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Abstrakt 

 

Bakgrund: Samhällskostnaderna för stressrelaterade sjukdomar i västvärlden har de senaste 

årtiondena ökat. Unga vuxna åldern 20-24 och inte minst högskolestudenter är en av de 

grupper som är mest stressade och där andelen med depression och ångest har ökat. 

Övergången från gymnasiet till högskola kan vara stressande för många där miljön och 

ekonomiska aspekter ses som bidragande aspekter. Studiesituationen och typ av studier kan 

vara en bidragande orsak till studenters hälsa och välmående. 

 

Syfte: Att undersöka om det finns likheter/skillnader mellan campusstudenter och 

distansstudenter utifrån hälsovariabler som studiesituation, upplevd stress, välbefinnande och 

copingsstrategier. 

 

 

Metod: Tvärsnittstudie bland studenter på två högskolor. Totalt skickade enkäten ut till 5196 

högskolestudenter varav 704 (13,5 % besvarade enkäten. I undersökningen användes 

forumlären brief cope, percieved stress och General Health Questionaare samt frågor som 

berörde studiesituationen. Data bearbetades genom SPSS och t-test, Pearsonkorrelationstest 

samt logistiska och multipla regressionsanalys genomfördes. 

 

Resultat: T-test indikerade på att det fanns signifikanta skillnader mellan studietyp och 

aspekterna lärarna ger bra feedback, oro för studierelaterat jobb i framtiden och 

problemfokuserade copingstrategier. Logistiska regressionsanalyser och multipla 

regressionsanalyser visade emellertid att antalet studietimmar, kön, ålder, kön och 

välbefinnande vara aspekter som associerades till studiesituation och problemfokuserade 

copingstrategier. 

 

 

Slutsats: Denna studie kunde inte hitta några skillnader mellan campus-distansstudenter som 

kunde härledas till studietyp. Ålder och årskurs var aspekter som hade påverkade hälsan hos 

distansstudenter och campusstudenter. Denna studie bekräftar tidigare resultat som lyfter fram 

betydelsen av aktiva copingstrategier och tydlig feedback för god studiesituation inte minst 

bland yngre studenter som i många fall är osäker över sin studiesituation.  

 

 

 

Nyckelord: Studenter, Stress, välbefinnande, copinstrategier, Mental hälsa 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background: The social costs of stress-related diseases in the western world hasrecent 

increased. Young adults aged 20-24, and especially college students are one of the groups that 

are most stressed. The transition from high school to college can be stressful for many where 

the environment and economic aspects are seen as contributing aspects. Study situation and 

the type of study can be a contributor to students' health and well-being. 

 

Objective: To investigate whether there are similarities / differences between students on 

campus and distance students based health variables study situation, perceived stress, 

wellbeing and copingsstrategier. 

 

Methods: Cross-sectional study among students at two colleges. Total questionnaire sent out 

to the 5196 college students of which 704 (13.5%, responded to the survey). The study used 

the forms in brief cope, percieved stress,General Health Questionaare and study situation. 

Data was processed by the SPSS and t-test, and Pearson correlation and multiple logistic 

regression analysis was performed. 

 

 

Results: T-test indicated that there were significant differences between study type and 

dimensions about teachers feedback, concern for study related work in the future and 

problem-focused coping strategies. Logistic regression analyzes and multiple regression 

analyzes showed that the number of study, gender, age, gender and welfare aspects to be 

associated to the study situation and problem-focused coping strategies. 

 

 

Conclusion: Some differences could be attributed to the type of studies as students went. The 

result is in line with previous studies that show age but also gender and well-being impact on 

students' study situation. This study confirms previous findings of the importance of active 

coping strategies and feedback for good study situation especially among younger students 

who in many cases are unsure of their study situation. 
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Bakgrund 

Trötthet och långvarig utmattning på grund av stress har de senaste 20 åren ökat kraftigt i 

västvärlden (Taylor, Graham, Potts, Richards, & Ramirez, 2005); (Ishizaki, o.a., 2006). 

Ökningen av stressrelaterade sjukdomar är tydligast i de industrialiserade länderna (Glise, 

2007). Även psykisk ohälsa kan relateras till stress och bryter ut i samband med påfrestande 

livshändelser och ses som en bakomliggande orsak till depressioner, en diagnos som på senare 

tid har ökat (Glise, 2007).  

 

Stress 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet stress. Enligt Agervold (2001) är stress en 

biologisk process som inträffar när människokroppen utsätts för påfrestningar eller behöver 

anpassa sig i samband med händelser som uppfattas som nya eller ovana. Stress kan enligt 

Seaward (2011) ses som oförmågan till att hantera stress mentalt, fysiskt, psykiskt eller 

spirituellt vilket i sin tur leder till en rad olika psykologiska responser. Dagens stressforskning 

bygger på de observationer från början av 1900- talet där främst Selye (1936) och Cannon 

(1922) spelade en viktig roll för hur forskningsområdet ser ut idag. 

 

Selye (1936) observerade stress som en fysisk reaktion som ständigt förändrades. Selye 

menade fysisk reaktion och ett emotionell stimuli resulterade i en psykologisk respons i syfte 

att återupprätta en fysisk balans även kallad för homeostas. Det var utifrån denna observation 

som Selye formulerade sina teorier kring General Adaption Syndrome (GAS), en teori som 

består av tre faser. Den första fasen kallas för alarmfasen. I denna fas konfronteras individen 

med och kroppen mobiliserar energi för att kunna bemöta stressreaktionen I den andra fasen, 

motståndsfasen, gör kroppen motstånd mot det som stressar och energinpåslaget ligger på en 

hög nivå för att eliminera eller reducera det som stressar. Skulle stressor finnas kvar under en 

längre period inträffar den tredje fasen utmattningsfasen. I denna fas kan enligt Selye (1978) 

kroppen inte hantera det som stressar längre och eventuella sjukdomar utvecklas. 

 

Om en stressor utmanar kroppens homeostas bidrar detta till att kroppen försöker upprätthålla 

balans genom allostatiska reaktioner (McEwen, 2006). Allostas uppnås genom två separata 

system sympatiko – adrenomedullära (SAM) och genom axeln hypotalamus- hypofys - 
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binjurebark (HPA) (McEwen, 2006). De ämnen som främst utsöndras i dessa system är 

adrenalin, noradrenalin och glukokortikoid (som främst består av kortisol). SAM systemet 

aktiveras automatiskt i samband med att något stressar oss. Systemet utsöndrar nordarenalin 

och ger en ökad fysisk aktivitetet för att kroppen ska kunna göra sig redo för att bemöta det 

hot som den ställs emot. När SAM systemet aktiveras, aktiveras även HPA systemet som 

utsöndrar kortisol i syfte att upprätthålla balansen i samband med en akut stressande situation. 

Kortisolen fungerar hämmande mot stressreaktionen och är en process som är långsammare 

än den som sker i SAM systemet (McEwen, 2006) För långa påslag av de allostatiska 

systemen kan vara skadligt. En normal allostatisk reaktion pågår under ett lämplig 

tidsintervall för att sedan upphöra (McEwen, 2006). Vid upprepade stressreaktioner som 

pågår ofta får kroppen svårt att anpassa sig till stressnivån och den ansträngning det krävs för 

att uppnå allostas. Den påfrestning som det innebär att upprätthålla allostas leder till 

förslitning av organ och system som bidrar till att fysiska och psykiska symptom kan 

uppkomma. Enligt Velucci (1997) kan detta bland annat leda till utvecklandet av depression 

och oro. 

 

Stress som Folkhälsområde 

Hög stressnivå är förenligt med en rad hälsoeffekter. Stress kan ses som indirekt orsak till 

tobak- och alkoholkonsumtion. En studie av Pietila och Rytkönen (2008) lyfter fram stress 

inverkan på folkhälsan i Ryssland. De menar att stress ska ses som en indirekt indikator för 

folkhälsan och att stress påverkar faktorer som exempelvis alkoholkonsumtion och därmed 

även folkhälsan. En brittisk studie visar att hög stressnivå kan associeras till rökning och en 

högre alkoholkonsumtion, fler besök hos doktorer, större grad av ängslan, depression, en lägre 

jobbkontroll och mindre jobbsupport på jobbet (Metcalfe et al, 2003).  

 

Stress leder enligt Socialstyrelsen (2009) till besvär som exempelvis försämrad 

prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, minnestörningar, sömnproblem, 

domningar och diffusa muskelsmärtor. Långvarig stress kan så småningom leda till 

depression, posttraumatisk stress, utmattningssyndrom, kroniska smärttillstånd, hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Maladaptiv stressfunktion är en diagnos 

där personen har varit i ett stresstillstånd i minst tre månader. Maladaptiv stressfunktion 

innebär i praktiken nedsatt funktionsförmåga som många gånger leder till sjukskrivningar. 

Vid minst sex månaders utsatthet av stresstillstånd sägs personen lida av utmattningssyndrom 
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(Åsberg, 2003). Långvarig stress ger upphov till höga kostnader för samhället då det leder till 

både fysiologiska och psykologiska sjukdomar och tillstånd (ibid). 

 

Copingstrategier 

Coping är den process där individen försöker avvärja sig mot fara genom att minimera skada, 

hot eller den förlust som uppstår i samband med stressreaktionen (Carver & Connor-Smith, 

2010).  En faktor som inverkar på valet av copingstrategier är enligt Lazarus och Folkman 

(1984) är miljön då de menar att stressreaktionen ska ses som en interaktion mellan individ 

och miljö. Författarna menar vidare att samma situation kan tolkas olika av olika individer 

och att copingstrategierna varierar beroende på hur livssituationen ser ut och vilka 

konsekvenser hotet anser ha för välmående (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Carver, Weintraub och Scheier (1989) kategoriserar in copingstrategier i tre kateogorier 

problemfokuserade-, emotionsfokuserade och dysfunktionella copingstrategier. Med 

problemfokuserade copingstrategier avses ett förhållningssätt som avser att lösa det problem 

som stressar individen. Emotionsfokuserade copingstrategier strävar efter att omvandla de 

känslor som stressorn medför.  Dysfunktionella copingstrategier är strategier där individen 

förnekar den händelse som har inträffat och därmed väljer att vara passiv eller fly från det 

som stressar (Carver, Weintraub, & Scheier, 1989).  

 

Stress hos unga människor och studenter  

Det är inte enbart vuxna som skadas av långvarig stress. Studier pekar på att stressnivån bland 

unga vuxna och ungdomar har ökat i västvärlden (Hagquist, 2010) ; (American Psychological 

association, 2013). Över de senaste 20 åren har de psykiska problemen och prevalensen av 

kronisk stress ökat bland yngre åldergrupper (Hagquist, 2010; Socialstyrelsen 2009). På 

senare tid har det uppdagats att långvarig stress och stressrelaterade problem även ökat 

kraftigt bland ungdomar i Sverige. Effekter som miljön och ekonomiska aspekter ses som 

viktiga faktorer i samband med den upplevda stressen (Faresjö et al, 2013.  

 

Studier i västvärlden pekar på att ungdomar i åldern 18-25 och är den grupp som är mest 

stressad (Casey, 2011; American Psychological, 2013). En förklaring till detta är enligt 

Eccles, Brown och Tempelton  (2008) att samhället har blivit mer komplext de senaste 40 
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åren. Detta leder till att unga vuxna i åldern 18-25 har svårare att klara av övergången till 

vuxenlivet och fatta de viktiga besluten som påverkar livssituationen i framtiden. 

 

I Sverige lyfter Socialstyrelsen (2009) fram unga människor som en känslig målgrupp där 

förekomsten av oro och ångest är hög. 32 % av kvinnorna i åldern 20-24 har upplevt oro eller 

ångest motsvarande siffra bland männen låg på 18 %. Bland högskolestudenter i åldern 20-24 

är förekomsten av psykisk ohälsa högre än bland de arbetande jämnåriga (Socialstyrelsen, 

2009).  Högskoleåren är enligt Hicks och Heastlie (2008) en av de mest stressfulla perioderna 

i en människas liv. Studenterna ska dels hantera pressen som studielivet innebär, hantera en 

osäker framtid och sätta sig in i ett helt nytt system. Studenterna ställs inför social, 

emotionella, psykologiska och familjära problem som påverkar den akademiska prestationen 

(Chew-Graham, Rogers, & Yassin, 2003). Övergången från gymnasiet till högskolan kan för 

många vara stressande och den bidrar till en rad olika förändringar. Förstaårsstudenter 

förväntas klara av en hård arbetsbelastning med ett högre tempo än vad de är vana vid, 

samtidigt som de ska anpassa sig till ett nytt socialt sammanhang (Hicks & Heastie, 2008).  

 

Aspekter som påverkar studenters stresshantering och val av copingstrategier 

 

Kön 

Det finns enligt Welle och Graf (2010) både likheter och skillnader i vilka copingstrategier 

som användes av kvinnliga och manliga studenter. Män och kvinnor tenderade till att använda 

copingstrategier som socialt stöd, kontroll över sitt liv, social interaktion och användande av 

alkohol och droger för att hantera stress som uppkommer (ibid). Kvinnliga studenter upplevde 

generellt sett mer stress än männen på alla områden såväl ekonomiska situationer som när det 

kommer till sociala relationer och dagliga händelser. Kvinnor använde dysfunktionella 

copingstrategier oftare än män (Brougham, Zail, Mendoza & Miller, 2009; Eaton & Bradley, 

2008). 

 

Ålder 

Torkelsson och Muhonen (2005) menar att ålder är en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

samband med mätning av copingstrategier. Bland annat kan användandet av 

problemfokuserade copingstrategier vara åldersrelaterad (ibid).  



5 
 

Studiesituation 

Statens offentliga utredningar [SOU] (2006:77) lyfter fram en rad olika aspekter som är 

stressande för studenter. Den främsta aspekten som lyfts fram är ekonomin då studenter 

uppgav att de inte klarar sig på studielånet och att därmed var tvungna att arbeta extra. Detta 

fick konsekvenser dels för att dessa studenter kände sig konstans stressade men också på 

grund att studierna blev lidande. Andra aspekter som lyftes fram var mängden självstudie och 

betydelsen av vägledning. Mer självstudier och färre föreläsningar, diskussionsseminarier och 

möjligheter till att ställa frågor kunde i förlängningen leda till depression och ångest (SoU, 

2006:77) 

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning definieras Kariv och Heinman (2005) som den tid som en individ lägger ner 

på studier. Detta kan enligt författarna omfatta dels föreläsningar, lektioner men också de 

timmar som studenter lägger ner på självstudier. Tidigare studier har funnit samband mellan 

studenter studietimmar och användandet av olika copingstrategier (Smith och Dust,2006; 

Kariv och Heinman, 2005). 

 

Fysisk aktivitet/sömn 

Brand, Gerber, Beck, Hatzinger, Pushe, och Holsboer-Trachsler (2010) menar att fysisk 

aktivitet har en inverkan på både sömn och på ungdomars positiva copingstrategier. Högre 

nivå av fysisk träning har visat sig ge ökad användning av emotionsfokuserade 

copingstrategier (Décamps, Boujut, & Brisset, 2012).  

 

Upplevd stress 

Studenternas subjektiva uppfattning har visat sig vara central för valet av copingstrategi 

(Smith och Dust, 2006; Kariv och Heinman, 2005). Huruvida problemet ses som ett hot eller 

som en utmaning var avgörande för valet av copingstrategi (Smith & Dust , 2006). Studenter 

som upplever en högre akademisk stress använder i högre omfattning emotionsfokuserade 

copingstrategier. Samtidigt om de som upplever en låg akademisk stress använde sig av mer 

problemfokuserade copingstrategier.  
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Olika studietyper 

Studenter delas idag upp i två olika typer, campus- och distansstudenter. Enligt 

Högskoleverket ska begreppet distansstudenter definieras som utbildning där, studenter och 

lärare i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum (Högskoleverket, 2010). Distansstudierna sker 

ofta i hemkommun och antalet fysiska träffar är begränsade. Uppgifter från Högskoleverket 

(2010) visar att antalet distansstudenter har ökat explosionsartat från 20300 till 40100 

(2008/2009). Den explosionsartade ökningen av distansstudenter har lett till en förskjutning 

då antalet distansstudenter hela tiden ökar samtidigt som det totala antalet studenter hålls 

konstant. Av den andel som läser på distans utgör 2/3 kvinnor och 1/3 män (Högskoleverket, 

2010).  

  

Haglund och Johansson (2012) har skrivit en rapport från Karlstad universitet angående 

campusstudenter och distansstudenter som visar att stressnivån bland campusstudenter på 

senare tid har ökat och i större omfattning är stressade än distansstudenter. Emellertid har 

urvalet fokuserats på enbart en högskola i Sverige. Welle och Graf (2010) menar att det är 

viktigt att undvika att se studenter som en enhetlig grupp. Då de menar att olika inriktningar 

av ämne och studier kan bidra till olika studiersituationer och därmed också stressnivån och 

copingstrategier bland studenter. Då långvarig stress kan leda till ohälsa som depression och 

utbrändhet är det adekvat att studera hur hälsovariabler påverkar distansstudenter och 

campusstudenter utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Syfte 

Att undersöka om det finns likheter/skillnader mellan campusstudenter och distansstudenter 

utifrån hälsovariabler som studiesituation, upplevd stress, välbefinnande och 

copingsstrategier. 

 

Frågeställningar 

Vilken inverkan har ålder och kön för studenterna i de olika studietyperna? 

 

Metod 

 

Studiedesign 

En kvantitativ tvärsnittstudie genomfördes för att jämföra campusstudenter och 
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distansstudenter utifrån olika hälsovariabler. Kvantitativ metod används för att kunna samla in 

större material. Samtidigt som det är en metod som bygger på att respondenterna är anonyma 

vilket kan öka graden av sanningsenliga svar (Bryman, 2011). Denna typ av metodval ansågs 

lämplig dels på grund av antalet respondenter men också utifrån att ämnet som kunde 

uppfattas som känsligt.  

 

För att mäta studenterna utifrån olika hälsovariabler utformades en enkät med 5 delar. Del 1 

bestod av bakgrundsvariabler som studietyp, kön, ålder, fysisk aktivitet (Se bilaga). Del 2 

bestod av frågor som berörde studenters studiesituation som exempelvis ekonomi, feedback, 

oro för studierelaterat jobb i framtiden, socialt stöd från lärare och studenter (Se Bilaga 1).  

 

Tre färdiga formulär har använts i samband med denna studie, dessa formulär utgör del 3-5 i 

enkäten och beskrivs mer utförligt i bilaga 2 Dessa formulär var General Health Questioniarre 

(GHQ) som är framtaget av (Goldberg, 1972) och är översatt på svenska av  (Sconfienza, 

1998). Del 4 Perceived stress (PSS) som har utformades av (Cohen, Kamarck, & 

Mermelstein, 1983) och har översatts av (Eskin & Parr, 1996).  Den sista delen Brief Cope 

togs fram av Carver et al. (1989) och har översatts av Torkelsson och Muhonen (2005). 

Samtliga formulär har validitetstestat och har uppvisat Cronbach på 0,82-0,93 (Eskin & Parr 

1996; Torkelsson & Muhonen, 2005; Sconfienza, 1998).  

 

Deltagare och bortfall 

Strategiskt urval gjordes på två högskolor/universitet. Den ena skolan omfattade främst 

distansstudenter samtidigt som den andra enbart omfattade campusstudenter. 

Inklusionskriterierna var att studenterna skulle läsa program, heltid och på grundnivå. 

Samtliga studenter som läste på distans valdes ut. För att grupperna skulle bli så homogena 

som möjligt valdes campusstudenter som läste samma typer av utbildningar som 

distansstudenterna. 

 

Enkäterna skickades ut till studenternas mail i april 2013. I mailet ingick följebrev samt en 

länk till undersökningen som återfanns på google docs. Efter två veckor skickades den första 

påminnelse ut, den andra påminnelsen efter tre veckor och en sista påminnelse efter en 

månad. Undersökningen besvarades av 704 respondenter av sammantaget 5196 studenter, 

vilket gav en svarsfrekvens på 13,5 %. Det interna bortfallet varierade mellan de olika 
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frågorna mellan 2 och 5 deltagare. Tabell 1 visar ålder, kön och årkursfördelningen mellan de 

olika grupperna.  

 

 

Tabell 1 Demografisk tabell av deltagare gällande kön, ålder, årskurs 

Bakgrundsvariabler Campus Distans Totalt 

 N=546 N=158 N=704 

Kön    

Kvinnor 395 149 544 

Män 138 20 158 

Ålder 25,88 31.99 27.25 

Årskurs    

Årskurs 1 32,7 46.8 253 

Årskurs 2 31,3 35,4 227 

Årskurs 3 28,7 12.6 177 

Årkurs 4 7,3 5,2 57 

Notering: Ålder redovisas genom medelvärde i de olika grupperna. Årkurs i procentform 

 

Enligt Olson och Sörensen (2011) är det viktigt att analysera bortfallet och vilken inverkan 

det har haft på resultatet. Något som lyfts upp som adekvat i dessa sammanhang är 

svarsstrukturen för de svarande respektive icke svarande. Tabell 2 nedan visar på skillnader 

mellan grupperna som besvarade undersökningen gentemot de som inte besvarade 

undersökningen. 

 

Tabell 2 Jämförelse ålder, kön och programtyp bland studenter som besvarade respektive inte 

besvarade undersökningen 

   

Variabler Svarat Ej svarat Signifikans 

Kön    

Män 28,6 % 49,5 % 0.00*** 

Kvinnor 71,1 % 50,5%  

Programtyp    

Beteendevetare 14,2 85,8  

Lärare 17,8 82,2  

Tekniskt 8,8 91,2  
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Ålder 26,73 24,58 0,00** 

Notering: t-test mellan för variablerna ålder och kön genomfördes. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; 

fördelning män, kvinnor anges i procent. Programtyp anges den procentuella andelen som besvarade 

undersökningen.  

 

Statistisk analys 

Data fördes över till SPSS version 21. Variabler kategoriserade utifrån de olika kategorierna. 

Den statistiska analysen genomfördes i tre steg. I det första steget genomfördes oberoende t-

test där den oberoende variabeln var studietyp.  Frågorna som berörde studiesituation, samt 

PSS, Brief coping och GHQ var beroende variablerna.  I det andra steget genomfördes 

Pearson korrelationanalys. De variabler som var signifikanta i det första steget användes som 

oberoende variabler samtidigt övriga variabler valdes ut som beroende variabler. I det tredje 

steget inkluderades den variabel som signifikant i steg 1 tillsammans som oberoende variabler 

samtidigt som de variabler som korrelerade med den oberoende variabeln i steg 2 inkluderade 

i det tredje steget i regressionsanalys Tabell 3 exemplifierar detta. 

De olika kategorierna för formulären kodades. I samband med de logistiska 

regressionsanalyserna kodades variablerna ”oro för studierelaterad jobb i framtiden” och 

”lärarna ger bra feedback” om där 1 och 2 kodades om till en 0:a och 3,4 och 5 kodades om 

till 1.  

 

 

Tabell 3 Exempel Problemfokuserade copingstrategier 

Steg Analys Oberoende variabel Beroende variabel 

Steg 1 T-test Studietyp 

(Campus=1/Distans=0) 

Problemfokuserade cop. 

* 

Steg 2 Pearson 

korrelationstest 

Signifkant variabel. 

Ex: 

Problemfokuserade 

copingstrategier  

Variabler: Kön*, 

studietimmar*, 

Civilstånd*, ålder, 

träning, sömn, stress*, 

Välbefinnande*, 

problemfokuserade 

copingstrategier.. 
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Steg 3 Regressionsanalys Ex. 

Problemfokuserade 

copingstrategier 

(kvotskala 

Variabler: Studietyp, 

Kön, Civilstånd, stress, 

välbefinnande, 

studietimmar. 

Notering: De variabler *efter sig visar variabler som är signifikanta och som inkluderades i 

regressionsanalyserna.  

 

Etiska överväganden 

I samband med denna studie togs kontakt med det etiska komitten i Umeå. Detta då 

författaren ansåg att vissa frågor i studien kunde ses som känsliga. I kontakten med den etiska 

komitten framkom dock att någon etisk granskning inte behövdes göras om inte uppsatsen 

inte skulle publiceras i någon tidskrift. Det är emellertid viktigt att hålla god forskningsed 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra huvudkrav för forskning. Dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I samband med föreliggande studie 

skickades ett följebrev med information med studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet och 

information om hur studien kommer att användas och publiceras. Författaren upplevde att 

vissa av frågorna i samband med föreliggande studie kunde ses som känsliga. Detta berörde 

främst frågor som gällde alkohol och tobak som copingstrategier. Därför testades dessa frågor 

på studenter för att se om dessa upplevde dessa frågor som för känsliga för att ta upp. I 

samråd med dessa studenter valdes författaren att ta med dessa frågor. 

 

Resultat 

 

Bivariata analyser 

Som framkommer i Bilaga 4 hade distansstudenter ett högre medelvärde för oro för 

studierelaterat jobb i framtiden och lärarna ger bra feedback än hos campusstudenter. Ett 

oberoende t-test visade att det fanns signifikanta skillnaderna (t=-2,080, df=697, p<0,05) och 

(t=2,419, df=698, p<005). Övriga studiekategorier visade inte på några signifikanta 

skillnader.  
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Det fanns inga signifikanta skillnader för studietyp och välbefinnande, stress, 

emotionsfokuserade copingstrategier eller dysfunktionella copingstrategier. Distansstudenter 

hade ett högre medelvärde för oro för problemfokuserade copingstrategier. Ett oberoende t-

test visade att det fanns signifikanta skillnaderna var signifikanta (t=-2,043, df=694, p<0,05).  

   

Pearson korrelationsanalys  
Oro för studierelaterat jobb i framtiden korrelerade positivt med kön och välbefinnande 

(p<0,05). En negativ korrelation fanns mellan oro för studierelaterat jobb i framtiden och 

variablerna stress, dysfunktionella copingstrategier och programstart (p<0,05).   

 

Lärarna ger bra feedback korrelerade positivt med välbefinnande, problemfokuserade 

copingstrategier, emotionsfokuserade copingstrategier (p<0,05). Lärarna ger bra feedback 

korrelerade negativt med årskurs, stress och dysfunktionella copingstrategier (p<0,05). 

 

Problemfokuserade copingstrategier korrelerade positivt med välbefinnande, studietimmar 

och ålder (p<0,05).  Problemfokuserade copingstrategier korrelerade negativt med stress och 

kön (p<0,05).  

 

 

Multivariata analyser 

 

Logistiska 

 

Som framgår i tabell 4 visade att Välbefinnande ökade oddset för att oro sig för 

studierelaterad jobb i framtiden 1,057 (95% 1,02-1,10). Modellens förklarade varians var 10.9 

procent. 

 

Tabell 4 Faktorer som associerar med oro över att få studierelaterat jobb i framtiden 

Beroende variabel: oro för studierelaterat jobb i framtiden. Odds ratio, (konfidensintervall)  

 

Studietyp  

Distans 1,417 (0,94-2,13) 

Campus 1 

Kön  

Man 1,482 (0,99-2,22) 
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Kvinna 1 

Programstart  

Årskurs 2 0,980 (0,18-5,22) 

Årskurs 3 0,674 (0,13-3,59) 

Årskurs 4 0,348 (0,65-1,86) 

Årskurs 1 1 

Välbefinnande 1,057 (1,02-1,10)** 

Dysfunktionell 0,990 (0,95-1,03) 

Stress 0,979 (0,95-1,01 

Notering: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; 

 

 

 

Som framgår i tabell 5 var lärarnas feedback signifikant associerad med programstart, stress 

och emotionsfokuserade copingstrategier. En minskning av stress var förenligt med 

minskning i odds för upplevelsen av att lärarna ger bra feedback med 0,965 (95% CI 0,938-

0,992), ökning i psykiskt välbefinnande bidrog till en ökning i odds med 1,017 (95% CI 

0,978-1,056). En ökning i emotionsfokuserad coping bidrog till ett ökat odds med 1,017 (95% 

CI 1,008-1,102). Modellens förklarade varians var 10,2%.   

 

Tabell 5 Faktorer som associerar med lärarna ger bra feedback 
 

    Beroende variabel: Lärarna ger bra feedback Odds ratio, (konfidensintervall)  
 

Studietyp 
   

Distans  1,32 (0,86-2,04) 
 

Campus   
 

Programstart   
 

Årskurs 2  4,33 (1,01-18,56)* 
 

Årskurs 3  3,58 (0,83-15,35) 
 

Årskurs 4  2,37 (0,55-10,19) 
 

Årskurs 1   

 Stress  0,96 (0,94-0,99)*** 
 

Välbefinnande  1,02 (0,98-1,06) 
 

Dysfunktionell  0,98 (0,94-1,02) 
 

Problemfokuserad   1,01 (0,96-1,07) 
 

Emotionsfokuserad  1,05 (1,01-1,10)** 
 

Notering: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,0001; a 

nominalskala; b intervallskala   
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Linjära 

Som framgår i tabell 6 var problemfokuserade copingstrategier positivt associerad till 

välbefinnande, ålder, studietimmar.  

 

Tabell 6: Regressionstabell. Beroende variabel problemfokuserade copingstrategier 

Variabler B(se) Beta Cl95 

Studietyp    

Campus 0,422 (0,332) 0,047 -0,229/1,073 

Distans  1  

Kön    

Man -1,632 (0,328) -0,185*** -2,275/-0,989 

Kvinna  1  

Studietimmar    

0-20 h/v -0,011 (0,399) -0,001 -0,796/0,773 

21-30 h/v 0,824 (0,382) 0,094** 0,073/1,575 

30-35 h/v 0,843 (0,408) 0,088** 0,041/1,644 

36-40h/v 1,663 (0,473) 0,144*** 0,734/2,591 

40+  1  

Ålder    

23-25 0,772 (0,354) 0,095* 0,077/1,466 

26+ 1,154 (0,355) 0,152*** 0,458/1,850 

18-22  1  

Civilstånd    

Särbo -0,444 (0,422) -0,041 -1,273/0,385 

Sambo 0,303 (0,323) 0,039 -0,331/0,936 

Gift -0,300 (0,503) -0,026 -1,288/0,688 

Singel  1  

Stress -0,010 (0,023) -0,022 -0,054/0,035 

Välbefinnande 0,161 (0,028) 0,289*** 0,106/0,216 
R2   16,8%  

Notering: Notering: VIF mellan 0,110-2,140. p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; 

N=689 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med förliggande studie vara studera om det fanns några skillnader mellan campus- och 

distansstudenter utifrån hälsovariabler som studiesituation, coping, stress och välbefinnande. 

T-test indikerade på att det fanns signifikanta skillnader mellan studiegrupperna gällande 
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variablerna oro för studierelaterat jobb i framtiden, lärarna ger bra feedback och 

problemfokuserade copingstrategier.  

 

Skillnader mellan studietyperna studiesituation kan relateras till tidigare studie inom området. 

Haglund och Johansson (2012) menar att det finns skillnader i synen på lärare. 

Distansstudenter såg lärare som kunnigare, stödjande och var generellt nöjdare med 

programmet utformning (Haglund & Johansson, 2012). Samma tendens kunde ses i 

föreliggande studie då distansstudenter i högre utsträckning ansåg att lärarna gav tillräcklig 

feedback. Haglund och Johansson (2012) lyfter vidare fram att distans- och campusstudenter 

inte kan ses som homogena grupper då ålder-, könsfördelningen skiljer sig mellan grupperna. 

Dessa olikheter menar de kan påverka resultatet (Haglund & Johansson, 2012). För att 

undersöka andra aspekters inverkan på studietyp inkluderades andra  

 

För att undersöka andra aspekters inverkan på studietyp inkluderades andra faktorer i 

regressionsanalys. Det blev då tydligt att synen på lärarna feedback associerades till 

emotionsfokuserade copingstrategier, årskurs och stress men inte till studietyp.  En förklaring 

till resultatet kan vara årskursfördelningen mellan studietyperna. En större procentuell andel 

förstaårsstudenter läste på distans- jämfört med campus. Tidigare studie har studerat 

kopplingen mellan strukturerad feedback, stress och studenter (Gammon & Morgan-Samuel, 

2005). Dessa menar att det finns ett samband mellan årkurs, stressnivå och feedback. 

Strukturerad feedback bidrog till minska stressnivån, samtidigt som förstårsstudenter i större 

utsträckning klagade över otillräcklig feedback (ibid). Detta skulle kunna ge förklaring till 

varför distansstudenterna hade ett signifikant högre värde på lärarna ger bra feedback. 

 

Aspekter som ta hjälp av studiekamrater, planering av studierna och fråga lärare om hjälp är 

aspekter som ofta brukar kategoriseras som problemfokuserade copingstrategier (Hicks & 

Heastie, 2008). Som framkom i t-testet fanns skillnader av användandet problemfokuserade 

copingstrategier vilket skulle kunna tyda på att studiemiljön kunde vara en bidragande aspekt. 

Emellertid visade regressionsanalysen att problemfokuserade copingstrategier associerades till 

arbetsbelastning, välbefinnande, ålder och stressnivå. Detta ligger i paritet med andra studier 

belyser arbetsbelastning, ålder, välbefinnandets och stressnivån relation till 

problemfokuserade copingstrategier (Smith och Dust, 2006; Kariv och Heinman, 2005). En 

förklaring till att studietyp inte var signifikant i samband med analysen kan vara 

ålderstrukturen för campus- respektive distansstudenter. Som framkommer i Tabell 1 var 
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medelåldern betydligt högre bland distansstudenterna jämfört med campusstudenterna. 

Torkelson och Muhonen (2005) menar att åldern är en viktig aspekt att hänsyn till i samband 

med copingstrategier.  

 

Några generella slutsatser kring studietyp inverkan på studiesituationen är således svåra att 

göra. Detta då faktorer som kön, ålder, och årskurs spelare en betydande roll för de skillnader 

som fanns mellan studietyperna. Några viktiga aspekter som lyfts fram som betydelsefulla för 

inte minst för unga studenter som står inför förändringar är socialt stöd från såväl vänner, 

familj och lärare för att klara av omställningen som studier på högskolan innebär (Hicks & 

Heastie, 2008). Det hade varit därför adekvat att genomföra analyser som tar hänsyn till ålder, 

kön och årskurs för att se om det finns några skillnader mellan studenter som läser på distans. 

Det hade också varit av intresse att studera om det är några skillnader mellan yngre studenter 

som väljer distans- respektive campus. Skulle omställningen vara mindre om studenterna fick 

plugga på sin hemort eller skulle avsaknad av studiekamrater och en fysisk skola bidragit till 

ökad stress bland unga studenter. 

 

Metoddiskussion 

I samband med denna studie användes kvantitativ ansats för att mäta skillnader mellan 

campus- och distansstudenter berörande hälsoaspekter som stress, välbefinnande, 

copingstrategier. Enkäterna skickade ut via studenternas skolmail där studiens syfte och 

användningsområde stod beskrivet i form av ett följebrev. En nackdel med denna urvalsform 

kan ha vara att det bygger på studenter kollar i sin mail regelbundet vilket skulle kunna ha 

bidragit till att alla studenter inte tog del av studien. Då denna studie berörde distansstudenter 

var det svårt att hitta något annat alternativ till att skicka iväg enkäten. 

 

Undersökningen skickades ut i april månad, vilket skulle kunna ses som en bra tidpunkt då 

inga slutexaminationer fanns under denna tidperiod. Tidspunkten kan vara avgörande då 

arbetsbelastningen är varierande bland studenter beroende på om det är tentavecka eller inte. 

Därför valdes utskicket av enkäterna vid ett tillfälle då ingen generell tentavecka fanns. 

 

De enkäter som användes i samband med denna studie bestod dels av välbeprövade enkäter 

som validitetstestats, men också frågor som berörde studiesituationen som författaren själv 

hade komponerat. En nackdel med de egna formulären kan vara att författaren inte har 

formulerat egna frågeformulär tidigare vilket skulle kunna påverkat resultatet. En annan 
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aspekt som kan ha haft en negativ inverkan på svarsfrekvensen kan ha vara undersökningen 

storlek var relativt stor. För att öka svarsfrekvensen har 3 påminnelser skickats ut. 

 

I undersökningen finns en överrepresenation av kvinnor, äldre studenter och beteendevetare 

och lärare. Dessa aspekter kan ha haft påverkan på resultatet. Haglund och Johansson (2011) 

belyser att program kan se olika ut, där bland annat teori i förhållande till praktik kan skilja 

sig mellan studenter. Något som överraskade i resultatet var att skillnaden i svarsfrekvensen 

mellan årskurs två bland distansstudenter där antalet studenter var betydligt lägre än bland 

campusstudenter.  
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Bilaga 1 

Följande bakgrundsfrågor användes i studien. 

1. Kön  

1 Man, 2 Kvinna, 3 vill ej ange 

2. Vilket år är du född? 

Ex 1986 

3. Civilstånd 

Singel, Särbo, Sambo, Gift , Ensamstående 

4. Har du några barn? 

ja/nej 

5. På vilken högskola läser du? 

- 

6. Vilket program läser du? 

- 

7. Vilket år påbörjade du din nuvarande högskoleutbildning? 

8. Ange vilken studietyp som stämmer bäst in på dig? 

1. Campusstuderande 2 Distanstuderande 

9. Hur många timmar i veckan har du i genomsnitt lagt på dina studier den senaste månaden? 

0-20h 

21-30 h 

31-35 h 

36-40 

40+ 

10. Jobbar du vid sidan av dina studier? 

ja/nej 

11. Hur många timmar i veckan har du i genomsnitt jobbat den senaste månaden? 

12. Tränar du vid sidan av dina studier? 

ja/nej 

13. Hur ofta brukar du träna? 

14. Hur många timmar har du i genomsnitt sovit per natt den senaste månaden? 

15. Anser du att du får tillräckligt med sömn? 

Studiesituationen Skala 1-5 1 instämmer inte alls, 5 instämmer helt. 

1. Jag har svårt att hinna med alla mina studieuppgifter.   

2. Jag upplever att vissa av mina studieuppgifter är för svåra.                           

3. Jag orkar med det jag har planerat utanför skolan.   

4. Varje vecka har jag ledig tid utan krav på att göra någonting.  

5. Jag kan lätt slappna av och koppla bort skolan.   

6. Det känns som om att studierna tynger mig.    

7. Jag oror mig för min ekonomi.     

8. Jag oroar mig för om jag kommer få ett studierelaterat jobb efter min utbildning 

9. Jag kommer bra överens med mina lärare.    

10. Jag trivs bra med mina studiekamrater.    



 

11. Jag känner att jag får stöd från mina studiekamrater   

12. Lärarna ger mig det stöd jag behöver för att klara av studierna.  

13. Lärarna ger bra feedback på mina studieresultat.   
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Del 3 General Health Questrionnaire GHQ 

General Health Questionnaire (GHQ) är framtaget för att mäta det psykiska välbefinnande 

(Goldberg, 1972). Formuläret består av 12 frågor. Frågorna är numrerade med fyra 

svarsalternativ som kodats på skala 0-3 vilket skapar en total poängskala 0-36. Hälften av 

frågorna i detta formulär är positivt laddade medan den andra hälften var negativt laddade 

vilket innebär en omkodning av variablerna. Formuläret innefattar 12 frågor med fyra 

svarsalternativ med numrering 0-3 vilket skapar ett poängintervall på 0-36. 

 

1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör 

2. Jag har svårt att sova på grund av problem och svårigheter 

3. Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll för andra 

4. Jag har inte mycket att vara stolt över 

5. Jag känner mig väldigt pressad 

6. Jag kan inte klara av de dagliga problemen 

7. Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron 

8. Jag kan ta itu med svårigheter 

9. Känner mig olycklig och nedstämd 

10. Känt att mitt självförtroende har minskat 

11. Tänkt på mig själv som en betydelselös person 

12. Känt mig ganska lycklig på det hela taget 

 

Del 4 Percieved Stress (PSS) 

PPSS är ett formulär som utformades av (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). 

Formuläret mäter individers upplevda stressnivå den senaste månaden och består 14 frågor 

med fem svaralternativ 0-5, vissa av frågorna var omvända och fick kodas om där 0 blev 5 1 

blev 4 osv. Den totala poängen läggs ihop i ett index där maxpoängen är 56 poäng. I Samband 

med föreliggande studie har Eskin och Parr (1996) översättning använts. 

 

 

1. Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit upprörd över något Som skett helt 

oväntat?  

2. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du inte haft kontroll över de 

viktiga faktorerna i Ditt liv?  

3. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt Dig nervös och stressad?  



 

4. Hur ofta har Du under den senaste månaden tagit itu med dagliga förtret på ett 

tillfredställande sätt?  

5. Hur ofta har Du under den senaste månaden effektivt hanterat avgörande förändringar 

i Ditt liv?  

6. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt Dig säker på Din förmåga  att 

hantera Dina personliga problem?  

7. Hur ofta har Du under den senaste månaden tyckt att saker och ting har utvecklat sig 

som Du velat?  

8. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du inte kunde hantera allt som 

måste göras?  

9. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du har haft kontroll över 

irriterande moment i Ditt liv?  

10. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du har haft kontroll över saker 

och ting?  

11. Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit arg över saker som har hänt och 

som låg utanför Din kontroll?  

12. Hur ofta har du den senaste månaden kommit på dig själv med att fundera över saker 

som Du måste utföra? 

13. Hur ofta Har du under den senaste månaden kunnat bestämma hur Du ska kunna 

använda Din tid? 

14. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att problemen har blivit så många att 

du inte har kunnat bemästra dem? 

 

 

Del 5 Brief Cope 

I samband med föreliggande studie användes Carver et al. (1989) enkät brief coping. Brief 

coping är en kortare version av cope inventory och består av 28 frågor och 14 subskalor. 

Dessa har senare kategoriserats in i tre olika kategorier problemfokuserade copingstrategier, 

emotionsfokuserade copingstrategier och Dysfunktionella copingstrategier (Segal, Hook, & 

Coolidge, 2001). Varje fråga innehåller en 4 gradig skala där 1 var instämmer inte alls och 4 

instämmer helt. I samband med föreliggande undersökning har Torkelsson och Muhonen 

översättning använts. 

 

Problemfokuserade copingstrategier Maxpoäng 24  

Aktiv Coping ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Planering ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Socialt stöd av instrumentella orsaker ger som mest ett indexvärde på 8 poäng. 

 

Emotionsfokuserade copingstrategier Maxpoäng 40  

Humor ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Planering ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 



 

Socialt stöd av emotionella orsaker ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Acceptans ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Religion ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

 

Dysfunktionella copingstrategier Maxpoäng 48 

Självdistraktion ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Droganvändning ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Beteendemässigt oengagemang ger som mest indexvärde på 8 poäng 

Förnekande ger som mest ett indexvärde på 8 poäng 

Ventilering av känslor ger som mest ett indexvärde på 8 poäng. 

Självanklagelse ger som mest ett indexvärde på 8 poäng. 
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Hej! 

 

 Här kommer information till dig om den enkät som har skickats till dig via länken i detta mail. 

 

Den här enkäten handlar om hur du som student mår, upplever och hanterar stress. Anledningen till 

att jag frågar dig är att jag i min magisteruppsats från mittuniversitetet i samverkan med 

Studenthälsan i Halmstad undersöker om det finns några skillnader hur programstudenter och 

distansstudenter upplever och hanterar stress.  

 

Frågeformuläret har delats ut till programstudenter vid två högskolor/universitetet.  

 

Alla svar är viktiga men ditt deltagande är frivilligt. Du har rätt att besvara enkäten utan att svara på 

alla frågor. I sådana fall kommer du inte få någon påminnelse.  Du kan också välja att avbryta enkäten 

utan att ha svarat på frågorna och hoppa över frågor som du inte vill besvara.  

 

Då påminnelser kommer skickas ut kommer jag be dig om din skolmail i samband med ifyllandet av 

enkäten. När sedan alla enkäter kommit in kommer jag ta bort mailuppgiften så att dina svar blir helt 

anonyma. 

 

Resultatet till denna uppsats kommer att redovisas på ett sätt så att ingens svar kommer kunna 

urskiljas. Du kommer ha möjligheten att ta del av undersökningen på DIVA portalen. 

 

Du finner enkäten på följande länk: 

 

xxxxxxx 

 

Om det inte går att trycka på länken direkt kan du kopiera in denna i adressfältet för att på så sätt 

komma till enkäten. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att besvara. 

 

Om du har frågor eller funderingar kontakta mig Adam Edler via mailadress: xxx 

eller telefonnummer xxx-xxxxxxxxx 

Du kan nu öppna länken och svara på enkäten om du vill. 

 

Med vänliga hälsningar  

Adam Edler 

  



 

 

***=0,001, **=0,01, *=0,05 

Notera: M=medelvärde, SD=Standardavvikelse.  Frågor som berörde studiesituation graderats mellan 

1-5. välbefinnande maxpoäng 36, stress maxpoäng 56, problemfokuserade coping  maxpoäng 24, 

emotionsfokuserad maxpoäng 40, dysfunktionell  maxpoäng48.   
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Oberoende T-test mellan studietyp och faktorer som berör studiesituation, upplevd stress och 

copingstrategier 

 Campusstudenter Distansstudenter  

 M SD M SD T-test 

Hinna med studieuppgifter 3,39 1,20 3.26 1,27 n/s 

Studieuppgifter för svåra 3,34 1,13 3,21 1,24 n/s 

Orka med planerat utanför skolan 3,33 1,17 3,16 1,19 n/s 

Ledig tid utan krav  2,85  1,45 2,7 1,58 n/s 

Koppla bort skolan 2,50 1,34 2,39 1,34 n/s 

Studierna tynger mig 2,96 1,26 2,84 1,20 n/s 

Jag oroar mig för min ekonomi 2,70 1,40 2,74 1,46 n/s 

Studierelaterat jobb framtiden 2,94 1,52 3,22 1,53 -2,080* 

Överens med lärarna 3,99  0,90 3,96 0,98 n/s 

Trivsel studiekamrater 4,14  0,98 4,15 0,98 n/s 

Stöd från studiekamraterna 3,96  1,06) 3,88 1,07 n/s 

Lärarna ger tillräcklig med stöd 3,41  1,05 3,34 1.12 n/s 

Lärarna ger bra feedback resultat 2,93 1,14 3,19 1,16 -2,419* 

Välbefinnande 24,12  6,83 24,17  6,56 n/s 

Stress 33,02  8,75 33,07  7,87 n/s 

Problemfokuserad coping 15,27  3,75 16,04  3,78 -2,343* 

Emotionsfokuserad coping. 23,96  4,43 24,43  4,74 n/s 

Dysfunktionell coping. 23,16  5,13 22,87  5,25 n/s 


