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Begreppet stress innebär en obalans mellan de krav som ställs på en person 
och resurserna för att uppfylla dessa. Om detta tillstånd är långvarigt och 
utdraget kan det kopplas till utmattningssyndrom. Tidigare studier har 
indikerat att höga krav och låg nivå av kontroll och eller svagt stöd kan 
generera stress och i förlängningen utmattning. Det återfinns bevis för att 
starkt socialt stöd underlättar hanteringen av stress. Dock finns endast få 
studier på studenter. Syftet med denna studie var således att undersöka om 
krav, kontroll och socialt stöd är relaterade till utmattningssymtom hos 
universitetsstudenter. Studien utfördes på 100 studenter från Stockholms 
universitet där deltagarna fick besvara en enkät avsedd att mäta 
utmattningssymtom samt graden av upplevda krav, kontroll och socialt stöd. 
Data analyserades genom hierarkiska multipla regressionsanalyser där 
sambandet mellan utmattningssymtom och upplevda krav var statistiskt 
signifikant. Sambanden mellan utmattningssymtom och socialt stöd samt 
kontroll var dock ej signifikanta. Spekulationer görs kring huruvida en 
kombination av högt socialt stöd samt låg arbetsbelastning utöver studierna 
kan agera modererande för utmattningssymtom. 

 
Stressrelaterad utmattning är ett relevant ämne i dagens samhälle då det konstaterats att 
utmattning i allt större utsträckning kommit att bli ett verkligt problem för individer och på 
arbetsplatser (Socialstyrelsen, 2003), och har även visat sig vara kopplat till fyra av de tio 
ledande dödsorsakerna (Turton & Cambell 2005). Utmattningssymtom kan yttra sig på olika 
sätt, både fysiskt och psykiskt (Zavala, Fernandez & Gosselink 2011). I arbetslivet kan dessa 
symtom yttra sig som ett resultat av att psykosociala arbetsmiljöfaktorer så som arbetskrav, 
arbetsrelationer och upplevd kontroll över sitt arbete, eller andra typer av 
arbetsmiljörelaterade stressorer, inte fungerar optimalt och därmed resulterar i negativa 
hälsoeffekter för individen (Zavala et al., 2011). 
 
Det finns redan mycket forskning som bedrivits på arbetsplatser av olika slag (Zavala et al., 
2011) och bevis har hittats för att den psykosociala arbetsmiljön kan vara en av avgörande 
faktorer för att förklara och predicera utmattning hos arbetande vuxna. Utmattningssymtom 
återfinns dock även hos ungdomar i skolålder och universitetsstudenter (Brougham, Zail, 
Mendoza & Miller, 2009), och då även studiemiljön bör kunna ses som en typ av arbetsplats, 
är detta ett relevant område att utforska med utgångspunkten att även detta är ett viktigt 
problem att förstå orsakerna till. 
 
För att kunna närma sig denna problematik behövs en förståelse kring vad stress innebär, hur 
denna, av arbetsrelaterad karaktär, kan leda till utmattningssyndrom som i sin tur yttrar sig 
genom utmattningssymtom, och hur dessa symtom sedan kan förstås och förebyggas utifrån 
ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv. I denna studie har krav-kontroll-stödmodellen 
(Karasek, 1979) använts för att undersöka universitetsstudenters individuella upplevelse av 
arbetssituationen och den har sedan jämförts med deras självskattade nivå av utmattning i ett 
försök att utröna huruvida det föreligger ett samband mellan dessa psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer och utmattning.  
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Stress 
 
Vad är stress? 
 
Frågan ”Vad är stress?” är en komplicerad och bred fråga eftersom det finns flera olika sätt att 
se på stress och tolka vad det är. Det är av vikt att göra en distinktion mellan vad som stressar 
människor och hur de reagerar på dessa skeenden, alltså skilja mellan stressorer och 
stressreaktioner eller stressrespons (Aronsson et al., 2012). Stressreaktioner kan i sin tur delas 
upp i kroppsliga reaktioner samt mentala upplevelser av de stressorer en människa utsätts för. 
Det finns många kroppsliga reaktioner på stress som främst ämnar hålla kroppen i balans och 
förbereda kroppen att reagera gentemot ett hot (Turton & Cambell 2005). Våra kroppar är 
ämnade att hantera kort men intensiv stress vilket förklarar flera av de kroppsliga reaktioner 
som utspelar sig i kroppen under en stressupplevelse. Det autonoma nervsystemet aktiveras 
och stressreaktioner börjar ske (Mora, Segovia, Del Arco, De Blas & Garrido, 2012). Genom 
nerbrytning av glykogen och glykos så genererar kroppen mer energi och hjärtfrekvensen 
ökar för att pumpa runt mer blod i kroppen. Andningen sker fortare för att kroppen ska kunna 
syresätta blodet och andra organ effektivare. En ökning i hjärtfrekvens, energi samt andning 
kombinerat med att känslan av smärta avtrubbas och musklerna spänns förbereder kroppen för 
att antingen fly undan situationen i fråga eller ta itu med den där och då, därför kallas det för 
”fight or flight” reaktion. Kroppen utsöndrar olika stresshormon som adrenalin, noradrenalin 
och kortisol. Vid kort och intensiv stress så stärks immunförsvaret i kroppen för att kunna 
bekämpa hotet men utsätts människan för långvarig stress utan återhämtning så har det 
motsatt effekt och immunförsvaret bryts istället ner vilket leder till att man ofta blir förkyld i 
perioder av stress. Långvarig och intensiv stress kan leda till olika sjukdomar som hjärt-
kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck, magrelaterade problem och även övervikt (Brougham et al. 
2009). En långvarigt förhöjd utsöndring av stresshormon i kroppen orsakar en 
överansträngning i det sympatiska nervsystemet vilket kan leda till både försämrat minne och 
koncentrationssvårigheter, depression, ångest samt minskad livstillfredsställelse (Brougham et 
al. 2009). 
 
Stress definieras ofta som en obalans mellan de krav som ställs på en människa och dennes 
upplevelse av vilka resurser denne har för att ta itu med kraven (Brougham et al. 2009). Det är 
alltså en subjektiv upplevelse av hur väl en individ anser sig själv kunna hantera situationen 
denne befinner sig i. Det är först efter att en situation subjektivt har bedömts som hotfull som 
kroppen reagerar i enlighet med det och resulterar i att stresshormoner utsöndras. Denna 
subjektiva bedömning är dock inte konstant en medveten process utan är ofta en automatisk 
sådan. Stress sammanlänkar på så sätt hjärnan och kroppen (Mora et al., 2012) i en reaktion 
som är orsakad av den yttre miljön kombinerat med de inre signalerna som uppfattas som en 
obalans i hur hanterbar en situation är eller avbrott i kroppens inre balans. Hjärnan påverkar 
kroppens reaktioner som i sin tur påverkar hjärnan. 
 
Som tidigare nämnts så skiljer sig kortvarig och långvarig stress avsevärt med tanke på 
konsekvenserna, de fysiska och psykiska reaktionerna (Selye, 1956). Kortvarig stress kan till 
och med vara fördelaktig i situationer där man förväntas prestera bra under en kortare period, 
som en presentation inför en grupp människor, om stressnivån är optimal och inte övergår i 
panik (Selye, 1956). Långvarig stress däremot är inte fördelaktig på något sätt och påverkar 
kroppen negativt i stor utsträckning och kan leda till sjuklighet så som utmattningssyndrom 
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(Selye, 1956) vilket är det mått på stressrelaterad ohälsa vi har valt att utgå ifrån. Stress yttrar 
sig alltså genom utmattningssymtom. 
 
Utmattningssymtom 
 
Två begrepp som cirkulerar på dagens arbetsmarknad är utbrändhet och utmattningssyndrom 
och det är av vikt att skilja dessa två åt. Utbrändhet är inte en klinisk diagnos, utan det kallas, 
enligt Socialstyrelsens rapport (2003), som är en kunskapssammanfattning baserat på studier 
och erfarenheter av forskare och kliniker, i mer korrekta termer för utmattningssyndrom och 
ses som ett sjukdomstillstånd som i vissa avseenden är besläktat med depression. Utbrändhet 
är alltså en mer allmänt vedertagen term för vad som mer riktigt heter utmattningssyndrom. 
 
Vidare förklaras det i rapporten att utmattningssymtom kan ses som psykiska och fysiska 
reaktioner på långvarig och utdragen exponering för stressorer som utan tillräcklig 
återhämtning och kan komma att leda till utmattningssyndrom vilket kan uttrycka sig både 
genom känslomässiga reaktioner likväl som genom fysiska åkommor som kronisk värk. Det 
förklaras att vägen till utmattningssyndrom oftast börjar med fysisk trötthet som inte går att 
vila bort och fortsätter sedan med kognitiv trötthet som uttrycker sig bland annat genom 
minnesstörningar, koncentrationssvårigheter samt sömnsvårigheter. Andra 
utmattningssymptom är beteendeförändringar som humörsvängningar och känslor av 
meningslöshet och hopplöshet. Människor som lider av utmattningssymtom och därmed 
riskerar att drabbas av utmattningssyndrom tenderar att dra sig undan från socialt umgänge då 
de inte finner glädje i något de gör. Sena tecken på utmattningssyndrom är bland annat 
minnesluckor och tunnelseende och slutligen kommer själva sammanbrottet. Under 
sammanbrottet överbelastas hippocampus av all stress personen utsatts för och eftersom 
hippocampus styr känslan av tid och rum tappar personen ofta känslan av sin omgivning och 
vet ofta inte vilken tid på dygnet det är. 
 
Vilka faktorer i arbetet leder till utmattning? 
 
I Socialstyrelsens rapport (2003) klargörs även att man tidigare ansåg att arbeten som innebar 
kontakt med andra människor i större utsträckning kunnat orsaka den sorters stress som kan 
resultera i utmattningssyndrom. Denna uppfattning kom senare att förändras, från att 
arbetsrelaterad stress skulle ha varit kopplad till relationen till andra människor i arbetslivet 
anser man istället att den har att göra med själva relationen individen har till sitt arbete. Detta 
innebär att utmattningssyndrom inte nödvändigtvis behöver vara yrkesspecifikt, dock medges 
att forskning tyder på att vissa yrkesgrupper ändå verkar vara mer utsatta för fenomenet. 
Exempelvis har den arbetsrelaterade stressen ökat avsevärt inom vården under den senaste 
tiden då dessa jobb karaktriseras av höga känslomässiga krav, hög arbetsbelastning samt låg 
kontroll (Button, 2008) vilket kan vara mycket stressande i sig och kan leda till utmattning. 
 
I rapporten förklaras att arbetets positiva effekter på hälsan är många; bland annat ger arbetet 
individen tidsstruktur, status, en känsla av identitet och social stimulans. Men arbetet anses 
även kunna fungera som en stressor med negativa effekter på hälsan. Blir denna stress 
långvarig och konstant ger detta ingen möjlighet till återhämtning och kan därmed leda till 
utmattning. Som tidigare nämnts så definieras stress som en psykisk och fysisk reaktion på en 
individs upplevelse av bristande resurser för att klara av kraven som ställs på denne. 
Långvarig och konstant stress resulterar i att individens resurser för att klara av svårigheterna 
och hantera stressen blir uttömda. Man kan hamna i en nedåtgående spiral och det är just 
oförmågan att ta sig ur denna som kan orsaka utmattningssyndrom. 
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Utmattningssymtom hos studenter 
 
Stress är även ett centralt begrepp för studenter i dagens samhälle då undersökningar påvisat 
att elever känner sig mer överväldigade idag än förr, en ökning från 16% till 27% mellan 1985 
och 2002 (Brougham et al., 2009). Resultat har även visat att så mycket som 52% av 
universitetsstudenter redogör för att de upplever höga nivåer av stress under en typisk termin 
på universitetet (Brougham et al., 2009). Det är även av relevans att ta en närmare titt på just 
universitetsstudenter när det kommer till stress då det gjorts antaganden att studenter som är 
på väg ut i vuxenlivet är mer sårbara och utsatta för stress än andra och detta på grund av att 
mognad och förändring kan upplevas som hotfullt vilket resulterar i stress (Brougham et al. 
2009). 

De faktorer som kan komma att stressa universitetsstudenter är enligt tidigare 
forskningsresultat; de akademiska studierna i sig, sociala relationer, ekonomi, vardagliga 
problem och familjerelationer (Brougham et al. 2009). Man fann att det som orsakade stress 
inom dessa domäner bland annat var konflikter, otillräckliga resurser, tidspress och nya 
ansvarsområden. Alla dessa beståndsdelar leder till att studenter känner sig stressade vilket 
kan komma till uttryck i många olika former, bland annat genom koncentrationssvårigheter, 
depression, ångest, minskad livstillfredsställelse och sjukdom (Brougham et al. 2009). 

Dessa resultat visar att utmattningssymtom även förekommer hos studenter vilket innebär att 
även studiemiljön kan bidra med stressorer som i sin tur utgör risk för utmattningssyndrom. 
De visar även att faktorerna som verkar orsaka dessa har kunnat identifieras. Dock återfinns 
ingen förklaring till hur sambandet dem emellan ser ut, vilka faktorer som har en starkare och 
eventuellt mer direkt påverkan på känslan av utmattning. I denna studie kommer detta att 
undersökas i en mer avgränsad dimension med fokus på de psykosociala faktorerna som 
inverkar i arbetsmiljön. Detta görs, som tidigare nämnts, med hjälp av krav-kontroll-stöd-
modellen, en modell som är till god hjälp inom detta område.   

 
Krav- och kontrollmodellen och krav-kontroll- och stödmodellen 

 
Krav- och kontrollmodellens beståndsdelar 
 
När man undersöker hälsa och välmående i arbetslivet är krav- och kontrollmodellen en av de 
mest frekvent använda enligt Aronsson et al. (2012), som förklarar att denna utvecklades av 
Robert L. Karasek (och senare i samarbete med Töres Theorell) 1979 och fick snabbt ett stort 
genomslag inom arbets- och organisationspsykologi. Vidare förklaras att modellen innebär att 
det finns ett direkt samband mellan nivån av arbetskrav, och därmed arbetsbelastningen, och 
nivån av kontroll och handlingsutrymme i arbetet, och menar att dessa två faktorer är de mest 
betydelsefulla för hälsa och välmående.  
    
Canjuga, Läubli & Bauer (2009) menar att sambandet i Karaseks och Theorells modell ges 
utifrån två hypoteser där den första säger att jobb som innebär höga krav och låg nivå av 
kontroll över arbetet kan ge för hög psykisk och fysisk stress och belastning vilket i sin tur 
kan leda till ohälsa. Dessa typer av jobb kallar de för ”high strain jobs” och det är inom dessa 
man löper störst risk för utmattning och ohälsa. Den andra hypotesen förklarar att jobb som 
erbjuder en hög nivå av kontroll samtidigt som kraven är höga genererar välmående, lärande 
och personlig utveckling. Detta genom att den höga nivån av kontroll modererar de fysiska 
och psykiska reaktioner som höga krav kan resultera i och istället erbjuder en god 
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förutsättning för välmående. Författarna förklarar att dessa två faktorer kan kombineras på 
olika sätt för att skapa fyra olika typer av jobbsituationer där höga krav och låg kontroll kallas 
”high strain jobs” (hög stress) medan låga krav och hög kontroll kallas ”low strain jobs” (låg 
stress). Jobb som innebär höga krav och hög nivå av kontroll kallas ”active jobs” (aktiva) 
medan låga krav och låg kontroll genererar ”passive jobs” (passiva). 
    
 
Tidigare belägg för krav- och kontrollmodellens relevans för att kunna predicera utmattning 
 
Det har gjorts studier för att testa signifikansen av krav- och kontrollmodellen och resultaten 
har kunnat variera något beroende på genomförandet av undersökningen, men många studier 
talar för modellens relevans. I Tyskland genomförde Häusser, Mojzisch, Schulz-Hardt (2010) 
en studie i form av ett experiment som visade sig ge tydliga bevis för detta. I över två timmar 
fick 77 män och kvinnor arbeta vid datorer på en simulerad arbetsplats på samma gång som 
de två oberoende variablerna krav och kontroll manipulerades på så sätt att både 
arbetsbelastningen och kontrollen av farten i vilken det arbetades varierade. Både psykiska 
och fysiska indikatorer på stress mättes 7 gånger under tiden för experimentet. De psykiska 
mättes genom en subjektiv skattning av välbefinnande och de fysiska genom att mäta 
kortisolnivåer i saliven. 
    
Precis som väntat visade resultatet av deras studie att teorin ovan, som säger att reaktionerna 
som följer av höga krav kan modereras genom ökad kontroll över arbetet som utförs, stämde. 
Detta blev tydligt i och med att undersökningsdeltagarnas kortisolutsöndring i saliven, och 
därmed deras fysiologiska reaktioner, sjönk i takt med att kontrollen över arbetet ökade, vilket 
innebär att kroppens nivå av stresshormoner inte var lika hög i de fall självbestämmandet var 
högt.  
    
Trots detta tydliga resultat återfanns inte samma interaktion när undersökningsdeltagarnas 
psykologiska reaktioner bedömdes. Samma kausala samband kunde inte iakttas i deras egna 
skattningar utan de förblev förhållandevis oförändrade, vilket, enligt författarna skulle kunna 
förklaras av att de psykologiska reaktionerna inte uppstår lika snabbt som de fysiologiska, och 
att undersökningsdeltagarna av den anledningen inte hunnit känna av någon skillnad i 
välbefinnande. En annan möjlig förklaring är att skattningarna av välbefinnande inte varit 
optimalt utformade vilket kan ha medfört att den specifika psykologiska upplevelsen av 
arbetsstress inte kunnat nås. Dock kunde slutsatsen dras att det går att lindra de 
endokrinologiska reaktioner som för höga krav och arbetsbelastning kan resultera i genom 
ökad kontroll och självbestämmande. 
 
Krav-kontroll- modellen utvidgad med dimensionen stöd. 
 
Det sociala stödet och nätverket är centralt för att en människa ska känna sig uppskattad och 
omhändertagen men även för att denne ska känna att hon tillhör en grupp, ett nätverk av 
kommunikation och ömsesidig förpliktelse (Button, 2008). Enligt Lazarus (1999) och 
Väänänen, Vahtera, Pentti och Kivimäki (2005) så spelar socialt stöd en stor roll då personer 
med ett starkt socialt nätverk inte blir lika negativt påverkade av stress och konsekvenserna av 
stress så som utmattning blir inte lika påtagliga i jämförelse med de som har lågt socialt stöd. 
Detta resultat stödjs av flera andra studier bland annat av Shen, Cheng, Tsai, Lee och Guo 
(2005) som utförde en studie med sjuksystrar i Taiwan där det visade sig att de som upplevde 
mer stöd på jobbet uppvisade bättre mental hälsa. Även Jenkins och Elliots studie (2004) 
visade på att socialt stöd i arbetet verkade modererande för stress. De kom även fram till att 
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de som upplevde socialt stöd från sina kollegor tenderade att uppvisa lägre nivåer av 
känslomässig utmattning. 
Vidare så har lågt socialt stöd kopplats till försämrad psykologisk hälsa (Stansfeld, Bosma, 
Hemingway & Marmot, 1998) då lågt socialt stöd på arbetsplatsen ökade deltagarnas 
mottaglighet för psykiatriska sjukdomar. Longitudinella studier som undersökte effekten av 
ökat socialt stöd över en tolv månaders period visade att detta hade en positiv inverkan på så 
sätt att det höjde den psykologiska hälsan för deltagarna (Bradley & Cartwright, 2002). 
Emellertid så är det värt att nämna att i en studie av Bradley och Cartwright (2002) så visade 
det sig att även fast socialt stöd förebygger stress till en viss grad så verkar det endast gagna 
de som lider av mycket hög stress och därmed högre nivåer av utmattningssymtom. 
 
Upptäckterna gällande betydelsen av socialt stöd skulle kunna förklara det faktum att 
Karaseks krav- och kontrollmodell senare kom att utvidgas till att även omfatta en tredje 
dimension, nämligen socialt stöd i arbetssituationen. Aronsson et al. (2012) förklarar att denna 
innebär att höga krav och låg nivå av kontroll i kombination med svagt socialt stöd är den 
minst gynsamma arbetssituationen när det gäller hälsa och välbefinnande. Enligt denna 
utökade modell är det inte bara ökad kontroll som kan moderera de negativa effekterna som 
alltför höga krav ger utan dessa kan även dämpas med hjälp av ett stärkt socialt stöd. 
    
I en studie utförd i Sverige av Magnusson Hanson et al. (2008) har man undersökt detta. Till 
skillnad mot många andra studier på området har här valts en longitudinell studiedesign 
genomförd med hjälp av Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH), en 
enkätundersökning besvarad av 1,511 män och 1,493 kvinnor under 2003 för att sedan följas 
upp under 2006. Istället för att fokusera på specifika arbetsgrupper valdes att fånga upp ett 
stickprov av arbetande män och kvinnor i Sverige. De fick besvara frågor gällande arbetskrav, 
nivå av kontroll inom arbetet, stöd och konflikter med chefer och kollegor på arbetsplatsen 
samt nedskärningar. 
    
Resultaten av studien visade att höga krav var en av de starkaste indikatorerna på symptom på 
känslomässig utmattning hos både män och kvinnor. Vidare upptäcktes att nedskärningar och 
brist på stöd från chefer också på egen hand kunde ge symptom på negativa psykologiska 
reaktioner hos män medan kvinnor påverkades mer negativt av brist på stöd ifrån kollegor och 
en alltför låg nivå av självbestämmande. Slutsatsen som drogs var att höga krav i kombination 
med låg nivå av självbestämmande, svagt stöd på arbetsplatsen och nedskärningar kan vara 
signifikanta prediktorer på symptom på känslomässig utmattning hos både män och kvinnor. 
 
Tidigare studier visar att det finns en kunskapslucka när det gäller de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna hos studenter, men att det samtidigt finns god anledning att undersöka 
dessa mer ingående. Syftet är att undersöka hur de tre psykosociala arbetsmiljöfaktorerna 
krav, kontroll och socialt stöd inverkar på utmattningssymtom hos universitetsstudenter och 
huruvida ett samband kommer kunna iakttas. Hänsyn tas även till arbete utöver studierna då 
detta kan tänkas addera till känslan av krav och med det eventuellt ha en betydande effekt för 
upplevelsen av utmattningssymtom. Slutligen kommer en eventuell modererande effekt av 
socialt stöd undersökas på sambandet mellan krav och utmattningssymtom. Studien utgår 
ifrån dessa hypoteser: 

Hypotes 1: en hög grad av krav är förenat med en högre nivå av utmattningssymtom. 
Hypotes 2: en hög grad av kontroll är förenat med en lägre nivå av utmattningssymtom. 
Hypotes 3: en hög grad av socialt stöd är förenat med en lägre nivå av utmattningssymtom. 
Hypotes 4: en högre nivå av socialt stöd har en modererande effekt på sambandet mellan krav 
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och utmattningssymtom. 
Hypotes 5: en högre nivå av arbetsbelastning utöver studierna (mätt i antal arbetstimmar per 
vecka) stärker sambandet mellan krav och utmattningssymtom. 

 
Metod 

 
 
Undersökningsdeltagare 
 
I denna studie deltog 100 studenter från Stockholms universitet (nkvinnor = 66, nmän = 34). 
Åldern på studenterna varierade mellan 19-53 (m = 24,52, s = 5,74) år. Av de 100 deltagarna 
så uppgav 69 (69 %) personer att de arbetade utanför studierna och 31 (31 %) uppgav att de 
inte gjorde det.  Bland de som arbetade utanför studierna efterfrågades uppgift om antal 
arbetstimmar per vecka i snitt var på vi fann en spridning på 3-80 timmar/vecka. 91 deltagare 
(91 %) hade en studietakt på 100 %, 2 deltagare (2 %) hade en studietakt på 50 %, 2 hade en 
studietakt på 125 % (2 %), 2 hade en studietakt på 150 % (2 %) och de resterande 3 
deltagarna (3 %) hade studietakter på 75 %, 80 % respektive 200 %. Deltagare rekryterades på 
ett studentområde på universitetet, närmare bestämt datasalen i allhuset (Lantis), med 
motivering att stor mångfald av studieinriktningar rimligtvis förekommer där, och deltagandet 
var helt frivilligt. Deltagarna erhöll ingen ersättning för medverkan i studien och deras svar 
anonymiserades. 

Material 

En enkät kallad Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (Grossi, Perski, Blomkvist, 
Evengård & Orth-Gomér, 2003; Melamed, Kushnir & Shirom, 1992; Melamed et al. 1999; 
Shirom, Westman, Shamai & Carel, 1997) delades ut till deltagarna, innefattande etablerade 
enkätfrågor för att mäta upplevda utmattningssymtom. Ytterligare en enkät användes 
inbegripande etablerade enkätfrågår för att mäta den upplevda graden av krav, kontroll och 
socialt stöd, kallad Job content questionnaire (Amick, Bongers, Brisson, Houtman, Karasek 
& Kawakami, 1998). Måttet på utmattningssymtom innehöll 22 påståenden som deltagarna 
skulle gradera på en 7-gradig skala (1 = Nästan aldrig; 7 = Nästan alltid ). Några exempel på 
sådana frågor är ”Jag känner mig pigg” och ”Jag känner mig fysiskt utmattad”. Måtten på 
krav, kontroll och socialt stöd omfattade sammanlagt 13 påstående som skulle graderas på en 
4-gradig skala (1 = Ja, ofta, 2 = Ja, ibland, 3 = Nej, sällan, 4 = Nej, så gott som 
aldrig/aldrig). Exempel på en fråga gällande krav är ”Kräver ditt arbete en för stor 
arbetsinsats?”, exempel på en fråga gällande kontroll är ”Har du frihet att bestämma hur ditt 
arbete ska utföras?” och ett exempel på en fråga som rörde socialt stöd är ”Mina 
arbetskamrater ställer upp för mig”. Förutom dessa 35 påståenden så inleddes enkäten med 
nio frågor om basfaktorer; kön och ålder, vad och i vilken takt deltagarna studerar, om de 
arbetar utanför studierna och i så fall hur många timmar de arbetar per vecka i snitt samt två 
frågor om civilstånd och boendesituation och avslutningsvis en fråga om socialt stöd i 
privatlivet. 

Databearbetning 

Enkätinstrumentet som mäter utmattningssymtom innefattar olika stressrelaterade känslor och 
symptom. Frågor som kan räknas som positiva, till exempel ”Jag känner mig alert”, 
poängsattes genom att vända på skalan så att en skattad sjua blev en etta och en skattad etta 
blev en sjua. De frågor som kan ses som negativa, till exempel ”Jag känner att jag har fått 
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nog”, blev poängsatta precis som respondenten hade svarat, alltså en sjua blev en sjua och så 
vidare. För att sedan ge varje deltagare en sammanvägd poäng på skalan för 
utmattningssymtom så räknades ett medel av alla svaren ut. Krav-, kontroll- och stödskalorna 
poängsattes på ett liknande sätt och ett medel för svaren på respektive faktor räknades ut. 
Höga poäng på respektive skalindex innebar en hög nivå av antingen utmattningssymtom, 
krav, stöd eller kontroll. 

Initialt gjordes en korrelationsanalys för samtliga variabler (ålder, kön arbetstimmar, krav, 
kontroll, socialt stöd och utmattningssymtom), med resultat redovisat i tabell 1 som även visar 
reliabilitetsmått samt deskriptiv statistik över samtliga variabler. Vidare utfördes en hierarkisk 
multipel regressionsanalys för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
utmattningssymtom och arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och stöd, vilket gjordes i ett 
första steg. I ett andra steg lades prediktorerna kön och ålder till och i det sista steget utökades 
modellen med prediktorn arbetsbelastning (mätt i antal arbetstimmar utanför studierna per 
vecka). Syftet med att inkludera dessa prediktorer var att kunna kontrollera för dem statistiskt 
och undersöka huruvida dessa påverkar sambandet mellan krav, kontroll, socialt stöd och 
utmattningssymtom. Vidare delades stickprovet upp i två grupper med högt respektive lågt 
socialt stöd utifrån medianen (=3,5, på en 4-gradig skala) för att undersöka en eventuell 
modererande effekt på utmattningssymtom, därefter gjordes ytterligare hierarkiska multipla 
regressioner för vardera grupp där samma stegvisa prediktoruppdelning som tidigare utfördes. 
Slutligen delades stickprovet upp i ytterligare två grupper med hög respektive låg 
arbetsbelastning utanför studierna baserat på medianen för arbetstimmar (=8 timmar) för att 
undersöka en eventuell effekt på utmattningssymtom, därefter utfördes ytterligare hierarkiska 
multipla regressioner för vardera grupp där samma stegvisa prediktoruppdelning som tidigare 
utfördes. 

Procedur 

Deltagarna kontaktades personligen med frågan om de skulle kunna tänka sig att medverka i 
studien, vartefter en förklaring av vilket område (upplevelse av studiesituation) studien skulle 
behandla gavs. Givet att personen i fråga tackade ja till medverkan gavs en muntlig 
instruktion av hur enkäten skulle besvaras och tolkas, att frågorna gällde de senaste 
månaderna och att vi var intresserade av deras studiesituation samt att alla deltagares svar 
analyserades anonymt. Det förklarades även att studiemiljön skulle ses som en typ av 
arbetsmiljö i syfte att kunna tillämpa frågorna på studenter. Bortfallet blev uppskattningsvis 
10 %, det vill säga en svarsfrekvens på 90 %. 
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Resultat 

Den första hierarkiska multipla regressionen syftade till att undersöka Hypotes 1,2 och 3. 
Följande två regressioner undersökte Hypotes 4, då stickprovet delades upp i två grupper, och 
de sista två regressionerna undersökte Hypotes 5, då stickprovet även här delades upp i två 
grupper. 

Sambandet mellan krav, kontroll, socialt stöd och utmattningssymtom (Hypotes 1-3). En 
multipel regressionsanalys visade i steg ett, där bara variablerna krav, kontroll och stöd 
undersöktes, att sambandet mellan upplevda krav och utmattningssymtom var statistiskt 
signifikant, β = 0,43, p < 0,001. Dock erhölls inga signifikanta samband vad gäller upplevd 
nivå av kontroll och utmattningssymtom β = – 0,09, p = 0,347 eller gällande upplevd nivå av 
socialt stöd och utmattningssymtom β = – 0,06, p = 0,526. Andelen förklarad varians för hela 
modellen var 0,23 (R2). Efter att bakgrundsvariabler (ålder, kön och arbetstimmar) lagts till i 
regressionsmodellen i ett andra steg, och kontrollerats för statistiskt, var sambandet mellan 
krav och utmattningssymtom fortfarande signifikant, vilket presenteras i tabell 2. Dock 
återfanns fortfarande inget samband mellan upplevd nivå av kontroll samt socialt stöd och 
utmattningssymtom. 

Modererande effekt på utmattningssymtom (socialt stöd, hypotes 4). För att vidare testa om 
socialt stöd modererar sambandet mellan krav och utmattningssymtom delades deltagarna in i 
två grupper med högt respektive lågt socialt stöd. Därefter utfördes ytterligare 
regressionsanalyser för vardera grupp där sambanden mellan utfallsvariabeln 
utmattningssymtom och krav testades, medan bakgrundsvariabler återigen kontrollerades för. 
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I gruppen för lägre socialt stöd erhölls ett signifikant samband mellan krav och 
utmattningssymtom (se tabell 2). Liksom i de tidigare analysresultaten erhölls inga 
signifikanta samband mellan utmattningssymtom och de andra faktorerna. I gruppen med 
högre socialt stöd erhölls återigen ett signifikant samband mellan krav och 
utmattningssymtom och även i detta fall erhölls inga signifikanta samband för övriga faktorer. 
Dessa resultat indikerar att sambandet mellan krav och utmattningssymtom är något högre 
bland de studenter som har en lägre nivå av socialt stöd jämfört med de som har högre nivå av 
socialt stöd. Gällande den inledande frågan om socialt stöd i den privata sfären svarade 94 % 
av respondenterna att det antingenen stämde helt eller stämde ganska bra att de hade en 
särskild person som de kunde få stöd av och de resterande 6 % menade att detta påstående inte 
stämde så bra eller inte stämde alls. 

Effekt på utmattningssymtom (arbetsbelastning utöver studierna, hypotes 5). För att testa 
huruvida arbetsbelastningen utanför studierna stärkte sambanden mellan utmattningssymtom 
och krav gjordes en liknande gruppindelning för de som arbetar mer respektive mindre 
utanför studierna. Återigen kontrollerades övriga variabler för. I gruppen för de som arbetar 
mindre inkluderades även de deltagare som inte arbetar alls och spridningen inom denna 
grupp var 0-8 timmar per vecka. I gruppen som arbetade mindre erhölls ett signifikant 
samband mellan krav och utmattningssymtom (se tabell 2) men inga andra signifikanta 
samband kunde iakttas. I gruppen som arbetade mer (9-80 timmar/vecka) erhölls ett 
signifikant samband mellan krav och utmattningssymtom, inga andra signifikanta samband 
erhölls. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur de tre psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, 
kontroll och socialt stöd inverkar på utmattningssymtom hos universitetsstudenter och 
huruvida ett samband kommer kunna iakttas. Vidare undersöktes om socialt stöd hade en 
modererande effekt på utmattningssymtom och om en högre arbetsbelastning utöver studierna 
eventuellt stärker sambandet mellan krav och utmattningssymtom. 

Hypotes 1. Denna hypotes fick stöd då resultaten visar att det finns ett signifikant och tydligt 
samband mellan upplevda krav och utmattningssymtom, vilket innebär att en hög nivå av krav 
faktiskt verkar vara en bidragande faktor till att orsaka dessa. Detta går även i linje med 
tidigare forskning på området, då exempelvis Magnusson Hanson et al. (2008) kunnat 
konstatera att höga krav är en av de starkaste indikatorerna på just utmattningssymtom. En 
faktor som skulle kunna ligga bakom att detta signifikanta samband erhållits mellan 
utmattningssymtom och krav medan resultaten visar icke-signifikanta samband mellan 
utmattning och socialt stöd samt kontroll är att det möjligen lättare att uppskatta nivån av 
krav. Människors uppfattning av kontroll och socialt stöd ter sig eventuellt inte lika tydlig 
som vad deras uppfattning av vad krav är. Krav ses möjligtvis generellt sett som en negativ 
faktor som därmed är lättare att identifiera och uppmärksamma, medan kontroll som begrepp 
skulle kunna vara mer svårtolkat och därmed mindre tacksamt att göra en uppskattning av. 
Begreppet faller offer för subjektiva tolkningar och skulle kunna ses både ur en positiv samt 
en negativ synvinkel. 

När utmattningssyndromet redan är ett faktum kan tänkas att en sänkning av arbetskraven 
vore en rimlig åtgärd för att vända på processen så att individen kan återfå god fysisk och 
psykisk hälsa. Dock förklaras det i Socialstyrelsens rapport (2003) att detta kan vara 
problematiskt då undersökningar visat att denna typ av rehabilitering inte genererat den 
positiva effekt man hade trott. Bäst rehabilitering uppnås genom fokus på psykiskt välmående 
på individnivå. Just i studiesituationen ter det sig dock rimligt att det inte enbart är 
universitetets krav som känns av utan även de egna kraven på prestationer, vilket återigen 
skulle kunna resultera i att kravnivån får en större dimension än de andra faktorerna. I detta 
fall skulle man kunna tänka sig att en bättre stresshantering i samband med sänkta krav på de 
egna prestationerna skulle kunna ge en viss stresslindring. 

Hypotes 2. Som nämnt så återfanns inte ett signifikant samband mellan kontroll och 
utmattningssymtom, vilket med hänsyn till tidigare forskning skulle kunna ses som något 
förvånande. Häusser et al. (2010) kunde i sin studie bekräfta att en högre nivå av kontroll i 
arbetet faktiskt kan ha betydelse för nivån av utmattningssymtom, på så sätt att de inte blir 
lika framträdande. Det faktum att detta samband inte kunnat bekräftas i denna studie skulle 
dock kunna vara ett resultat av andra påverkande faktorer. Exempelvis har Aronsson et al., 
(2012) konstaterat att arbetsmarknaden idag i större utsträckning än tidigare är en mycket 
föränderlig plats, med mer rörelse i arbetslivet, vilket resulterar i fler karriärsbyten och mer 
frekventa uppsägningar och nyanställningar. Det har redan konstaterats att upplevelsen av 
kontroll i arbetet kan vara subjektiv och därmed individuell, men det faktum att det är mer 
ovanligt att behålla en och samma tjänst eller position genom karriären skulle kunna resultera 
i att ramverket utefter vilket nivån av kontroll avgörs och upplevs blir mer otydligt. Arbetet 
skulle kunna bli mindre avgränsat vilket leder till att individens egen arbetsroll blir svårare att 
definiera och efterfölja. Detta skulle även kunna vara applicerbart på studenter som eventuellt 
i ännu högre utsträckning upplever sin tillvaro och sysselsättning som föränderlig, och därmed 
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skulle kunna se begreppet kontroll som något som är svårt att få grepp om, vilket i sin tur gör 
det svårt att utvärdera. 

Hypotes 3. Vidare återfanns inte heller ett signifikant samband mellan socialt stöd och 
utmattningssymtom, vilket även detta skiljer sig från tidigare studier på området. Lazarus 
(1999), Väänänen et al. (2005) och Jenkins et al. (2004) har kunnat kostatera att ett starkt 
socialt nätverk kan motverka negativa reaktioner på stress, och därmed, i det fall denna är 
konstant pågående, utmattningssymtom. Vidare har Shen et al. (2005) dragit slutsatsen att 
individer som upplever en högre nivå av stöd i jobbet uppvisar bättre mental hälsa. En 
anledning till att dimensionen socialt stöd inte genererat någon direkt signifikant effekt på 
utmattning kan möjligtvis bero på att studerandet är annorlunda utformat än arbetet som utförs 
på arbetsplatser. Prestationer inom studierna är i större utsträckning mer individuella och 
påverkar därmed ofta bara den enskilda individen, medan man på arbetsplatsen ofta kan 
tänkas jobba i team eller enbart ansvara för en del av det totala arbetet, vilket skulle innebära 
att samarbete och kontakt kollegor emellan är en nödvändighet. Detta skulle kunna resultera i 
att vikt och påverkan av den sociala dimensionen faller bort inom studierna. 

Det gjordes ett försök till att åskådliggöra effekten av socialt stöd i den privata sfären, alltså 
utanför studierna, genom en inledande fråga i enkäten som handlade specifikt om privat 
socialt stöd. På grund av den bristande spridningen i svaren på denna fråga kunde inga direkta 
slutsatser dras kring denna faktor. Då 94 % av respondenterna svarade att det stämde helt eller 
stämde ganska bra att de hade en särskild person de kunde få stöd av är det svårt att se hur 
stor modererande effekt privat socialt stöd verkligen har på utmattning och därför kan inga 
uttalanden göras om detta. Med en större spridning på denna fråga så hade sambandsanalyser 
kunnat göras för att åskådliggöra effekten av privat socialt stöd på utmattning vilket kan vara 
av intresse för framtida studier om urvalsgruppen exempelvis utökas. 

Hypotes 4. Trots att ett direkt signifikant samband inte kunnat iakttas mellan socialt stöd och 
utmattningssymtom indikerar resultaten att sambandet mellan krav och utmattning är aningen 
starkare bland de respondenter som har en lägre nivå av socialt stöd. I enlighet med detta har 
ett svagare samband mellan krav och utmattning kunnat iakttas hos gruppen som angett en 
högre nivå av socialt stöd. Denna modereande effekt ter sig rimlig med hänsyn till ovan 
nämnda studier på socialt stöd. Dock skulle det kunna argumenteras att denna skillnad 
grupperna emellan inte är särskilt stor, vilket skulle kunna förklaras av det faktum att 
spridningen i svaren för nivå av socialt stöd inte varit speciellt stor, och att medianen i 
mätningen var 3,5 av 4. Den uppdelning som gjorts har alltså gjorts på en hög nivå inom 
skalan, och kombinerat med låg spridning skulle detta kunna förklara varför en jämförelse av 
grupperna ger någorlunda svag effekt. Oavsett storlek på skillnaden i resultatet så finns det 
likväl en synbar effekt av socialt stöd på sambandet mellan krav och utmattning, vilken går i 
linje med hypotesen gällande detta, dock behöver denna faktor undersökas närmare för att 
kunna dra några definitiva slutsatser då en naturlig variation inom subgrupperna kan ligga till 
grund för denna effekt. 

Hypotes 5. Gällande antal arbetstimmar utöver studierna indikerar resultatet att sambandet 
mellan utmattning och krav är starkare bland de studenter som har en hög arbetsbelastning 
utöver studierna, medan detta samband är svagare bland de som har en låg (eller ingen) 
arbetsbelastning. Det ter sig därmed rimligt att misstänka att en högre arbetsbelastning vid 
sidan av studierna resulterar i att nivån av krav ökar, och med det, nivån av 
utmattningssymtom. Även detta är i enlighet med tidigare studier. Exempelvis den tidigare 
nämnda av Häusser et al. (2010), vilken även den betonade effekten av höga krav på nivå av 
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stress, som den initiala reaktionen. Följaktligen kan det eventuellt diskuteras att kravnivå 
skulle kunna ha en påverkan på utmattningssymtom även bland universitetsstudenter. 
Nämnvärt är dock att spridningen av antal arbetstimmar var ojämnt fördelad i de båda 
grupperna, där grupp ett (0-8 timmar/vecka) haft en liten spridning och grupp två (9-80 
timmar/vecka) en stor sådan. Dessutom låg en majoritet av respondenterna i grupp två i 
närheten av grupp ett i antal timmar, vilket totalt sett genererat en relativt låg spridning. Detta 
innebär att vidare utredning, som förhoppningsvis kan ge större spridning skulle kunna styrka 
indikationerna ytterligare. 

Metoddiskussion 
 
När det kommer till validiteten och reliabiliteten av studien finns det vissa faktorer som kan 
ha spelat in för att äventyra resultaten. En av dessa faktorer är det faktum att vissa av 
respondenterna inte läste enkättexten där det stod att ”arbetssituation” skulle tolkas som 
”studiesituation” och detta kan ha påverkat resultatet. En annan faktor är antalet frågor för 
skattandet av kontroll. Dessa skulle eventuellt behöva utökas eftersom enkäten endast 
innehåller två frågor om detta vilket kan kännas som lite tunt underlag för dimensionen 
kontroll. Ännu en faktor som kan vara av betydelse är att vissa respondenter kanske har 
fritidsaktiviteter som de spenderar mycket tid på utanför arbetet vilket är något som enkäten 
inte tog hänsyn till. Detta skulle kunna påverka resultatet både negativt och positivt. Det 
positiva i fritidsaktiviteter är att de kan öka nivån av tillfredsställelse hos människor och på så 
sätt bidra till lägre nivåer av utmattningssymtom. Det kan även vara negativt i den mening att 
vissa fritidsaktiviteter är alltför tidskrävande och kanske kan generera en känsla av minskade 
resurser att hantera övriga aspekter i tillvaron, så som arbete, och därmed ge ökad känsla av 
krav samt förlust av kontroll på arbetsplatsen. Slutligen borde faktumet att vissa respondenter 
kanske tar antideprissiva eller ångestdämpande mediciner som kan påverka det generella 
sinnestillståndet, det kan lindra utmattningssymtom och därmed minska sambanden mellan 
utmattningssymtom och krav, stöd samt kontroll. På grund av dessa faktorer bör vidare, mer 
omfattande forskning utföras kring ämnet där mer hänsyn tas till dessa omständigheter. 

Det faktum att studien inte mätt faktorerna av intresse över tid resulterar i att slutsatser inte 
kan dras när det gäller kausaliteten faktorerna emellan. Däremot har tidigare longitudinella 
studier visat på att högt socialt stöd över en längre tid har en positiv inverkan på den 
psykologiska hälsan (Bradley & Cartwright, 2002), ett resultat som möjligen hade nåtts 
genom en longitudinell studie. Det faktum att den dessutom utfördes på studenter och inte på 
en arbetsplats kan ha haft en påverkan på resultatet. Studenter upplever troligen inte sin 
”arbetssituation” på samma sätt som folk på en faktisk arbetsplats och enligt Brougham et al. 
(2009) så skiljer sig även stressorerna mellan studenter och arbetande. Dels skulle studenter 
med mer utmattningssymtom kunna uppfatta sin situation som mer krävande just för att de 
inte mår så bra. Men det skulle även kunna bero på att kontrollaspekten exempelvis kan tolkas 
olika av studenter och även av folk på arbetsplatser. Vissa blir troligen mer stressade av för 
mycket kontroll och föredrar att lägga över ansvaret på andra och trivs med detta medan andra 
människor kanske upplever en minskad nivå av stress om de känner att de har allt under 
kontroll, detta är förmodligen en mycket subjektiv upplevelse. Det är även olika hur man ser 
på studierna och hur dessa hanteras. Tentor och deadlines skulle kunna göra att somliga tycker 
att arbetet är väldigt uppstyrt och att kontroll saknas i det avseendet, medan somliga istället 
skulle kunna uppleva att detta ger en förutsägbarhet som därmed inger en större känsla av 
kontroll. I de fall studenter upplever att kontroll saknas i studierna kanske tiden däremellan, 
då man egentligen har kontroll över sin egen tid och prestation, kanske faller bort då den inte 
uppfattas som det. Men denna kontroll kanske i själva verket gör att man på en 
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undermedveten nivå känner att man har kontroll och därmed håller stressen borta. Detta skulle 
i sådana fall inte synas i undersökningen då dessa hypotetiskt hade fyllt i låg kontroll och låg 
nivå av utmattningssymtom. 

Vidare visade sig studien omfatta en relativt homogen åldersgrupp, där bristen på spridning 
skulle kunna vara betydelsefull för resultatet. Det skulle kunna vara så att olika åldersgrupper 
hanterar stressrelaterade situationer på olika sätt och inte upplever krav och kontroll på 
samma sätt och då skulle kanske även betydelsen av socialt stöd både privat och i 
arbetet/studierna komma att ändras. Gällande begränsningar för generaliserbarheten i studien 
så kan valet av studentområde haft en påverkan då det är en relativt begränsad yta dock kan 
spridningen av studieinriktning antas vara stor på en så pass allmän plats. Frågan är om de 
studenter som befann sig i datasalen vid just detta tillfälle kan ses som representativa för alla 
Stockholms studerande. Vidare så kan det ses som positivt för generaliserbarheten att 
bortfallet var relativt litet (uppskattningsvis 10 %) eftersom informationen som faller bort 
troligen inte skulle ha en så stor inverkan på resultatet. Det är dock värt att resonera kring 
huruvida de 10 % som valde att inte besvara enkäten hade något gemensamt eller skulle 
tillföra någon ny information av värde till studien. Hypotetiskt sett skulle kunna tänkas att de 
som valde att inte svara på enkäten upplevde en högre nivå av stressrelaterade 
utmattningssymtom och därav inte kunde avvara tid för medverkan i undersökningen. Utifrån 
dessa begränsningar bedöms generaliserbarheten inte sträcka sig längre än till Stockholms 
universitets studenter. 

Slutsatser 

I denna studie återfanns alltså ett statistiskt signifikant samband mellan utmattningssymtom 
och upplevda krav vilket bekräftade hypotes 1, men inga signifikanta samband gällande 
utmattningssymtom och de resterande två psykosociala arbetsmiljöfaktorerna kontroll samt 
socialt stöd. Intresseväckande resultat påträffades även när undersökningsdeltagarna delades 
upp i högt respektive lågt socialt stöd, samt även hög respektive låg arbetsbelastning utöver 
studierna. Som tidigare nämnt verkade ett lågt socialt stöd samt en hög arbetsbelastning 
utöver studierna stärka sambandet mellan krav och utmattningssymtom vilket är värt att 
nämna. Dessa resultat bekräftar både hypotes 4 samt 5, men de skulle onekligen tålas att 
utvecklas vidare för att kunna undersöka huruvida en kombination av högt socialt stöd samt 
låg arbetsbelastning utöver studierna skulle kunna agera modererande för utmattningssymtom, 
och möjligen även motverka det.  
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