bestod av 297 studenter, varav 162 var 

kvinnor. Kvinnor som besvarade enkäten hade en genomsnittlig ålder på 23 år (M = 23,46, SD 

= 2,81), medan 135 män som svarade hade en genomsnittlig ålder på 24 år (M = 23,87, SD = 

3,03). Av svarande hade bara 35 deltagare ett eller flera barn. Alla deltagare läste mellan 1–18 

terminer, av vilka fyra terminer var genomsnittet (M = 4,43, SD = 2,74). De heltidsstuderande 

bestod av 276 personer, medan 21 stycken hade en annan studietakt. På frågan om studenterna 

var nöjda med deras ekonomiska situation uppgav 144 av deltagarna att de var delvis nöjda, 

vilket var det mest förekommande svaret. Av totalt 148 studenter som enbart studerade var 85 

kvinnor, och av totalt 149 studenter som arbetade vid sidan av studier var 77 kvinnor. 

Yrkesverksamma studenter arbetade mellan 5–215 timmar per månad och genomsnittet var 49 
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timmar (M = 48,66, SD = 37,05). Kvinnor arbetade mellan 5–172 timmar per månad och hade 

ett genomsnitt på 44 timmar (M = 43,61, SD = 30,78), medan män arbetade mellan 10–215 

timmar per månad och hade ett genomsnitt på 54 timmar (M = 54,14, SD = 42,38). 

Rekrytering skedde genom ett bekvämlighetsurval med hänsyn till våra resurser. Vi  

rekryterade deltagare främst via Facebookgrupper då det möjliggjorde ett effektivare och 

större urval än t.ex. pappersenkäter. Vi stod även på ett universitet och bad bekanta att fylla i 

enkäten. Då vi använde oss av Facebookgrupper kunde vi inte beräkna externt bortfall, medan 

det interna bortfallet inte påverkade våra analyser eftersom det inte berörde centrala variabler. 

Tolv personer som svarat på enkäten men som inte var i rätt ålder eller inte fullföljde enkäten 

exkluderades.  

Mätinstrument 

Vår enkät utformades online via Google Formulär, då det var enkelt och enligt vår  

budget. Enkäten var på svenska och bestod av fyra delar. Del 1 frågade om relevant 

demografisk information såsom kön, ålder, ekonomisk situation, antal barn, utbildning, yrke 

och antal arbetstimmar. Del 2 besvarades enbart av de som arbetade vid sidan av, då den 

handlade om förhållandet mellan studier och arbete i form av frågor angående hur studier 

påverkas av arbetet. Percieved Stress Scale 14 (PSS-14) utgjorde Del 3 och General Health 

Questionnaire 12 (GHQ-12) Del 4, och besvarades av samtliga deltagare. 

PSS-14. Denna självskattningsskala bestod av 14 frågor och mätte hur ofta 

deltagaren upplevt stress den senaste månaden. Specifikt uppskattades generell psykisk stress, 

där deltagaren fick värdera i vilken grad som denne känt och tänkt på livet som oförutsägbart, 

okontrollerbart och överbelastat. Den ursprungliga versionen från 1983 används än idag tack 

vare en god reliabilitet och validitet, då Cronbachs alfa α = ,72 och test-retest reliabilitet r = 

,55. I vår studie fick PSS-14 Cronbachs alfa α = ,9. Svarsalternativen bestod av att deltagaren 

ska skatta upplevd stress med hjälp av en 5-gradig Likertskala, där 0 = aldrig och 4 = väldigt 
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ofta (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). Poängsättningen varierade mellan 0–56, och ju 

högre poäng desto högre stress upplevdes. Alltså beräknades 15–28 poäng som låg stress, 29–

42 poäng som måttlig stress och mer än 43 poäng som hög stress (Racic, Todorovic, Ivkovic, 

Masic, Joksimovic, & Kulic 2017). Hälften av frågorna var positiva, medan andra hälften var 

negativa. Exempel på en negativ fråga var “Hur ofta har du under den senaste månaden känt 

dig nervös och stressad?”, medan “Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt 

hanterat vardagsproblem och irritationsmoment?” var ett exempel på en positiv fråga. Vid 

poängräkning omvändes de positiva frågorna till negativa frågor. 

GHQ-12. Detta mätinstrument kan användas för att mäta generell psykisk hälsa i form  

av psykiskt välbefinnande, dvs. individens reaktioner på påfrestningar, den senaste månaden, 

och kan även användas för att upptäcka psykiatriska störningar enligt Sconfienza (1998): 

En genomgång av forskningen på hälsoområdet visar att en av de bäst prövade  

skalorna för att mäta psykiskt välbefinnande är General Health Questionnaire, GHQ 

(McDowell & Newell, 1996). Formuläret presenterades första gången 1972 av 

Goldberg som ett instrument för screening av psykiatrisk störning (Goldberg, 1972, 

1978), men har senare visat sig användbar även vid mätning av psykiskt välbefinnande 

i andra syften. 

Originalversionen från 1972 bestod av 60 frågor på engelska och det finns idag olika 

versioner av mätinstrumentet. I denna studie använde vi den svenska kortare versionen med 

tolv påståenden (GHQ-12), då den var mer tidseffektiv men ändå har visats ge samma resultat 

som de längre versionerna. Svarsalternativen bestod av en självskattning av hur väl deltagaren 

instämmer med påståendena genom att välja i en Likertskala med fyra svarsalternativ, där 0 = 

stämmer inte alls och 3 = stämmer helt. GHQ-12 har traditionellt setts som endimensionell 

och beräknats med en enfaktormodell, dvs. alla påståenden beräknas tillsammans som en 

dimension, som ger en total poäng. De mer komplicerade analysmetoderna behöver vidare 
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prövning på den svenska versionen och därför använde vi oss av enfaktormodellen, som är 

testad samt mer tidseffektiv (Sconfienza, 1998). Vi använde oss av Likert-metoden vid 

beräkning då den var bäst anpassad för jämförelser av olika grupper. Svarsalternativen gav 

med denna metod mellan noll till tre poäng (totalt mellan 0–36 poäng), där lägre poäng 

indikerade gott välbefinnande (<12) medan högre poäng indikerade nedsatt välbefinnande 

(>12) (Lundin, Hallgren, Theobald, Hellgren, & Torgén, 2016). Hälften av påståendena var 

positiva, t.ex. “Jag kan ta itu med svårigheter”, medan andra hälften var negativa, t.ex. “Jag 

känner mig olycklig och nedstämd”. Vid poängräkning omvändes de positiva påståendena till 

negativa påståenden (Sconfienza, 1998). GHQ-12 är en väletablerad mätskala med hög 

reliabilitet och validitet, med test-retest reliabilitet på r = ,78 till ,9 (Hardy, Shapiro, Haynes, 

& Rick, 1999) och Cronbachs alfa α = ,89 till ,93 (Sconfienza, 1998). I vår studie fick GHQ-

12 Cronbachs alfa α = ,88. Mätskalan har visat sig vara känslig mot kön på så sätt att kvinnor 

har skattat sig signifikant högre än män, vilket bör tas i beaktande vid analys (Sconfienza, 

1998). 

Procedur 

För att testa vår enkät utförde vi en pilotstudie på tre bekanta som uppfyllde kraven 

för vår målgrupp. Pilotstudien skickades till studenterna via Facebook och utfördes separat 

vid skilda tillfällen. Utifrån feedback från studenterna gjorde vi de sista justeringar som 

krävdes för att färdigställa enkäten, såsom förtydliganden och omformuleringar av 

demografiska variabler, vilket inte påverkade våra mätinstrument. 

Datainsamlingen pågick ca tre veckor, främst via Facebookgrupper men även genom 

att vi bad vänner och bekanta som tillhörde vår målgrupp att svara på enkäten. Urvalet av 

Facebookgrupper utgick från sökorden: unga vuxna, studenter, universitet och högskola i 

olika kombinationer. Vi valde totalt 27 grupper som verkade relevanta för vår målgrupp. 

Totalt 29 inlägg gjordes i olika Facebookgrupper under dessa tre veckor och nådde 39 056 



STUDENTERS STRESS OCH VÄLBEFINNANDE  
 

12 

Facebookmedlemmar. Största Facebookgruppen hade 19 801 medlemmar och den minsta 12. 

Inläggen bestod av en kort beskrivning om vilka vi är, vilken målgrupp vi söker och en länk 

till enkäten. Vårt mål var att få ihop minst 80 män respektive kvinnor, och minst 20 personer 

med barn. När vi hade tillräckligt med kvinnor, men inte män och föräldrar, valde vi att lägga 

ut enkäten i fler grupper, men med information om att vi endast sökte män och föräldrar. Vi 

stod även på ett svenskt universitet, och rekryterade män och föräldrar. De som svarade på 

enkäten vid detta tillfälle erbjöds fika och rabattkuponger. 

Vi följde American Psychological Associations (2017) riktlinjer gällande etiska  

principer. Deltagarna fick information om studiens syfte, vad vi söker för deltagare, att 

deltagandet är helt frivilligt och att de får avbryta studien när som helst, i enlighet med 

principerna om informations- och samtyckeskrav. Vi informerade även om vilka vi är samt 

kontaktuppgifter innan de påbörjade studien. På första sidan i enkäten angavs antal frågor och 

beräknad tid för genomförande. Vi upplyste om att Google Formulär tillhandahöll data som 

samlades in, men att vi var måna om deltagarnas integritet då vi hanterade insamlade data 

konfidentiellt, dvs. att deltagare inte kan identifieras av obehöriga, och endast för studiens 

syfte, med hänsyn till nyttjandekravet. Vi bedömde att enkäten inte innehöll känsliga frågor 

eller något som kunde riskera att orsaka skada hos deltagare.  

Statistiska Analyser 

Våra beroende variabler var stress och psykiskt välbefinnande, medan oberoende  

variabler var studenter som enbart studerade, studenter som kombinerade studier med arbete 

och kön. Våra demografiska variabler var kön och ekonomisk tillfredställelse. För att besvara 

våra forskningsfrågor använde vi oss av Statistical package for the social science (SPSS). 

Frågan angående om det finns skillnader gällande kön och ekonomisk tillfredställelse mellan 

enbart studerande och arbetande studenter relaterat till stress och välbefinnande, besvarades 

med hjälp av faktoriell ANOVA, envägs ANOVA och korrelationsanalys. Korrelationsanalys 
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utfördes för att ta reda på om det finns något samband mellan stress och välbefinnande 

relaterade till kön. 

Resultat 

Finns det skillnader gällande kön och ekonomisk tillfredställelse mellan studenter som 

arbetar och studenter som inte arbetar, relaterat till stress och välbefinnande? 

 Vi beräknade medelvärden och standardavvikelser på stress (PSS-14) och 

välbefinnande (GHQ-12) för kvinnor och män i gruppen enbart studerande respektive gruppen 

arbetande studenter, vars resultat redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor, män, enbart studerande och arbetande 

studenter på PSS-14 och GHQ-12 

 Enbart studerande   Arbetande studenter 

  Kvinna 

(n = 85) 

Man 

(n = 63) 

Kvinna 

(n = 77) 

Man 

(n = 72) 

 Variabler M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

PSS-14 30,44 (8,96) 23,79 (8,56) 26,56 (9,85) 24,63 (8,23) 

GHQ-12 15,46 (6,91) 12,38 (6,42) 13,05 (7,19) 11,96 (6,99) 

Not. Poängsättningen för PSS-14 (stress) var mellan 0–56 poäng, medan den för GHQ-12 (välbefinnande) var 

mellan 0–36 poäng.  

Vi utförde en 2 (kön: kvinna kontra man) X 2 (studietillstånd: enbart  

studerande kontra arbetande studenter) X 2 (välbefinnande och stress) faktoriell ANOVA för 

att se om det fanns könsskillnader mellan studenter som enbart studerade och studenter som 

kombinerade studier med arbete, relaterat till stress och välbefinnande. Det fanns en 
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signifikant huvudeffekt av kön på PSS-14, F (1,293) = 16,84, p < ,01, η2 = ,05, och på GHQ-

12, F (1,293) = 6,70, p = ,01, η2 = ,02. Om man arbetade eller inte hade ingen signifikant 

huvudeffekt på varken PSS-14, F (1,293) = 2,12, p = ,15, η2 < ,01, eller GHQ-12, F (1,293) = 

3,08, p = ,08, η2 = ,01. Det fanns en signifikant interaktionseffekt av arbete och kön på PSS-

14, F (1,293) = 5,08, p = ,03, η2 = ,02, men inte på GHQ-12, F (1,293) = 1,52, p = ,22, η2 < 

,01. Det betydde att arbete och kön tillsammans påverkade stress men inte välbefinnande. 

För att förstå interaktionseffekten och avgöra om det fanns specifika signifikanta  

medelvärdesskillnader mellan olika grupper användes envägs ANOVA. Kvinnor fick 

signifikant högre medelvärde på PSS-14, F (1,295) = 17,10, p <,01, och GHQ-12, F (1,295) = 

7,13, p <,01, än män. På GHQ-12 hade enbart studerande signifikant högre medelvärde än 

arbetande studerande, F (1,295) = 4,03, p = ,05, medan det inte fanns en signifikant skillnad 

på PSS-14, F (1,295) = 3,42, p = ,07. Vidare fick enbart studerade kvinnor signifikant högre 

medelvärde på PSS-14 än kvinnliga arbetande studenter, F (1,160) = 6,88, p =,01, vilket även 

gällde för GHQ-12, F (1,160) = 4,72, p =,03. Ingen signifikant skillnad i medelvärde fanns för 

enbart studerande män och arbetande studerande män på varken PSS-14, F (1,133) = 0,33, p = 

,57, eller GHQ-12, F (1,133) = ,13, p = ,72. Enbart studerande kvinnor hade även signifikant 

högre medelvärde på PSS-14, F (1,146) = 20,65, p < ,01, och GHQ-12, F (1,146) = 7,62, p = 

< ,01, än enbart studerande män. Könsskillnader fanns inte mellan kvinnliga och manliga 

arbetande studenter på varken PSS-14, F (1,147) = 1,68, p = ,20, eller GHQ-12, F (1,147) = 

0,89, p = ,35. 

Ekonomisk tillfredställelse och kön kan påverka stress och välbefinnande, och därför 

kan variansen i resultatet bero på dessa demografiska variabler. Av denna anledning utförde 

vi korrelationsanalys och envägs ANOVA på variablerna för att se om det fanns skillnader. 

Korrelationsanalys indikerade att ekonomisk tillfredsställelse hade ett signifikant och negativt 

samband med PSS-14, r = -,28, p < ,01, dvs. att när stress ökade minskade ekonomisk 
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tillfredställelse och tvärtom, och med GHQ-12, r = -,29, p < ,01, dvs. att då välbefinnande 

minskade (vid högre poäng) skedde även en reducering av ekonomisk tillfredställelse och 

tvärtom. Envägs ANOVA med ekonomisk tillfredställelse som beroende variabel och kön 

som oberoende variabel, visade en signifikant medelvärdesskillnad i ekonomisk 

tillfredsställelse mellan enbart studerande män (M = 1,43, SD = 0,86) och kvinnor (M = 1,12, 

SD = 0,74), där män skattade sig högre än kvinnor, F (1,145) = 5,54, p = ,02. Därav var enbart 

studerande män mer tillfredsställda med deras ekonomi än enbart studerande kvinnor. 

Finns det ett samband mellan stress och välbefinnande relaterat till kön? 

För att ta reda på om det finns ett samband mellan PSS-14 och GHQ-12 använde vi 

korrelationsanalys. Korrelationsanalys visade ett signifikant och positivt samband mellan 

PSS-14 och GHQ-12, r = ,82, p < ,01. Ytterligare en korrelationsanalys demonstrerade ett 

signifikant och positivt samband mellan PSS-14 och GHQ-12 både för kvinnor, r = ,84, p < 

,01, och män, r = ,79, p < ,01.  

Diskussion 
 Det finns många stressorer i vardagen som inverkar på unga människors psykiska  

välbefinnande, särskilt för studenter på eftergymnasial nivå (Cvetkovski m.fl., 2012), och 

därför har vi undersökt skillnader gällande kön och ekonomisk tillfredställelse i stress och 

välbefinnande hos enbart studerande och arbetande studenter. I vår studie kan vi fastslå att 

unga vuxna som enbart studerar har sämre välbefinnande än de som kombinerar studier med 

arbete, å andra sidan upplever dessa grupper samma nivå av stress. Just kvinnliga studenter 

och enbart studerande är två grupper som har större sårbarhet för nedsatt välbefinnande. Mer 

specifikt upplever kvinnor som bara ägnar sig åt studier sämre välbefinnande och mer stress 

än kvinnor som arbetar vid sidan av deras utbildning. Män däremot har samma välbefinnande 

och nivå av stress oavsett om de arbetar utanför studier eller endast genomgår utbildning. 

Bland enbart studerande utmärker sig kvinnor med högre nivåer av stress och nedsatt 
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välbefinnande i kontrast till män, men emellertid inte bland studenter som kombinerar 

utbildning och arbete. Med andra ord upplever enbart studerande kvinnor måttlig stress, 

medan enbart studerande män samt kvinnliga och manliga arbetande studenter upplever låg 

stress. Endast män som studerar och arbetar upplever gott välbefinnande, då resterande 

grupper upplever nedsatt välbefinnande. I och med detta spelar kön och arbete en stor roll för 

studenters stress och välbefinnande.  

För studenter har ekonomi visat sig ha stor betydelse för deras tillvaro (Sinclair & 

Cheung, 2016). Vi kan se att då stress och nedsatt välbefinnande ökar, sker en minskning av 

ekonomisk tillfredsställelse. Det betyder t.ex. att mer stress och sämre välbefinnande drabbar 

studenter som är mindre nöjda med deras ekonomi och tvärtom. De som studerar och arbetar 

är i allmänhet lika nöjda med deras ekonomi, medan män som endast ägnar sig åt studier är 

mer tillfredsställda med deras ekonomiska situation än enbart studerande kvinnor. Det senare 

är alltså en könsskillnad relaterat till gruppen enbart studerande. Återigen ser vi att enbart 

studerande och specifikt kvinnor sticker ut som grupper. 

I vår studie har vi även undersökt om det finns en association mellan stress och 

välbefinnande relaterat till kön. Stress och välbefinnande visade sig korrelera positivt, vilket 

innebär att ju högre stress som en person upplever desto sämre välbefinnande upplever 

personen, och tvärtom. Sambandet gäller även när kvinnor och män delas upp var för sig.  

Kvinnor har ett mer positivt samband, vilket betyder att stress och välbefinnande korrelerar 

mer för dem. Således kan vi konstatera att kvinnliga studenter generellt upplever mer stress 

och sämre välbefinnande i jämförelse med manliga studenter. 

Variationen i vår studie om stress och välbefinnande kan bero på individuella  

skillnader hos studenter. Psykologiska faktorer som t.ex. personlighetsdrag och sätt att hantera 

situationer samt biologiska faktorer som kön kan ha orsakat en variation i vår studie om stress 

och välbefinnande (Reed, 2016; Stoliker & Lafreniere, 2015). En biologisk faktor som kan ha 
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påverkat studien är kön. Varför kvinnor sticker ut som riskgrupp för stress och nedsatt 

välbefinnande kan ha att göra med sexism och påfrestningar, såsom nedvärderande attityder 

gentemot kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2018). Att kvinnor upplever mer stress och nedsatt 

välbefinnande än män är välkänt utifrån tidigare forskning (Stoliker & Lafreniere, 2015), men 

det finns även skillnader när kvinnor jämförs med varandra. Således ser vi att den biologiska 

faktorn kön har haft inverkan på vårt resultat. Sociala faktorer som vi har studerat är arbete 

och ekonomi. Utifrån tidigare studier (Gröpel & Kuhl, 2009; Kremer, 2016; Sinclair & 

Cheung, 2016) kan arbete tänkas inverka negativt på välbefinnande, men arbetande studenter 

uppvisar det motsatta då gruppen har något bättre välbefinnande än enbart studerande. Arbetet 

kan för studenter fungera som en distraktion från studier. Det kan även ha att göra med att 

arbete kan ge meningsfullhet, social samhörighet, ekonomisk trygghet och struktur i livet, 

vilket tycks påverka kvinnor mer än män. Det kan ha i sin grund att kvinnor verkar värdera 

och få ut mer av deras fritid än män (Håkansson m.fl., 2016). De generella mönstren hos 

studenterna är att majoriteten är delvis nöjda med deras ekonomiska situation. Enbart 

studerande kan uppleva lägre ekonomisk tillfredställelse än arbetande studenter då de inte har 

någon lön, utan endast inkomst i form av bidrag eller lån. Varför enbart studerande kvinnor är 

mindre nöjda med deras ekonomiska situation kan bero på att kvinnor generellt oroar sig mer 

eller att de har kännedom om att de i framtida yrkesliv troligtvis kommer att tjäna mindre än 

män. Extra arbete vid sidan av studier medför på så vis en värdefull sysselsättning för 

studenter, medan avsaknaden av arbete kan utgöra en påfrestning. 

 Det har uppkommit vissa förvånande utfall i vår studie. Det som överraskar oss mest 

är att gruppen enbart studerande upplever sämre välbefinnande. I kontrast föreställde vi oss att 

studenter som arbetar skulle ha sämre välbefinnande och vara mer stressade med tanke på att 

de troligtvis har mer sysselsättning, ansvar och förväntningar på sig, och bör därav utsättas för 

fler stressorer i vardagen.  
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 Vår studie har vissa begränsningar som kan ha påverkat resultatet. Tidsbegränsningen 

hejdade oss från att göra ett randomiserat urval, då vi istället fick göra ett bekvämlighetsurval, 

som är mer tidseffektivt och i överensstämmelse med våra resurser. Ett randomiserat urval 

med en kontrollgrupp kunde även ha givit en större intern validitet, men det var för oss inte 

möjligt att utföra. På grund av tidsbegränsningen var vi även tvungna att selektera variabler 

som vi tyckte var mest relevanta, då vi främst ville fokusera på variabler relaterade till arbete. 

Vi är medvetna om att GHQ-12 kan ha givit oss ett missvisande resultat med tanke på att det 

är känsligt för kön. Ännu en svaghet kan vara att anonymitetsprincipen inte uppfylldes till 

fullo då vi använde oss av Google Formulär, där Google tillhandahåller de uppgifter från 

deltagare som samlades in. Då vi informerat om detta och även följt konfidentialitetskravet 

gällande hantering av data, anser vi att vi ändå har en tillfredställande metod. 

Vår studies främsta styrka är inte bara det faktum att våra mätinstrument är erkända 

och välkända, utan att de dessutom har god validitet och reliabilitet, vilket ger oss en god 

konstrukt-validitet. Mätinstrumenten har prövats i vetenskaplig forskning på studenter liksom 

unga vuxna, och därför är dem mycket relevanta för vår studie. En annan styrka är att vi har 

pilottestat enkäten innan den användes. På så sätt ändrade vi det som behövde åtgärdas utifrån 

feedback från pilotdeltagare, samtidigt som vi kunde säkerställa att enkäten fungerar i 

praktiken, innan vi skickade ut den till vårt urval. Ännu en fördel med vår studie är att vi har 

ett relativt jämt fördelat urval mellan kvinnor och män samt enbart studerande och arbetande 

studenter. Det här har gjort det möjligt att få till en mer tillförlitlig jämförelse mellan 

grupperna. Dessutom kommer våra deltagare från olika delar av Sverige, vilket gör dem till 

ett mer representativt urval än om vi enbart valt att studera en ort, som i sin tur medför till en 

ökad extern validitet. Fortsättningsvis har vi en stor variation inom vilka kurser och program 

på eftergymnasial nivå som deltagarna läser, vilket gör att vi får med olika studieinriktningar 

inom populationen studenter. Gruppen arbetande studenter är även relativt representativ, då 
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det finns en variation inom arbetslivet. I utfallet av vår studie har vi funnit flera signifikanta 

resultat, vilket tyder på en god statistisk validitet. Utifrån vår litteratursökning anser vi att allt 

för många studier antingen delar in yrkesverksamma studenter och enbart studerande i samma 

grupp, dvs. studerande, eller som två separata grupper, dvs. studenter kontra arbetare. En till 

styrka med vår studie är därför att vi lyfter fram arbetande studenter som en ny betydelsefull 

målgrupp, och inte bara som en del av gruppen studenter eller studenter kontra arbetare. Av 

dessa anledningar kan studiens resultat generaliseras till svenska studenter i viss mån med 

tanke på mätinstrumentens tillförlitlighet samt giltighet och variationen inom urvalet. 

 Vi föreslår att framtida forskning kan kontrollera för exempelvis åldersskillnader eller 

om antal arbetstimmar påverkar studenters välbefinnande och stress. Vidare kan även 

individuella egenskaper såsom optimism, självkontroll, självmedkänsla (Externbrink m.fl., 

2019; Soysa & Wilcomb, 2015; Reed, 2016) och stresshantering, som användandet av olika 

copingstilar (Baghurst & Kelley, 2014; Reed, 2016), kontrolleras vid mätning av stundeters 

stress och välbefinnande. Inte minst för att belägg redan finns för att dessa är kopplade till 

varandra, utan främst för att fortsatt forskning ska kunna finna fler förebyggande medel mot 

stress och nedsatt välbefinnande hos studenter genom att kombinera dessa egenskaper och 

förmågor. Avslutningsvis bedömer vi även att framtida forskning behöver fokusera mer på att 

jämföra subgrupper inom gruppen studenter, som arbetande studenter och enbart studerande. 

Ett argument för detta är att tidigare forskning menat på att arbete är en stressor som kan 

påverka välbefinnande negativt, medan vår studie visar det motsatta. Vidare forskning krävs 

för att fastställa anledningen till att arbetande studenter upplever ett bättre välbefinnande samt 

varför kvinnor som enbart studerar är den mest utsatta gruppen för stress och nedsatt 

välbefinnande.  
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