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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att jämföra samhälls-och 

beteendevetarprogrammet (n=70) och psykologprogrammet (n=70) i 

akademisk stress och strategier för att hantera stress. Deltagarna bestod 

utav universitetsstudenter och mätinstrumentet för studien var en 

enkätundersökning med skalorna “Akademisk stress”, “kognitiv coping-

strategi”, “Social support”, “Sociala kontakter” och ”positiva-och negativa 

coping-strategier”. Det visade sig att det inte fanns någon skillnad mellan 

studenter från samhälls-och beteendevetarprogrammet och studenter från 

psykologprogrammet i hur akademisk stressade det var. Det fanns inget 

signifikant samband mellan programmens sociala stöd, sociala kontakter, 

kognitiva coping-strategier eller sättet att hantera positiva och negativa 

coping-strategi på. För framtida forskning kan en preventionsplan vara 

lösningen för hur studenterna strategisk kan gå till väga för att förhindra  

stress och sjukskrivningar. 
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                  Abstract  

 

The purpose of this study was to examine if students from the Social 

Scientist program (n=70) and the psychology program (n=70) differed 

on the amount of perceived academic stress and other factors related 

to stress and coping. The measurement was a questionnaire with scales 

of “Academic stress”,”Cognitive style”,”Social support”and”Social 

contacts”. The result showed that it wasn't any difference between the 

programs in academic stress. There was found no significantly 

relationship between the social scientist program and the psychology 

program in social support, social contact, and cognitive coping skills 

and in how they’re handling with the positive and negative coping 

skills.  In the future a prevention plan may prevent students from 

sickness  and academic stress. 
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Akademisk stress- 

Universitetsstudenter från samhälls-och beteendevetarprogrammet 

och psykologprogrammet. 

 

Stress är en bakomliggande faktor kring utbrändhet och komplikationer av negativa 

förändringar i kroppen både fysiologiskt och psykologiskt. Evers, Frese och Coopers, (2000). 

Detta och många andra faktorer är några av orsakerna till varför studenter känner sig 

utmattade och stressade. Det är intressant att ta reda på om man finner detta faktum hos 

studenter som styrs av organisationen skolan. Tillåter skolan att få chansen till återhämtning 

efter en tenta eller utmanande skoluppgifter? Skolan är vår arbetsgivare och vi är dess 

anställda. Att vara stressad kan sätta sina spår som kan leda till märkbara påfrestningar fysiskt 

och mentalt. Har vi människor verkligen råd att vara stressade?  

Evers et al. (2002) antyder att faktorer som påverkar att en person känner sig stressad 

på jobbet kan leda till negativa konsekvenser. Det kan påverka att den anställda (studenten) i 

skolan känner en lägre prestationsförmåga och motivation som påverkar hälsan i stort. I 

dagens samhälle är det högprioriterat med en utbildning eftersom det är ett tillvägagångssätt 

till att få en högre månadsinkomst och karriär. Studenter måste jobba väldigt hårt för att nå 

detta mål vilket också leder till att många känner sig stressade under tiden de studerar.   

            Eftersom jag själv är student tycker jag att det skulle vara intressant att jämföra två 

program för att se skillnader och likheter i studenters akademiska stress.  Programmen är 

motsvarigheterna till varandra då jag vill se om det finns skillnader mellan ett program som 

innehåller fristående kurser och ett program som har ett strukturerat upplägg med kurser som 

är förbestämda under studietidens gång. Intressant att jämföra om programmens upplägg har 

någon påverkan i studenternas akademiska stress när man tittar på studenters förhållande till 

sociala kontakter, socialt support från vänner och familj samt hur studenterna väljer att 

hantera sin akademiska stress.     
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Utbildningarnas kursplaner 

På Örebro universitets hemsida finner vi de olika kursplaner för hur de olika 

programmen är strukturerade (Örebro universitet, 2012). Kurser som utbildningsprogrammet 

omfattar i "psykologprogrammet" är psykologi (ABC)-nivå i sammanlagt sex terminer. 

Psykologerna läser även på en mer avancerad nivå i fem terminer där en av de avancerade 

nivåerna är en valfri kurs på 26 hp. Kursplanen för "samhälls-och beteendevetarprogrammet" 

är vetenskaplig baskurs 30 hp som är en obligatorisk kurs för alla som väljer att påbörja denna 

utbildning i termin ett. Sedan består programmet av valfria kurser inom sju huvudområden 

som utbildningen har att erbjuda. För samhällsinriktningen gäller kurserna: kulturgeografi, 

genusvetenskap, nationalekonomi och statskunskap. För beteendeinriktningen så ingår 

kurserna: sociologi, pedagogik och psykologi. För dessa valbara kurser så gäller det inom alla 

huvudområden att man fördjupar sig inom något ämne på (ABC)-nivå samt minst 30 hp i 

valfrikurs inom något annat ämne av de resterande huvudområdena som omfattar 

programmet.  Utbildningsprogrammens mål är densamma för båda programmen förutom en 

ytterligare beskrivning utav psykologprogrammets mål för den avancerade nivån. För 

psykologprogrammet beskriver alltså kursplanen för utbildningens mål om både grundnivå 

och avancerad nivå medan samhälls-och beteendevetarprogrammet beskriver endast kursernas 

upplägg på grundnivå. Det huvudsakliga upplägget för utbildningarna är att 

psykologprogrammet ett sammanhållet yrkesprogram, medan beskrivningen för samhälls-och 

beteendevetarprogrammet i kursplanen introduceras med "programmet inleds med 

obligatoriska kursen vetenskaplig baskurs”. Inom ramen för utbildningen läser studenten 

(ABC)-nivå inom något av programmets sju huvudområden.  

Akademisk stress och välmående 

Stress är ett oundvikligt begrepp i dagens samhälle som man finner aktuellt i både 

medier och på arbetsplatser. Det har forskats mycket kring ämnet i stort eftersom begreppets 
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popularitet har intresserat många forskare och privatpersoner. Den allmänna kognitiva 

stressteorin kommer ursprungligen från mannen bakom detta, Hans Seyle. Han var grundaren 

för begreppet ”stressor” som betyder ”påfrestning” och ”belastning för stress” (Arnetz och 

Ekman, 2005). Stress är en faktor som är orsakad på grund av osund livsstil såsom ångest, 

ohälsosamma intag av onyttig mat, fysisk träning eller ett genetiskt påbrå.  

          Att må bra är en fördel för att kunna trivas i sin arbetsmiljö som i min studie rör sig om 

skolan. Definitionen av välmående och antydan till att man känner ”ett välbehag” förklaras 

oftast av studenten som en våg av tillfredsställande känslor (Kitayama, Markus och 

Kurokawa, 2000). Akademisk stress påstår vissa forskare leda till utbrändhet och försämrad 

funktion i den akademiska komptensen och förmågan att prestera i skolan (Barnett och 

Chesney, 2009; Schwebel och Coster, 1998). I tidigare forskning påvisar (Zajacova et al. 

2005) att det finns ett positivt samband mellan ”self efficacy”, individens tilltro till att uppnå 

ett visst beteende i en specifik kontext med den uppfattade akademiska stressen studenten 

känner. Studien innehöll fyra stycken subgrupper för att sammanställa frågor som 

interaktionen i skolan, uppförandet i klassrummet, uppförandet utanför klassrummet samt 

fördelning av tid, att hinna med jobb, vänner och familj (Zajacova, Lynch, & Espenshade, 

2005).  

            CSN (2012) beskriver i sin rapport (studerandes ekonomiska och sociala situation 

2011) om studerandes sociala och ekonomiska situation. Enkäterna för studien skickades ut 

till nästan 10 000 studerande och fick svar från 3 958 personer. Förutom de studerandes 

allmänna sociala och ekonomiska situation brukar CSN analysera tre utvalda områden såsom; 

”distansstudier, föräldrarnas utbildningsbakgrund och arbete parallellt med studierna”. De fick 

reda på skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter i frågor som funktionsnedsättningar 

och synen på hur de ser på sin studiesituation. Resultatet utav studien visade på att kvinnor 

lider av fler åkommor gällande psykiska och fysiska funktionsnedsättningar än män. De flesta 
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studenter svarade att de är mer stressade över studiesituationen än den ekonomiskasituationen.    

         Vi vet många faktorer som kan påverka vår hälsa på negativa sätt men det är även värt 

att nämna även de positiva faktorer som hjälper till med vårt välbefinnande i den stressfulla 

miljö vi lever i idag. Det har visat sig på senare år att nära kontakter och relationer med andra 

människor upplevs som en bra effekt för att motverka sjukdomar. Värme, stöd och intima 

relationer med både djur och människor har påvisat en positiv effekt för att motverka oro och 

ångest som oftast är två biverkningar av stress (Arnetz och Ekman, 2005). Sociala relationer 

har en stor betydelse för stressnivån hos människor på arbetsplatsen. De som knyter fler 

sociala kontakter och har ett nätverk av många människor omkring sig på arbetsplatsen visar 

sig kunna hantera stress mycket bättre än de som inte har förmågan att utbyta kontakter och 

relationer med andra (Monat och Lazarus, 1991).  

De som påstår sig knyta sociala kontakter har förmågan att driva konversationer med 

andra människor då de lätt läser av när de ska inflika med skratt och leenden samt hur man 

ska vara hjälpsam för att bli omtyckt av människor. För att inte hamna i konflikter är personen 

bra på problemlösningar i konversationer då man anses som en mindre hotfull person. 

Könsskillnaderna mellan män och kvinnor i social support och relationer är att kvinnor 

tenderar till att ha emotionella och mer intima relationer när vi pratar om mänsklig kontakt i 

jämförelse med män. Kvinnor knyter relationer mycket snabbare än män och oftare när de 

känner sig stressade (Monet och Lazarus, 1991). Utifrån ett ytterligare genusperspektiv så 

påstår (Arnetz och Ekman, 2005) att kvinnor tenderar till att vara känsligare i den sociala 

stressen mer än männen. Det finns tidigare forskning som visar på att kvinnor löper risken för 

att drabbas av depression och ”posttraumatiskt stressyndrom” (PTSD) lättare än män och att 

de är, i detta skede, känsligare för intagandet av olika droger som är vanligare vid stress hos 

kvinnor än hos män (Arnetz & Ekman, 2005). 
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Akademisk stress i individualistiska och kollektivistiska kulturer 

Tidigare forskning inom den akademiska stressen hos studenter har Kormi-Nouri 

(2012) skrivit om skillnader och likheter i studenters akademiska stress. I denna studie 

undersöktes skillnader och likheter hos iranska studenter inom den kollektivistiska kulturen 

och svenska studenter inom den individualistiska kulturen. Resultatet utav studien visade på 

att svenska studenter var mer akademiskt stressade än de iranska studenterna vilket bevisar att 

det finns skillnader mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer.   

Olika coping-strategier 

Coping (problemhantering) innebär att människor reagerar olika på stress och innehar 

olika motståndsnivåer för hanteringen av stress i olika situationer (Arnetz och Ekman, 2005). 

Med denna kunskap så kan personer som ha lärt känna sig själva vidta vissa åtgärder för att 

förebygga stress och dess negativa åkommor. Denna ”coping-strategi” är formad för att kunna 

förändra en människas beteende i olika kontexter såsom en upplevd stressad vardag eller 

arbetsmiljö. När personer använder sig av denna hanteringsmetod upplever de oftast att de 

mår bättre och känner ett välmående när de involverar sig i relationer med andra människor. 

Närhet och support från familj, vänner eller en partner har visat sig vara en positiv ”motor” 

för den stressade personen som i sin tur leder till att strategin av att kunna hantera stressen blir 

mycket möjlig att utföra. För att coping-strategin och hanteringen av stressfulla situationer 

skall kunna utföras finns det två definitioner som beskriver detta utförligt av (Folkman och 

Lazarus, 1980). Den ena definitionen är ”problem-fokuserad” coping som handlar om 

situationer i din miljö som skapar problematiska följder av att du känner stress. Det handlar 

även om hur man försöker strukturera upp en plan för hur du kommer att agera i en stressad 

situation.      

Den andra definitionen, ”emotionell-fokuserad coping” som handlar om att kunna 

hantera stress i en miljö som framkallar vissa känslor inom dig. Det emotionella begreppet 
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står mer för hur du känner i kroppen när du anar att en utmanande situation med stressiga 

moment kommer att inträffa. Exempelvis känslor som ångest över att ha mycket att göra i 

exempelvis skolan kan uppkomma känslomässigt av att du känner dig stressad. Dessa begrepp 

samverkar tillsammans genom att den ena ”problem-fokuserade” coping-strategin listar ut hur 

du ska exempelvis ska tänka för att försöka fokusera på en sak i taget, medan den 

”emotionella-fokuseringen” försöker reducera ångesten, känslan som uppkommer när du 

känner dig stressad. Begreppen är nödvändiga för att coping-strategin skall kunna anses som 

en hanteringsmetod för stress. Dessa definitioner uppfyller de krav förförståelsen av vad 

coping innebär (Monat och Lazarus, 1991). 

          Negativa aspekter kan påverka att strategin för coping inte kommer att bli en positiv 

effekt för hur stressen hanteras Antonucci (2001). Ett exempel på detta är relationer som inte 

alltid tillför positiva effekter utav stress. Det kan leda till irritationer och konflikter som kan 

överta känslan av att känna välmående då den minskar och stressnivån ökar. (Antonucci et al. 

2012) visar på att hög stressnivå gör detsamma med eller utan sociala kontakter. Det finns 

alltså både positiva och negativa faktorer som kan påverka stress när man har nära relationer 

med partner, vänner och familj. Lägre stressnivåer visar på att man kan uppskatta sina nära 

relationer som har ett positivt inflytande i stresshanteringen eftersom man känner sig 

mottaglig för support från utomstående relationer.  I frågeformuläret om positiva och negativa 

coping-strategier så handlar det mer om hur studenterna väljer att hantera stress i positiva och 

negativa tillvägagångsätt. (Almén, 2007) antyder att det finns positiva och negativa sätt i hur 

man hanterar stress.   

 I positiva stresshanteringsmetoder har personen förmågan att kunna slappna av som 

vetenskapligt visat på att stressnivån minskar oerhört mycket om man har förmågan med att ta 

till avslappning i vardagen. Detta begrepp omfattas med olika benämningar såsom “lugnande 

tankar, andningsteknik och muskulär avslappning” Almén (2007). “Socialt stöd” visar sig 
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också ha stor påverkan och betydelse för minskningen av stressnivån hos människan. Att vara 

psykiskt och emotionellt bunden till en annan människa påstår vetenskapen ska vara 

betydelsefullt för vår kontroll och de krav vi har för att prestera, vilket också ger ett resultat 

av minskad stress hos personer som knyter emotionella band med andra människor. “Goda 

motions-och matvanor” är en viktig aspekt för att reducera ångest och därmed stressnivån som 

genom åren har vetenskapliga bevis för att vara sannorlikhetsenligt. (Cohen och Collens, 

2012) nämner positiv coping-strategi som innehåller: ”Social support från vänner och familj”, 

”bra motions-och ätvanor”, ”återhämtning genom sömn, meditation” och ”aktiviteter såsom 

att kolla på film samt lyssna på musik”. (Cohen et al. 2012) gjorde en studie om hur 

traumatiska arbeten påverkar de som jobbar med trauman som i den här studien tyder på 

“posttraumatiskt stressyndrom”. För att motverka traumatiska spår hos dem som jobbar med 

posttraumatiska klienter kom forskarna fram till att det behövs strategier för att motverka 

detta. En av strategierna var en emotionell hanteringsmetod som inkluderar de positiva 

följderna av hur stress kan förebyggas.  

Negativa stresshanteringsmetoder kan uppkomma om du har under en längre period 

haft kroniska besvär av stress. Om stress omvandlas till en kronisk långvarig åkomma kan det 

leda till försämrad prestationsförmåga som kan ge både psykiska och fysiska negativa 

konsekvenser. Av dessa faktorer kan en person känna sig “lättirriterad, ångest, oro, gråtfärdig, 

ha minnesvårigheter samt försämrad förmåga att koncentrera sig” Almén (2007). Negativ 

coping kan förklaras som en icke-effektiv metod att hantera stress på (Pondet al., 2011). De 

visade i sin studie relationen mellan ilska och aggressivitet och hur dessa faktorer samverkar 

negativt när aggressivitet blir en hanteringmetod för när en person känner av stress.  Det 

handlar om negativa känslor när en person försöker hanterar och agera den känsla som 

uppkommer utav stress. Vid negativa följder så kan personen ”hetsäta och missbruka droger” 
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av olika slag samt slå på objekt och materiella ting såsom: "slå på kuddar, skrika eller slå på 

en boxningssäck".  

Återhämtning  

(Sabine et al. 2012) gjorde en studie på skillnaden på hur återhämtningsnivån var 

under arbetsdagen och hur arbetarna kände sig i återhämtningssyfte i slutet av dagen. Utifrån 

återhämtning innan jobbet, på morgonen, så utgick de ifrån en skala gjord utav Sonnentag and 

Kruel (2006). Denna mätning utav frågor utgick ifrån hur personerna kände sig för innan 

uppladdningen inför arbetspasset. Frågorna löd; ”Denna morgon fann jag mig mentalt 

utvilad”, ”denna morgon fann jag mig fysiskt utvilad”, ”denna morgon kände jag mig 

utsövd”, ”denna morgon kände jag mig full av ny energi”. Frågorna enligt mätningen för 

återhämtningsnivån i slutet av arbetsdagen löd precis som de föregående frågorna om 

morgonens upplevelse av återhämtning men i utbyte av ”slutet av arbetsdagen”.  

Det jämförde och undersökte om jobbengagemanget under dagen var densamma som 

under och efter arbetspasset, samt om personerna kände sig mer utvilade efter en intensiv dag. 

De slutgiltiga resultaten visade sig att de som känner att det inte har tid att återhämta sig beror 

på försenade arbetsuppgifter och material vid deadline och bortglömda uppgifter. Var 

engagemanget på jobbet hög nivå av effektivitet och intensivt arbete som arbetarna kände sig 

nöjda med så hade de personerna lättare att återhämta sig efter dagens slut. De kände att deras 

engagemang inte var på topp under arbetsdagen hade även svårare att återhämta sig efter 

arbetspassets slut. Detta kan även relateras till skolan då studenterna ser arbetsplatsen på 

skolan som ett jobb. Kanske de studenter som deltar i studien ”akademisk stress” uppfattar 

återhämtningsnivåerna på samma sätt och därför kan förklara de hanteringsmetoder som 

studenterna utför i positiva och negativa stresshanteringsmetoder. Om en person utsätts för 

långvarig stress kan det bli otaliga konsekvenser på hälsan som blir ohälsosamt i sinom tid. 

Största orsaken till kronisk stress som Almén (2007) nämnde i föregående rubrik om 
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begreppet “coping och stresshantering” är brist på återhämtning. Om organismen (människan) 

inte slappnar av efter stora påfrestningar på jobbet eller i skolan så blir belastningen hos 

personen så stor att det biologiska systemet, sakta men säkert förgörs och får påtagliga skador 

Seyle (1959). Alla människor har en avslappningsrespons som vi borde använda och 

uppmärksamma mer på arbetsplatser och därmed göra den till en vardaglig rutin, Almén 

(2007). För att studenterna skall orka med studier och tunga arbetsuppgifter under studietiden 

så krävs det återhämtning (Arnetz och Ekman, 2005).  

Organisationens betydande roll utifrån kulturella skillnader och utbildningarnas struktur. 

På universitetsnivå tar studenterna stort ansvar för att uppnå sina slutgiltiga mål inom 

de utbildningar och kurser de har valt. Studenterna är deras egna ledare som driver 

diskussioner på föreläsningar-och seminarier, individuella-och gruppuppgifter, samt anmälan 

och uppsyn över tentamenstillfällen. Ledaren har en betydande roll som definieras och 

beskrivs i vetenskapliga artiklar och böcker här nedan då även beskrivningen av hur en ledare 

skiljer sig åt i sitt sätt att leda en organisation när vi tittar på olika kulturer. Definitionen av 

organisationens betydande roll inom i utvecklandet av en välmående arbetsplats kan myntas 

av teorin som Hofstede (2001) gjorde i IBM-studien om maktdistansens betydande för 

individen och gruppen. Tollgerdt-Andersson (1996) gjorde undersökningar i Sverige på vilket 

sätt annonserna nämnde personliga och sociala färdigheter när man sökte jobb inom olika 

chefsbefattningar. Här fann man skillnader mellan olika länder och kulturer då exempelvis 

”franska tekniker på IBM var mest tillfreds när de tolkade chefen som mycket övertygande 

och pondus. Detta var tillskillnad från sina brittiska och tyska motpoler som föredrog när 

chefen visade på en demokratisk och konsulterande karaktär (Hofstede och Mincov, 2010). 

Detta kan man dra en slutsats om att olika ledarskapsbeteende inte alltid passar in i en annan 

miljö då de anställda, eller i det här fallet, studenterna har olika syn på passande ledarskap. 

Därför är det viktigt att skolan ger direkta riktlinjer gällande ett bra ledarskap anpassat till 
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olika kulturer så att detta kan leda till ett välmående innanför väggarna i klassrummet. Då vi 

har forskning och studier på att olika karaktärer av ledarskap påverkar ”de anställda”, i det här 

fallet ”studenterna”, finns det åtgärder som kan göras på samhällsnivå för ledarna i en 

organisation d v s skolan (Arnetz och Ekman, 2005). Upplägget kan ske utifrån Europeiska 

kommissionens handledning såsom planering inom ”arbetsscheman”, ”inflytande/kontroll”, 

”arbetsbelastning”, ”innehåll” och roller”. ”Arbetsscheman lägger man för att det inte skall 

uppstå konflikter mellan arbetslivets krav och förpliktelser”. ”Inflytande/kontroll handlar om 

att man skall låta arbetstagarna/studenterna delta i beslut och åtgärder som påverkar deras 

arbete”. ”Arbetsbelastning ser till att arbetsuppgifterna motsvarar arbetstagarnas förmåga och 

resurser”. ”Innehåll är att se till att arbetsuppgifterna är varierade så alla studenter får 

möjlighet att visa sin kunskap inom ämnesområdet”. ”Roller har en klar arbete-och 

ansvarsfördelning”.  Organisationen har ett ansvar för att upprätthålla välmående 

medarbetare. (Caldwell et al. 2012) utvecklade begrepp på olika karaktärer inom ledarskap. 

Ledarskap inom organisationer visar sig ha en stor betydelse för anställdas välmående och 

framgång inom företaget. Olika typer av ledarskap skall kunna påverka de som jobbar för en 

organisation. Exempelvis visar det sig att en ledare på ett företag som engagerar sig i att knyta 

kontakter med de anställda visar sig uppnå bättre resultat inom företaget än de ledare som inte 

involverar sig i relationer med de anställda. Är ledaren även karismatisk med en framtoning 

av att ha etik och moral så kommer “teamet” på arbetsplatsen närmre varandra och lyckas få 

en bra kommunikation och sammarbete. Deras studie omfattar en modell som de utvecklat för 

att påvisa olika karaktärer för ledarskap och hur de tillsammans utgör perfektion av det 

ultimata ledarskapet (Caldwell et al. 2012). 

Velasco, Ivan (2011) skrev en vetenskaplig artikel om hur ledarskap påverkar 

skolklimatet. Han tog fram forskning som visade på hur ledarskap kan påverka den 

akademiska prestationen i skolan. Det finns olika dimensioner som tyder på hur ett ledarskap 
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på bästa sätt kan påverka nivån av effektiviteten och prestationsförmågan i skolan. Om det 

fanns tydligt och autoritärt ledarskap så fann studenterna skolan som en positiv miljö att vara 

i. Problemet med denna forskning är att det inte finns tillräckliga studier för att verkligen 

kunna påvisa att den ena variabeln är beroende av den andra. Ivan (2011) antyder att de 

behövs fler vetenskapliga studier på att det finns ett samband mellan miljö, ledarskap och 

elevernas akademiska prestation i skolsammanhang.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka om studenter från “psykologprogrammet” och 

studenter från “samhälls-och beteendevetare programmet” skiljer sig åt vad gäller akademisk 

stress, kognitiv-coping, social support, social kontakt samt positiva -och negativa coping-

strategier. Syftet är att få fram vilka variabler som visar på skillnader och likheter i akademisk 

stress och hur studenterna väljer att hantera stress.  

Definition av begrepp 

          Här kommer olika definitioner av begrepp för att underlätta läsningen och förståelse för 

den text som skrivs i studien.  

Kognitiv coping-strategier 

          En stresshanteringsmetod för hur man löser och analyserar kring stress i olika kontexter 

där man använder det logiska tänkandet för problemlösningar. 

Social support 

          Socialt stöd från vänner, familj och andra kontaktpersoner i ens närhet. 

Social kontakt 

           Social kontakt från vänner, familj och andra kontaktpersoner i ens närhet som man har 

kontakt med via telefon, sms eller e-post.  

Positiva coping- strategier 

         Denna strategi är en hanteringsmetod för hur stress hanteras i positiva tillvägagångssätt i 
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olika former som fritidsaktiviteter, träning och umgänge. 

Negativa coping-strategier 

          Denna strategi är en hanteringsmetod för hur stress hanteras i negativa tillvägagångssätt 

i olika ageranden som att missbruka droger eller alkohol, hetsäta, agera våldsamt samt bita på 

naglarna etc.     

           1. Den första forskningsfrågan 

Finns det någon skillnad mellan psykologprogrammet och samhälls-och                                                     

beteendevetarprogrammet i akademisk stress? 

2. Den andra forskningsfrågan 

 Finns det något samband mellan psykologprogrammet och samhälls-och 

beteendevetarprogrammet i studenternas kognitiva coping-strategier, socialt stöd, 

social kontakt, positiva - och negativa coping-strategier? 

 

Metod 

Deltagare 

 Studien bestod utav 140 studenter som studerade på psykologprogrammet och samhälls-

och beteendevetarprogrammet vid Örebro Universitet. I studien deltog 53 män och 87 kvinnor 

(M=23,71, SD=2,85) i varierande åldrar mellan 20 år och 34 år. I samhälls-och 

beteendevetarprogrammet deltog 70 studenter från termin ett, fyra och fem i kurserna och 

huvudämnena psykologi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. På 

psykologprogrammet deltog studenter 70 från termin ett, tre, fyra och fem. Båda programmen 

deltog utan någon form av ersättning eller belöning. Programmen delades in i två olika 

grupper varav samhälls-och beteendevetarprogrammet står för inriktningen fristående kurser 

och psykologprogrammet står för uppstrukturerade och förutbestämda kurser under hela 

studietiden.  De nedanstående tabellerna visar demografisk information om studenternas kön, 
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civilstatus och arbete. Den demografiska informationen om kön och civilstatus visas i tabell 1 

och arbete i tabell 2. Båda programmen hade flest deltagare av kvinnor som visas tydligt inom 

”psykologprogrammet”.  

       Tabell 1 

Demografisk data på samhälls-och beteendevetarprogrammet och psykologprogrammet. 

Örebro Universitet 2012 Samhälls-och 

beteendevetare 

programmet 

(n)=40* 

 Psykolog 

programmet  

 

(n)=40* 

   

  

Ålder 

 

 

Kön 

M= 23,54** 

 

SD= 2.99*** 

 

 

 

M=23,86** 

 

SD=2.72*** 

 

 

 
 

 

Kvinna 

 

Man 

 

Civilstatus 

 

Gift 

 

Sambo 

 

Ensamstående 

 

Särbo 

 

     

39  

 

31 

 

 

 

3 

 

23 

 

35 

 

9 

 

55.7% 

 

44.3% 

 

 

 

4.3% 

 

32.9% 

 

50% 

 

12.9% 

 

48 

 

22 

 

 

 

9 

 

12 

 

33 

 

1 

 

 

68.6% 

 

31.4% 

 

 

 

12.9% 

 

17.1% 

 

47.1% 

 

22.9% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

     

Not. n*=Antal **M=medelvärde ***SD=standardavvikelse 

 

I tabell 1 var majoriteten av studenterna inom programmen singlar som i frågeformuläret 

beskrivs som ensamstående.    

      Tabell 2 

Jämförelse mellan kvinnor och män i arbete. 

Studenter från båda 

Utbildningarna 

  Arbete 

     Ja 

Arbete 

   Nej 

Total 

(n)* 

  

Man 

 

 

 

Kvinna 

17 

 

37 % 

 

    29 

 

   63 % 

 

36 

 

38.3 % 

 

58 

 

61.7 % 

87 

 

 

 

53 

 

 

 

 

Total 100% 100% 140 

Not. *(n) =antal 

 

Tabell 2 visar resultatet för hur många kvinnor och män som arbetar parallellt med studierna.  
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Material och procedur 

En enkätundersökning för vad gäller akademisk stress och återhämtning.  Det var 70 

personer från psykologprogrammet i termin ett, tre, fyra och fem och 70 personer för 

samhälls-och beteendevetarprogrammet i huvudämnena, psykologi, sociologi, 

nationalekonomi och statsvetenskap i terminerna ett, fyra och fem. Dessa terminer valdes för 

att kunna jämföra programmen på en likvärdig nivå eftersom ”samhälls-och 

beteendevetarprogrammet” består endast av 180 hp och psykologprogrammet på 300 hp. En 

kvantitativ studie gjordes med ett åtta-sidigt frågeformulär där deltagarna fick inledda 

undersökningen med demografiska frågor såsom, kön, ålder, kulturell bakgrund, vilket 

program de gick, hur många terminer studenterna har studerat, om de har jobb och hemspråk. 

Dessa frågor var slutna frågor som tog ca: 10-15 minuter för studenterna att besvara. 

”Akademisk stress, social support, kontakt och kognitiv coping” innefattade de första sju 

sidorna. Den sista sidan bestod utav 33 frågor om hur studenten hanterar och återhämtar sig 

från stress i positiva -och negativa uttryck av stresshanteringsmetoder. Enkäten för 

”Academic Stress” användes skalan för 28 frågor (Zajacova et al., 2005). Originalet till denna 

mätskala hade 27 frågor precis som Kormi-Nouri (2012) då det har lagts till en fråga som 

handlar om hur man “Hanterar både skola och fritid”. Den här skalan visar på hur situationen 

påverkar den akademiska stressen såsom frågorna: “ställa frågor i klassen”, “Göra bra ifrån 

sig på tentorna” och “förstå mig på mina läroböcker”. Det var en elvagradig likertskala från 

0-10 där 0 står för ”inte alls” och 10 står för ”extremt”.  I denna undersökning var Cronbach’s 

alpha .93. Det fanns fyra gruppskalor inom undersökningen för denna studie;  

– Interaktion i skolan (fråga 2, 4, 20, 21 and 23) (Cronbach´s alpha = .73) 

            – Prestationsförmågan utanför klassrummet (fråga 1, 13, 16, 17 and 25) 

               (Cronbach´s alpha= .75) 

             – Prestationsförmågan i klassrummet (fråga 5, 8, 10, 11 and 22)  
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              (Cronbach´s alpha´s = .75)                                                     

 – Tidsplanering(fråga 3, 9, 12, 14 and 24) (Cronbach´s alpha = .77) 

 “Kognitiv coping-strategi”- Frågorna i del två och del fem efter den akademiska 

stressen var hämtad från (Cohan et al., 2005) och hans skala om “short form of the coping 

inventory for stressful situations”. Denna skala hade 21 frågor som handlade om och hur 

studenten hanterar svåra och stressfulla situationer såsom, ”fokuserar på problemet och hur 

jag kan lösa det”, ”reflekterar över händelsen och lär mig från mina misstag”, ”umgås med 

en vän eller anhörig, ”hur pass viktig situationen är för dig” och ”om du någonsin varit i en 

liknande situation”. Här användes en fem-gradig likertskala där 1 stod för ”inte alls” och 5 

stod för ”väldigt mycket”. Cronbach’s Alpha för de sammanlagda frågorna för kognitiva 

coping-strategier var .72.  

“Social support”-Innehöll 12 frågor i del 3 från (Zimet et al., 1988) från hans skala 

“The multidimensional scale of perceived social support”. Dessa frågor handlar om olika 

påståenden om stöd och support man får från personer i sin närhet såsom, “Det finns någon 

speciell som ställer upp”, “Mina vänner försöker verkligen att hjälpa mig”, ”jag kan prata 

med min familj om mina problem”.  Denna skala bestod av en femgradig likertskala där 1 stod 

för ”Håller inte alls med” och 5 stod för ”håller helt med”. Cronbachs Alpha för den här 

studien var .94.  

”Sociala kontakter”- Var hämtad från en skala av (Hillerås et al. 1998), ”Sociala 

kontakter” som hade 15 stycken frågor med påståenden om de kontakter som studenten har 

omkring sig och på vilket sätt studenten väljer att kontakta en person på, ”hur ofta har du 

telefonkontakt med dina vänner”, ”hur ofta har du SMS-kontakt med din familj” och ”hur 

ofta har du brev-eller e-post-kontakt med någon annan viktig person”. Cronbachs Alpha för 

dessa frågor var .80. Enkäten för positiva - och negativa coping-strategier är hämtad från 

Anspaugh et al. (1991). Det är påståenden som ska ge responser för hur du hanterar stress i 
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positiva - och negativa situationer. Påståendena lyder hur ofta personen ”mediterar”, ”lyssnar 

på musik”, ”relaxar i bastu”, “socialiserar mig med vänner” etc. För de negativa 

påståendena lyder följande; ”är våldsam”, ”äter inte regelbundet”, ”spenderar mycket tid 

ensam” och “ tar droger”. För dessa enkäter användes olika skalor för att tolka resultatet av 

de olika frågorna som studenterna var tvungna att svara på. Frågorna besvarades med en 

likertskala från 1 till 5, där 1 står för ”inte alls” och 5 står för ”väldigt mycket”.  Cronbach’s 

alpha blev i denna studie .65. Samtliga enkäter för studien är både tillförlitliga och trovärdiga. 

I frågeformuläret om positiva -och negativa coping-strategier så var fråga 86 om ”att 

engagera sig i muskelavslappning” borttagen i studien för att den frågan gav för låg 

cronbach’s alfa. Detta berodde på att de var för många studenter som inte hade svarat på 

frågan om muskelavslappning. Kanske frågan missuppfattades av studenterna som inte 

förstod innebörden av begreppet eftersom det blev för många bortfall på den frågan.   

 Analys 

 Samhälls-och beteendevetarprogrammet och psykologprogrammets kursplaner har 

jämförts för att studera hur programmens struktur och upplägg skiljer sig åt. Programmens 

kursplaner skrevs ut från Örebro Universitets hemsida för de båda utbildningarna.  Alla 

deltagare informerades om att de skulle ingå i en studie om akademisk stress på C-

uppsatsnivå. De blev också informerade om att enkätundersökningen var frivillig och att 

anonymitet var av högsta prioritet. De fick även chansen till att avbryta eller inte delta i 

studien när enkäterna delades ut.  De fick chansen att skriva enkätundersökningen före, under 

eller efter föreläsningen för att vara helt säker på att de inte kände sig påtvingade eller 

stressade under studien.  

 För att analysera resultatet gjordes ett oberoende t-test för att jämföra frågor kring 

akademisk stress mellan samhälls-och beteendevetarprogrammet och psykologprogrammet. 

Det var intressant att se medelvärdesskillnaderna i olika frågor om akademisk stress. 
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Jämförandet mellan programmen utgick från frågor som rörde den akademiska stressen i 

helhet med fyra stycken kluster: Interaktion i skolan, prestationsförmågan utanför 

klassrummet, prestationsförmågan i klassrummet och tidsplanering som jämfördes mellan 

programmen. Sociala kontakter, social support, kognitiva coping-strategier, positiva-och 

negativa coping-strategier utfördes i jämförandet mellan programmen av Pearsons 

korrelationsanalys. 

                Resultat 

 Den första forskningsfrågan 

Den första problemformuleringen handlar om akademisk stress och vilka skillnader vi 

finner mellan programmen ”samhälls-och beteendevetarprogrammet” (M=4,71, SD=1,45) och 

”psykologprogrammet” (M=4,33, SD=1,57). För att se skillnader i akademisk stress så 

gjordes ett oberoende t-test där resultatet visade en icke-signifikant skillnad (t (138)=1,51, 

p>.13 i akademisk stress mellan programmen. Testet ”kolmogorov-Smirnov” gjordes för att 

se om det fanns någon normalfördelning mellan programmen vilket resulterade i ett icke-

signifikant resultat, p>.20.  Det fanns en normalfördelning mellan programmen i akademisk 

stress. Båda programmen (n=140) kände stress gällande vissa frågor om den akademiska 

stressen där medelvärdet och standardavvikelsen för båda programmen var (M=4,52, 

SD=1,52). De kände sig enligt elvagradiga-skalan lika stressade på nivån om ”ganska 

stressade och stressade”. För att titta på skillnaderna i frågeformuläret om ”akademisk stress” 

så fann vi detta resultat mellan programmen i en elvagradig likertskala från 0-10 där 0 står för 

”inte alls stressade” och 10 står för ”extremt stressade”. I tabell 3 redovisas resultaten. 
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Oberoende t-test i akademisk stress    Tabell 3  SB *               P**                    

                                                                                                       Sign.  Sign.  

 M      SD  M                                   SD       t       

      

           

Akademisk stress        4,71            1,45 

 

4,33                    1,57 1.51       

Prestationsförmågan utanför klassrummet 

 

4.99              1.83 

 

4.53 1.74 1.51       

Prestationsförmågan i klassrummet 

 

5.96            1.80 

 

5.43 1.93 1.68       

Tidsplanering 

 

5.63             1.97 

 

5.27 2.05 1.06       

Studera  

            

5.57      2.29                         4.96                                              

 

2.13 1.64       

Ställa frågor i klassrummet 4.47                                  2.99 4.30           2                 .64 3.60       

 

Hinna med nödvändig läsning  

 

6.56                    

 

2.17 

 

5.80                

 

2.39 

 

1.96 

      

 

Förstå mina lärare 

 

4.39 

 

2.49 

 

3.19  

 

2.28 

 

2.97*** 

      

 

Skriva uppsatser och PM 

 

5.94  

 

2.38 

 

5.90  

 

2.41 

 

.11 

      

 

Min familjs förväntningar på mina betyg  

 

 

3.33  

 

3.29 

 

2.47  

 

2.22 

 

1.81 

      

Hitta vänner i skolan   

 

2.54  2.48 3.10  2.31 -1.37       

Prestera bra på tentor 

 

6.84  2.47 6.11  2.70 1.664       

Få skolarbeten gjorda i tid  

 

5.96  2.78 5.49  2.56 1.04       

Ha flera prov under samma vecka 7.61 2.76 6.39  2.91 2.57***       

 

Ta bra anteckningar på föreläsningar  

 

3.43 

 

2.56 

 

3.31  

 

2.48 

 

.268 

      

 

Hinna med både skola, fritid och  

eventuellt arbete 

 

4.84  

 

2.65 

 

4.93  

 

2.73 

 

-.19 

      

 

Förberedelser inför tentor  

 

6.67  2.36 6.37  2.16 .79       

Hantera tiden effektivt 6.09 2.47 5.74 2.44 .83       

 

Komma överens med familjemedlemmar  

 

 

2.09  

 

2.27 

 

2.10 

 

1.92 

 

.20 

      

Förbättra mina läs- och skrivfärdigheter 3.14 2.52 3.06 2.47 .20       

 

Att göra forsknings- och laborations 

uppgifter  

 

 

4.57  

 

2.92 

 

3.94  

 

2.50 

 

1.36 

      

Få de betyg jag vill ha 

 

5.80  2.70 4.73 2.47 2.45***       

Ha tillräckligt med pengar för/under min utbildning. 

 

6.07  3.14 5.37  3.60 1.33       

Prata med mina lärare  

 

2.49  2.19 2.56  2.17 -.19       

Få hjälp och information i skolan 2.83  2.15 3.02  2.48 -.51       

 

Göra bra ifrån mig i svåra kurser  

 

 

2.77  

 

2.12 

 

2.19  

 

1.94 

 

1.2 

      

Prata med skolans personal  

 

5.99  2.71 5.44  3.65 .26       

Avsätta tid för att studera 

 

2.19 2.01 2.10  1.95 .73       

Förstå kurslitteraturen 

 

4.70  2.41 4.39  2.67 1.58       

Not. *SB=Samhälls-och beteendevetarprogrammet **P=psykologprogrammet ***P<.05=Signifikant skillnad 
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           Det finns signifikanta skillnader i fråga fyra ”om de förstår sina lärare” (t(138)=2.97, 

p<.05) där vi kan se att ”samhälls-och beteendevetarprogrammet”(M=4,39, SD=2,49) känner 

mer akademisk stress att förstå sina lärare än ”psykologprogrammet” (M=3,19, SD=2,49).  I 

fråga tio så fanns det en signifikant skillnad mellan hur studenterna uppfattar stressen kring att 

ha flera prov under samma vecka (t(138)=2.57, p<.05). Det visade sig att ”samhälls-och 

beteendevetarprogrammet” (M=7,61, SD=2,76) var mer akademisk stressade än 

”psykologprogrammet” (M=6,39, SD=2,91) i situationen att ha flera prov under samma 

vecka. Den sista frågan som resulterade i signifikanta skillnader mellan programmen var fråga 

18 om stressen över att få de betyg man vill ha (t(138)=2.45, p<.05). ”Samhälls-och 

beteendevetarprogrammet” (M=5,80, SD=2,70) känner sig mer stressade än 

”psykologprogrammet” (M=4,73, SD=2,47) när det handlar om att få de betyg man vill ha.  

Den andra forskningsfrågan  

 Pearsons korrelationsstudie gjordes för att titta på vilka variabler i ”Socialt stöd, sociala 

kontakter, kognitiv coping-strategi, positiva - och negativa coping-strategier” som samvarierar 

med varandra inom utbildningarna på samhälls-och beteendevetarprogrammet och 

psykologprogrammet.  Inom båda utbildningarna fanns ett negativt samband mellan de båda 

utbildningarna psykologprogrammet och samhälls-och beteendevetarprogrammet i socialt 

stöd (r=-.06, p>.51), kognitiv coping-strategi (r=-.03, p>.69), sociala kontakter (r=-.07, 

p>.38). Det finns inget signifikant samband i hur programmen hanterar sin akademiska stress 

i sättet att hantera och återhämta sig i positiva (r=-.07, p>.44) coping-strategier. Det fanns ett 

icke-signifikant negativt samband mellan programmen i negativa coping-strategier (r=-27, 

p<.61).  
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Tabell 4 

Pearsons korrelationsstudie mellan utbildningarna i Socialt stöd, kognitiv coping-strategi, sociala 

kontakter, positiva-och negativa coping-strategier. 

  Båda utbildningarna    Samhälls-och 

beteendevetarprogrammet 

 

 

 

Psykologprogrammet   

         

Socialt stöd  -.06 

 

 

  

 .27*  -.09   

Kognitiv coping 

 

 

Sociala 

kontakter 

 

 

Postiv coping 

 

 

Negativ coping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.03 

 

 

 

 

-.07 

 

 

 

-.07 

 

 

 

-.27 

 -.12 

 

 

 

 

-.20 

 

 

 

.004 

 

 

 

.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.59* 

 

 

 

 

.09 

 

 

 

-.16 

 

 

 

-.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Not. *=P<.05 

 

Inom samhälls-och beteendevetarprogrammet så fanns det ett positivt signifikant 

samband mellan sociala kontakter och sättet att hantera kognitiva coping strategier på (r=.27, 

p<.03). Ju fler sociala kontakter studenterna inom samhälls-och beteendevetarprogrammet 

använder sig av, ju mer använder de sig av stresshanteringsmetoder såsom kognitiva coping-

strategier som tillskillnad från psykologprogrammet som visade på ett icke-signifikant 

samband (r=.09, p>.44). Inom psykologprogrammet så fanns ett negativt signifikant samband 

mellan sociala kontakter och socialt stöd (r=-.59, p<.01). När studenterna inom 

psykologprogrammet använder sig av sociala kontakter besöker och umgås de mindre med 

vänner och familj när de känner sig akademiskt stressade. När vi tittar på samhälls-och 

beteendevetarprogrammet så ser vi att det inte finns något samband mellan socialt stöd och 

sociala kontakter (r=.20, p>0.1) I jämförandet mellan de resterande variablerna fanns inga 

signifikanta samband mellan samhälls-och beteendevetarprogrammet eller 

psykologprogrammet. Inom de positiva och negativa hanteringsmetoderna så fanns inga 
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signifikanta samband mellan studenternas sätt att hantera sin stress på inom samhälls-och 

beteendevetarprogrammet (r=.004, p<.97). Studenterna på psykologprogrammet använder 

hanteringsmetoderna på samma sätt som studenterna på samhälls-och 

beteendevetarprogrammet då det fanns ett negativt icke-signifikant samband mellan 

studenternas sätt att använda sig av de positiva - och negativa strategierna (r=-.16, p>.19).  

Diskussion 

Den första forskningsfrågan 

I helhet så fanns det inga signifikanta skillnader mellan beteendevetarprogrammet och 

psykologprogrammet. Den akademiska stressen var lika hög hos alla studenter på 

utbildningarna på en nivå som visade på ”ganska stressade och stressade”. Det fanns 

signifikanta skillnader i frågor om ”hur studenterna förstår sina lärare, hur studenterna 

känner för att ha flera prov under samma vecka samt hur stressade de är över att få de betyg 

de vill ha”. Studenterna från samhälls-och beteendevetarprogrammet var lite mer stressade än 

studenterna från psykologprogrammet där man kan diskutera kring varför de kände sig lite 

mer akademiskt stressade. Psykologprogrammet har förutbestämda kurser genom hela 

studietiden och samhälls-och beteendevetarprogrammet har fristående och valbara kurser.  

Min studie är fortfarande ett projekt som jag skulle vilja vidarutveckla eftersom jag finner det 

intressant att ta reda på om ledarskap eller olika strukturer har att göra med den akademiska 

stressen som studenter känner idag. Caldwell et al.(2012) utvecklade begrepp på olika 

karaktärer inom ledarskap som är ett ytterligare bevis för att det faktiskt finns olika karaktärer 

av ledare som kan påverka hur välmående en organisation kan utvecklas till att bli och hur 

prestationsförmågan kan förbättras om tydligt ledarskap finns tillgängligt inom en 

organisation. Den akademiska stressen som de båda utbildningarna kände påverkade de på 

liknande sätt på en medelnivå av att känna sig ”ganska stressad och ”stressad”. Eftersom att 

det finns forskning som visar på att akademisk stress kan leda till utbrändhet och försämrad 
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kompetens (Barnett & Chesney, 2009; Schwebel & Coster, 1998) så bevisar det också att den 

akademiska stressen är ohälsosam för studenterna i längden med tanke på de negativa 

komplikationer som kan uppstå av att man är stressad under sin studieperiod.  Eftersom det 

slutgiltiga resultatet visade på ett icke-signifikant resultat så kan man inte säga att 

utbildningarnas struktur och upplägg har att göra med hur stressade studenterna känner sig. 

Ledarskap visar sig vara en faktor för att en organisation skall vara välfungerande då vi kan 

relatera detta till organisationen skolan där studenterna på universitets nivå arbetar på en 

mycket självständig nivå. Studenterna får själva ansvara för hur mycket det vill engagera sig i 

närvarandet på föreläsningarna då de flesta är icke-obligatoriska.  Även att gruppuppgifter och 

individuella uppgifter skall lämnas in i tid ansvarar studenten för. Föreläsarna består för det 

mesta av lektorer, doktorander och professorer som är där för att undervisa studenter om deras 

forsknings - och huvudområden i något specialiserat ämne. Studenten har väldigt lite kontakt 

med föreläsarna som kommer när föreläsningen börjar och går direkt efter att föreläsningen 

har slutat. Uppgifter läggs oftast ut online och den enda kontakt med läraren är till mestadels 

via mail. Det finns inget engagemang med att knyta band och skapa relationer mellan 

föreläsare och studenter som gör att studenterna saknar ett tydligt ledarskap. 

Den andra forskningsfrågan 

Det fanns inga signifikanta samband mellan utbildningarna i sociala kontakter, 

kognitiva coping-strategier och social support. Värme, stöd och intima relationer med andra 

människor har påvisat vara en positiv effekt för att motverka oro och ångest när man känner 

sig stressad (Arnetz och Ekman, 2005). De som knyter fler sociala kontakter och har ett 

nätverk av många människor omkring sig på arbetsplatsen visar sig kunna hantera stress 

mycket bättre än de som inte har förmågan att utbyta kontakter och relationer med andra 

(Monat och Lazarus, 1991). Utbildningarna visade på att alla har ett socialt nätverk omkring 

sig vilket i tidigare forskning har visat sig vara en positiv faktor i hur människan lättare kan 
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hantera stress. Social support och kontakter underlättar studierna eftersom studenterna har 

människor omkring sig som de kan kommunicera när någonting känns jobbigt och stressigt, 

(Folkman och Lazarus, 1980). Detta kanske är orsaken till att studenterna från båda 

utbildningarna kände sig bara ”ganska stressade och stressade” eftersom deras vardag och 

privatliv är fyllt med sociala kontakter och support som gör att den akademiska stressen inte 

blir allt för påtaglig. Närhet och support från familj, vänner eller en partner har visat sig vara 

en positiv ”motor” för den stressade personen som i sin tur leder till att strategin av att kunna 

hantera stressen blir mycket möjlig att utföra. Detta hör ihop med det kognitiva sättet att tänka 

kring hur man ska hantera stress. Inom båda utbildningarna använde sig studenterna av 

liknande sätt för hur stress kan förhindras i vissa kontexter. Eftersom studenterna upplever 

den kognitiva coping-strategin på liknande sätt så använder sig studenterna av ”problem-

fokuserad” coping där de löser problem när en stressad situation uppkommer. Kanske upplevs 

utbildningarna lika stressiga för studenterna som vet hur de skall hantera och agera när de 

befinner sig i en miljö som upplevs som stressig. Eftersom det inte fanns någon skillnad 

mellan utbildningarna i akademisk stress så måste det vara så att de upplever problemlösning 

och emotionella sättet att tänka på hantering av stress eftersom coping innebär även en 

”emotionell-fokuserad” del av hur man lägger upp sin strategi för att förebygga stress. 

Studenterna måste även här känna en liknande nivå av hur de skall reducera och tänka positivt 

för att inte hamna i en spiral av ångest och oro inför skoluppgifter (Folkman och Lazarus, 

1980). 

 Eftersom återhämtning och hanterandet av stress är så viktigt för att inte blir utbränd 

eller sjuk så krävs det vissa hanteringsstrategier för att hantera stress på bästa sätt. Om 

studenterna klarar av att hantera de positiva coping-strategierna som Cohen et al. (2012) 

nämner i sin artikel så kommer det leda till minskad stress. ”Social support från vänner och 

familj”, ”bra motions-och ätvanor”, ”återhämtning genom sömn, meditation” och 
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”aktiviteter såsom att kolla på film samt lyssna på musik” är olika förslag jag tror att man kan 

hantera för att få en förbättrad stressnivå som kan resultera att sjukskrivningar minskar hos 

studenterna. Utifrån de negativa aspekterna i hanterandet av stress finner vi frågor som: 

”hetsäta och missbruka droger” av olika slag samt slå på objekt och materiella ting såsom: 

"slå på kuddar, skrika eller slå på en boxningssäck". Om man ser från ett genusperspektiv 

hade det varit intressant att göra en studie med fler deltagare med nästan exakt lika många 

män som kvinnor för att kunna dra tillförlitliga och trovärdiga analyser av resultatet. Enligt 

tidigare forskning finns det en skillnad i hur män och kvinnor agerar olika vid stress. Det finns 

en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i drogintag och missbruk. I tidigare forskning 

antyder (Arnetz & Ekman, 2005) att det finns en skillnad mellan könen då kvinnor har lättare 

för att ta till användandet av olika typer av droger för att hantera stressen än vad männen gör. 

Kvinnor har lättare för att bli deprimerade vid stress som även bidrar till att det oftare än 

männen tar till olika preparat och läkemedel för att orka med vardagslivet. Det hade varit 

intressant att se denna skillnad då man utifrån enkätundersökningens frågor om ”intagandet 

av droger eller lugnande preparat” hade kunna fullfölja och diskutera mer kring varför det 

enligt tidigare forskning finns en signifikant skillnad mellan könen. Detta är förutsatt att de är 

ungefär lika många kvinnor som män som deltar i undersökningen.   

Framtida forskning  

 För framtida studier och forskning kring akademisk stress så skulle studien utvecklas till 

att man enligt CSN:s statistik tittar på hur många studenter som sjukskriver sig och av vilken 

anledning. CSN (2012) beskriver i sin rapport (studerandes ekonomiska och sociala situation 

2011) om att många studenter upplever känslan av ”ängslan, oro eller ångest” där den större 

delen av studenterna upplevde dessa åkommor. Studenter upplever även någon form av 

funktionsnedsättningar i psykisk eller fysisk form som enligt CSN:s statistik har visat på 

ökning genom åren. När studenterna fick frågan om varför de känner som det gör, trodde 
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majoriteten av alla studenterna som ingick i studien att deras besvär berodde mer på den 

studiesituationen än stressen över den ekonomiska delen.  Jag tror att coping-strategier kan 

förebygga stress om man utför vissa av de kriterier som krävs inom de positiva strategierna 

innan stressnivån ökar och tar över en persons livssituation. Eftersom psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar har ökat enligt CSN: rapporter kan en slutsats dras om att den 

akademiska stressen kan vara påtaglig om den inte hanteras på rätt sätt. I helhet av andelen 

studerande så visade studien på att färre arbetar parallellt med sina studier. Det stämmer 

överrens med tabellen i metod-delen där det visar sig att majoriteten av studenterna inte har 

något arbete parallellt med studierna. För båda utbildningarna så jobbar fler kvinnor vid sidan 

av sina studier än män. Majoriteten av studenterna som deltog i enkätundersökningen hade 

inget arbete parallellt med studierna. Studien stämmer överrens med CSN:s granskning om att 

färre och färre studenter väljer att arbeta i kombination med studier. För framtida forskning 

skulle det vara intressant att göra en studie på hur många studenter som sjukskriver sig på 

grund av den akademiska stressen.  

 Att man gör en studie på hur många studenter som sjukskriver sig på grund av den 

akademiska stressen och på vilket sätt man kan ta till åtgärder för att förebygga stressen som 

studenterna känner. En annan studie som skulle kunna bygga på den föregående studien om 

sjukskrivningar är att skriva en preventionsplan som steg för steg förklarar i vilken riktning 

studenten kan gå för att försöka förhindra att känna oro och ångest inför 

examinationsuppgifter och examensarbeten. Det ska vara en plan av olika förslag på hur man 

kan gå till väga för att strukturera upp sina arbeten och skoluppgifter på bästa sätt. Detta 

dokument för olika strategier och tillvägagångssätt skulle finnas tillgängligt på studenternas 

personliga forum online om det skulle kännas angeläget för studenten.  Preventionsplanen 

skulle kunna se ut på många olika sätt med flera alternativ för vilka tillvägagångssätt som 

skulle kunna finnas med. Preventionsplanen skulle prövas och följas upp av en grupp 
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deltagare på en skola under en eller två terminer för att få ett tillförlitligt och trovärdigt 

resultat så att planen hinner användas och analyseras av studenterna. Det skulle vara en 

kvalitativ longitudinell studie som skulle följas upp under längre period. När perioden 

avslutas skulle intervjuer införas för att få mer djupgående information hur det faktiskt har 

fungerat på organisationen och om studenterna har fullföljt det som står i dokumentet och om 

de skulle kunna tänka sig att fortsätta använda den.  

 Min studie har påvisat att det går att undersöka studenters akademiska stress mellan 

olika program då studien kan ge det material som behövs för framtida forskning. Med ett 

större urval kanske det går att finna signifikanta resultat i hur stressade studenterna känner sig 

då man kan studera kring mer om de faktorer som orsakar den akademiska stressen. Min 

studie har gett framtida forskning en grund för hur man kan jämföra de olikheter och 

skillnader som finns mellan studenter på olika program. 

Svagheter och styrkor 

 Antalet deltagare har stor betydelse för att resultaten ska kännas valida (trovärdiga) och 

reliabla (tillförlitliga). Jag tror att min studie hade sett annorlunda ut om jag hade haft tid och 

tillgång till att förfråga om fler terminers intresse för enkätundersökningen. Om fler hade 

deltagit hade det precis som i föregående forskning funnits en skillnad mellan programmen 

och inom de olika variablerna såsom kön, ålder, arbete och kultur eftersom det finns 

vetenskaplig forskning på att det finns skillnader i stressnivåer hos olika kulturer. Det fanns 

inte tillräckligt många studenter med kulturell bakgrund för att kunna göra en jämförelse 

mellan svenska studenter och studenter födda i ett annat land. Teorin om att den 

kollektivistiska kulturen skulle vara mindre stressade än den individualistiska kulturen som 

det har gjort studier på i tidigare forskningar som i exempelvis Kormi-Nouris et al, (2012) 

studie om skillnader mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer. Detta var nästan 

omöjligt att jämföra eftersom det inte fanns tillräckligt med deltagare från andra kulturer på 
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utbildingarna. Antalet deltagare med kulturell bakgrund var inte tillräcklig för att kunna göra 

analyser i jämförandet mellan svenska studenter och studenter med utländskt påbrå. 

 Jämförandet mellan individualistisk kultur och kollektivistisk kultur kunde inte 

genomföras såsom det var tänkt i tidigare forskningsfrågor. Andra svagheter med studien var 

att vissa deltagare tyckte att enkätundersökning pågick under en för lång tid. I den 

demografiska delen av studien påpekade studenterna om att det fanns för få alternativ inom 

civilståenden. Många frågetecken framkom i rutan ”ensamstående” som studenterna menade 

på var en otydlig benämning. De ville ha alternativ såsom ”änka/änkling” och ”singel”. 

Problemet är nog att enkäten har blivit översatt direkt från engelska vilket resulterar i 

felbenämningar. Detta borde ha studerats tydligare så att studenterna skulle ha haft fler 

alternativ att välja på.  

 Styrkan med undersökningen var att många studenter valde att delta för att de tyckte att 

ämnet lät intressant och tyckte att frågorna var relevanta och aktuella för det nutida samhället. 

Studenter var motiverade till att genomföra studien och fullfölja den trots att 

enkätundersökningen var tidskrävande.  Av de studenter som deltog i undersökningen så 

svarade alla studenter i enkätundersökningen från respektive program. Studenterna deltog och 

fullföljde studien utan någon form av belöning eller ersättning  Studien gjordes även på 

universitetet vilket gjorde det lättillgängligt och effektivt för insamlingen av data. Även om 

det var ett urval som anses som ett bekvämlighetsurval så var det en fördel för studien då data 

kunde samlas in på ett snabbare sätt utan några svårare komplikationer för att få tag i 

deltagarna i respektive program. Eftersom jag själv är student på "samhälls-och 

beteendevetarprogrammet" så var det lätt att ta kontakt med de lärare som jag haft under 

utbildningens gång som var positivt inställda till att datainsamlingen skedde under deras 

föreläsningar.  
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Slutssats 

 Stress är ett relevant ämne som har uppmärksammas en del det senaste decenniet 

eftersom fler intresseras av hur stress påverkar människor. Det har gjorts studier om att stress 

kan vara påtaglig för hälsan och att stress i kombination av utbrändhet har resulterat i att 

många väljer att sjukskriva sig. Sjukskrivningar och utbrändhet är en dyr konsekvens som 

kommer utav att stress inte hinner förebyggas i tid. För att minska stress så krävs det att man 

resonerar kring sitt eget välmående och att personen själv känner efter när det är dags att ta till 

hjälpmedel för att reducera känslor som kan framkalla högre stressnivåer.  För att minska 

dessa stressnivåer krävs det att personen vet vad som krävs för att hantera stress. Därför är en 

preventionsplan ett bra alternativ för att få exempelvis studenter att få direktiv för hur det kan 

gå tillväga för att uppnå de mål som krävs för att minska stress. Preventionsplanen skulle vara 

ett tillvägagångssätt för att uppmana studenter om hur de skall handskas med problem och vad 

de ska göra om de känner av olika stressymptom. Ett sådant dokument som en 

preventionsplan kan påverka och fungera som en hjälpreda för studenter och deras 

akademiska stress.  

 Stress är ett debatterat ämne runt om i världen idag och är oftast den största orsaken till 

olika åkommor och komplikationer för människor i former av psykiska och fysiska besvär. 

Jag hoppas att människor tillsammans försöker skapa ett samhälle där vi kämpar för att 

utveckla olika strategier för hur stress skall förebyggas, och att vi hjälper varandra att upplysa 

om ämnet i större bredd på organisationer såsom skolor och företag.   Fler skulle må bättre om 

de fick instruktioner och föreläsningar om hur stress faktiskt kan hanteras, och att på en 

individuell nivå försöka ta reda på vilken hanteringsmetod som fungerar för att förebygga 

stress på bästa sätt. 

                                                            

 



AKADEMISK STRESS                                                                                                         [31] 

 

        Referenser 

Almén, Niclas (2007). Stress-och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.  

  Studentlitteratur AB: Lund 1(5), 35-38. 

 

Anspaugh DJ, Hamrick MH, Rosato FD: Wellness: concepts and applications,  

   ST. Louis, 1991,  Mosby. 

 

Antonucci, Toni. C. (2001). Social relations: An examination of social net-  

  works, social support, and sense of control. In J. E. Birren & K. W.  

  Schaie (Eds.), Handbook of the psychology of aging (5th ed., pp.  

  427– 453). San Diego, CA: Academic Press.  

 

Antonucci, Toni C. & Birditt, Kira S. & Tighe Lauren  

  Enacted Support During Stressful Life Events in Middle and Older  

  Adulthood: An Examination of the Interpersonal Context  

  Psychology and Aging (2012)  Vol. 27, No. 3, 728 –741.  

 

Bakker, Arnold B. & Demerouti, Evangelia & Mojza, Eva J.  & Sonnentag, Sabine  

Reciprocal Relations Between Recovery and Work Engagement: The Moderating Role of 

Job Stressors: Journal of Applied Psychology (2012) American Psychological Association 

Vol. 97, No. 4, 842– 853. 

 

Barnett, J. E., & Chesney, J. L. (2009). Preventing and addressing impaired 

 professional competence among graduate students in psychology. Psychotherapy 

 Bulletin, 44, 22–26. 

 

Caldwell, Cam; Dixon, Rolf D; Floyd, Larry A; Chaudoin, Joe; Post, Jonathan; Cheokas, Gaynor     

 (2012) . Transformative Leadership: Achieving Unparalleled Excellence. 

Journal of business Ethics Vol. 109, no 2. 175-187.  

Netherlands: Springer Science & Business media.  

 

Cohan, S. L., Jang, K. L., & Stein, M. B. (2005). Confirmatory factor analysis of a 

  short form of the coping inventory for stressful situations. Journal of 

  Clinical Psychology, 62(3), 273-283. 

 

Cohen, K., & Collens, P. (2012, November 12). The Impact of Trauma Work on Trauma 

  Workers: A Metasynthesis on Vicarious Trauma and Vicarious Posttraumatic Growth.  

  Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 5-7.   

 

Coster, J. S., & Schwebel, M. (1997). Well-functioning in professional 

  Psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 5–13, 28.  

 

CSN (2012). Studerandes ekonomiska och sociala situation 2011, s 5, 28-34 

  Dnr 2012-2189-1703. 

 

Dunnette, M. D.; Hough, L. M. (1976). Handbook of industrial and organizational psychology .

   Palo Alto, C.A.: Consulting Psychologists Press, 1319 – 1328.  

 

Evers, A., Frese, M., & Cooper, C. L. (2000). Revisions and further developments of the  

Occupational Stress Indicator: LISREL results from four Dutch studies.   

Journal of  occupational and organizational psychology, 221-240. 

 

 

 



AKADEMISK STRESS                                                                                                         [32] 

 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community 

  sample. Journal of Health and Social Behavior, 21 (3), 219-239. 

 

Hillerås, P. K., Jorm, A. F., Herlitz, A., & Winblad, B. (1998). Negative and positive 

  affect among the very old: A survey on a sample age 90 years or older. 

  Research on Aging, 20(5), 593-610. 

 

Hofstefe, G&G.J & Mancov M. (2011). Organisation och kultur.  

  Studentlitteratur AB: Lund. 3(1), 90-119. 

 

Kitayama, S., Mesquita, B., & Karasawa, M. (2006). Cultural affordances and  

  emotional experience: Socially engaging and disengaging emotions in Japan.  

  and the United States. Journal of Personality and Social Psychology, 91(5), 890-903.   

 

Monat, Alan och S. Lazarus Richard (1991). Stress and coping-an anthology.   

  3d edition : Columbia University Press: New York, 154-212. 

 

Pond, R. S., Jr., Kashdan, T. B., DeWall, C. N., Savostyanova, A., Lambert, N. M., & Fincham, F. D. 

  (2011, October 24). Emotion Differentiation Moderates Aggressive Tendencies in 

Angry People: A Daily Diary Analysis, 326-337.  
 

Tollgerdt Andersson, Ingrid (1996). Svenskt ledarskap i Europa. 

  Liber: Malmö. 

 

Velasco, Ivan (2011). The impact of principal leadership behaviors on school climate. 

Sam Houston State University: Texas, 23-31. 

 

Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, stress, and 

  academic success in college. Research in Higher Education, 46, 677-706. 

 

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The 

 Multidimensional scale of perceived social support.    

 Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41. 

 

Örebro universitet. (2012). Kursplaner2012.  

 Örebro: Örebro universitet. Hämtad 14 januari, 2012, från  

http://www.oru.se/Utbildning/Program/Utbildningsplan/?programkod=SPS2Y+&termin=

20122&sprak=sv&format=xml&epi=j. 

 

http://www.oru.se/Utbildning/Program/Utbildningsplan/?programkod=SSB1K+&termin= 

20122&sprak=sv&format=xml&epi=j. 

 

 

 

 

 

 

Emelie%20Appelgren%20nya%20pdf.docx
Emelie%20Appelgren%20nya%20pdf.docx
Emelie%20Appelgren%20nya%20pdf.docx
Emelie%20Appelgren%20nya%20pdf.docx
Emelie%20Appelgren%20nya%20pdf.docx

