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Sammanfattning  

 
Denna studie har som syfte att få en förståelse för vilka aspekter av stress det finns 

bland studenter som läser fristående kurs på Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande vid Linköpings Universitet. Studien undersöker hur studenter 

upplever stress samt vilken omfattning inre och yttre stressorer påverkar 

studentens studieliv. Studien tillämpar först en kvalitativ metod som sedan följs 

av en kvantitativ metod. Studien nyttjar två olika förhållningssätt, inledningsvis 

är studien induktiv och sedan kompletteras studien deduktivt. Studien består av 

nio kvalitativa intervjuer där fyra informanter representerar enheterna CSN, 

Studentbostäder, Studenthälsan samt Studievägledning vid Linköpings 

Universitet och fem informanter är studenter som läser fristående kurs på 

Linköpings Universitet. Studien består även av en enkätundersökning av 72 

informanter som är studenter som läser fristående kurs på Linköpings Universitet. 

Studiens resultat är uppdelade i en kvalitativ och en kvantitativ del för att sedan 

analyserats och diskuterats i relation till varandra. I resultatet framgår att det både 

finns yttre samt inre stressorer som bidrar till att en student som läser fristående 

kurs upplever stress. 
 

Nyckelord: Student, fristående kurs, stress, stressor, sociala medier, socialt nätverk, 

osäkerhet, studiestruktur, krav, balans, återhämtning. 
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1. INLEDNING 
Det moderna informationssamhället leder till sociala och kulturella förändringar 

runt om i världen. De nya förändringarna leder till nya krav på människan då 

flexibilitet och tillgänglighet blir oundvikliga påtryckningar. Währborg (2009) 

menar att dagens samhälle medverkar till att människor hamnar i ett 

accelerationssyndrom som leder till att tiden inte räcker till. Den fritid som 

människan tidigare hade anses i dagens samhälle vara ett slöseri av tid. De nya 

kraven är inte enbart det som medföljer i vårt moderna samhälle utan en 

konsekvens av detta levnadssätt är att det skapas nya hälsotillstånd, stress har 

blivit en framträdande ohälsa i samhället. Stress är ett omfattande tillstånd och 

individens reaktion sker individuellt och yttrar sig på olika sätt. En del visar upp 

olika nivåer av irritation och aggression och en del yttrar sin stress genom ett 

uttryck av hopplöshet. Dagens samhälle har skapat nya förutsättningar som bidrar 

till att individen måste anpassa sin förmåga inför nya hinder.  

 

Socialt stöd är en betydelsefull del för att individer ska klara av olika slags 

påfrestningar i sin vardag som till exempel stress. Perski (2006) skriver i sin bok 

Ur balans att när individer får ett socialt stöd har de en bättre möjlighet att skydda 

sig mot stress och även upprätthålla en god hälsa. Från ett uppdrag av Hälso- och 

sjukvårdsenheten i Region Östergötland har Martinelle och Törnvall (2017) 

genomfört en undersökning angående individers hälsa samt levnadsvanor. Flera 

viktiga aspekter blir belysta såsom motion, tobaksbruk och även hur viktigt det är 

att ha en social tillhörighet. Individer som ingår i ett socialt sammanhang samt 

deltar i aktiviteter tenderar att ha bättre hälsa än de som inte gör det. Individer 

som har ett socialt nätverk känner en större trygghet och det finns en tillit till att 

andra människor ställer upp när de behövs. Människor som är ensamma har en 

större risk att uppleva stress och psykisk ohälsa (ibid).   

 

Landow (2006) skriver i boken Stress and Mental Health of College Students om 

akademisk stress bland studenter. Studenter kan uppleva olika stressorer som till 

exempel framtidsoro, ekonomi, studiestruktur och examinations stress. I en studie 

gjord av Hamaideh (2011) framgår det att höga stressnivåer hos studenter 

påverkar deras akademiska prestationer men även deras hälsa negativt. Resultatet 

från denna studie var att stress skapades utav studenterna själva, deras krav och 

press på sig själva var utmärkande drag. En annan studie gjord av Wrencha, 

Garretta och King (2013) påvisade att många studenter upplever stress när de 

påbörjar en högre utbildning som kan förändra deras sociala förhållanden. 
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1.1 Bakgrund 
När en student börjar att läsa vid ett universitet finns det mycket att lära sig och 

många nya upplevelser att ta del av. Studenten kommer till en annan miljö, vissa 

flyttar till annan ort, hamnar i nya sociala sammanhang och får uppleva en ny 

studiestruktur. Enligt en undersökning av Uppsala studentkår (2014) upplever 

studenter att stress leder till en begränsning i deras utbildning. Under stressade 

perioder är det viktigt att kunna koppla av och återhämta sig, finns detta i åtanke 

hos studenterna?   
 

Linköpings universitet utförde år 2017 en studentundersökning som fastställde att 

41 procent av studenterna som läste på Filosofiska fakulteten uppfattade att 

negativ stress bidrog till svårigheter i deras studieprestationer.  Detta är en kraftig 

ökning som har skett sedan undersökningen som gjordes år 2010, då var det 

30 procent som angav att negativ stress var ett problem i deras studier. Det som 

inte framkom i studentundersökningen från 2010 och 2017 var orsaken till varför 

studenter upplevde stress. På grund av att studentundersökningen inte gav någon 

anledning till varför studenter upplevde stress, väcktes vårt intresse för att själva 

undersöka vad som kan vara de bakomliggande orsakerna.   
 

Vårt intresse är att ta reda på hur studenter som läser fristående kurser vid 

institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) på Linköpings Universitet 

(LiU) upplever stress. Vår infallsvinkel på denna studie kommer att vara 

socialpsykologisk eftersom det finns både yttre och inre stressorer som påverkar 

individen. Det finns olika former av stress och vi vill veta vilka som är mest 

påtagliga utifrån studenternas perspektiv. Studien avser att få en förståelse för 

vilka aspekter av stress det finns så därmed har vi även valt att se på problemet 

utifrån de som arbetar med studenter. Det ger oss både en djupare och bredare 

förståelse kring problemet, de enheter vi har valt att ha med är Studenthälsan, 

Studentbostäder, CSN samt studievägledare på LiU.  

 

Anledningen till varför vi valde att undersöka studenter som läser fristående kurs 

på IBL var dels för att vi själva som studenter har upplevt stress under studietiden, 

men även för att vi har en förförståelse för hur denna grupp kan uppleva stress. 

Alla tre forskare har kombinerat sin utbildning genom fristående kurser vilket ger 

oss en bra inblick i hur studenter upplever sin studiesituation. Det finns olika 

stressorer till varför studenter upplever stress och det kan både vara studierelaterat 

men även vara faktorer kopplade till vardagslivet. Vår förhoppning med denna 

studie är att få en förståelse för vilka former av stress som i störst grad har en 

inverkan på studenterna.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vilka aspekter av stress som 

finns bland studenter som läser fristående kurser på Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet.  
 

• Hur upplever studenter stress i sitt studieliv?  
• I vilken omfattning påverkar olika yttre- samt inre stressorer studielivet? 

1.3 Centrala begrepp 
Stressor: Yttre och inre faktorer som leder till att individer kan uppleva stress. 
Personligt yttre: När en individ endast vill framställa sina bästa egenskaper.  

Kursare: Individer som en student har en gemensam kurs med. 

Socialt nätverk: Individens kontaktnät. 

1.4 Disposition 
Studiens struktur är uppbyggd utefter uppsatsmanualens beskrivning. Inom 

kapitel två redogörs tidigare forskning samt teorier och begrepp. I kapitel tre 

presenteras vi både kvalitativa och kvantitativa metoden. Därefter introduceras 

resultatet i kapitel fyra. Sedan följer analys samt diskussion som förankras med 

den tidigare forskningen i kapitel fem. Det slutliga kapitlet belyser studiens 

slutsats samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Den största delen av studien har forskarna genomfört tillsammans sedan har det 

även förekommit en viss fördelning av arbetsuppgifter. Forskarna har gemensamt 

genomfört och bearbetad inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, 

teoretisk referensram, metoddiskussion samt analys och diskussion. Därefter har 

Maria skrivit större delen av metodkapitlet och Alexandra samt Victoria har 

skrivit större delen av det kvalitativa och kvantitativa resultatet. Dock bör det 

poängteras att forskarna har haft en ständig dialog om studiens innehåll samt 

struktur under hela arbetsprocessen.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I nedanstående kapitel kommer tillvägagångssättet för studiens artikelsökning 

samt studiens respektive artiklar att presenteras. Sedan redogörs tidigare 

forskning och teoretiska begrepp. Därefter avslutas kapitlet med en översiktlig 

sammanfattning. 

2.1 Tidigare forskning 
I denna studie har databasen SCOPUS varit en informationskälla för att få tillgång 

till tidigare forskning. För att hitta vetenskapliga artiklar användes sökorden: 

stress university students som fick 6265 träffar. Vi sökte även artiklar på 

UniSearch där vi sökte på stress higher education students som fick 12 695 träffar 

och då avgränsade vi till sociologi och akademiska peer review-tidskrifter och då 

fick vi endast 683 träffar.  Nedan kommer våra utvalda artiklar sammanfattas och 

presenteras utifrån metodval, resultat samt slutsatser.    

 

Hamaideh (2011) har genomfört en kvantitativ studie och samlat in enkäter från 

877 informanter för att kunna mäta vilka stressorer som påverkar studenter. 

Resultatet påvisade att den främsta stressoren var studentens höga krav och press 

på sig själv. Andra stressorer som kunde påverka studenten var press från vänner, 

svårigheter att få ihop sin ekonomi samt problem att anpassa sig till den nya 

sociala miljön. Höga stressnivåer påverkade studenters hälsa men även dess 

akademiska prestanda och stress skapades både inom och utanför studentens 

akademiska liv (ibid).  
 

Grady, La Touche, Oslawski-Lopez, Simacek och Powers (2014) genomförde en 

kvalitativ studie i syfte att ta reda på hur examensstudenters sociala positioner och 

roller formade deras hälsa samt vilka stressorer studenterna upplevde. 

Informationen från studenterna skedde genom fyra fokusgruppsintervjuer som 

bestod av totalt 17 informanter. Resultatet var att studenterna upplevde en psykisk 

ohälsa kopplat till en oro kring deras sociala positioner samt roller som 

examinerade studenter. De främsta stressorer dessa studenter upplevde var vilken 

roll de hade, mentorskap, finansiering samt isolering. Många av studenterna 

upplevde känslor som ångest, panikattacker och depression. Det var cirka två 

tredjedelar av informanterna som hade sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa 

och hade även erfarenheter om självdefinierad stress under utbildning (ibid).   
 

Wrencha, Garretta och King (2013) genomförde en kvantitativ studie i syfte att ta 

reda på vilka stressorer som påverkar hälsan hos en student som har börjat läsa på 

en högre utbildning. En online-enkät användes för att samla in information från 

studenter som precis avslutat sitt första studieår på ett australienskt universitet. 

Resultatet som framkom visade på att det fanns flera påtagliga stressorer och de 

var när en student måste omlokaliseras geografiskt, upplägget av inlärningen samt 

de konkurrerande kraven och tidsbristen. Det framkom även att studenterna själva 
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ansåg att de hade ett individuellt ansvar för att hantera sitt välbefinnande och hälsa 

(ibid). 
 

2.2 Vad är stress?  
Enligt Dahlgren och Starrin (2004) är stress en kraft som bryter ned individen och 

fungerar som en förbindelse mellan hälsa och emotioner. Inom stressteorier 

existerar det både psykologiska och sociala stressorer som gör så att individer blir 

stressade. Det som är gemensamt för de båda synsätten är att stress uppstår när en 

individs förmågor och resurser blir hårt pressade. Detta sker framförallt när en 

situation uppfattas som hotfull och ställer individen inför tre vägval, antingen 

förändra, anpassa eller att fly från situationen. Stress kan även upplevas när en 

individ vill framhäva känslor som inte stämmer överens med hur individen 

egentligen känner. När oförenliga känslor presenteras tar det stor energi och 

stressen hos individen riskerar att bli djup och långvarig (ibid). 

 

2.2.1 Definition av stress 

I denna studie kommer vi att definiera stress utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Vi kommer även att presentera psykologiskt samt sociologiskt 

perspektiv för att visa på distinktionen mellan de respektive perspektiven.  

 

Hans Selye var den förste personen som formulerade begreppet stress på 1930-

talet (Allvin et al, 2006). Selye beskrev stress som en inre stressor hos individen, 

en reaktion på hotfulla externa händelser. Reaktionerna går stegvis igenom tre 

stadier hos individen, alarm, motstånd och utmattning, och detta leder till att 

individens energi successivt försvinner. Theorell (2012) betraktar stress utifrån ett 

miljömässigt synsätt och menar att det som är intressant är vad händelsen i sig 

karakteriserar. Theorell beskriver att stress hos individer uppstår som en 

konsekvens av en yttre social situation.  

 

Perski (2006) menar dock att både yttre och inre stressoer påverkar individen och 

beskriver stress som en obalans mellan en individs resurser och belastning. När 

en individ blir utsatt för en svår händelse innebär det inte att individen automatiskt 

blir sjuk, vissa händelser kan till och med öppna upp möjligheter och känslor av 

driftighet. Hur individen kommer att reagera avgörs i kombination mellan 

händelsen och de resurser individen har för att kunna hantera situationen. Korta 

och tillfälliga reaktioner av stress leder inte till sjukdomsproblem men när en 

individ har en ihållande obalans kan det bli farligt för individens hälsa. Stress 

varnar individen genom problem med sömnen, förlust av energi och känslor av 

missnöje. Antingen befinner sig individen i kamp och flykt-programmet då 

problem som svårt att finna ro, hyperaktivitet och känslor som ångest, oro och 

irritation blir påtagliga. Eller så befinner sig individen i spela död-programmet där 

individen ständigt är trött, nedstämd och dyster (ibid).  
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Währborg (2009) menar att när en person är stressad återspeglas det påtagligt i 

beteendet, det som är mest frekvent bland människor som är stressade är att de 

uttrycker känslor av uppgivenhet men det kan även uttryckas i olika grader av 

irritation och fientlighet. Effekten av hur stress påverkar människan varierar dock 

från person till person.  

 

2.2.2 Den nya ohälsan 

Enligt Allvin et al (2006) lever vi idag i en tid med ökade förväntningar som riktas 

mot oss från flera olika håll. Währborg (2009) menar att i vårt moderna 

informationssamhälle försvinner de tidigare tunga, fysiska arbetena men 

belastningarna för människan har inte försvunnit utan omvandlats till en ny 

dimension. Individen ska vara tillgänglig och flexibel och kraven är både nya och 

stora. Den nya kulturen har därmed fört med sig nya typer av ohälsa. Perski (2006) 

kallar dagens samhälle för en ”förtjänstanda” och att människorna inte endast har 

krav på effektivitet utan vi ska vara skötsamma och upprätthålla sociala kontakter. 

Det råder en förväntning att vi ska delta i en global marknad med ett kortsiktigt 

vinstintresse och vi blir belönade med masskonsumtion. Människan fungerar som 

en del i en maskin som snurrar utan att ta hänsyn till vad varje enskild individ vill, 

resultatet blir att höga krav ställs på människans anpassningsförmåga (ibid).  

 

Währborg (2009) menar att i den svenska utvecklingen ökar ohälsan mellan 

åldrarna 16 till 44 och de främsta anledningarna är stressrelaterat. Allvin et al 

(2006) tar upp att rapporter angående trötthet, sömnproblem och oro har tydligt 

ökat sen 1980-talet. Ökningen sker bland alla grupper som kvinnor, män, 

tjänstearbetare, arbetslösa, utbildade och outbildade. En kategori som faktiskt är 

påtaglig är skillnaden i ålder, yngre mår generellt sätt sämre än vad äldre gör. 

Studenter är en grupp där psykiska problem ökar och i jämförelse med till exempel 

ålderspensionärer så mår studenter sämre (ibid).  

2.3 Orsaker till stress  
Theorell (2012) menar att yttre stressorer påverkar individer på olika sätt beroende 

på situationen de befinner sig i. Theorell tar upp två forskare, Brown och Harris 

som genomförde en studie år 1978. Brown och Harris studerade kvinnor som 

skulle få barn och menade att det är objektiva förhållanden som påverkar hur 

individen i sig kommer att reagera. För kvinnor som hade ett socialt nätverk att 

luta sig tillbaka på upplevde inte situationen som hotfull eller påfrestande däremot 

upplevde kvinnor som inte hade ett socialt nätverk situationen som tvärtemot. 

Lundberg (2005) menar att psykosocial stress påverkar individen på olika sätt och 

det finns vissa stressorer som verkar i samspel med varandra. Ett exempel på detta 

samspel av stressorer kan vara när en individ har ekonomiska problem. Ekonomi 

är en påtaglig stressor vid arbetslöshet, de som är arbetslösa har mindre motivation 

att söka efter hjälp vilket i sin tur kan leda till en sämre förebyggande hälsovård.   
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2.3.1 Krav och kontroll  

När en person ställs inför sina vardagliga men även oväntade situationer i livet 

och har möjlighet att hantera dessa situationer menar Theorell (2012) att personen 

har kontroll över sitt liv. För att kunna utöva kontroll måste personen ha 

vardagsmakt, de som har makt över sin situation kan därmed upprätthålla sin 

kontroll. När en person riskerar att förlora sin kontroll över en situation skapas en 

stressreaktion i kroppen som en stark motreaktion på vad som håller på att hända. 

När kontrollen väl har gått förlorad finns det inte längre någon mening med att 

streta emot och då bör istället energin sparas och återhämtas. En fysiolog vid namn 

James P Henry har presenterat en stressmodell i samverkan med omgivningen. 

Henrys modell åtskilde på upprätthållandet av kontroll och förlorandet av kontroll 

och med hjälp av den här modellen kan en förklaring till varför det existerar en 

social ojämlikhet i ohälsa. De personer som har sämre ohälsa är de personer som 

är lågutbildade och har en låg inkomst, gemensamt för dem är att de har en svag 

kontroll över sin situation (ibid). 

 

Allvin et al (2006) tar upp ytterligare en stressmodell, krav- och kontroll som 

utvecklades av Robert Karaseks och Töres Theorell i anslutning till stress i 

arbetet. Modellen antyder att det finns en risk med över- och understimulans i de 

respektive delarna. Kontroll och krav integreras med varandra, hur pass stor 

kontroll individen har över arbetets utförande samt höga eller låga krav. Personer 

som har hög kontroll är både kapabla till att ha höga krav samt stimuleras positivt 

av att ha det. Men om personer istället har låg kontroll blir de istället stressade av 

höga krav i och med de saknar utrymme att hantera dem. Theorell (2012) menar 

att forskning har påvisat att när en person har låg kontroll tillsammans med höga 

krav ökar risken för den personen att drabbas av sjukdom. Modellen har även 

kompletterats med en till dimension, socialt stöd. Socialt stöd innebär 

känslomässig och praktisk hjälp och om en person får bra stöd på en arbetsplats 

så minskar risken för den personen att drabbas utav en sjukdom. Socialt stöd och 

socialt nätverk har stort inflytande på hälsan och hjälper till att skydda individen 

från negativ stress. 

2.3.3 Socialt stöd  

Wärhborg (2009) definierar socialt stöd som ”resurser tillhandahållna av andra 

människor”. Socialt nätverk omfattar både vuxna och barn som upprätthåller 

kontakten av relationer. Socialt stöd får individen utifrån sitt sociala nätverk och 

hjälper individen att skydda sig mot stress. Det är viktigt att ha någon att prata 

med när problem eller oro uppstår, både för att kunna be om hjälp och råd. Perski 

(2006) menar att när människor känner tillhörighet till antingen en grupp, struktur 

eller socialt system skapas en stark hållbarhet att klara av påfrestningar. När 

människor har ett socialt stöd skapas en känsla av trygghet som ger individerna 

möjlighet att förstå sin egen sociala verklighet. I San Francisco genomfördes en 

hälsostudie på en grupp av människor där resultatet visade att civilstånd, kontakt 
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med närstående, medlem i en församling eller andra formella och informella 

grupper påverkade individers hälsa. För de som var gifta och hade stort antal 

socialt nätverk minskade risken 2,4 gånger för män och 3 gånger för kvinnor att 

få ohälsa än för de som saknade socialt nätverk. Ett flertal liknande studier har 

även fått fram att det sociala stödet är väldigt viktigt för att upprätthålla god hälsa 

(ibid).  

 

Enligt Währborg (2009) så kan en förändring i individens sociala situation 

medföra en ökad risk att drabbas av stress. Det kan handla om en omorganisation 

eller att en individ flyttar till en annan ort. Social trygghet är en betydelsefull del 

för individers hälsa. 

2.2.3 Akademisk stress 

Al-Sharbati och Al-Jabri (2006) menar att när en person börjar läsa på ett 

universitet genomgår individen ett flertal förändringar. Övergången från 

gymnasiet till universitetet är påtagligt. Studietekniken ändras eftersom att 

universitetsstudier har högre krav och individen förväntas vara självständig.  

Många som läser på universitet är tvungna att göra en omlokalisering och det är 

ytterligare ett moment som skapar stress hos individen i och med det påtagliga 

avståndet från sin familj och vänner. Eftersom det sociala nätverket fungerar som 

ett skydd mot påfrestningar kan studenten uppleva känslor som ensamhet och 

osäkerhet.  

 

Innan studenten kommer in i processen och vilken metod som fungerar bäst för 

dem kan känslor av stress uppkomma. Det kan i sin tur påverka studentens 

inlärning och konsekvensen kan bli att de akademiska prestationerna tar skada. 

Inför en examination kan studenter uppleva stress och om studenten sedan 

presterar dåligt under examinationen kan känslor som oro och skam uppstå (ibid). 

Enligt Fisher (1994) så utgörs den mest betydande studierelaterade stressen av 

examinations stress. Examinationer innebär en stor källa till akademisk stress 

bland studenter eftersom examinationer mäter studenters kunskaper och 

ambitionsnivåer. 

 

Enligt Martin, Cayanus, Weber och Goodboy (2006) är press ytterligare en viktig 

del till varför studenter kan uppleva stress. Press omfattar både förväntningar och 

krav på hur en individ bör agera i en viss typ av situation. Det finns två typer av 

press, prestation och konfirmation. Hos studenter innebär prestations press att 

prestationen av en viss uppgift ska bli godkänd och konfirmations press är när 

andra placerar sina förväntningar på individen. Feldman (1972) argumenterade 

om att studenter blir definierade och får en etikett under hela sin studietid eftersom 

det finns en allmän förväntan på positionen student.  
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Howard, Schiraldi, Pineda och Campanella (2006) menar att studenter som är nära 

att ta ut en examen kan uppleva en stress i och med att de kan uppleva en osäkerhet 

gentemot deras karriärval och framtidsutsikter i den valda arbetsbranschen. Även 

de studenter som har tagit lån för att studera kan uppleva en stress att hitta ett jobb 

så att de kan betala tillbaka sin skuld. 

2.4 Stresshantering  
Al-Sharbati och Al-Jabri (2006) menar att stress är någonting varje individ 

behöver lära sig att hantera och förebygga. Det finns olika sätt där individen själv 

kan påverka sin situation genom att använda sig av ”individuella stress 

undvikande tekniker”. Teknikerna innebär att individen bör tänka positivt, 

uppmuntra sig själv, ge sig själv utrymme att kunna ta pauser samt att inte isolera 

sig. Studier visar att när det gäller att skydda sig mot stress är individens egna 

attityd gentemot en påfrestning betydelsefull. Optimistiska personer hanterar 

stress bättre än personer som inte är optimistiska (ibid).  Även Howard et al (2006) 

tar upp vissa tekniker individer kan använda sig av för att förebygga stress. 

Genom meditation, träning, planering av sin vardag och tidshantering kan 

individen bättre hantera yttre påfrestningar.  

 

För att hantera stress på universitetet menar Boylston och Blair (2006) att 

studenter behöver tydliga mål, förväntningar, framgång och att se en mening med 

utbildningen. Studenten måste se sin utbildning som ett sätt att nå till sina mål.   

2.4.1 Återhämtning 

Åkerstedt (2012) skriver att vardagsstress är någonting som alla människor 

drabbas av. Den främsta stressoren inom den psykosociala miljön som har en 

negativ påverkan till sömnsvårigheter är höga krav, speciellt om individen har 

svårigheter att släppa problemen under sin fritid. De individer som har en hög 

prestation och högt tempo under sin arbetsdag men har förmågan att koppla bort 

tankarna under kvällen är mindre stressad än en person som inte gör det. Således 

innebär det att det inte spelar så stor roll om individen arbetar övertid med en 

timme eller två så länge individen ser till att avsätta tid för återhämtning och får 

tillräckligt med sömn (ibid).  

 

Lindfors (2013) tar även upp att bristen på återhämtning är en avgörande stressor 

för att förklara kopplingen mellan stress och ohälsa. Individer som har hög 

arbetsbelastning har sämre möjligheter att återhämta sig och riskerar därmed i 

större utsträckning att drabbas av ohälsa.   
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2.5 Sammanfattning  av studiens teoretiska referensram 

I vår studies teoretiska referensram presenterar vi olika sätt att se på hur yttre samt 

inre stressorer kan påverka individer utifrån relevanta stressteoretiker. Vi tar upp 

både hur en individ allmänt kan reagera och uppleva stress men även hur en 

student mer specifikt kan uppleva stressorer kopplade till deras studieliv.  

 

Vi börjar kapitlet med att redogöra först för tre stycken vetenskapliga artiklar och 

skriver om vad resultatet i respektive forskning kommit fram till angående 

studenter och stress. Vidare tar vi upp olika förklaringar från teoretiker om vad de 

anser stress är, hur de definierar stress och även att vissa teoretiker menar att stress 

har blivit en ny ohälsa i samhället. Sedan tar vi upp hur dessa teoretiker beskriver 

olika orsaker till stress utifrån krav och kontrollmodellen, betydelsen av att ha ett 

socialt stöd samt hur studenten kan påverkas av den akademiska stressen. Därefter 

avslutar vi kapitlet med att förklara varför vissa teoretiker anser att stresshantering 

och återhämtning är viktiga punkter. 
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3. METOD  
I följande kapitel introduceras studiens vetenskapliga grunder, metodologin och 

metod. Därefter redogörs praktiskt tillvägagångssätt som presenterar studiens 

urval, datainsamling samt dataanalys. Kapitlet behandlar även de 

forskningsetiska aspekterna och kvalitetsaspekter. Sedan avslutas kapitlet med 

metoddiskussion som har till avsikt att förklara studiens metodval samt lyfta fram 

en kritisk reflektion. 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 

3.1.1 Vetenskapliga grunder  

Positivism menar Thomassen (2007) är det naturvetenskapliga perspektivet som 

begränsar sig till det som är givet i erfarenheten, alltså fakta som kan observeras 

och registreras. Det är då forskaren kan uppnå ett säkert och exakt vetande. Thurén 

(2007) menar på att den största skillnaden mellan ett naturvetenskapligt 

perspektiv och ett hermeneutiskt perspektiv är att det naturvetenskapliga 

perspektivet vill finna absolut kunskap medan det hermeneutiska perspektivet 

söker förståelse och vill finna mening. Thomassen (2007) tar upp att det är via 

tolkning som forskare inom hermeneutiken kan finna förståelse. När en forskare 

tolkar människors uttrycksformer kommer förståelse uppnås av individens inre 

upplevda erfarenheter av livet. Gustavsson (2004) menar på att den hermeneutiska 

processen går mellan förklaring och förståelse, närhet och distans.  

 

Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv eftersom syftet är att få en 

förståelse för vilka olika aspekter av stress det finns bland studenterna som läser 

fristående kurs. Det hermeneutiska perspektivet skapar utrymme att tolka och 

förstå hur de berörda upplever stress då det väsentliga i studien är att se på 

problemet utifrån deras perspektiv. Dock är det inte det positivistiska perspektivet 

helt uteslutande i denna studie. En positivistisk syn har tillagts för att öka 

validiteten i studien samt se på vilken omfattning yttre samt inre stressorer 

påverkar studielivet.  

3.1.2 Förförståelse 

Gustavsson (2004) skriver om att det finns både en svårighet och en fördel när 

forskare försöker förstå sitt tolknings objekt och det är forskarens förförståelse. 

Att ha en förförståelse för någonting innebär att ens tidigare erfarenheter och 

kunskaper samt känslor och upplevelser existerar hos forskaren. Förförståelsen är 

inte neutral utan har alltid en riktning. Thomassen (2007) menar att om en forskare 

ska kunna ta till sig nya tolkningssätt krävs det att forskaren är öppen för nya 

erfarenheter samt kan möta sina förutfattade meningar.  
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Thurén (2007) beskriver förförståelsen som extremt viktig och genom att skapa 

en växelverkan mellan sina erfarenheter och förförståelse skapas djupare kunskap, 

detta kallas även för den hermeneutiska cirkeln.  
 

Det finns en medvetenhet kring vår egna förförståelse och inom hermeneutiken är 

denna förförståelse oundviklig. Eftersom alla tre forskare läser fristående kurs på 

Linköpings Universitet är vi noga med att förhålla oss kritiskt till det vi studerar 

och detta kritiska förhållningssätt främjas i och med att vi ser på arbetet utifrån 

tre olika erfarenheter. 

3.1.3 Epistemologi och ontologi  

Thomassen (2007) beskriver att inom epistemologi finns två olika typer av 

inriktningar om av vad kunskap är och det är utifrån de respektive kunskapssyner 

som samhället studeras. De två inriktningar som finns är den positivistiska 

kunskapssynen respektive den humanistiska kunskapssynen.  

 

Thurén (2007) skriver att inom den positivistiska kunskapssynen finns det endast 

två sätt att uppnå kunskap, det som ens sinnen kan iaktta samt det logiken kan 

räkna ut. Känslor och tankar går inte att förlita sig på utan allt ska undersökas med 

ett kritiskt förhållningssätt och det ska endast baseras fakta på det som kan 

garanteras att ha rimlig sannolikhet. Fakta ska så långt som möjligt kvantifieras 

så att generella slutsatser kan dras. Thomassen (2007) menar att inom den 

humanistiska kunskapssynen uppnås kunskapen när det sker en förståelse och 

tolkning. Genom att förstå och tolka människors handlande kan kunskap 

uppnås. Thurén (2007) skriver att i den humanistiska kunskapssynen kan andras 

upplevelser förstås när forskaren sätter sig in i deras situation.   
   

För att kunna ta reda på hur studenter upplever stress har vi i studiens första del 

använt en humanistisk kunskapssyn. Genom att tolka och förstå problemet från 

studentens perspektiv har vi uppnått kunskap. I studiens andra del har vi tillämpat 

en positivistisk kunskapssyn för att kunna uppnå kunskap om i vilken omfattning 

stressorer påverkade studenterna. 
 

Bryman (2008) menar att ontologins frågor är sådana som handlar om den sociala 

verkligheten, om vad som finns, om de sociala föremålens natur. Ontologin antar 

två olika synsätt, konstruktionism och objektivism. Dessa två synsätt kan vara 

behjälpliga beroende på vilken inriktning själva studien har.  Konstruktionism 

bygger på uppfattningar och handlingar och objektivism bygger istället på sociala 

företeelser existerar oberoende av sociala aktörer. Objektivism innebär alltså att 

människor inte kan påverka sin situation, att kontrollen ligger utanför människan. 

Konstruktionism däremot menar att det är människan som skapar sin omvärld via 

socialt samspel samt att denna process ständigt är under förändring. Det 

ontologiska antagandet påverkar både genomförandet samt formuleringen av 

forskningens vetenskapliga frågor (ibid).  
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Studiens syfte samt första frågeställning har antagit ett konstruktionistiskt 

ontologiskt antagande i och med vi ville få svar på hur studenterna upplever stress 

och få en förståelse utifrån deras perspektiv. Studiens andra frågeställning har ett 

objektivistiskt ontologiskt antagande i och med att vi ville ta reda på i vilken 

omfattning studenter var påverkade av de yttre samt inre stressorer som förekom 

i deras studentliv.  

3.1.4 Metodologi 

Thomassen (2007) tar upp två typer av metoder en forskare kan använda sig av 

när forskning genomförs, deduktivt- och induktivt angreppssätt. En deduktiv 

metod innebär att forskaren utgår från vissa huvudsakliga påståenden som anses 

vara sanna som till exempel redan existerande teorier. Det råder ett krav på att 

resultatet och slutsatsen ska följa logiska regler så att forskningen därmed blir 

logiskt giltig. Den induktiva metoden innebär istället att det som vi kan se genom 

våra sinnen är sant och det är utifrån observationer som vi kan formulera en teori. 

Utgångspunkten i den induktiva metoden blir därmed erfarenheterna (ibid). 

 

Alvehus (2013) tar upp att skillnaden mellan de respektive angreppssätten är att i 

den induktiva metoden så finner forskaren slutsatser från sitt insamlade material 

men i den deduktiva metoder utgår forskaren från redan existerande påståenden 

som sedan prövas mot sitt insamlade material. Bryman (2008) anser dock att både 

den deduktiva och induktiva metoden har inflytande i respektive 

forskningsprocess. När en forskare genomfört sin teoretiska reflektion över sitt 

material kan forskaren ytterligare behöva samla in information för att kunna få en 

bättre förståelse och se på ifall teorin är hållbar eller inte.   
 

Vi har i denna studie kombinerat dessa två metodologiska metoder. Studien inleds 

med ett induktivt förhållningssätt där syftet är att förstå och tolka studenternas 

upplevelser. Genom att inleda studien induktivt har vi kunnat vara öppna för nya 

synsätt. Studien är uppbyggd på vår egna förförståelse för hur studenter upplever 

stress och tidigare forskning har bara funnit med i vår bakgrund för att bredda vår 

egna förförståelse. Den induktiva metoden har gjort att vi har kunnat samla 

kunskap från våra intervjuer för att kunna konstruera en enkät. Enkäten har 

därmed en deduktiv bas som är baserad på vårt kvalitativa resultat för att se vilken 

omfattning studenter upplever de yttre samt inre stressorer. 

3.1.5 Metod  

Bryman (2008) menar att kvantitativa studier påverkas av det naturvetenskapliga 

synsättet som avser att mäta, se samband och skillnader. Fejes och Thornberg 

(2009) tar upp att inom kvantitativ metod har forskaren redan definierat sina 

kategorier, variabler och dimensioner. Syftet är att kunna förklara fenomenet och 

det är genom siffer-data verkligheten kan beskrivas.  
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Olsson och Sörensen (2011) skriver att en kvantitativ metod är det mer 

strukturerat och påståenden grundar sig oftast i en redan existerande teori.  

  

Fejes och Thornberg (2009) tar upp att i en kvalitativ forskning är det ord-data 

som beskriver verkligheten och i denna forskningsmetod är syftet istället att kunna 

förstå fenomenet. Bryman (2008) anser att den kvalitativa metoden tillskriver 

mening till skillnad från den kvantitativa metoden. Kvalitativa forskare vill ta del 

av den sociala verkligheten och sätta sig in i en annan persons perspektiv, det 

väsentliga hos en kvalitativ forskare är att resultatet blir påverkat av tolkningens 

synsätt.  Detta uppnås genom direkt samspel och det är då forskaren kan uppnå 

social kunskap. Det är viktigt att se den kontextuella betydelsen för att kunna 

förstå det sociala beteendet. Det går inte att förstå hur medlemmar i en social 

grupp beter sig utan att ta hänsyn till miljön de befinner sig i (ibid).  

 

Fejes och Thornberg (2009) menar att de två olika forskningsmetoderna inte 

egentligen behöver utesluta varandra. Studier som har fler än en inriktning kan 

skapa en bredare och djupare förståelse av det fenomen som studeras. Detta 

benämns även inom samhällskunskapen som mixed methods, där forskaren både 

använder kvantitativa och kvalitativa metodansatser. Bryman (2008) tar upp 

begreppet triangulering som innebär att forskaren använder sig av mer än en 

metod eller datakälla i undersökningen. Triangulering gör så att forskaren kan 

kontrollera en extra gång sitt resultat från både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Att kombinera dessa två metoder kan både förstärka och verifiera varandra.  
 

Vårt fokus ligger på att få en förståelse av hur studenter upplever stress och då är 

den kvalitativa metoden mest lämplig för att besvara detta. Men för att stärka 

resonemanget i det kvalitativa resultatkapitlet har studien även använt en 

kvantitativ metod för att se vilken omfattning stressorer påverkar studenterna. En 

triangulering har tillämpats som leder till att se om de stressorer som är påtagliga 

i studiens kvalitativa resultat även upplevs av flera studenter som läser fristående 

kurs. Studiens kvantitativa metod är ett tillägg som ska skapa bredare kunskap till 

själva problemet. 
  

3.2 Datainsamling, tillvägagångssätt och urval 

3.2.1 Datainsamling  

Bryman (2008) tar upp att intervjuer är ett frekvent tillvägagångssätt när forskning 

genomförs samt har en betydelsefull roll i datainsamlingen. Strukturerad intervju 

är en typ av datainsamling som ofta används i samband med kvantitativa 

undersökningar och det innebär att frågorna redan är bestämda. Målet med 

strukturerade intervjuer är att svaren ska kunna kombineras på ett likvärdigt sätt 

genom att ställa exakt samma frågor.  



 

15 

 

Larsen (2009) skriver att svarsalternativen i en strukturerad intervju är redan 

färdiga kryssfrågor och att intervjun sker i antingen vid ett personligt möte eller 

via telefon.  

 

Bryman (2008) tar även upp enkäter som en datainsamlingsmetod som till viss 

del liknar en strukturerad intervju, där utvalda personer mestadels svarar på slutna 

kryssfrågor enskilt. Det finns olika former som enkäter kan ges ut, antingen via 

post, e-post eller så kan den delas ut av forskaren personligen. Larsen (2009) 

menar att det svarsfrekvensen är lägre när man ger ut enkäter via post och e-post. 

När forskaren personligen delar ut enkäterna ger det högre svarsfrekvens då 

forskaren är på plats och kan direkt samla in och svara på eventuella frågor men 

detta är även mer tidskrävande. I en enkät kan forskaren använda sig både av 

öppna och slutna frågor. Slutna frågor gynnar forskaren att koda svaren och det 

är lättare att jämföra medan öppna frågor är att forskaren får möjlighet att hitta 

djupare kunskap. Det kan vara fördelaktigt för forskaren att kombinera slutna och 

öppna frågor i en enkät eftersom nackdelarna kan väga upp varandra. Det kan 

dock kräva mer tid därmed bör forskaren avgränsa antalet öppna frågor (ibid).  

  

Bryman (2008) tar upp två former av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och 

semistrukturerade. I kvalitativa intervjuer ligger fokus hos forskaren att finna 

djupare förståelse samt få fram intervjupersonens egna upplevelser och 

perspektiv. Larsen (2009) skriver att det är vanligt att forskare använder sig av en 

intervjuguide i form av frågor eller punkter när kvalitativa intervjuer utförs. I 

ostrukturerade intervjuer ska intervjun likna mer som ett fritt samtal, 

intervjupersonen ska få prata öppet om deras upplevelser på de berörda områden 

utan att personen som intervjuar styr allt för mycket. Uppföljande frågor får ställas 

av personen som intervjuar för att kunna hålla intervjun inom de område som ska 

undersökas.  

 

Bryman (2008) menar att i semistrukturerade intervjuer följer forskaren frågor 

från en intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas efter varandra och följdfrågor 

varierar beroende på personen som blir intervjuad. Detta leder till att 

intervjupersonens svar får en större frihet och ger möjlighet att svaren blir mer 

personliga. En annan datainsamlingsmetod som forskare kan använda sig av är 

fokusgrupper som omfattar minst fyra stycken intervjupersoner. Fokusgrupper 

innebär att intervjupersonerna fördjupar sig inom ett visst område och forskarens 

intresse är att se hur individer diskuterar ämnet i grupp samt hur de reagerar på 

varandras åsikter (ibid).   

 

Syftet i vår studie var att undersöka hur studenter upplever stress och därmed 

valdes kvalitativa intervjuer som insamlingsdata, i kvalitativa intervjuer kan vi 

uppnå djupare förståelse och se på stress utifrån deras perspektiv. Tidigare 

forskning bidrog till en bredare förståelse till problemet. En ostrukturerad intervju 
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genomfördes med de personer som arbetar med studenter och intervjun liknade 

mer som ett öppet samtal. En ostrukturerad intervju var mest lämplig att 

genomföra eftersom ingen av oss hade tidigare förförståelse kring deras 

respektive arbetsuppgifter samt hur deras erfarenheter kring ämnet såg ut. Inför 

intervjun hade en intervjuguide (se bilaga 1) konstruerats med punkter på teman 

som skulle belysas men det väsentliga ur intervjun var att få fram deras perspektiv 

utifrån den position de besitter.  

 

När intervjuerna med studenterna skulle genomföras var målet att få fram mer 

detaljerade uppgifter men samtidigt erbjuda utrymme till studenterna att kunna 

berätta om sin egen erfarenhet kring problemet. En semistrukturerad intervju 

genomfördes med studenterna och ytterligare en intervjuguide (se bilaga 2) 

konstruerades. Upplevelser är individuella och därmed är det svårt att förutspå hur 

varje students erfarenhet ser ut men genom att uppmärksamma vissa specifika 

frågor kunde vi fånga upp olika upplevelser och därmed skapa teman.    
 

Enkäten (se bilaga 3) utformades utifrån de teman som skapades när analysen av 

studiens kvalitativa datamaterial bearbetats. Enkäten hade tre bakgrundsvariabler 

med två kryssalternativ och tjugotvå frågor med skala från ett till fyra, då skala 

ett var att informanten tog avstånd från påståendet och skala fyra var att 

informanten instämde med påståendet. Den sista frågan var en öppen fråga då 

informanten själv fick välja om de ville tillägga någonting. Enkäten har 

presenterats personligt till informanterna på grund av att det finns en medvetenhet 

om att det är högre svarsfrekvens och mindre bortfall om enkäten personligt 

presenteras under till exempel en föreläsning än om den skulle skickas ut via mejl.  

 

Under tiden informanterna svarade på enkäten fanns vi på plats ifall någon 

behövde ställa en fråga. De vanligaste frågorna vi fick var angående 

bakgrundsvariablerna boende samt ekonomi. I inledningen av enkäten stod det att 

informanterna endast ska fylla i ett svarsalternativ men under själva påståendet 

sen i enkäten stod det ”markera alla som gäller” så därmed fanns det en viss 

förvirring gällande detta. Anledningen till förvirringen var ett tryckfel som vi 

försökte korrigera genom att förtydliga detta när vi presenterade enkäten muntligt. 
 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Studien började genom att välja vilket område som var intressant och samtidigt 

aktuellt i dagens samhälle. Efter det valda intresseområdet diskuterade vi våra 

egna upplevelser om hur vi upplevt stress och vi gick även igenom tidigare 

forskning så en bred forskningsöversikt kunde skapas. Vi ville tolka och förstå 

problemet utifrån de berördas perspektiv och därmed valdes att genomföra en 

kvalitativ intervju. Två olika intervjuguider etablerades då studiens kvalitativa 

datainsamling använde sig av två olika typer av intervjuer. Inför intervjun gick vi 
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tillsammans igenom Kvales (2014) kapitel “Att genomföra en intervju” så att vi 

skulle kunna få en bättre förberedelse samt bättre grund att förhålla sig till.   

 

När vi intervjuade dem som arbetar med studenter använde vi oss av en 

ostrukturerad intervjuguide med endast ett fåtal teman som riktlinjer. Dessa 

intervjuer liknade öppna samtal då vi inte hade någon förförståelse kring vad dem 

arbetar med samt deras relation kring problemet. När vi intervjuade studenter 

använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide. Under intervjuerna kom det 

även in en del följdfrågor som baserades på det som togs upp av 

intervjupersonerna.   
 

De kvalitativa intervjuerna utfördes var och en för sig, med endast två av forskarna 

närvarande. Anledningen till varför vi endast var två närvarande under 

intervjuerna var för att skapa en avslappnad miljö för informanten. Huvudansvaret 

för intervjuerna växlades mellan oss och den andre som var med på intervjun fick 

en passiv roll som skulle finnas med för att fånga upp intressanta svar och ställa 

följdfrågor. Vi delade på transkriberingen av intervjuerna och efter att 

intervjuerna transkriberades så lästes de igenom av alla tre parter.  

 

Vi använde oss av en tematisk analys som skedde i samspel med varandra. De 

teman vi skapade var sociala medier, socialt nätverk, osäkerhet, studiestruktur, 

krav, balans och återhämtning. Dessa teman var det som var utmärkande i våra 

intervjuer och de vi kunde se som relevanta aspekter utifrån vårt insamlade 

material. Det är slutligen dessa teman som används för att bearbeta materialet och 

för att få fram en analys av intervjuerna. Efter analysen av intervjuerna skett 

konstruerade vi en enkät och gick personligen ut för att presentera denna till 

studenter som läser fristående kurs på IBL. Efter insamlingen av 

enkätundersökningen analyserade vi materialet för att se vilken omfattning yttre 

samt inre stressorer påverkade studenterna. 

3.2.3 Urval  

Det finns olika typer av urval som kan användas när en forskningsstudie 

genomförs. Bryman (2008) tar upp flera olika slags urval som antingen är inom 

kategorierna sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. Ett urval som 

återfinns inom sannolikhetsurvalet är ett obundet slumpmässigt urval, det innebär 

att varje person som är inom urvalet har samma chans till att komma med. 

Urvalsprocessen sker helt slumpmässigt utan att intervjupersonerna ens är 

medvetna om att de blivit utvalda att delta i studien. Sverke (2004) menar att detta 

urval används så att resultatet inte ska bli skevt samt ska kunna generalisera till 

den större populationen. Ett annat sannolikhetsurval Bryman (2008) tar upp är ett 

stratifierat urval som innebär att forskaren stratifierar populationen utifrån ett visst 

kriterium och gör antingen ett obundet slumpmässigt urval eller ett systematiskt 

urval från vart och ett av de strata forskaren får. Larsen (2009) tar upp att 

forskaren kan använda sig att ett urval enligt självselektion som är ett icke 
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sannolikhetsurval. I detta urval bestämmer informanterna själva om de vill vara 

med och delta i undersökningen, forskaren frågar en grupp de vill intervjua om 

det finns någon som är intresserad av att ställa upp.  

 

Bryman (2008) tar även upp två andra icke sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval är ett urval av personer som forskaren har 

tillgänglighet för tillfället. På grund av att forskaren väljer ut vilka som ska 

medverka kan inte resultatet generaliseras men kan göra kopplingar till redan 

existerande resultat. Snöbollsurval som är ett urval där forskaren tar kontakt med 

en mindre grupp människor som är relevanta till studien och därefter ber dem att 

tipsa om andra personer som även skulle vara relevanta till studien. Larsen (2009) 

menar att en förutsättning för generalisering är om urvalet sker i ett 

sannolikhetsurval men inom kvalitativ metod kan forskaren använda sig av ett 

icke sannolikhetsurval. Alltså generalisering behöver inte alltid vara målet utan 

det kan istället vara att uppnå kunskap inom ett visst område även ifall det inte 

gäller för någon som inte har deltagit i undersökningen. 

    

Vi avgränsade först studien till studenter som läser fristående kurs på institutionen 

IBL på grund av vår egna bakgrund som studenter. Därefter diskuterade vi vilka 

olika faktorer som har en betydelsefull del i studentens tid på Linköpings 

Universitet, punkterna omfattade studenters boende, ekonomi, hälsa samt framtid. 

Enheterna som valdes ut var Studentbostäder, CSN, Studenthälsa samt 

studievägledning. Urvalsgruppen bestod av fem studenter samt fyra personer som 

arbetar med studenter.    

   

När urvalet att finna informanter som arbetar med studenter skulle ske använde vi 

ett urval enligt självselektion samt bekvämlighetsurval. Ett urval enligt 

självselektion skedde när vi kontaktade CSN och Studentbostäder, i och med att 

ett mejl skickades ut till organisationen i frågan om det finns någon person som 

var villig att ställa upp på en intervju angående studenters upplevelse på 

universitetet. De andra två enheterna, Studenthälsa och studievägledning, fanns 

tillgängligt för oss forskare på LiU och därmed blev ett bekvämlighetsurval det 

mest effektiva.    

   

Vid urvalet av studenter använde vi återigen ett bekvämlighetsurval 

eftersom att inom detta urval fanns personer inom den kontext som skulle 

undersökas tillgängligt. Därefter så skedde ett snöbollsurval i och med att 

studenterna som först intervjuades förfrågades om någon person som dem hade 

kännedom om befann sig inom rätt kontext eventuellt skulle vara villig att ställa 

upp på en intervju. Det skedde ingen avgränsning vad det gäller ålder eller kön 

utan det enda kriteriet vi hade var att det skulle vara en student som läser 

fristående kurs på IBL. Alla intervjupersoner blev informerade kring de etiska 

aspekterna innan inspelningen av intervjun startade (se bilaga 5).   
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Kriteriet för att delta i enkätundersökningen var densamma som i de kvalitativa 

intervjuerna. Urvalet av informanterna som deltog i den kvantitativa 

undersökningen var ett bekvämlighetsurval. I och med högtider och få lagda 

föreläsningar var ett bekvämlighetsurval det urval som gav undersökningen flest 

informanter. Alltså blev endast de studenter som hade föreläsning tiden som 

enkäten presenterades endast de som kunde medverka. Studien har totalt 72 

personer som medverkade i den kvantitativa undersökningen och i vår bedömning 

fanns det två bortfall i och med att de personerna redan hade svarat i en tidigare 

föreläsning på enkäten. När enkäten presenterades gick vi muntligt igenom de 

etiska aspekterna och så fanns även ett missivbrev (se bilaga 4) utskrivet som 

delades ut till informanterna. 

3.3 Databearbetning och analysstrategi 

3.3.1 Kvalitativ databearbetning och analysstrategi 

Vår första del i datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer och därmed blev 

databearbetningen i första avseendet en kvalitativ analys. Fejes och Thornberg 

(2009) menar att för att få fram ett resultat i den kvalitativa databearbetningen 

krävs det att forskaren noga granskar och strukturerar upp sitt material. När 

forskaren arbetar på detta sätt kan materialet lättare brytas ner, kodas och visa 

mönster, syftet men även svårigheten för forskaren är att skapa mening av sitt 

insamlade data.  

 

Larsen (2009) tar upp flera sätt hur forskaren kan utföra en kvalitativ 

databearbetning. Ett av dem är innehållsanalys där forskaren finner mönster, 

likheter, skillnader och samband. Tillvägagångssättet i den här typ av analys går 

till genom att data samlas in och summeras till texter och i sin tur kodas texterna 

till respektive teman eller kategorier. Efter denna process kan datamaterialet 

granskas samt bearbetas. Ytterligare ett sätt att analysera kvalitativa data är 

konversationsanalys där forskaren analyserar samtal. Forskaren ska analysera allt 

som sker under samtalet, både det som sägs samt det som inte sägs som till 

exempel kroppsspråk och pauser. Det är en tidskrävande analys som kräver 

ordentlig bearbetning av samtalet (ibid). Bryman (2008) nämner tematisk analys 

som en annan kvalitativ analysstrategi. Forskaren analyserar sin data genom 

identifikation av förekommande ord och händelser tas upp och därefter skapas 

teman. För att ett tema tydligt ska synliggöras ska forskaren frekvent kunna finna 

dessa i sitt datamaterial.  

 

Fejes och Thornberg (2009) menar att varje kvalitativ studie är unik så därmed 

kommer även det analytiska tillvägagångssättet vara unikt. I den kvalitativa 

forskningen ses det både som en styrka och en svaghet. Styrkan blir att skapa nya 

förståelser och sätt att se på världen genom att få fram andra människors 

perspektiv och erfarenheter. Den potentiella svagheten är att studien blir beroende 
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av forskarens kunnigheter, utbildning och kreativitet. Forskaren är själv väldigt 

betydelsefull inom den kvalitativa forskningen därmed påverkas att kvalitén på 

resultatet beroende på vem forskaren är (ibid).  

 

I vår studie har vi valt att analysera vårt kvalitativa datamaterial genom en 

tematisk analys. Analysen sammanställdes genom en diskussion angående 

datamaterialet och mönster identifierades utifrån citat från de respektive 

intervjuerna. Citaten har bearbetats och kategoriserats in i olika teman och för att 

få en tydlig struktur färgmarkeras de i olika färger beroende på temat de tillhörde. 

De teman som skapades var sociala medier, socialt nätverk, osäkerhet, 

studiestruktur, krav, balans och återhämtning. Det råder en medvetenhet om att 

kvalitén på analysen blir påverkat av forskaren men i och med att vi är tre forskare 

med olika erfarenhet och perspektiv har vi använt det till vår fördel, när tre olika 

personer analyserar datamaterialet breddas synen och tillsammans kan vi finna 

djupare förståelse.   

3.3.2 Kvantitativ databearbetning och analysstrategi  

Larsen (2009) menar att när kvantitativa datamaterial ska bearbetas finns det vissa 

steg en forskare måste ta. Forskaren bör först kartlägga hur många personer det är 

som har svarat på enkäten och sedan se hur stor procent som har undersökts i 

förhållande till den totala populationen. Ett sätt att bearbeta sin data är att använda 

sig av en klassifikationstabell, det är en tabell som innehåller alla variabler som 

har funnits med i undersökningen. Frågorna på enkäten är variabler och 

svarsalternativen är de respektive värden varje variabel kan ha. Värdena ska 

uppfylla två krav, första kravet är att kategorierna ska vara fullständiga, alla 

personer som medverkar måste kunna placeras in i en kategori. Det andra kravet 

är att kategorierna ska utesluta varandra, en person ska inte kunna placeras in i två 

kategorier. För att kunna analysera resultatet måste alla variabler och värden 

kodas, alltså de får ett siffervärde och i sin tur kan dessa siffervärden placeras in 

i en datamatris. Datamatrisen är en förutsättning för att kunna analysera 

datamaterialet och det är utifrån datamatrisen forskaren kan skapa diagram och 

tabeller. Forskaren ska markera varje respondents enkät med en kod så det finns 

möjlighet att hitta tillbaka till det specifika formuläret ifall det skulle behövas. 

Efter det lägger forskaren in respondentens svar på de olika frågorna med hjälp 

av värdenas olika kodar. Det är viktigt att forskaren är noggrann eftersom ett fel 

kan leda till allvarliga konsekvenser (ibid). 

 

När vi bearbetade studies kvantitativa datamaterial räknade vi först ut hur stor del 

av populationen som deltagit i undersökningen. Det är 680 platser tillgängliga på 

fristående kurser under institutionen IBL på Linköpings Universitet. I vår studie 

deltog 72 informanter vilket är cirka 11 procent av den undersökta populationen. 

Därefter la vi in alla variabler i ett Excel dokument där varje informants svar 

fördes in och kontrollerades för att verifiera om det blivit något bortfall. Sedan 
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kodades och placerades variablerna in i en datamatris. Då kunde vi analysera 

datamaterialet och utforma figurer samt en frekvenstabell.  

 

Samtliga påståenden från enkäten har presenterats i en frekvenstabell (se tabell 

1). För att på ett tydligt sätt visa på hur många informanter som hade svarat på de 

olika svarsskalorna (1–4) skrev vi även med procentantalet inom parantes. Efter 

frekvenstabellen presenteras en sammanfattning av resultatet i anknytning till de 

respektive teman som redovisats i studiens kvalitativa resultat. Detta sätt att 

redovisa resultatet har gjorts för att på ett tydligt sätt knyta samman datamaterialet 

till de tema som funnits med under denna process. Slutligen presenterar vi den 

öppna frågan utskrivet i text.  

 

Studiens huvudsakliga fokus har varit på den kvalitativa delen ville vi endast få 

fram en översiktlig sammanfattning av problemet och därmed har vi valt att inte 

använda oss av omfattande analysmetoder. 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 
Bryman (2008) skriver att de två viktigaste kriterierna när en undersökning 

genomförs är reliabilitet och validitet.  Reliabilitet handlar om ifall resultatet 

kommer att få samma resultat ifall undersökningen skulle omprövas eller om det 

var temporära eller slumpmässiga faktorer som påverkade hur resultatet blev. 

Sverke (2004) tar upp att resultatet aldrig kan ge exakt likadant resultat utan det 

viktiga är att resultatet är konstant. I enkäter kan fel uppstå hos respondenten på 

grund av misstolkning av frågan, trötthet eller om respondenten har svårt att 

minnas. En förutsättning för att ha validitet i en undersökning är att ha reliabilitet, 

men det behöver inte vara tvärtom.  

 

Thurén (2007) menar för att en undersökning ska kunna ha reliabilitet måste 

urvalet representativt för att inte slumpmässiga händelser ska kunna påverka 

resultatet. Bryman (2008) delar in validitetsbegreppet i ett antal huvudsakliga 

typer, ett av dem är mätningsvaliditet och det innebär om forskaren verkligen 

mäter det som avses att mätas. Intern validitet handlar om kausalitet, att forskaren 

kan vara säker på att en variabel verkligen är orsaksvariabeln, att det inte finns 

någon annan faktor som påverkar orsaksförhållandet. Extern validitet innebär om 

resultatet kan generaliseras utöver de personer som har undersökts. Reliabilitet 

och validitetkriterierna är mest lämpliga när en kvantitativ undersökning 

genomförs (ibid).  

 

Lincoln och Guba (1986) tar upp att reliabilitet och validitet inte passar in när en 

kvalitativ studie ska bedömas och de bör värderas utifrån andra kriterier. Det råder 

en kritik om att det endast finns en absolut sanning av vår sociala verklighet utan 

det existerar fler beskrivningar än bara en. Två kriterier presenteras när kvalitativ 

forskning blir bedömd, tillförlitlighet och äkthet. Inom kriteriet tillförlitlighet 
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presenteras fyra punkter som ska sammanfatta begreppet. Första punkten är 

trovärdighet som påminner om intern validitet. För att en forskare ska skapa 

trovärdighet i resultaten och för att se att forskaren har uppfattat den sociala 

verkligheten som studerats på rätt sätt ska forskaren använda sig av 

respondentvalidering. Det innebär att resultaten rapporteras till de personer som 

deltagit i studien och de i sin tur bekräftar att resultatet stämmer överens med 

deras upplevelser. Forskaren kan även använda sig av triangulering.  

 

Den andra punkten är överförbarhet som har en motsvarighet till extern validitet. 

Istället för att kunna applicera resultatet inom en annan kontext, bredd, så ska 

istället forskaren producera ett djup. Forskaren ska framställa detaljer som är täta 

beskrivningar av kulturen som studeras. Den tredje punkten är pålitlighet som 

liknar begreppet reliabilitet. Det innebär att forskarna ska ha ett kritiskt synsätt 

samt det ska presenteras en komplett redovisning av alla delar av 

forskningsprocessen. Sista och fjärde punkten är möjligheten att styrka och 

konfirmera. Det innebär att forskaren ska försöka garantera att forskningen har 

genomförts i god tro. Forskaren ska inte på ett medvetet plan låta sina personliga 

värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från en studie.  

 

Äkthet är det andra kriteriet som även innehåller underpunkter men det omfattar 

mer allmänna frågor om forskningen. Den första handlar om ifall studien ger en 

rättvis bild av de olika upplevelser och åsikter som finns i gruppen som har 

studerats. Den andra tar upp den ontologiska autenticitet, om studien kan hjälpa 

personer som deltagit att nå en bättre förståelse över sin situation och miljö. Den 

tredje punkten tar upp den pedagogiska autenticiteten, om studien hjälpt att de 

medverkande kan se hur andra personer i samma miljö upplever situationen. Den 

fjärde punkten är katalytisk autenticitet, om studien lett till att de som medverkat 

i den kunnat förändra sitt tillstånd. Sista och femte punkten är taktisk autenticitet, 

om de som medverkat i studien kunnat få mer chans till att följa de förändringar 

som behövs (ibid). 

 

I vår studie har vi tillämpat två olika metoder och därmed var både kvantitativa 

och kvalitativa kvalitetsaspekter relevanta att följa. Studiens kvalitativa 

datainsamling utgår efter de två kriterier är en kvalitativ forskning genomförs, 

tillförlitlighet och äkthet. Studien uppnår trovärdighet i sitt resultat då en 

triangulering av de respektive metoder har tillämpats. Studiens kvalitativa 

dataanalys har bearbetats för att finna ett djup och en beskrivning av hur 

problemet upplevs utifrån studentens perspektiv och därmed uppfyller den här 

studien kriteriet överförbarhet. Pålitlighets kriteriet har uppfyllts i och med att 

studien har haft ett kritiskt synsätt under arbetets gång och varje process har 

noggrant presenterats i de respektive delarna. Vi strävar efter att forskningen har 

skett i god tro i och med att våra personliga värderingar inte har påverkat studien 

och därmed uppfyller vi det sista kriteriet i tillförlitlighet. Genom att ta del av den 
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här studien kan de medverkande få en bättre förståelse av sin sociala situation 

samt kunna hjälpa och visa hur andra personer i miljön upplever dessa olika 

aspekter av stress.   

   

När studiens kvantitativa datainsamling bearbetades och lades in i 

Excel dokumentet gick vi igenom svaren två gånger för att det inte skulle ske 

misstag i kodningen. På grund av att det finns en risk att frågor på en enkät kan 

misstolkas fanns vi på plats så att informanterna kunde vända sig till oss angående 

funderingar kring enkätens påståenden och därmed uppfyllde vi reliabilitets 

kravet. Eftersom vår enkät är konstruerad efter resultatet av vår kvalitativa 

dataanalys har mätningsvaliditet i undersökningen uppnåtts. Vi gick även igenom 

enkätfrågorna grundligt och fick samråd med vår handledare innan vi gick ut och 

presenterade den för informanterna. På grund av studiens bekvämlighetsurval kan 

den externa validiteten inte bli uppfylld, resultatet kan inte generaliseras utöver 

de informanter som har medverkat i undersökningen. 

3.5 Etiska överväganden 
I utförandet av humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning bör en eftertanke 

angående forskningsetiska principer och dilemman genomföras. Studiens 

ändamål bör kritiskt reflekteras utifrån forskningskravet samt 

individskyddskravet. Forskningskravet avsikt är att ha fokus på forskningens 

tillgång till kunskap samt tillvägagångssätt som kan medföra omfångsrika 

infallsvinklar och besvara frågor kring studiens ämnesområde. 

Individskyddskravet finns till för att skydda informanterna som medverkar i 

studien så att de inte kommer till skada, blir kränkta eller gör någonting mot sin 

vilja. Forskaren har även ansvaret att reflektera över om studien kan leda till 

potentiella skador och då bör hänsyn tas. Genom att ha dessa krav som 

förutsättning ska forskningsetiska principerna kunna uppfyllas, då kraven inriktar 

sig mot både studiens värde samt konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Enligt vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2008) finns de fyra grundläggande 

aspekter inom individskyddskravet som en forskare bör ta hänsyn till att reflektera 

över innan undersökningen inleds. Informationskravet är den första aspekten som 

innebär att forskaren ska utge information kring studiens ändamål, informanternas 

uppgift i undersökningen samt att deras medverkan är frivillig.  Samtyckeskravet 

är den andra aspekten som innefattar att informanterna har rätt till att själva 

fastställa och bekräfta sitt deltagande i undersökningen. Dock bör det finnas med 

ett samtycke från målsman om minderåriga ska studeras. 

Konfidentialitetskravet är den tredje aspekten som syftar till allmänneliga 

förutsättningar för hur datainsamlingen såsom personliga uppgifter och 

intervjumaterial ska hanteras och förvaras säkert så att ingen obehörig ska kunna 

identifiera informanten. Nyttjandekravet är den fjärde aspekten som innebär att 

alla uppgifter som informanten utgör endast ska nyttjas till forskningssyftet och 

inte för kommersiellt bruk (ibid).  
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I den här studien har vi strävat efter att följa ovannämnda etiska principer. De 

informanter som deltog i den kvalitativa delen av studien har muntligt fått ut 

information om de etiska kraven innan intervjun påbörjats. Informationen som 

informanterna fick ta del av redogjorde för studiens syfte och att deras medverkan 

var frivillig vilket innebär att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande när som 

helst under studien. Till följd av att informanterna fick ta del av informationen så 

uppfyllde vi informationskravet. Studien är riktad mot en urvalsgrupp som är över 

18 år därmed har vi inte varit skyldiga till att få ett samtycke från målsman. Alla 

informanter har i vår studie godkänt sin medverkan vilket innebär att 

samtyckeskravet har uppnåtts.  

 

Innan intervjun påbörjades med studenterna förklarade vi att data som samlas in 

kommer att hanteras konfidentiellt genom att intervjuerna ska transkriberas samt 

avkodas så att informanten inte ska kunna bli identifierad av obehöriga. Därmed 

uppfylldes konfidentialitetskravet. När vi intervjuade dem som arbetade med 

studenter förklarade vi att vi inte kommer att presentera deras namn i studien men 

enheten de arbetar på kommer att nämnas. Vi kan därmed inte garantera full 

konfidentialitet eftersom de arbetar på en arbetsplats med fler än en anställd är det 

svårare för en utomstående att ta reda på vem individen är exakt. Vi förklarade 

även att det inspelade materialet kommer raderas efter att vi har fått studien 

godkänd av examinatorn och att all data endast kommer användas till studien 

syfte. Genom att ha utgett denna information så uppfylldes även nyttjandekravet. 
 

I den kvantitativa delen har de fyra etiska kraven uppfyllts genom ett missivbrev 

(se bilaga 4).  Missivbrevet inleddes överst på enkäten och presenterades även 

muntligt innan enkäterna delades ut till informanterna. Innehållet bestod av 

studiens ändamål, informanternas uppgift i undersökningen samt kontaktuppgifter 

till en av forskarna för eventuella frågor eller funderingar. Den tydliggjordes även 

deltagarnas rätt till att kunna avstå sin medverkan och att enkäten är helt anonym, 

vilket innebär att svaren från enkäten hanterades och bearbetades konfidentiellt i 

studiens resultat. Således lyftes det fram att all data som samlats in från enkäterna 

enbart har nyttjats utefter forskningssyftet och inte för kommersiellt bruk.   

3.6 Sammanfattning 
Först inleder vi metodkapitlet med studiens vetenskapsteoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. Vi har använt oss av både hermeneutisk och ett 

positivistiskt perspektiv och vi motiverar varför bägge perspektiv har relevans till 

vår studie. Vi tar även upp vår förförståelse till hur studenter som läser fristående 

kurser kan uppleva stress samt hur vi har tänkt kring de epistemologiska och 

ontologiska utgångspunkterna. Därefter motiverar vi varför vi har använt oss av 

både ett induktiv och deduktivt tillvägagångssätt samt varför vi använt oss av både 

en kvalitativ och kvantitativ metod.  
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Sedan redogör vi för hur vi har gått tillväga, urvalsprocessen samt att vi har använt 

oss av kvalitativa intervjuer och enkäter för att samla in data. Vi går sedan igenom 

hur vi har bearbetat och analyserat vårt datamaterial och att både kvantitativa och 

kvalitativa kvalitetsaspekter har varit relevanta i vår studie. Slutligen tar vi upp 

etiska principer samt hur vi har eftersträvat att följa dessa.  

3.7 Metoddiskussion  
Vi har i denna studie tillämpat både en kvalitativ och kvantitativ metod. De 

respektive för- samt nackdelarna av att använda sig av två metoder har diskuterats 

mellan oss forskare och vi anser att studien har gynnats av att kombinera de 

respektive metoderna. Kvalitativa undersökningar kritiseras i och med att de kan 

bli alltför subjektiva, de baseras på forskarens egna uppfattningar och därmed 

svåra att replikera och även generalisera. Kvantitativa undersökningar kritiseras i 

och med att de inte fångar individens egna upplevelser och baseras endast på de 

som kan observeras. Genom att vi har använt oss av en triangulering har vi kunnat 

möta kritiken som råder gentemot båda forskningsmetoderna.  

 

Bryman (2008) menar att det finns argument mot att forskare ska använda sig av 

mixed methods. Ett motargument är att de epistemologiska och ontologiska 

antagandena inte går att kombinera eftersom att de olika synsätten som finns inom 

dessa kunskapsteorier är motsatser till varandra. Men fördelarna av att kombinera 

metoderna kan väga upp de nackdelar som finns. En kombination av två metoder 

ger en studie högre validitet, trovärdighet och de respektive metoderna kan 

kompensera varandras svagheter. Stress hos studenter är ett omfattande och 

viktigt problem att belysa och genom att endast använda sig en kvalitativ metod 

skulle ge oss ett begränsat resultat och genom att endast använda sig av en 

kvantitativ metod skulle sakna en djupare förståelse.   

 

Först så har vi genomfört en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte. Det är 

genom en kvalitativ metod som vi forskare kan ta del av studentens sociala 

verklighet och förstå handlandet utifrån miljön de befinner sig i. I en kvantitativ 

metod har redan forskaren definierat sitt problem och vill därmed förklara själva 

problemet. Eftersom vi inte visste exakt varför eller på vilket sätt studenter 

upplevde stress var den kvalitativa metoden mest lämplig att inleda med eftersom 

då kunde en förståelse för problemet skapas. Efter vi uppnått en förståelse kunde 

vi sedan genomföra en kvantitativ metod för att förklara omfattningen av 

problemet. I vår kvantitativa metod var upplägget strukturerat och de påståenden 

vi hade på enkäten var grundat från resultaten i vår kvalitativa undersökning. 

 

I och med valet av kombinerade metoder innehåller studien både ett hermeneutiskt 

perspektiv och ett positivistiskt perspektiv. Vi inledde studien med en kvalitativ 

metod och därmed valde vi att ha ett hermeneutiskt perspektiv för att uppnå en 

förståelse för studenternas situation och försöka se på stress utifrån deras 
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perspektiv. När vi i den kvantitativa metoden istället ville se på stressens 

omfattning använde vi oss av ett positivistiskt perspektiv som gjort att vi kan 

förklara olika inre samt yttre stressorers påverkan. Bryman (2008) tar upp kritik 

gentemot det hermeneutiska perspektivet som mestadels handlar om själva 

tolkningen, om tolkningen är relevant, om den förståelse som har redovisats är 

likvärdig i förhållande till det problemet som har studerats. Det är viktigt att vara 

medveten om att tolkningen bör ske i förhållande till kontexten. I och med valet 

av en triangulering har vi kunnat möta kritiken och försäkrat att vi tolkat och 

presenterat problemet rättvist.  

 

Studiens syfte och första frågeställning hade ett konstruktionistiskt ontologisk 

antagande i och med att vi var intresserade av hur studenten uppfattade sin sociala 

verklighet. För att kunna uppnå kunskap och ta reda på detta så satte vi oss in i 

studentens situation och hade därmed en humanistisk kunskapssyn. Denna 

epistemologiska kunskapssyn gav oss utrymme att förstå och tolka studenternas 

handlande. Vår andra frågeställning hade ett objektivistiskt ontologiskt antagande 

i och med att vi ville ta reda på i vilken omfattning studenter var påverkade av de 

yttre samt inre stressorer som förekom i deras studentliv. För att vi skulle uppnå 

kunskap till vår andra frågeställning hade vi en positivistisk kunskapssyn. Denna 

kunskapssyn inom epistemologin gjorde så att vi kunde uppnå kunskap utifrån 

fakta och logik av det som vi hade undersökt.  

 

Både studiens ontologiska antagande och epistemologiska kunskapssyn har 

påverkat genomförandet samt formuleringen av studiens syfte samt 

frågeställningar. På grund av att vi en triangulering av två metoder har vi 

kombinerat humanistisk och positivistisk kunskapssyn men även ett 

konstruktionistisk och ett objektivistisk ontologiskt antagande i respektive metod. 

Vi har i och med dessa olika kombinationer upplevt svårigheter med att skifta 

tankesätt, det har både varit komplicerat och tidskrävande eftersom både de 

epistemologiska kunskapssynerna och de ontologiska antagandena är motsatser 

till varandra. Övergången från vårt kvalitativa tänkande till ett kvantitativt 

tänkande var omfattande och för att sedan försöka få ihop de respektive delarna 

har både varit komplicerat samtidigt som det har varit lärorikt. Vi har tillsammans 

varit tvungna att tänka och finna kunskap på två olika sätt men det har gett oss 

både djupare och bredare kunskap av ämnet stress hos studenter. 

 

Vi har i vår studie även en kombination av metodologiska metoder skett. Vi har 

börjat med att använda oss av en induktiv metod i och med att syftet med 

undersökningen var att få en förståelse av problemet och den induktiva metoden 

ger oss en större öppenhet än den deduktiva metoden. Målet var att inte begränsa 

oss i redan existerande teorier. Det kan vara svårt för forskare att genomföra en 

induktiv metod om det inte finns någon förförståelse kring problemet och vi ansåg 

att vår egna förförståelse gav oss en grund att förhålla oss till. Tidigare forskning 
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gick vi igenom för att bredda vår förförståelse för problemet men det skedde ingen 

begränsning i att försöka få fram det som tidigare forskare uppmärksammat. Den 

tidigare forskning om studenter och stress som existerar tar upp allmän akademisk 

stress och hur de studenter som läser program upplevde problemet. Det unika för 

denna studie är att vi har ett fokus på de som läser fristående kurser och därmed 

har det inte passat att börja med en deduktiv metod.  

 

I och med att vi i första avseendet använde oss av en induktiv metod har vår 

förförståelse präglat hela studiens design och enligt oss så har det varit till en 

fördel. Som vi har nämnt tidigare har vi dock kombinerat dessa två metodologiska 

metoder som ledde till att när vi var klara med vår kvalitativa datainsamling 

samlade vi in ytterligare information för att se omfattning av vårt resultat. Genom 

att vi först och främst genomförde en induktiv metod kunde resultatet användas 

som en deduktiv bas som antingen kunde bekräfta vårt kvalitativa resultat eller 

visa att det kvalitativa resultatet inte alls stämde överens med hur studenter 

faktiskt upplevde stress.  

 

Vi har redan från början haft en förförståelse till ämnet i och med att vi själva har 

varit i samma situation som den grupp som har undersökts. Det är just 

förförståelsen som vi har haft i åtanke under hela arbetets gång. Alla tre har läst 

fristående kurser inom institutionen IBL och vår bakgrund har gett oss både 

tillgångar och kanske till och med vissa begränsningar. Det har varit en fördel för 

vårt arbete i och med att vi har den bakgrund om ämnet som vi har, det har gett 

oss snabbare förståelse för problemet samt gjort så att vi verkligen har kunnat se 

de utifrån studentens perspektiv.  

 

De teman som valdes ut kan vi känna igen då vi har även upplevt det själva men 

det kan även ha medfört en restriktion till arbetet. En forskare som inte skulle ha 

liknande bakgrund som den vi har kanske inte alls skulle ha uppmärksammat de 

teman som vi belyste eller ens ha likartade ingångar på de intervjufrågor vi ställde. 

Ytterligare en kritik gentemot vår studie kan vara valet av de som arbetar med 

studenter, studievägledare, Studenthälsa, CSN och Studentbostäder. Dessa 

enheter är valda utifrån vår förförståelse och det kanske finns någon annan enhet 

som skulle passa in bättre, dock så kan vi stärka valet av enheterna i och med att 

vi är tre forskare som tillsammans diskuterat fram och ansett att de har en 

betydelsefull del i en students tid på LiU. 

 

På grund av att vi valde ett bekvämlighetsurval och frågade personer som fanns 

tillgängligt för oss i vår närhet att delta i studien kan det vara så att informanterna 

kände en viss plikt gentemot oss att ställa upp. Även om vi tydliggjorde för dem 

att det var frivilligt att delta. En annan nackdel kan vara att de kan ha ett behov att 

svara på ett sätt som de trodde att vi ville. Fördelen med att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval är att de kan känna sig avslappnade och mer öppna för att 
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beskriva problemet djupgående. Det var någonting vi märkte av när 

snöbollsurvalet skedde, studenterna tog längre tid att öppna upp sig och vi som 

intervjuade fick därmed vara mer alerta och ställa fler följdfrågor.  

 

När vi kontaktade de som arbetade med studenter genomfördes både ett 

bekvämlighetsurval och ett urval enligt självselektion. Bekvämlighetsurvalet gav 

oss en snabb respons och en intervju bokades in direkt. I urvalet genom 

självselektion så skedde det mer formellt, ett mejl skickades ut till arbetsgivaren i 

förfrågan om det fanns någon på plats som skulle vara villig att ställa upp på en 

intervju. Genom detta urval kunde därmed de själva välja ut vem som var mest 

kompetent till att besvara våra frågor. Om vi till exempel genomfört ett obundet 

slumpmässigt urval skulle risken vara högre att få en intervju med någon som inte 

var lika kvalificerad till att yttra sig om problemet.  

 

Ytterligare ett bekvämlighetsurval skedde när vi valde ut de informanter som 

skulle besvara enkäten. Eftersom vi utförde denna typ av urval så kunde inte 

resultatet generaliseras till resten av den undersökta populationen men skulle ett 

urval genom ett sannolikhetsurval ske så skulle vi inte kunnat få ihop tillräckligt 

med informanter. Vi valde alltså mellan att kunna generalisera och mest antal 

studenter som fanns tillgängliga. Genom att vi fick svar från 11 procent av de som 

läste fristående kurs ansåg vi att resultatet blev både tydligt och intressant.  

 

För att kunna besvara studiens syfte använde vi kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod eftersom vi ville få fram informantens egna upplevelser 

samt perspektiv. Vi använde oss av en ostrukturerad intervju med de som arbetar 

med studenter samt en semistrukturerad intervju med studenterna. De 

ostrukturerade intervjuerna gav oss en förståelse utifrån informantens perspektiv 

av problemet och skulle vi till exempel använt oss av en semistrukturerad intervju 

i detta skede skulle vi begränsa deras svar eftersom vi saknade förförståelse till 

positionen de besitter.  

 

En semistrukturerad intervju använde vi när vi intervjuade studenterna i och med 

att vi ville få fram mer specifika svar än innan, skulle vi till exempel ha en 

ostrukturerad intervju med studenterna skulle det finnas en risk att inte få fram 

hur studenten upplever olika aspekter av stressorer i sitt studentliv. Vi valde att 

endast ha med två av oss under intervjuerna för att informanten skulle uppleva 

miljön som avslappnad och känna en frihet att tala om stress i sitt studieliv. Om 

vi alla tre skulle varit på plats finns det en möjlighet att ytterligare intressanta 

följdfrågor kunde ha belysts men samtidigt skulle risken finnas med att 

informanten kunde uppleva situationen mer som ett förhör.  

 

Vi använde en enkät till studiens kvantitativa datainsamling för att få med ett högt 

antal informanter. Strukturerade intervjuer skulle ta längre tid att genomföra och 
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genom enkäter kan flera studenter samtidigt besvara frågorna. En kritik mot oss i 

efterhand kan vara att vi inte hade med ålder som bakgrundsvariabel på enkäten. 

Ålder kan spela roll i frågan om användandet av till exempel mobiltelefonen och 

sociala medier och därmed kunde ha varit en intressant aspekt att ha med i studien. 

I påståendena angående telefonen kunde vi även varit tydligare med att definiera 

vad vi egentligen menade med det, att det omfattade sociala medier men även 

personliga mejl och samtal.  

 

Studiens kvalitativa datainsamling har analyserats genom en tematisk analys 

eftersom då kunde vi definiera olika mönster och teman. Efter transkriberingen av 

intervjuerna diskuterade vi tillsammans och fann både yttre samt inre stressorer 

hos studenterna. En kritik gentemot det kvalitativa analytiska tillvägagångssättet 

är att studien blir påverkad av forskaren. Vi har kunnat möta den typen av kritik i 

och med att det vi har varit tre stycken som analyserat samt diskuterat vårt resultat. 

Samarbetet i denna studie har varit väsentligt och vi har gemensamt skapat en 

djupare förståelse för problemet. Ett annat sätt för oss att bekräfta de teman vi 

fann hos studenterna var att vi under resultatbearbetningen jämförde vi deras svar 

med vad den professionella gruppen hade sagt. Det har ökat validiteten i våra 

teman och på så sätt gjort att vi har fått en grund att förhålla oss till när vi sedan 

konstruerade vår enkät.  

 

Studiens kvantitativa datamaterial analyserades via frekvenstabeller. Vårt fokus 

och syfte med studien har varit att få en förståelse för hur studenter upplever stress 

och därmed var vi endast intresserade av omfattningen av problemet, 

frekvenstabeller blev därmed tillräcklig för denna studie för att kunna jämföra 

samt analysera. För att kunna skapa en tydlighet i studiens struktur har vi 

presenterat både vårt kvalitativa och kvantitativa resultat under samma 

temarubriker i respektive resultatkapitel.  

 

Studiens kvalitetsaspekter har noggrant bearbetats både utifrån de kvalitativa och 

kvantitativa aspekterna. Trovärdigheten och den interna validiteten i studien har 

ökat i och med användandet av fler än en metod dels i och med att vi intervjuade 

två olika grupper men framförallt att vår kvantitativa metod kunde stärka studiens 

kvalitativa resultat. Vårt mål med användandet av en triangulering har dels varit 

för att öka den interna validiteten i vårt resultat men även presentera hur pass 

omfattande stress hos studenterna faktiskt är.  

 

Den kritik vi har gentemot oss själva är att studien inte har en extern validitet. Vi 

kan inte generalisera resultatet till hela den undersökta populationen men som 

tidigare är nämnt skedde ett val att antingen ha med flest möjliga informanter eller 

ha med ett mindre antal informanter som kan generaliseras. Genom av att vi har 

använt oss av två metoder kan resultaten som presenteras i denna studie skapa 
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ökad kunskap om stress både hos studenter men även de som arbetar med 

studenter.  

 

Vi har eftersträvat att följa de etiska principerna både i studiens kvalitativa och 

kvantitativa metod. I våra kvalitativa intervjuer läste vi upp kriterierna i början av 

samtalet och vi förklarade de respektive kraven och deras rättigheter i 

undersökningen. När vi delade ut enkäten för våra informanter presenterade vi 

även då de etiska kraven och deras rättigheter muntligt men för att vara extra 

tydliga gav vi också ut kraven skriftligt. En kritik som uppstod gentemot oss själva 

var vi inte kunde garantera att de som arbetar med studenter får full 

konfidentialitet. Det var väsentligt för vår studie att presentera vilka det var som 

vi hade fått informationen från och därmed kunde vi inte utesluta att skriva ut 

vilka enheter det var som hade varit med. Men även fast vi inte redovisat deras 

namn i studien kan vi inte garantera till 100 procent att de inte kan bli 

identifierade.  
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4. RESULTAT 
I det här kapitlet redogörs resultatet som grundar sig på studiens syfte samt de 

två frågeställningarna. Resultatet kommer börja med att redovisa det kvalitativa 

resultatet och sedan fortsätta med det kvantitativa resultatet.  

4.1 Kvalitativt resultat 
Det kvalitativa resultatet baseras på fyra ostrukturerade intervjuer av personer 

som arbetar med studenter samt på fem semistrukturerade intervjuer som omfattar 

studenter. Informanter som arbetar med studenterna är IP ett till fyra och benämns 

som den professionella gruppen. De informanter som är studenter är IP fem till 

nio och benämns som studentgruppen. Från vår tematiska analys har olika teman 

identifierats och de framkom var sociala medier, socialt nätverk, osäkerhet, 

studiestruktur, krav, balans & återhämtning. Inom varje rubrik kommer både 

resultatet från den professionella gruppen och studentgruppen att presenteras. 

4.1.1 Sociala medier  

Vissa informanter i den professionella gruppen tog upp att sociala medier var en 

påtaglig stressor i studentens studieliv samt att det var lätt för studenter att fastna 

framför datorn.  

  
Ja tror att sociala medier har ökat vår stress jättemycket. Både det vi ser, och 

vad som händer i oss, i det vi ser. Vi ska ständigt vara pålästa, uppdaterade, 

samtidigt som vi ska hålla koll på, vi behöver inte det men vi blir påverkade 

vad andra människor gör, och det gör nånting med individen tror jag.   

(IP1, sida 1, stycke 7, rad 8) 

 

Men den största utmaningen är väl att det är jävligt lätt att sitta själv hemma 

på datorn. (IP2, sidan 16, stycke 2, rad 18) 

 

... det här om hur vi jämför oss, med det vi ser i sociala medier, för det är ju 

sällan någon som lägger ut dem där, det här klarar jag inte av, det här är 

jättesvårt, utan det är ju, vi ser ju det där, ja ni vet, den fina ytan 

 (IP1, sida 4, stycke 8, rad 3) 
   

Vid intervjuerna med studentgruppen framkom det att alla upplevde att sociala 

medier distraherade dem från studierna. Det finns en upplevd känsla av att behöva 

vara uppkopplad och tillgänglig via telefonen och studenterna har på olika sätt 

nedanför tagit upp hur sociala medier är en stressor i deras studier. 

   
...då kan jag få liksom världens stress när jag känner liksom ja men nu måste 

jag plugga men jag måste svara på dem här 8 meddelanden på Facebook och 

så att alla andra kan planera sitt liv… (IP5, sida 40, stycke 11, rad 7) 
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...även om man är stressad så gör man mycket mindre asså jag sitter när jag 

ska plugga så sitter jag och pillar med telefonen, ja smsar, jag 

kollar Instagram, Facebook, asså sånt, sånt drar ju, sånt dras man till. För att 

man, man typ skjuter bort att man ska göra grejer för att det är mycket lättare 

o sitta och scrolla på instagram och tänka bort att man ska plugga ett tag. (IP6, 

sida 47, stycke 6, rad 1) 

   

Man skulle bara kolla på en grej och sen helt plötsligt inne i 1000 andra grejer 

som man har klickat sig vidare till något helt annat som inte...speciellt när 

man ska söka också på internet efter någon sida eller någonting som är 

skolrelaterat.  Sen kommer det upp reklam och kanske någon hemsida så 

klickar man sig vidare till det och sen så vidare.  

(IP7, sida 57, stycke 6, rad 4) 

  

Både den professionella gruppen och studentgruppen är att de är överens om att 

sociala medier är en yttre stressor i studenternas studieliv.  

4.1.2 Socialt nätverk 

En av de aspekterna som informanterna både den professionella gruppen och 

studentgruppen tog upp under intervjun var vikten av det sociala nätverket. 

Informanterna indikerade både på de positiva aspekterna när individen har ett 

socialt nätverk samt konsekvenserna när individen saknar det.  

   

En informant från den professionella gruppen påpekade vikten av att ha ett socialt 

nätverk och nämnde att de arbetade för att studenter ska ha miljöer att studera 

samt trivas i. Detta är ett hjälpmedel till att studenterna ska uppmuntras till att ha 

en social gemenskap och för att främja deras sociala nätverk. 

 
...jag upplever att dem är mer sociala, dem kommer hem, man går liksom 

genom vardagsrummet för att ta sig till sitt rum eller man går genom köket 

för att ta sig till sitt rum i det traditionella korridorsboendet så kan du ju smyga 

genom korridoren och in i ditt rum för det gemensamma köket är ju i hörnet, 

i ett eget rum. (IP2, sida 18–19, stycke 10, rad 9) 

 

Det liksom uppmuntrar ju vi till att, skapa sociala ytor så kommer man ju 

även trivas i de sociala ytorna och då kommer man också vara där, det är väl 

lite så vi ser på det. (IP2, sida 19, stycke 2, rad 1) 

 

I intervjuerna med studentgruppen framkom det att socialt nätverk var viktigt. 

Under själva intervjun används inte ordet socialt nätverk, utan det blev ett 

samlingsbegrepp för vad informanter beskrev. I flera intervjuer tas det upp av 

informanterna att det finns ett behov att känna en social gemenskap under sin 

studietid. 
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...det var nog det jag nästan var mer nervös över första dan än vad kursen 

skulle va, för jag vet ju att jag kan plugga, sen vet jag att jag kan skaffa 

kompisar också men det blir så mycket roligare. Alltså det är som att man får 

ett, man lär sig, ja jag tycker att man lär sig bättre eftersom man får ett 

sammanhang som man blir en del av och då så kommer det andra liksom mer 

automatiskt. (IP5, sida 36, stycke 8, rad 1) 

 

...men man vill ju ha en del runt omkring sig som man kan plugga med och 

ha tillhörighet till. (IP7, sida 52, stycke 22, rad 1) 

 

Vissa informanter i studentgruppen menade att anledningen till att de studerar på 

LiU var för att de har sitt sociala nätverk tillgängligt vilket i sin tur har skapat 

mindre stress i deras studieliv.  

 
...jag upplever att jag har min bas här men det är nog mycket för att jag har 

mina föräldrar här och det är ju en del i valet när jag valde att plugga här… 

 (IP5, sida 40, stycke 9, rad 1) 

 

...asså kollar jag på mina kompisar så blir det så att dom har ju pluggat det jag 

pluggar å då kanske jag får en mer känsla av att jag har kontroll och att ehm 

dom kan lugna ner mig lite för att dom kan liksom intala mig att jag faktiskt 

förstår att jag hänger med. (IP6, sida 43, stycke 16, rad 2) 

 

…jag har ju min pojkvän nära nu hela tiden och så har jag min bästa kompis 

från barndomen bor ju här och pluggar här också. Sen har jag hittat en bra 

studiekamrat också i klassen. (IP8, sida 59, stycke 20, rad 1) 

 

En annan informant från den professionella gruppen pratade om hur viktigt det är 

att ha ett fungerande socialt nätverk omkring sig och även om de konsekvenser 

som infinner sig när det finns en avsaknad av det. Om en student byter exempelvis 

boendeort för att studera lämnar de sitt sociala nätverk hemma. Det kan ta tid för 

studenter att bygga upp ett nytt socialt nätverk eftersom det tar ett tag innan de lär 

känna nya individer på djupet. 
 

...det sociala nätverket är ju jättejätteviktigt, om jag då kommer hit, säg ifrån 

Göteborg å ska plugga här så är det jättemycket schyssta nya människor och 

man får goda relationer, men jag har ju inte det där basnätverket, jag har inte 

mamma och pappa, kusinen, grannen, gamla skolkamraten, det tar ett tag 

innan vi på riktigt vill säga till folk vad som skadar. 

(IP 1, sidan 5, stycke 1, rad 1) 

 

En informant från studentgruppen tog också upp att det kan ta tid att skapa ett 

socialt nätverk eftersom en student på fristående kurs läser ibland endast en termin 

gemensamt med sina kursare. 
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...asså man är inte vänner på det sättet, inte för min del i alla fall utan man 

pratar om hur det går i skolan å så lite ytligt om hur man mår. Det är inte så 

att jag skulle sätta mig där å prata om hur stressad jag är, å varför jag är 

stressad och vad det påverkar mig utan jag skulle mer säga att om jag är trött 

eller så. (IP6, sida 44, stycke 2, rad 2) 

 

Både den professionella gruppen och studentgruppen ansåg att ha ett socialt 

nätverk är viktigt för att förebygga stress.  

4.1.3 Osäkerhet 

Inom både den professionella gruppen och studentgruppen talades det om olika 

former av osäkerhet som uttrycktes på olika sätt beroende på vilken grupp som 

informanterna tillhörde. Inom den professionella gruppen berättade informanter 

om osäkerheten studenter kunde uppleva kring vad fristående kurser innebar men 

även att studenter allmänt upplevde en osäkerhet i sitt studieliv.  
 

...vad får jag för jobb, eh vad blir ja, får jag kalla mig beteendevetare...e min 

eh examen lika mycket värd som en som har läst ett program…  

(IP3, sida 22, stycke 8, rad 2) 

 

...de är ganska ofta dom ringer in o helt enkelt är oroade i onödan.  

(IP4, sida 28–29, stycke 5, rad 17) 

 

Det som studentgruppen tog upp som en osäkerhet handlade om att de upplevde 

svårigheter i hur de skulle prioritera sitt studieliv samt en känsla av låg kontroll. 

    
...och jag inte vet vad jag ska prioritera och det är väl då jag kan känna att jag 

får lite högre puls, och sover sämre. 

(IP5, sida 37, stycke 11, rad 2) 

 

...jag är en människa med väldigt stort kontrollbehov så att eh jag ger mig in 

i någonting som jag inte vet vad det är, som jag inte har någon koll på och det 

leder till att jag eh känner mig, maktlös kanske man inte ska säga men att jag 

inte har någon kontroll och då får jag ångest och så mår jag dåligt… 

(IP6, sida 43, stycke 10) 

 

Då visste inte jag riktigt hur jag skulle lägga upp det så jag tyckte det var svårt 

att veta hur mycket förväntades att man skulle kunna och jag hade inte fått 

några riktlinjer för vad man skulle fokusera på. 

(IP7, sida 53–54, stycke 17, rad 2) 

 

Båda grupperna yttrar sig om att studenter upplever osäkerhet och att det är en 

påtaglig inre stressor. Informanter från studentgruppen kunde beskriva sin 

osäkerhet djupare och berättade om känslorna som uppstår i samverkan med 

denna osäkerhet, de uttryckte bland annat maktlöshet, sömnproblem samt högre 

puls.  
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4.1.3.1 Personligt yttre 

Personligt yttre var en av de underrubriker som vi ansåg passade att ha under 

osäkerhet. En informant i den professionella gruppen beskrev att många studenter 

upprätthöll ett personligt yttre som bland annat handlade om ytliga 

omständigheter såsom utseende, kläder och träning. 

 
Det ska vara perfekt på alla plan. Det är tufft i att hänga med i att träna på en 

nivå, ha snygga kläder, och leva upp till hur jag ser ut i det yttre och prestera 

på hög nivå, jag ska ha ekonomi till att både klä mig och göra dem här roliga 

grejerna också det är så många områden, det går inte.  

(IP1, sida 12, stycke 10, rad 2) 

 

Informanter från studentgruppen upplevde att både dem själva och andra bevarade 

en personligt yttre i sociala medier men även bland sina kursare. Personligt yttre 

upplevdes både som en inre samt yttre stressor, inre eftersom att studenten 

uppfattades som lugn men kände en helt annan sak inom sig. Yttre stressor, 

eftersom att studenten vill framhäva sina bästa egenskaper på sociala medier. 

 
 ...men verkar ändå ha ett roligt liv, dock kan jag undra ibland hur hinner hon 

det här? (IP5, sida 41, stycke 10, rad 2) 

 

Jag kan uppfattas lugn har jag hört flera säga men jag har ju en liten inre 

process som...asså hjärnan bollar liksom men det syns inte utåt har jag märkt.  

(IP8, sida 59, stycke 18) 

 

...men ibland säger man ju det som de vill höra att det går skitbra liksom 

ibland gör det ju det men ibland gör det ju inte det. (IP8, sida 61, stycke 12, 

rad 3) 
 

Personligt yttre benämnde båda grupperna fast på olika nivåer. Studentgruppen 

tog upp var ett tecken på osäkerhet eftersom de har ett behov av att visa upp att 

allt är under kontroll och att utåt sett så verkar allt vara bra, även fast det inte 

stämde. Både den professionella gruppen och studentgruppen uttryckte att 

upprätthållandet av ett personligt yttre skapade en stressor hos studenterna.  

4.1.3.2 Framtidsoro 

Framtidsoro är den andra underrubriken vi valt att ha under osäkerhet. 

Framtidsoro har uttryckts från båda grupperna om att det existerar hos många 

studenter. En informant från den professionella gruppen tog upp att det uppstod 

en osäkerhet hos studenter vid varje terminsbyte, studenter som läser fristående 

kurser måste ständigt söka in till nya kurser och är därmed inte garanterade en 

plats. Informanten från den professionella gruppen menade att det även kan vara 

svårt för studenter att veta hur de ska planera sina studier för att få en examen och 

att studenten kan uppleva en osäkerhet i sitt framtida yrkesval. 
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...en kursstudent behöver välja varje termin, o bokar ofta en tid, för att 

diskutera vilken kurs som.. eller hur man ska göra sitt upplägg fram till 

examen. O hur man ska tänka om det inte blir som man planerade, man kanske 

inte kommer in på, en kurs som man hade tänkte sig...  

(IP3, sida 21–22, stycke 14, rad 7) 

 

…just de här med, vad ska jag göra sen, vad kommer jag att bli, e min examen 

värd nått.. kommer jag bli jämförd med den som har läst ett program… 

(IP 3, sida 22, stycke 2, rad 6) 

 

Inom studentgruppen fanns det en informant som uttryckte väldigt starkt ovilja att 

fortsätta läsa fristående kurser på grund av denna osäkerhet inför framtiden. Även 

en annan informant från studentgruppen berättade om sin osäkerhet att läsa 

fristående kurser eftersom denne person hade blivit tillsagd att det inte var lika 

bra som att läsa ett redan etablerat program.  

 
...jag kommer gå sönder av stress om jag läser fristående kurser. För att ja 

kommer inte klara av den stressen att inte veta om jag pluggar om jag kommer 

in till nästa program… (IP6, sida 49, stycke 10, rad 2) 

 

Jag bara vad är det jag gör, för hon sa att det inte var så bra att läsa kurser, då 

blev jag såhär jaha men det är ju det jag gör. Då blev jag stressad såhär så att 

man inte vet vad man vill, vet inte exakt hur man ska komma på det eller hur 

man ska ta sig dit när man väl kommit på det. Det finns så himla mycket att 

välja mellan. (IP7, sida 53, stycke 11, rad 1) 

 

Det som var gemensamt från informanterna av båda grupperna var att 

framtidsoron sågs som en yttre stressor för studenter som läser fristående kurser.  

4.1.4 Studiestruktur 

Studiestrukturen var en annan yttre stressor som togs upp av informanterna. Två 

informanter som tillhörde den professionella gruppen menade att stress kunde 

uppstå när en student har få föreläsningar och upplever en avsaknad av personlig 

kontakt med dess respektive lektor. När en student upplever att de inte har någon 

att vända sig till i sina studier kan studenten uppleva stress. 

 
Sen finns det dem studenterna som läser...har två föreläsningar i veckan, är 

ensamma, utanförskap, har ingen delaktighet, ingen som kollar av att jag 

kommer, och då blir det ett arbetsmiljöproblem. (IP1, sida 8, stycke 6, rad 4) 

 

..det är lättare att falla mellan stolarna när man läser på universitet...de är mer 

självständiga studier ehm, om man ligger hemma två dagar o därmed inte går 

till campus, så kanske de inte slår en att nu borde jag faktiskt anmäla det här.  

(IP4, sida 32, stycke 5, rad 13) 

 

Informanter från studentgruppen tog upp att de har få lagda föreläsningar samt att 

de skulle vilja ha mer schemalagda tider så att de dagligen kunde få en fast punkt.  
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Det är ju så att jag är ju bara i skolan fyra timmar ungefär i veckan och det 

stressar mig jättemycket, för att då har jag ingen koll på om jag ska kunna lite 

av allt eller om jag ska kunna mycket om nått eller vad jag ska lägga fokus på 

o så…(IP6, sida 44, stycke 6, rad 6) 

 

...jag skulle önska att det var lite mer i skolan för jag tycker om att ha 

någonting att gå till, en fast punkt liksom som jag vet att det här ska göras.  

(IP7, sida 53, stycke 9, rad 1) 

 

Båda grupperna tog upp att studiestrukturen var en yttre stressor för studenter som 

hade få schemalagda tider på universitetet.  

4.1.4.1 Isolering 

En underrubrik vi valt att ha under studiestruktur var isolering. En av 

konsekvenserna av att ha få schemalagda tider på universitetet var att det kunde 

bidra till att studenter blev isolerade. En informant från den professionella 

gruppen berättade allmänt om konsekvensen av att vara isolerad och en annan 

informant från den professionella gruppen menade att det var lättare för en student 

som läste fristående kurs att bli isolerad än för en programstudent.  

     
Men det vi upplever att man blir mer isolerad istället för att liksom gå ut och 

träffa polarna och sitta ner på puben eller på, gå ut och spela beach volleyboll, 

fler och fler känner sig ensamma och fler och fler känner sig isolerade, fler 

och fler har ganska hög press på sig själv och kanske inte mår sådär jätte bra…  

(IP2, sida 16, stycke, 2, rad 4) 

 

...de är så att man inte är med i en sektion kanske på samma sätt som en 

programstudent… (IP3, sida 23–24, stycke 15, rad 10) 

 

Informanter från studentgruppen uttryckte också att isolering var en konsekvens 

av studiestrukturen. Studenter som inte har en tydlig struktur kunde uppleva sig 

själva som isolerade eftersom mycket tid spenderades hemma och ansvaret som 

studenten själv hade påverkade deras situation.  

 
...jag kanske inte blir lika engagerad i mina vänner, jag hör kanske inte av 

mig, jag vill inte träffas för att jag är så stressad över att jag måste klara av 

skolan så det går ju ut över min vardag, negativt.  

(IP6, sida 45, stycke 6, rad 2) 

 

..så det är lite tråkigt tycker jag för att man blir ibland i alla fall när jag har en 

tenta rätt isolerad, att man sitter själv bara...hemma.  

(IP7, sida 53 stycke 3, rad 3) 

 

...mindre skoltid då och mindre träffa folk om dagarna att man stannar hemma 

istället… (IP8, sida 60, stycke 3, rad 2) 
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Båda grupperna uttryckte att isolering uppstod som en konsekvens av den 

studiestruktur som gällde på fristående kurser och det bidrog till att studenter 

kunde uppleva stress.  

4.1.4.2 Otillräcklig information 

Den andra underrubriken vi valde att ha under studiestruktur var otillräcklig 

information. Flera informanter i studentgruppen nämnde att de inte kände att de 

får den information de behövde för att genomföra sina uppgifter.  
 

...dem är fruktansvärt otydliga och definitivt kan liksom vara tydligare och 

sätta mer krav på vad dem vill se, för det skulle jag tycka, det skulle gynna 

mitt, alltså min studieteknik och förhoppningsvis då även mina resultat. 

(IP5, sida 38, stycke 1, rad 1) 

 

...de skulle varit lite mer strukturerat kanske, inte bara kasta in folk i en 

uppgift och sen så ska man klura ut det efter hand. 

(IP6, sida 50, stycke 5, rad 13) 

 

När det blir lite såhär amen läs det här och sen säger inte när man ska läsa det 

så kan det lätt bli att man skjuter upp det och svårare att motivera sig tycker 

jag. (IP7, sida 53, stycke 9, rad 3) 

 

Studentgruppen uttryckte att om de skulle få tydligare information från deras 

föreläsare om vad som förväntades så skulle de uppleva mindre stress. Den 

professionella gruppen har inte nämnt någonting angående den här punkten.  

4.1.5 Krav 

Krav var någonting som både den professionella gruppen och studentgruppen tog 

upp. De talade om krav på olika sätt och en informant från den professionella 

gruppen tog upp hur allmänna krav såg ut och att studenter jämför sig med andra.  

    
Vi har många möjligheter vilket också skapar många olika val och sätter höga 

krav, vi jämför oss med våra medmänniskor och som student kanske det är 

ännu lättare att jämföra sig, för här blir man ju faktiskt bedömd utifrån vad 

man presterar. (IP1, sida 1, stycke 7, rad 4)  

 

Samtliga informanter från studentgruppen menade att de är de själva som har höga 

krav på sina studieresultat, ingen annan. 
 

Ja men det är nog mina egna krav på mig själv än någon annans. 

 (IP5, sida 37, stycke 13, rad 1)  

 

…jag tänker er på vad jag förväntar mig av mig att jag förväntar mig mer än 

vad som kanske är nödvändigt… (IP6, sida 45, stycke 8, rad 2) 

  
Det känns inte som att det är någon annan som förväntar sig att jag ska klara 

det, eller att jag har någon press hemifrån eller från vänner runt omkring eller 

så. Det är mer min egen press. (IP7, sida 54, stycke 12, rad 2) 
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…jag känner att det här gör jag mest för mig själv. Nu gör jag det för att jag 

har ett mål med det, så att det är ingen annan som kräver det eller skolan, utan 

det är ett eget val. (IP9, sida 68, stycke 15, rad 1) 

 

En informant från studentgruppen nämnde dock att även den upplevde krav från 

andra personer i sin omgivning. 
 

Jo, men det är väl klart att de förväntar sig att jag ska klara av det här och att 

jag ska säga att det är superroligt för att det är det här som jag vill göra i livet. 

(IP8, sida 61 stycke 1, rad 1) 
  

Alla informanter från studentgruppen tog upp att krav antingen kom från de själva 

eller från omgivningen. Det innebär alltså att krav kan ses både som en inre och 

en yttre stressor hos studenterna.  

4.1.6 Balans  

En aspekt som informanterna från både den professionella gruppen och 

studentgruppen belyste var betydelsen av att hitta en balans mellan studier och 

fritid. En informant från den professionella gruppen menade på att det var 

individuellt hur stress påverkar studenten och betydelsen av att ha en bra balans i 

sitt studieliv.  

   
En balans mellan återhämtning, arbete och fritid. Det är jättejätteviktigt. 

(IP1, sida 2, stycke 2, rad 1) 

 

...vi olika sårbara för stress. Om jag har jobbiga grejer med mig i bagaget, 

eller har det tufft i livet på ett privatplan, så är det klart att det påverkar min 

stress i det jag gör, om det är något arbete eller studier också. Vi är ju hela 

människan, i allt vi gör. (IP1, sida 2, stycke 6, rad 1) 

  

Informanter från studentgruppen tog också upp hur viktigt det var med att ha en 

bra balans i sitt studieliv men att de upplevde svårigheter med att finna denna 

balans. 

 
Tre gånger har jag varit utbränd eller gått in i väggen så att stress har ju 

påverkat min vardag ganska mycket. Jag är medveten om och kan känna av 

symptomen när det börjar bli för mycket. (IP9, sida 68, stycke 11, rad 1) 

    
Ehm, då brukar jag ju göra mer saker istället för att liksom göra klart det jag 

borde göra, börjar nya projekt istället... och gör andra saker istället för att 

plugga. (IP5, sida 35, stycke 10, rad 1) 
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... relationerna driver på stress för att man, behöver ju ändå upprätthålla dom 

så att dom blir bra. Jag kan ju inte ignorera mina relationer utanför skolan för 

att ja behöver plugga utan att man måste ju samtidigt va en student så måste 

man va en bra partner, man måste va en bra kompis. Asså, man måste ju 

liksom balansera dom två. Man kanske skulle vilja ha tre grejer att balansera 

men som människa och person så har man tio grejer o balansera. Och den 

balansen att hitta är ju jättesvår, hur man ska identifiera sig som student, som 

kompis, som partner, som ehm bara vanlig människa.  

(IP6, sida 48–49, stycke 14, rad 1) 
 

Vissa informanter från studentgruppen upplevde att studiestrukturen bidrog till att 

de inte kunde finna en bra balans och konsekvensen av obalansen ledde till mindre 

effektivitet.   
 

...förut var den mer regelbundet när jag jobbade och nu kan den se lite olika 

ut beroende på vecka. Ibland har jag jättemycket att göra och ibland har jag 

nästan ingenting alls att göra. (IP7, sida 53, stycke 7, rad 1) 

  

När man känner att man inte kanske hänger med och då skiter man i träning 

och sen så blir man ledsen sen så blir man trött eller att man väljer och sova 

halva dagen istället för att gå upp och göra något vettigt. 

 (IP8, sida 60 stycke 15, rad 1) 

   

En av informanterna från studentgruppen påpekade att tidsbrist var en konsekvens 

av att ha en obalans mellan studier och fritid. 

 
Jag skulle önska att det var mer timmar på dygnet. (IP9, sida 68, stycke 5) 

 

En annan informant från studentgruppen uttryckte att det är samhället som har 

skapat en trend bland människorna att ständigt vara sysselsatta.  
  
...man ska hela tiden va bättre, man ska hela tiden prestera, asså det är så jag 

tror att e alla upplever en stress, en inre stress som, som vi liksom har 

accepterat nästan. Vi reflekterar inte över varför vi gör såna här sakerna eller 

varför vi alltid vill framåt. Varför man alltid ska kämpa å stressa å vad 

upptagen, det är typ som det är lite status i att säga åh jag har så mycket att 

göra idag, jag hinner inte sitta ner i fem minuter. Det känns som ju mer man 

har o göra, desto mer eftertraktad är man nog, desto mer duktigare är man…  

(IP6, sida 46–47, stycke 12, rad 3)  
 

Vid intervjuerna med studentgruppen upplevde alla informanter att det var svårt 

att finna en balans mellan fritid och studier på ett eller annat sätt. 

4.1.7 Återhämtning 

En informant från den professionella gruppen ansåg att det var viktigt med 

återhämtning och stress var någonting som måste uppmärksammas.  
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Att stress är en del av livet, så att man inte tror att stress är någonting vi måste 

akta oss för, det är inte stressen som gör oss sjuka det är bristen på 

återhämtning. Balansen. Normalisera stressen. (IP1, sida 13, stycke 12) 

 

Informanterna från studentgruppen hanterade återhämtningsprocessen på olika 

sätt. En del arbetade aktivt och hade de i åtanke och andra hade svårare att kunna 

släppa stressen. 

 
…tänker jag också på att jag ska ha tid, jag ska ha tid liksom lördag, söndag, 

måndag liksom återhämta mig, typ titta på en serie, träffa andra kompisar, gå 

ut på stan, medan jag vet liksom många ligger i sina egna ångor och mår dåligt 

istället. (IP5, sida 38, stycke 9, rad 5) 

 

...stress är för mig med den erfarenheten att när det blir för mycket så blir det 

negativt. Att även om det är saker som är roliga och givande så behöver man 

ta tid för återhämtning någon gång. (IP9, sida 70, stycke 13, rad 2) 

 

Jag är jättedålig på, återhämta mig...Så stressen är ju alltid med, så jag har 

svårt att koppla bort allt. (IP6, sida 46, stycke 6) 

 

Återhämtning påpekade båda grupperna som en påtaglig stressor i studielivet. Det 

är endast studenten själv som kan påverka sin situation och göra någonting åt.  

4.1.8 Sammanfattning av studiens kvalitativa resultat 

En sammanställning av studiens kvalitativa resultat är att informanterna från den 

professionella gruppen och studentgruppen delade uppfattning om vilka stressorer 

som var mest påtagliga för studenter som läste fristående kurs. Det som åtskilde 

grupperna var att de uttryckte respektive teman på olika nivåer. Den 

professionella gruppen tog upp stress och stressorerna från ett mer översiktligt 

perspektiv och på ett generellt plan. Studentgruppen berättade mer personligt och 

det skapade en djupare förståelse för problemet.  
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4.2 Kvantitativt resultat 
Det kvantitativa resultatet består av en sammanställning av 72 stycken enkäter 

vilket utgör 11 procent av populationen som undersöks. Resultatet enkätens 

påståenden kommer att redovisas i en frekvenstabell. Avslutningsvis kommer den 

öppna frågan att redogöras i en sammanfattande text. 

4.2.1 Bakgrundsvariabler  

Bakgrundvariabel 1 påvisar att alla 72 informanterna (100 %) läser fristående kurs 

på Linköpings Universitet. Bakgrundsvariabel 2 visar att 42 informanter (58 %) 

har delat boende och att 30 informanter (42 %) har eget 

boende. Bakgrundsvariabel 3 visar att 37 informanter (51 %) har delad ekonomi 

och att 35 informanter (49 %) har egen ekonomi.  

4.2.2 Frekvenstabell 

I tabellen presenteras resultatet i fyra skalor då skala ett tar avstånd till påståendet 

och skala fyra instämmer med påståendet. Därefter redovisar vi resultaten från 

tabell 1 i en sammanfattande text utifrån studiens kvalitativa teman där 

variablerna delas upp som positiva samt negativa. Skalorna ett och två har vi 

angett som negativa variabler då informanterna tar mestadels avstånd till 

påståendet. Skalorna tre samt fyra har vi angett som positiva då informanterna 

mestadels instämmer med påståendet.  

 

Tabell 1: 
Påståenden från enkäten 1-Tar 

avstånd 

2 3 4-

Instämmer 

Totalt 

STRESS      

10. Jag har någon gång under min  

studietid känt mig stressad 

 

1 (1 %) 1 (1 %) 12 (17 %) 58 (81 %) 72 

11. Jag har vid upprepade tillfällen 

känt att stress har påverkat mina  

studier 

  

3 (4 %) 20 (28 %) 20 (28 %) 29 (40 %) 72 

18. Jag har någon gång under min studietid 

känt oro för min ekonomiska situation 

 

25 (35 %) 13 (18 %) 9 (12 %) 25 (23 %) 72 

19. Jag har någon gång under min studietid 

känt oro för min boendesituation 

 

53 (74 %) 11 (15 %) 3 (4 %) 5 (7 %) 72 

SOCIALA MEDIER      

20. När jag studerar är det viktigt för mig att 

vara tillgänglig via telefonen 

 

23 (32 %) 30 (42 %) 9 (12 %) 10 (14 %) 72 

21. Jag har svårt att lägga ifrån mig telefonen 

när jag väl börjat använda den 

 

17 (24 %) 21 (29 %) 20 (28 %) 14 (19 %) 72 

SOCIALT NÄTVERK      

8. För mig är det viktigt att ha en 

gemenskap med mina kursare 

 

4 (6 %) 21 (29 %) 26 (36 %) 21 (29 %) 72 

16. Jag känner en gemenskap med mina 

kursare 

6 (8 %) 16 (22 %) 31 (43 %) 19 (27 %) 72 
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12. Jag känner att jag har någon  

att prata med när jag är stressad 

 

4 (6 %) 12 (17 %) 22 (31 %) 34 (46 %) 72 

17. När jag känner mig stressad så håller jag 

det för mig själv 

 

14 (20 %) 32 (44 %) 20 (28 %) 6 (8 %) 72 

OSÄKERHET      

9. Jag är orolig över att inte komma 

in på de kurser jag önskar 

 

18 (25 %) 16 (22 %) 18 (25 %) 20 (28 %) 72 

STUDIESTRUKTUR      

5. För mig passar det bra att ha fler 

än två föreläsningar i veckan 

 

17 (23 %) 7 (10 %) 20 (28 %) 28 (39 %) 72 

6. Det är tydligt vad kursansvarig  

förväntar sig av mig  

 

5 (7 %) 21 (29 %) 32 (44 %) 14 (20 %) 72 

7. Jag tycker att jag får tillräcklig  

information för att klara mina  

studieuppgifter 

 

4 (6 %) 16 (22 %) 35 (48 %) 17 (24 %) 72 

KRAV      

13. Jag ställer generellt höga krav på mig själv 

 

2 (3 %) 5 (7 %) 21 (29 %) 44 (61 %) 72 

14. Jag ställer höga krav på mina studieresultat 

 

2 (3 %) 10 (14 %) 31 (43 %) 29 (40 %) 72 

15. Jag känner att andra ställer höga krav på 

mina studieresultat 

 

30 (42 %) 18 (25 %) 16 (22 %) 8 (11 %) 72 

BALANS      

4. Jag planerar min studievecka 

 

6 (8 %) 22 (31 %) 23 (32 %) 21 (29 %) 72 

25. Jag känner att jag har bra en balans mellan 

studier och fritid 

 

11 (15 %) 30 (42 %) 22 (31 %) 9 (12 %) 72 

22. Jag känner att tiden räcker till för mina 

studier 

 

14 (19 %) 23 (32 %) 17 (24 %) 18 (25 %) 72 

23. Jag känner att tiden räcker till för att träffa 

mina vänner 

 

18 (25 %) 25 (35 %) 14 (19 %) 15 (21 %) 72 

ÅTERHÄMTNING      

24. Jag har möjlighet att återhämta mig efter 

en stressig studieperiod 

 

11 (15 %) 28 (39 %) 18 (25 %) 15 (21 %) 72 

 

Frekvenstabellen (tabell 1) visade att 98 procent av informanterna har någon gång 

under sin studietid upplevt stress och det innebär att stress är ett omfattande 

problem. Detta påvisas även i och med att 68 procent av informanterna har känt 

att stress har påverkat deras studier. 35 procent av informanterna har upplevt oro 

över sin ekonomi och 11 procent har upplevt oro över sitt boende någon gång 

under sin studietid. Det visar på att stress omfattar flera olika aspekter och sträcker 

sig utöver både ekonomi och boendesituationer.  

 



 

44 

 

4.2.3 Sociala medier 

26 procent av informanterna ansåg att det var viktigt att vara tillgänglig via 

telefonen och 46 procent hade svårt att lägga ifrån sig telefonen under användning. 

Det visar på att majoriteten inte tyckte att telefonen var viktig när de studerar men 

det var svårt att lägga ifrån sig telefonen när informanten väl tagit upp den. 

4.2.4 Socialt nätverk 

Socialt nätverk är ytterligare ett tema som anvisade att 65 procent av 

informanterna menade att det var viktigt att ha en gemenskap med sina kursare 

och det var 69 procent som kände att de hade denna gemenskap. Dessa påståenden 

var formulerade på olika sätt för att dels se på om informanten ansåg att det var 

viktigt med en gemenskap samt om de faktiskt hade en gemenskap med sina 

kursare.  

 

77 procent av informanterna ansåg att de har någon att prata med när de känner 

sig stressade men även fast dessa informanter hade ett socialt stöd valde 36 

procent ändå att hålla stressen för sig själva.  

4.2.5 Osäkerhet 

Under temat osäkerhet var det 53 procent av informanterna som upplevde en oro 

över att inte komma in på de kurser som önskas. Det innebär att de studenter som 

läser fristående kurser kan uppleva stress i samband med ansökningsperioden till 

en ny termin.  

4.2.6 Studiestruktur 

Under temat studiestruktur ställde vi påståenden angående hur informanterna 

upplevde deras schemalagda föreläsningar, kursansvarigs förväntningar samt 

informationen gällande studieuppgifter. 67 procent av informanterna ville ha fler 

än två föreläsningar i veckan och 64 procent upplevde att kursansvarigs 

förväntningar var tydliga samt 73 procent fick tillräcklig information för att klara 

av sina studieuppgifter. Det innebär att flertalet ansåg sig få tydliga förväntningar 

från kursansvarig samt att de fick tillräckligt med information för att klara av sina 

studieuppgifter men att de flesta ändå vill ha fler föreläsningar.  

4.2.7 Krav 

Krav innefattar om informanten upplevde inre samt yttre krav, både generellt och 

på sina studieresultat. 90 procent av informanterna ställde generellt höga krav på 

sig själva och 83 procent ställde högra krav på sina studieresultat. Ytterligare var 

det 33 procent av informanterna som även upplevde att andra ställde höga krav på 

deras studieresultat. Det innebär att stor del av informanterna upplever krav både 

från dem själva men att det även kan förekomma från andra runt omkring dem. 
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4.2.8 Balans 

Balans var ytterligare ett tema som tog upp om informanterna planerade sin 

studietid samt fritid. 61 procent av informanterna planerade sin studievecka och 

44 procent upplevde en bra balans mellan sina studier och sin fritid. Detta visar 

på att även om en informant gör en planering är det inte säkert att planeringen 

efterföljs.  

 

49 procent av informanterna ansåg att tiden räckte till för att hinna med sina 

studier men endast 40 procent upplevde att de hade tid för att träffa sina vänner. 

Det innebär att hälften av informanterna anser att tiden inte räcker till för att hinna 

med sina studier samt att 60 procent inte har tid för vänner.  

4.2.9 Återhämtning 

Återhämtning var det sista temat och 46 procent av informanterna upplevde att de 

hade möjlighet att återhämta sig efter en stressig studieperiod. Det innebär att mer 

än hälften av informanterna inte har möjlighet att återhämta sig. 

4.2.10 Öppen fråga 

Enkäten avslutades med ett öppet påstående ”det här skulle jag vilja tillägga om 

negativ stress i mina studier…”. Det som kan sammanfattningsvis utläsas ifrån 

påståendet är att en del utav informanterna vill tydliggöra deras oro kring 

ekonomin, studiestrukturen och en upplevelse av tidsbrist, som även går ut över 

att hinna återhämta sig. Om hela utdraget från påstående 26 önskas att läsa 

hänvisar vi till bilaga 6. 

 

4.2.4 Sammanfattning av studiens kvantitativa resultat 

Det som framkom av studiens kvantitativa resultat är att utav 72 stycken 

informanter hade majoriteten av studenterna upplevt sig vara stressad någon gång 

under sin studietid men även vid upprepade tillfällen känt att stress 

hade påverkat deras studier. Majoriteten av informanterna hade också höga krav 

på sig själva, både generellt men även på sina studier. Att upprätthålla ett socialt 

nätverk framkom som viktigt för informanterna och flertalet ansåg att de både 

hade någon att prata med samt faktiskt öppnade upp sig när de var stressade.  

 

Många av informanterna vill ha fler schemalagda föreläsningar. Information att 

klara av studieuppgifter och vilka förväntningar kursansvarig hade däremot 

ansetts vara tydligt av flertalet. Även fast informanterna planerade sin vecka 

upplevde majoriteten ändå att de inte upprätthöll en god balans mellan sina studier 

och sin fritid. 

 

Det som stack ut var behovet av att vara tillgänglig via telefonen då studenterna 

som ingick i enkäten inte kände samma starka behov som informanterna från det 

kvalitativa resultatet upplevde.  
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5. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Nedan kommer studiens kvalitativa och kvantitativa resultat att analyseras samt 

diskuteras utefter studiens teorier och tidigare forskning. 

 

Syfte med studien var att skapa en förståelse för vilka aspekter av stress det fanns 

bland studenter som läste fristående kurser på Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande vid Linköpings Universitet. Studiens frågeställningar hade till avsikt 

att analysera hur studenter upplevde stress i sitt studieliv och i vilken 

omfattning yttre- samt inre stressorer påverkade deras studieliv. 

 

I den här studien framkom det från både den professionella gruppen samt 

studentgruppen att sociala medier var en yttre stressor för studenterna. Den 

professionella gruppen ansåg att det var lätt att fastna framför datorn och 

studentgruppen upplevde ett behov av att vara tillgänglig samt uppkopplad via 

telefonen. Währborg (2009) menar att informationssamhället ställer förväntningar 

på att individen ska vara tillgänglig och flexibel. På grund av detta tolkar vi som 

att sociala medier har en negativ inverkan på studenternas studieliv. 

Konsekvensen av detta kan vara att det tar längre tid att fullfölja sina 

studieuppgifter, att telefonen används som ett belöningssystem samt att detta 

bidrar till att koncentrationen försämras. Perski (2006) skriver även att dagens 

samhälle inte enbart ställer krav på effektivitet utan även att individen ska 

upprätthålla sociala kontakter.  

 

I det kvantitativa resultatet tog majoriteten avstånd från påståendet om det är 

viktigt för dem att vara tillgänglig via telefonen. Påståendet om studenten hade 

svårt att lägga ifrån sig telefonen visade en jämn fördelning. Vår fundering utifrån 

resultatet är att ålder kan vara en påverkande orsak till att det kvalitativa och 

kvantitativa resultatet har blivit olika. För att tolkningen av vad som räknas som 

sociala medier kan skilja sig åt beroende på ålder. Sedan kan även påståendena 

om telefonen ha varit otydligt formulerat så att det kan ha blivit svårt för 

informanterna att koppla det till sociala medier. På så vis kan vi i efterhand se att 

det hade varit bra om vi förtydligade påstående samt gett exempel på hur vi 

definierar sociala medier.  

 

Studiens resultat visar vidare på att båda grupperna under de kvalitativa 

intervjuerna ansåg att det var viktigt för studenten att ha ett socialt nätverk. 

Währborg (2009) skriver att individer som har någon att öppna upp sig till med 

sina funderingar har ett skydd som hjälper individen att minska stress. Perski 

(2006) menar också att en individ som har ett socialt nätverk har lättare att hantera 

uppkommande problem. Både den professionella gruppen samt studentgruppen 

menade på att sociala nätverk är positivt för studenternas studieliv. Det sociala 

nätverket kan ge studenterna en typ av trygghet samt fungera som ett skydd mot 
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både yttre och inre stressorer. Detta påvisades även i studiens kvantitativa resultat 

där de flesta informanterna ansåg att ha ett socialt nätverk är viktigt.  

 

Från den professionella gruppen tog en informant upp under intervjun att en 

nackdel för studenter som exempelvis byter boendeort blir att de lämnar sitt 

sociala nätverk hemma. Det kan bli en svårighet för studenten eftersom det tar tid 

att skapa djupa band med nya människor. Währborg (2009) skriver att när en 

individ flyttar eller hamnar i en annan kontext utan sitt sociala nätverk kan detta 

leda till en ökad stress. En informant från studentgruppen tog under sin intervju 

upp att det ofta blir ytliga relationer med kursare och att samtalen mest handlar 

om allmänna saker. Enligt oss kan det vara en nackdel för studenter som läser 

fristående kurser eftersom att kurserna är i genomsnitt en termin lång därmed 

skapas ständigt nya relationer. Detta kan vara en negativ aspekt för studenter som 

inte har sitt sociala nätverk omkring sig samt att det kan vara påfrestande för 

studenterna att bygga upp nya varje termin.  

 

Det kvalitativa resultatet visade även på att båda grupperna ansåg att det fanns en 

osäkerhet bland studenterna som uttrycktes på olika sätt. Den professionella 

gruppen ansåg att osäkerheten kretsade kring studiesituationen samt vad 

fristående kurser leder till. Studentgruppen talade om osäkerhet på en djupare nivå 

och tar upp känslor som till exempel maktlöshet. Theorell (2012) menar att när en 

individ upplever maktlöshet kan det även tolkas som brist på kontroll. När en 

person tappar kontrollen över sin situation skapas en inre stressor som kan vara 

svår att hantera.  

 

En del av studentgruppen upplevde att de upprätthöll ett personligt yttre men det 

var även någonting som uppmärksammades av den professionella gruppen som 

en del av osäkerheten under studiens kvalitativa resultat. Den professionella 

gruppen uttryckte ett personligt yttre på en mer allmän nivå som exempelvis 

utseende och kläder och studentgruppen talade om personligt yttre på en mer 

djupare nivå. Dahlgren och Starrin (2004) skriver att när individens inre inte 

stämmer överens med hur individen egentligen känner skapas en inre stressor hos 

individen.  

 

Vi tolkar det som att när en student försöker upprätthålla ett personligt yttre kan 

studenten uppleva både yttre samt inre stressorer. Flera av studenterna från 

studiens kvalitativa resultat tog att de hade ett behov av att ständigt visa upp sina 

bra sidor både i verkligheten men även på sociala medier som i sin tur skapar en 

inre stressor hos studenterna. En yttre stressor skapas i och med att studenterna 

även ser sina kursare upprätthålla denna typ av personligt yttre. Vi tolkar det som 

att studenterna visar upp att de har kontroll över sin situation men innerst inne så 

har dem inte det. 
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I studiens kvalitativa resultat tog både den professionella gruppen och 

studentgruppen upp att det fanns en framtidsoro inför studentens yrkesval. 

Howard et al (2006) menar att det är förekommande för studenter att uppleva en 

inre stressor gällande yrkesval samt hur framtiden ser ut inom deras valda 

yrkesgrupp. Ytterligare en framtids aspekt som uppkom i det kvalitativa resultatet 

var en osäkerhet över att inte komma in på den kursen som önskades. I 

studentgruppen fanns det en informant som uttryckte en stark ovilja att fortsätta 

läsa fristående kurser på grund av just den osäkerheten.   

 

Det kvantitativa resultatet av studien visade på att informanterna hade ett jämnt 

fördelat svar när de fick frågan om osäkerhet inför val av kurs. En fundering vi 

haft kring detta var att påståendet var ställt i nutid och därmed svarade 

informanterna på påståendet utifrån hur det upplevdes just nu, inte kanske hur de 

upplevt innan. Enkäten besvarades efter att studenterna redan fått 

antagningsbeskedet för vårterminen och därför kan osäkerheten inför framtiden 

försvunnit för de flesta studenter.  

 

Osäkerhet inför framtiden ser vi som en yttre stressor eftersom studenten inte 

kan påverka sin situation. Osäkerhet enligt oss är när studenten upplever en 

känsla av maktlöshet eftersom det finns delar av deras studieliv de inte kan 

kontrollera.  

 

Det kvalitativa resultatet visar på att informanter i studentgruppen efterfrågar fler 

föreläsningar samt att det skulle vilja ha en bättre kontakt med lektorerna. Detta 

kan bero på att många tror att universitet efterliknar gymnasiet och därför kan den 

nya studiestrukturen vara en svårighet. Vilket även Al-Sharbati och Al-Jabri 

(2006) skriver att studenter som börjar på universitet går genom en förändring när 

det gäller studieteknik, eftersom det är både svårare och kräver mer 

självständighet. Sedan tog även en informant från den professionella gruppen upp 

att få schemalagda föreläsningar kan bidra till att studenten upplever stress. Denna 

typ av stress kan ses om en yttre stressor för att antalet föreläsningar är inte 

någonting som studenten själv kan påverka.  

 

I studiens kvantitativa resultat framkom det att många av studenterna ansåg att det 

skulle vara bra med flera föreläsningar i veckan. Det framkom även att 

studenterna har svarat olika på om de vet vad kursansvarig förväntar sig av 

dem.  Enligt Boylston och Blair (2006) är det viktigt för studenter att veta vad 

som förväntas av dem och de behöver tydliga mål för att klara sina studier. 

Informanter som deltog i den kvalitativa delen av studien tog upp att de inte fick 

tillräckligt med information för att på ett bra sätt kunna klara av sina uppgifter 

samt examinationer. Det kvantitativa resultatet visade dock på att de flesta 

informanter ansåg att de fick tillräckligt med information.  
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Vår tolkning är att studenter som läser fristående kurser blir mer isolerade. På 

grund av att de har få schemalagda föreläsningar samt att de inte upplever att det 

finns någon tydlig struktur. Båda grupperna i den kvalitativa delen av studien har 

tagit upp isolering som en stress i studenternas liv och de är överens om att få 

schemalagda föreläsningar kan vara en bidragande del till detta.  Studenter från 

studiens kvalitativa resultat tog även upp att de upplevde sig vara isolerade under 

examinationsperioder. Detta resonemang stärker även Fisher (1994) som menar 

att stress i samband med examination är en av de största stressoren som studenter 

upplever.  

 

Efter vi gått igenom resultatet gällande isolering från både den kvalitativa och den 

kvantitativa delen av studien så kan fler schemalagda föreläsningar kunna hjälpa 

studenten att få en fast punkt i sitt studieliv. Enligt oss skulle det även hjälpa 

studenterna att minska känslan av isolation, studenterna skulle spendera mindre 

tid hemma och uppleva mindre ensamhet.  

 

Både den professionella gruppen samt studentgruppen tog upp krav på olika sätt. 

Den professionella gruppen pratade om krav på en mer allmän nivå och genom 

att studenter har lätt för att jämföra sig med andra. Studentgruppen tog upp krav 

som något de ställer på sig själva och att de ställer höga krav på sina studieresultat. 

Enligt studenterna i studentgruppen fanns det inte i lika stor omfattning att andra 

ställde krav på dem men det förekom hos en informant.  

 

I vårt kvantitativa resultat svarade även majoriteten av studenterna att de ställer 

höga krav på sig själva i allmänhet men också i sina studieresultat. Liknande som 

i vårt kvalitativa resultat så framkom det att en mindre del av informanterna 

upplevde att andra ställde höga krav på dem. Enligt Martin et al (2006) är krav en 

bidragande stressor till varför studenter upplever stress. Krav omfattar både 

förväntningar från andra men även hög press från sig själv. Detta påvisar även 

Hamaideh (2011) i sin studies resultat då den främsta stressoren var studentens 

egna höga krav.  

  
Allvin et al (2006) redogör för Robert Karaseks och Töres Theorells stressmodell, 

krav- och kontroll. Det som framkommer i modellen är att individer som har hög 

kontroll i samband med höga krav har en positiv inverkan på deras hälsa. De 

individer som har höga krav men låg kontroll över sin situation är de som saknar 

utrymme att hantera det. Vår tolkning av detta är att de studenter som upplever 

stress som en konsekvens av sina höga krav även är de som upplever att de har 

låg kontroll över sin studiesituation. Alla individer är olika och vi hanterar olika 

situationer på olika sätt. En del klarar inte av att ha höga krav i samband med till 

exempel få föreläsningar och en del passar det bättre för. Hur pass självständig 

studenten är som person kan komma att påverka hur de hanterar sin 

studiesituation.  
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Att läsa fristående kurser ger studenten hög kontroll i och med att det finns 

utrymme att disponera sin tid fritt och det är även då studenten kan hantera sina 

höga krav. Låg kontroll kommer att skapas om studenten istället förlitar sig för 

mycket på andra och det är även de situationerna studenten kommer att uppleva 

stress.  

 

En informant från studentgruppen tog upp att det är samhället som ställer krav på 

att människor ständigt ska vara sysselsatta. Vilket även framkommer av Währborg 

(2009) i och med att samhället ständigt ställer nya krav på individerna och att 

fritiden idag ses som ett slöseri av tid. Detta var även någonting som Feldman 

(1972) tog upp och menade att det finns en allmän förväntan på positionen 

student. Vi tolkar detta som de studenter som har höga krav inte endast kan 

uppleva stress som en konsekvens av låg kontroll utan att det är en konsekvens av 

att inte slösa bort sin tid. Studenter har i dagens samhälle höga krav och de har en 

förväntan på sig att inte enbart vara student, det räcker inte. En student ska 

antingen läsa mer än 100 procent, ha ett extrajobb samtidigt som de ska 

upprätthålla sina sociala kontakter och sköta sitt hushåll.  

 

Det kvalitativa resultatet visade på att båda grupperna ansåg att det var viktigt att 

ha en balans mellan studier och fritid. Den obalans som fanns hos vissa studenter 

skapade en inre stressor i och med att det hade svårt att slutföra uppgifter samt 

upplevde det problematiskt att upprätthålla relationer. Det fanns även studenter 

som påpekade tidsbristen som en konsekvens av obalans i och med att de saknade 

rutiner. Howard et al (2006) skriver att det finns vissa verktyg studenten kan 

använda sig av för att minska sin stress, såsom att planera sin studietid samt att 

hantera sin tid på ett bättre sätt. 

 

Majoriteten av informanterna i vårt kvantitativa resultat ansåg att de inte hade en 

bra balans mellan sina studier och sin fritid och att majoriteten planerar sin 

studievecka. Howard et al (2006) skriver att när en student har en bra planering 

skapas även en bra balans. Svaren från vårt kvantitativa resultat visar annorlunda, 

även fast studenterna planerar sin studievecka ansåg de att de inte hade en bra 

balans.  En förklaring till detta kan vara att studenter planerar sin vecka men inte 

fullföljer sin egna planering och därmed upplever sig ha en obalans mellan sin 

fritid och sina studier.  

 

Resultatet från vår kvantitativa undersökning visar att majoriteten av studenterna 

upplevde att tiden inte räcker till varken för sina studier eller för att träffa sina 

vänner. Detta kan enligt oss vara en förklaring till varför studenterna upplever en 

obalans mellan sina studier och fritid. Vår tolkning av resultatet är att obalans är 

en inre stressor hos studenterna och att det är viktigt att planera sin tid. Men det 
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är även viktigt att fullfölja sin planering för att på så sätt kunna minska stressen i 

sitt studieliv.  

 

Återhämtning tog den professionella gruppen upp under vårt kvalitativa resultat 

som en betydelsefull del av livet. Om individer har en brist på återhämtning 

skapas en inre stressor hos individen. Studentgruppen hanterade sin återhämtning 

på olika sätt, vissa var mer medvetna och följde en individuell 

återhämtningsprocess och andra hade inte alls återhämtning i åtanke och 

konsekvensen blev att de hade svårare att släppa stressen. Lindfors (2013) skriver 

att brist på återhämtning är en förklarande faktor på hur stress kan leda till ohälsa.  

 

Det är även någonting som Åkerstedt (2012) påpekar, individer som återhämtar 

sig efter en stressig period är mindre stressade än individer som inte gör det. Vårt 

kvantitativa resultat visade på att majoriteten av informanterna ansåg att de inte 

hade möjlighet att återhämta sig efter en stressig period. Enligt Al-Sharbati och 

Al- Jabri (2006) är stress något som alla individer behöver lära sig att hantera samt 

förebygga. Då återhämtningsprocessen är individuell och därmed blir bristen av 

det en inre stressor hos studenter.  

 

Vår tolkning kring återhämtning är att studenter som är medvetna om att 

återhämtning är viktigt ser till att ta sig tid till att koppla bort stressen emellanåt 

och de studenter som inte sätter av tid för återhämtning ständigt är stressade. Ett 

sätt att belysa hur pass viktig återhämtningen är skulle kunna vara att få in det 

redan tidigt under sin utbildning. Vi anser att det är ett individuellt ansvar men att 

universitetet måste bli bättre på att fånga upp detta växande problem som 

majoriteten av studenterna i den här undersökningen upplevt.   

5.1 Slutsatser 
Majoriteten av de studenter som deltagit i vår enkätundersökning har svarat att de 

någon gång under sin studietid känt sig stressade. Vårt resultat från enkäten visade 

att av 72 stycken studenter så har 98 procent av dem upplevt stress. Vårt resultat 

från enkäten visade även att 68 procent av studenterna hade svarat att de vid 

upprepade tillfällen upplevt att stress har påverkat deras studier.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi se att socialt nätverk, studiestruktur samt balans har 

varit utmärkande stressorer hos studenterna. Hur en individ upplever stress och 

även hur en individ hanterar stress sker individuellt. Därmed är det svårt att ge ett 

exakt svar på hur en student kan göra för att stressa mindre och vilken strategi 

som är mest effektiv att använda sig av. Att skapa en medvetenhet om stress enligt 

oss det första steget. Att kunna tala om stress och förstå betydelsen av 

återhämtning är viktiga delar i att normalisera stressen. Stress förekommer på 

flera områden i samhället, därför att det viktigt att ge individer rätt verktyg till att 

kunna hantera det. 
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Vårt resultat är viktigt att belysa dels för att stress är någonting som många av 

studenterna som vi undersökt har upplevt och dels för att ett stort antal av 

studenterna upplevt att stress har gått ut över deras studier. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens arbetsprocess har det väckts nya idéer och tankar om vad som 

skulle vara intresseväckande att fortsätta forska vidare kring.  I vår studie 

framkom det två olika resultat i den kvalitativa och kvantitativa delen kring temat 

sociala medier. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att 

formuleringarna till påståendena i enkäten inte hade en tillräckligt tydlig koppling 

till sociala medier och därmed skulle kunna förbättrats. 

 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle även kunna vara att undersöka om ålder 

kan ha en inverkande roll i användandet av sociala medier. Om det finns olikheter 

angående sociala medier som en stressor inom olika ålderskategorier. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att kunna gå in mer djupgående 

angående kopplingen mellan stress och att ha ett socialt nätverk. En vinkel skulle 

kunna vara att ta reda på hur studenter som har bytt bostadsort upplever stress i 

jämförelse med de som bott kvar.  
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BILAGA 1.  
Intervjuguide 1:  

• Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

• Varför vänder sig studenter till er?  

• Hur tänker du kring studenters hälsa idag?  

           - Har den förändrats? 

• Vilken fråga är det generellt som ställs mest till er? 

• Hur ser du på studenternas studiesituation idag? 

           - Har det förändrats? På vilket sätt? 

• Utifrån din erfarenhet, varför tror du studenter är stressade?  
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BILAGA 2.  
Intervjuguide 2 

• Är du student på Linköping Universitetet och vad läser du?  

• Hur upplever du din hälsa idag?  

- Hur har den förändrats?  

• Hur reagerar du under stress? 

• Hur ser dina sociala relationer omkring dig ut? 

• Är det viktigt för dig att skapa band dem du läser med?  

• Hur ser din tid/vardag ut som student? 

-  I såna fall hur har den förändrats? 

• Hur planerar du din vardag? 

• Upplever du att stress påverkar din vardag? 

• Tänker du på vad som förväntar sig av dig? 

• Tänker du på att du har tid att återhämta dig? 

• Tänker du på om du har någon att prata med när du känner dig stressad? 

• Vet du om att LiU erbjuder samtal samt kurser på studenthälsan? 

• Hur tänker du runt stress? 

• Tänker du att det finns någon faktor som gör dig distraherad/får dig bryta 

fokus? 

• Tänker du på hur din relation ut till sociala medier? 

• Vad tror du skulle kunna hjälpa dig att förebygga stress? 

• Hur ser din – Boende/ekonomi/framtid situation ut?  

• Har du något ytterligare som du vill tillägga innan intervjun avslutas? 
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BILAGA 3. 
Enkät 
Kryssa i ett svarsalternativ per fråga. Den sista frågan är öppen där du själv 

kan tillägga något. 

1. Jag läser fristående kurs på Linköpings Universitet 

JA 

NEJ 

 

2. Mitt boende:  

- Jag delar ansvaret med andra 

- Jag har eget ansvar 

 

3. Min ekonomi: 

- Jag har gemensam ekonomi 

- Jag har eget ansvar 

 

4. Jag planerar min studievecka 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

5. För mig passar det bra att ha fler än två föreläsningar i veckan 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

6. Det är tydligt vad kursansvarig förväntar sig av mig 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

7. Jag tycker att jag får tillräcklig information för att klara mina 

studieuppgifter 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

8. För mig är det viktigt att ha en gemenskap med mina kursare 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

9. Jag är orolig över att inte komma in på de kurser jag önskar 

Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

10.  Jag har någon gång under min studietid känt mig stressad 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 
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11.  Jag har vid upprepade tillfällen känt att stress har påverkat mina 

studier 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

12.  Jag känner att jag har någon att prata med när jag är stressad 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

13.  Jag ställer generellt höga krav på mig själv 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

14.  Jag ställer höga krav på mina studieresultat 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

15.  Jag känner att andra ställer höga krav på mina studieresultat 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

16.  Jag känner en gemenskap med mina kursare 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

17.  När jag känner mig stressad så håller jag det för mig själv 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

18.  Jag har någon gång under min studietid känt oro för min 

ekonomiska situation 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

19.  Jag har någon gång under min studietid känt oro för min 

boendesituation 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

20.  När jag studerar är det viktigt för mig att vara tillgänglig via 

telefonen 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

21.  Jag har svårt att lägga ifrån mig telefonen när jag väl börjat 

använda den 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

22.  Jag känner att tiden räcker till för mina studier 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 
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23.  Jag känner att tiden räcker till för att träffa mina vänner 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

24.  Jag har möjlighet att återhämta mig efter en stressig studieperiod 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

25.  Jag känner att jag har bra en balans mellan studier och fritid 

 Tar avstånd  1       2    3 4   Instämmer 

 

 Det här skulle jag vilja tillägga om negativ stress i mina studier 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

61 

 

BILAGA 4 
Missivbrev (enkät) 
Hej, vi är tre studenter som skriver vårt examensarbete i Sociologi vid 

Linköpings Universitet. 

 

Denna enkätundersökningen tar ca 5 till 10 minuter. Vår förhoppning är att så 

många som möjligt vill medverka, men det är frivilligt att delta i studien. I 

studien garanteras full konfidentialitet, vilket innebär att alla deltagare samt svar 

är anonyma. Det går ej att koppla samman vilka som medverkat och vilka svar 

som angivits i vår sammanställning. Resultatet kommer endast att användas i 

vårt examensarbete. 

 

Den senaste studentundersökningen från 2017 visar att 40 % av studenterna 

upplever negativ stress som ett hinder i deras studier. Det har skett en ökning 

från den första studentundersökningen som genomfördes 2010 och då angav 

30% negativ stress som ett hinder i deras studier. Vårt syfte med denna enkät är 

att se vilka faktorer som gör att studenterna blir mer stressade. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta Victoria Cornell på 

vicco947@student.liu.se 
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BILAGA 5 
Missivbrev (intervju) 
Hej! 

Vi är tre studenter som ska skriva examensarbete i sociologi 3 på Linköpings 

Universitet, med fokus stress på universitetsnivå. Vi kommer att genomföra en 

intervju som spelas in och sedan kommer det materialet att bearbetas. Det är helt 

frivilligt att ställa upp intervjun och även att avbryta när som helst. 

Intervjupersoner kommer att vara helt anonyma i vårt examensarbete och 

materialet kommer enbart att användas till denna studie. Om det är något ni 

undrar över ställ gärna frågor till oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Victoria Cornell, Maria Zenkovic & Alexandra Dahlström 
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BILAGA 6 
Påstående 26: Öppen fråga   

- ”Möjligheten till att återhämtning finns men går ut över tiden för studier 

och vänner.” (Informant 25) 

- ”Ibland svårt att hinna återhämta sig efter stressiga situationer.” 

(Informant 68) 

- ”Tiden räcker inte till”. (Informant 52) 

- ”Kostnaden för studentlitteratur påverkar stressnivån i högsta grad även 

brist på tid att läsa den.” (Informant 36) 

- ”Många lägger upp schema och material sent in i kursen. Kurslitteratur 

och schema borde vara klart några veckor innan start.” (Informant 13) 

- ”Att lärarna inte gör sin planering helt 100 procent och stressar igenom 

föreläsningar.” (Informant 35) 

- ”Kurslitteratur bör göras tillgänglig tidigare. Korta ner föreläsnings 

innehåll, för att känna mindre stress från föreläsaren, alternativt fler 

föreläsningar.” (Informant 46) 

- ”Att negativ stress inte behöver bero på studierna i sig utan bidra till 

stress tillsammans med andra faktorer till exempel familj eller arbete.” 

(Informant 10) 

- ”Ekonomi är ett enormt stressmoment.” (Informant 70) 

- ”Stress över att vara osäker på om man kommer in på de kurser man vill –  

svårt att planera sin utbildning.” (Informant 30) 


