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 A survey regarding experiences of stress, health and related factors among Swedish 
physiotherapy students.

-A quantitative study

Abstrakt

Bakgrund. Studenter upplever mycket stress i sin vardag och tidigare undersökningar visar 

att studenter inom hälsovetenskapliga utbildningar är mer stressade än övriga studenter. Vi 

saknade undersökningar gjorda på svenska sjukgymnaststudenter och valde därför att 

kartlägga upplevd stress, hälsa och fysiska aktivitetsvanor i denna studentgrupp. Syfte. Syftet 

med denna studie var att kartlägga hur sjukgymnaststudenter i termin 1 och 5 på universitet 

och högskolor i Sverige upplever sin fysiska och psykiska hälsa och stressnivå samt olika 

stresspåverkande faktorer såsom studieförhållanden och fysiska aktivitetsvanor.

Metod. Kartläggningen genomfördes i form av en webbenkätstudie. Enkäten skickades ut till 

sjukgymnaststudenter i termin 1 och 5 på sju av Sveriges åtta utbildningsorter för 

sjukgymnaststudenter. Enkäten sattes samman, i största möjliga mån, av redan reliabla och 

validerade enkätfrågor och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS 15.0.

Resultat. Svarsfrekvensen var 36 % (187 personer). 85,1 % av respondenterna upplevde sig 

ha bra eller mycket bra allmänhälsa och 87,1 % av respondenterna motionerade regelbundet, 

det vill säga minst 30 minuter om dagen. Ett index på psykiskt välbefinnande visade att 39,4 

% av respondenterna hade nedsatt psykiskt välbefinnande och 32,1 % av respondenterna

kände sig stressade. De mest stressande faktorerna respondenterna upplevde var brister i 

pedagogik, studiemiljö, hög och opåverkbar arbetsbelastning, ekonomisk oro samt oro inför 

framtida yrke. Förekomsten av stressorer var högre i termin 5 än i termin 1. Konklusion.

Antalet sjukgymnaststudenter i vår studie som hade nedsatt psykiskt välbefinnande och som 

upplevde sig stressade var mycket högt. Förekomsten av stressorer var högre i termin 5 än i 

termin 1. Vanligt förekommande stressorer var att lärarna inte gav tillräcklig feedback, att 

studiebelastningen var för hög och studiesituationen svår att påverka Inget samband mellan 

fysisk aktivitet och självupplevd stress förekom.

Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsa, sjukgymnaststudenter, stress, stressorer, studiemiljö.
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Bakgrund

Ordet stress kommer från engelskan och betyder tryck, spänning (1). Stress som begrepp 

introducerades av fysiologen Hans Selye (2). År 1936 upptäckte Selye ett syndrom som 

uppstår vid fysiska påfrestningar såsom kyla, kirurgiska ingrepp, överdrivet muskelarbete, 

icke dödliga doser av vissa mediciner eller droger med mera. Han menade att syndromet 

uppkom i tre steg:

1) Alarmreaktion, aktivering av sympatiska nervsystemet.

2) Försvar, förflyttning av kroppens energiförråd. Tillväxten i kroppen minskar till fördel 

för produktion av stresshormoner.

3) Utmattning, försvagad motståndskraft i olika organsystem (3).

Den stress som Selye beskriver är fysisk stress, det vill säga den uppträder på grund av olika 

direkta fysiska påfrestningar på individen. Idag talar man också mycket om den psykologiska 

och sociala stressen. Denna stress uppstår hos oss människor på grund av att vi är tillräckligt 

intelligenta för att, med tankens hjälp, kunna jaga upp oss själva. Vi tar ut bekymmer och 

problem i förväg genom att tänka på dem och oroas inför dem. Vi är också känslomässiga 

varelser som upplever ångest, ilska och spänningar då vi ställs inför känslosamma problem. 

Även dessa psykologiska stressmoment leder till kroppsliga reaktioner (4). Stress kan vara 

positiv eller negativ. Den positiva stressen kan ha en motiverande effekt och uppträder då det 

finns en balans mellan de krav som ställs på individen och dennes förmåga att hantera kraven. 

Negativ stress kommer utav en obalans mellan kraven och individens förmåga att hantera 

dem. Detta behöver inte bara innebära att kraven är för höga, utan den negativa stressen kan 

också uppstå på grund av att kraven är för låga och inte ger individen tillräckligt med 

motivation och utmaning. En annan viktig faktor som avgör om stressen blir positiv eller 

negativ är huruvida individen upplever sig kunna påverka och ha kontroll över sin situation 

eller inte. Utan möjlighet att påverka och kontrollera sin situation blir stressen negativ och 

tvärtom (1,5). Faktorer som framkallar stress kallas för stressorer (2).

Tidigare forskning har visat att studenter upplever mycket stress i sin vardag, bland annat från 

skola, ekonomi, extra arbete, framtiden och hemmet (6). I en enkätstudie från statistiska 

centralbyrån [SCB] deltog 5293 svenska högskolestudenter. Där framgick det att sju av tio 

svenska studenter kände sig stressande flera dagar i veckan våren 2007 (7). Tidigare

nationella och internationella studier som gjorts på studenter inom olika hälsovetenskapliga 
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utbildningar har visat att dessa studenter är väldigt stressade (8, 9, 10, 11). Studerande på 

hälsovetenskapliga utbildningar och civilingenjörsutbildningar i Sverige upplever i större 

utsträckning än övriga studentkategorier att studietakten är för hög (12). 

Exempel på andra stressorer bland studenter som framkommit i tidigare studier är 

examinationsoro, svårigheter med studierna, tävlan mot kamrater (13,14), färre timmars sömn, 

att flytta hemifrån (13), hög arbetsbelastning, förhållandet till patienter, brist på fritid, oro 

över ekonomin och en ansträngd relation till fakulteten (14). Att känna stöd från ledning och 

kollegor, i studentens fall lärare och studiekamrater, anses vara en av de viktigaste faktorerna 

för att minska stress och ohälsa (5). Eftersom skolan och studierna präglar en så stor del av 

studenternas tillvaro kan skuldkänslor och stress utlösas av att studenterna inte upplever sig ha 

tillräckligt med tid över för familj och vänner (8). Nästan 40 % av studenterna i Sverige 

upplever det svårt att kombinera studierna med privatlivet, och familjesituationen har stor 

betydelse för detta (7). En studie gjord på studenter vid ett stort universitet i USA visade att 

det finns ett samband mellan social kompetens och stress. De studenter som uppvisade brister 

i social kompetens upplevde också en högre stressnivå, medan studenter med hög social 

kompetens upplevde sig vara mindre stressade. Hög social kompetens ger större möjligheter 

att skaffa ett socialt nätverk (15). Ett nätverk av vänner som ger emotionellt stöd i stressade 

situationer kan göra stressen lättare att hantera (1, 5, 15). Många studenter har flyttat till en ny 

stad för att gå sin utbildning. Detta innebär att de lämnat sitt tidigare sociala nätverk, i form av 

familj och vänner, och måste nu skaffa ett nytt. Att hitta nya vänner verkar i sig vara ett stort 

stressmoment främst för de studenter som just påbörjat sin utbildning, men även för studenter 

i de högre terminerna (10,13). Trots att familjen och vännerna har stor betydelse för 

studenternas välmående avstår ca 50 % av Sveriges studenter från att åka hem och hälsa på 

släktingar på annan ort, detta på grund av brist på pengar (7).

Oro över ekonomin kan i många fall vara en stressor för studenter vid hälsovetenskapliga 

utbildningar (9). SCBs studie visade att 60 % av alla studenter tyckte att deras ekonomi 

påverkade studierna negativt. Bland studerande19-29 åringar försörjde sig över 90 % helt eller 

delvis på studiebidrag och lån från Centrala Studiestödsnämnden [CSN] (7). I en annan studie 

kom de fram till att studenter som hade lån uppvisade sämre studieresultat i skolan (16). Detta 

kan bero på att de studenter som var oroliga över sin ekonomi också blev stressade av den och 

stress kan ha en negativ påverkan på studieresultaten (16, 13, 14). Över hälften (56 %) av 

studenterna på hälsovetenskapliga utbildningar avstod från inköp av kurslitteratur på grund av 
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brist på pengar, det är 6 % fler jämfört med samtliga studenter där 50 % avstod från inköp av 

kurslitteratur (7).

Även den omgivande fysikaliska miljön har visat sig ha en stor betydelse för studenters

välbefinnande, beteende och inlärningsförmåga (17,18). Eftersom skolan är studenternas 

arbetsplats påverkar miljön på skolan studentens stressupplevelse. Det kan därför vara 

väsentligt att titta på hur studenterna upplever sin studiemiljö vid undersökning av deras 

stressnivå. Det finns faktorer i miljön som kan verka direkt stressande, som till exempel hög 

ljudnivå, klassrummens utformning samt brist på utrustning och material (9). Buller kan vara 

stressande både fysiskt och psykiskt. Detta eftersom det orsakar muskelspänningar då vi 

försöker sortera bort de oväsentliga ljuden samt för att en del av den mentala aktiviteten går åt 

till att försöka skärma av ljuden och koncentrera sig på det man gör. Även andra personers 

konversationer kan göra det svårt att koncentrera sig då människan är gjord för att reagera på 

mänskligt tal. Temperaturen på arbetsplatsen är viktig, endast små temperaturavvikelser kan 

leda till spänningar och stress. Vid för låg rumstemperatur försämras muskelfunktionen vilket 

gör att kroppen spänner sig. För hög rumstemperatur har en negativ inverkan på 

koncentration, uppmärksamhet och omdöme (5). Den optimala rumstemperaturen i ett 

klassrum är runt 20-22 grader (19). Dålig ventilation kan leda till att man blir trött, får svårt 

att koncentrera sig och får huvudvärk på grund av att syrehalten i luften blir för låg. 

Ventilationen i klassrummen ska vara lätt att anpassa efter hur många personer som befinner 

sig där och personalen bör ha kunskap om hur man använder ventilationssystemet (19). Bra 

arbetsbelysning är också viktigt ur stressynpunkt. Vid till exempel datorarbete är det viktigt 

att det finns tillräckligt med ljus och att det inte bländar, detta för att man inte ska hamna i en 

ogynnsam arbetsställning där man skjuter fram huvudet för att se ordentligt (5).

Fysisk aktivitet har teoretiskt sett en stresshämmande effekt genom att endorfin- och 

neutrofinsystemen i hjärnan påverkas. Dessa hormoner ökar välbefinnandet och minskar 

sympatikuspåslaget som annars är högt vid stress. En studie har visat på att ett stort intresse 

för en viss sport kan få en ökad självkänsla i och med utövandet av denna (20), och god 

självkänsla förutspår en bättre fysisk och psykisk hälsa (21). Med hjälp av fysisk aktivitet kan 

kroppen få utlopp för muskelspänningar och förhöjda energi- och hormonnivåer som skapats 

av stress (5). Vila och återhämtning är minst lika viktigt som fysisk aktivitet. Vilan går inte att 

lagra utan behövs varje dag, det är därför viktigt att balansera aktivitet och vila. En god 

nattsömn är viktig för den fysiska och psykiska återhämtningen. Stressande tankar kan störa 

sömnen och den viktiga djupsömnen kan bli otillräcklig (5). 
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Sjukgymnastyrket är ett relationsyrke och inom denna kategori av yrken finns en stor risk för 

mental stress på grund av att man känner sig otillräcklig (5). Studenter vid hälsovetenskapliga 

utbildningar känner sig också mycket riktigt stressade på grund av att relationen med 

patienterna kan vara svår att hantera. En annan stressor för studenterna är att de upplever sig 

ha brister i sina kliniska kunskaper (14).

Vi saknar undersökningar som är gjorda på sjukgymnaststudenter. Det finns flera 

undersökningar gjorda på stress hos läkar- och sjuksköterskestudenter, men näst intill inga 

gjorda på studenter inom övriga hälsovetenskapliga utbildningar. Det finns framförallt ett 

brisfälligt underlag för hur stressituationen ser ut för sjukgymnaststudenterna vid de svenska 

universiteten/högskolorna eftersom flertalet av de studier som finns i dagsläget är utländska. 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur sjukgymnaststudenter i termin 1 och 5 på 

universitet och högskolor i Sverige upplever sin fysiska och psykiska hälsa och stressnivå 

samt olika stresspåverkande faktorer såsom studieförhållanden och fysiska aktivitetsvanor. 

Frågeställningar

1) Hur upplever studerande i termin 1 och 5 som går sjukgymnastprogrammet vid svenska 

universitet och högskolor sitt fysiska och psykiska hälsotillstånd, allmänhälsa och sin 

stressnivå?  

2) Hur upplever de studerande sina studieförhållanden (avseende studiemiljö, kommande 

yrkesroll, psykosociala faktorer, studiebelastning och fysikaliska miljöfaktorer)?  

3) Vilka fysiska aktivitetsvanor har de studerande och hur upplever de att fysisk aktivitet 

påverkar olika faktorer som inverkar på upplevd stress och fysisk och psykisk hälsa.

4) Hur korrelerar aktivitetsgraden, det psykiska välbefinnandet, den självupplevda stressen, 

den självupplevda allmänhälsan och synen på om fysisk aktivitet minskar stress?
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Material och Metod

Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen var samtliga sjukgymnaststudenter i termin 1 och 5 (570studenter) på 

Sveriges åtta utbildningsorter för sjukgymnaster. Vi valde att studera studenter i termin 1 och 

5 eftersom det i tidigare studier visat sig att stressen och stressorerna varierar under 

utbildningens gång. I dessa studier var det termin 1 och 5 som studerades vilket gav oss ett 

bra material att jämföra med (13). Mälardalens högskola hade, vid tillfället för utskicket av 

enkäten, inte någon termin 1 och 5 och därför exkluderades skolan från undersökningen. Vid 

tiden för enkätutskicket hade vi inte fått in någon lista över e-postadresserna till studenterna i 

termin 1 på Uppsala universitet, vilket innebar att vi tvingades exkludera även dessa 47 

studenter från undersökningen. Fyra studenter, en i termin 1 och tre i termin 5, från de skolor 

som skickat e-postlistor exkluderades på grund av att de saknade e-postadresser. Efter 

ovanstående exkluderingar skickades enkäten slutligen till 523 (92 %) sjukgymnaststudenter. 

Procedur

Första kontakten med skolorna togs via programansvariga på respektive utbildningsort, de 

fick information och tillfrågades om enkätstudien fick genomföras. De programansvariga 

hjälpte oss att införskaffa studenternas e-postadresser varefter kontakt togs med 

sjukgymnaststudenterna. Via ett informationsbrev till studenternas e-post tillfrågades 

studenterna om de kunde tänka sig att medverka i enkätundersökningen (bilaga 1). I samma 

meddelande medföljde information och instruktioner för hur de, med hjälp av en bifogad länk 

till enkäten, skulle gå tillväga om de valde att delta i studien. Enkäten var organiserad som en 

webbenkät. Webbenkäten lades ut med hjälp av företaget Atrologiks program för 

webbenkäter, Query & Report. De inkomna svaren registrerades automatiskt i Artologiks 

databas. Alla svarsdata raderas från Artologiks databas inom 18 månader efter 

undersökningsperiodens slut. Svarsdatan exporterades till en excel-fil och sedan vidare till 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] 15.0 för vidare 

bearbetning. Målsättningen var att få minst 60 enkätsvar från respektive termin. Enkäten 

fanns tillgänglig för studenterna att svara på från den 15 mars till den 1 april 2008. En 

påminnelse skickades den 24 mars till alla studenter som då ännu inte hade svarat. 
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Mätinstrument

Det finns många olika faktorer i studenternas situation som kan ha en stressande effekt. Vi 

valde att studera några områden som vi tror kan ha stor påverkan på studenternas upplevda 

stress och hälsa. En enkät konstruerades av författarna för att svara mot studiens syfte. En 

pilotenkät testades på en pilotgrupp innan den fick sin slutgiltiga utformning och lämnades ut 

till undersökningsgruppen. Enkäten bestod av redan reliabla och validerade enkätfrågor, med 

undantag av en del som tas upp närmare i texten nedan. Samtliga frågor i enkäten var slutna

och skrivna på- eller översatta till svenska. Enkät, se bilaga 2.  

Bakgrundsinformation.

Fråga 1 till 4 behandlade bakgrundinformation i form av skola, termin, kön och ålder.

Stress och hälsa.

Stressen och hälsotillståndet mättes med hjälp av utvalda delar av Folkhälsoinstitutets [FHI]

nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” som omfattar frågor om den fysiska och 

psykiska hälsan och om stressnivå (22).

Studiemiljö.

För att mäta studenternas uppfattning om vilka stressorer som finns i deras studiemiljö 

använde vi Higher Education Stress Inventory [HESI] i svensk version som består av 33 

frågor (23). Delar ur arbetsmiljö enkäten MM 040 (miljömedicin) (24) användes för att mäta 

studenternas uppfattning om skolornas fysikaliska miljö. 

Fysisk aktivitet. 

Studenternas utövande av fysisk aktivitet mättes med frågor ur ”Hälsa på lika villkor” (22) 

och deras tankar om hälso- och stressrelaterade faktorer som påverkas av den fysiska 

aktiviteten mättes med frågor som bygger på en utvald del, ”del C Den fysiska aktivitetens 

betydelse för mig” ur The Transtheoretical Model [TTM] formulären (25). När vi testade 

pilotenkäten fann vi att respondenterna upplevde att TTM-frågorna var svårtolkade och vi 

beslöt oss därför för att modifiera frågorna och svarsalternativen. Detta innebär att denna del 

av enkäten (fråga 21-30) inte är validerad eller reliabilitetstestad, och att resultaten från denna 

del av enkäten inte kommer att kunna jämföras med andra studier som använt sig av TTM-

formulären. 
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Analys av svarsmaterial

Stress och hälsa.

Vi valde att redovisa våra resultat, på de frågor som tagits ur FHI:s enkät (26),  i enlighet med 

FHI för att på detta vis få en jämförelse grupp till våra resultat. Det är också anledningen till 

att alla frågor inte redovisas på samma vis. På frågan om studenternas allmänna hälsotillstånd

(fråga 5), slog vi ihop svarsalternativen ”Bra” och ”Mycket bra” samt ”Dåligt” och ”Mycket 

dåligt” i resultatredovisningen. Svaret ”Någorlunda” behölls som det var. Det betyder att de 

fem olika svarsalternativ som fanns redovisas som tre. Frågorna om förekomsten av fysiska 

och psykiska stressymtom (fråga 7) hade tre svarsalternativ men i resultatet slogs alternativen 

”Ja, lätta besvär” och ”Ja, svåra besvär” på frågorna om huvudvärk, migrän (7:2), öronsus, 

tinnitus (7:5), mag/tarmbesvär (7:6) och övervikt/fetma (7:7) ihop till svaret ”ja, lätta/svåra 

besvär”. På frågorna om värk i skuldror, axlar, nacke (7:1), ängslan, oro, ångest (7:3) och 

trötthet (7:4) redovisas endast svarsalternativet ”Ja, svåra besvär”. Ett index för nedsatt 

psykiskt välbefinnande räknades ut med hjälp av 11 frågor (fråga 8-18). Maxpoängen är 11 

och brytpunkten för nedsatt psykiskt välbefinnande sattes vid ≥3 poäng. På frågan avseende 

stress (fråga 19) redovisas de som har svarat ”Ganska mycket” och ”Väldigt mycket” som 

”Ja”.

Studiemiljö.

I enlighet med tidigare identifierade faktorer (27) grupperades 24 av de 33 HESI påståendena 

i sju olika undergrupper: Oro inför framtida yrke (fråga 33, 44, 50), Dåligt studentklimat (34, 

37, 39, 41, 48) Brister i pedagogik och studiemiljö (32, 35, 36, 46, 49, 51, 56) Hög och 

opåverkbar arbetsbelastning (31, 60, 61) Otillräcklig feedback (38, 63) Dåligt engagemang 

(40, 47) och Ekonomisk oro (42, 58). Vid redovisning av resultatet vändes skalan för 

påståendena 32, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 56, 57 och 63 vilka från början beskrev frånvaro av 

stressorer, så att höga HESI poäng på ett påstående betyder att den är en stressfaktor (27). Det 

fanns fyra svarsalternativ och på samtliga slog vi ihop de positiva svarsalternativen ”Stämmer 

ganska bra” och ”Stämmer precis” till svaret ”Ja” i resultatet för att underlätta för läsaren. De 

två negativa svarsalternativen redovisas ej i resultatet. Frågor om fysikaliska miljöfaktorer 

(fråga 64-68) hade tre svarsalternativ, svaren ”Ja, ofta” och ”Ja, ibland” slogs i resultatet 

samman till ”Ja”. Svaret ”Nej, aldrig” redovisas ej i resultatet.  
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Fysisk aktivitet.

För att kunna jämföra våra respondenters svar med de svar FHI redovisat på frågan om hur 

mycket studenterna ägnade sig åt fysisk aktivitet (fråga 20) valde vi att, liksom de, slå ihop 

två av de fyra svarsalternativen ”Måttlig regelbunden motion på fritiden” och ”Regelbunden 

motion och träning” till ”Regelbunden motion, ≥ 30 min per dag”. I resultatet redovisas alltså

tre olika grupper ”Stillasittande fritid”, ”Måttlig motion på fritiden” och ”Regelbunden 

motion, ≥ 30 min per dag”(26). Frågor om den fysiska aktivitetens betydelse (fråga 21-30) 

hade fem svarsalternativ. För att förenkla läsningen valde vi att dela upp svarsalternativen i en 

positiv och en negativ grupp. Endast den positiva gruppen, som är en hopslagning av 

svarsalternativen ”Stämmer relativt bra”, ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer mycket bra”, 

redovisas i resultatet som ”Ja”.

Data bearbetades i Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] 15.0. Pearson Chi två 

testet användes för att beräkna signifikans mellan termin 1 och termin 5. Chi två användes 

eftersom våra variabler var nominala, det vill säga att de inte var kontinuerliga då vi valde att 

dela upp dem i kategorier tillexempel ”Ja” och ”Nej” för att förenkla läsningen av resultatet

(28). Ett p värde < 0,05 betraktas som statistiskt signifikant skillnad. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient användes för att beräkna korrelation mellan variablerna 

självupplevd allmänhälsa, självupplevd stress, frekvens av fysisk aktivitet, nedsatt psykiskt 

välbefinnande och synen på om att fysisk aktivitet minskar stressen. Alla ursprungliga 

skalsteg från enkäten användes vid denna beräkning. Spearmans rangkorrelationskoefficient 

valdes eftersom det tar hänsyn till att våra variabler var ordinala, det vill säga att de endast 

hade ett fåtal svarsalternativ, och att svaren inte var normalfördelade (29). Vi valde att 

undersöka korrelationen mellan ovanstående variabler på grund av att de var övergripande 

faktorer samt att respondenternas resultat på dessa variabler motsade våra hypoteser om 

sambandet mellan variablerna. Våra hypoteser var att fysisk aktivitet har en hälsofrämjande 

och en stresshämmande effekt och att det finns ett samband mellan stress, nedsatt psykiskt 

välbefinnande och dålig allmänhälsa.
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Etik

Vi ansåg att vår enkät inte har någon fysisk eller psykisk påverkan på testpersonerna. Ett 

etiskt dilemma i vår studie var att på en liten skola kan för mycket bakgrundsfakta i enkäten 

göra det lätt att identifiera de personer som svarat på den, då framförallt minoritetsgrupper. 

Detta förebyggdes genom att inkomna svar inte kan kopplas till enskilda individer samt att vi 

inte publicerat enskilda svar eller svar från små grupper som kan vara lätta att identifiera. För 

att kunna skicka en påminnelse till dem som inte svarat på enkäten var vi tvungna att använda 

en funktion som gjorde att vi kunde se en separat mail-lista för dessa personer.   
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Resultat

Av 523 sjukgymnaststuderande var det 187 (36%) som svarade. Av respondenterna gick 87 i 

termin 1 och 100 gick i termin 5. Det var ingen signifikant skillnad mellan termin 1 och 5 vad 

gäller kön och ålder som annars hade kunnat påverka resultatet vid vidare jämförelser av 

andra variabler mellan terminerna (tabell 1).

Tabell 1. Procentuell fördelning för skola, termin, kön och ålder redovisat för samtliga 

respondenter, samt för termin 1 och termin 5 var för sig.

p-värde= signifikans mellan terminerna 1 och 5 (Pearson Chi två test)
ns= ingen signifikans (p >0,05)
n = antal respondenter

Stress och hälsa

Angående respondenternas självupplevda allmänna hälsotillstånd, svarade en mycket liten del 

av den totala gruppen att de hade dålig hälsa och 85,1 % svarade att de hade bra eller mycket 

bra hälsa. På frågan om respondenterna hade någon långvarig sjukdom, besvär efter 

olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem svarade ca en fjärdedel ja 

(tabell2). 

Totalt (%)
n = 187 

Termin 1 (%)
n = 87 

Termin 5 (%)
n = 100 

p-värde

Skola  
Göteborg 6,4 6,9 6,0
Linköping 23,0 20,7 25,0
Luleå 12,8 14,9 11,0
Lund 15,5 16,1 15,0
Stockholm 20,3 25,3 16,0
Umeå 10,7 16,1 6,0
Uppsala 11,2 0 21,0
Termin 46,5 53,5
Kön ns
Man 24,2 26,7 22,0
Kvinna 75,8 73,3 78,0
Ålder ns
Under 20 1,6 3,4 0
20-25 69,0 70,1 68,0
26-30 15,5 12,6 18,0
30-35 5,9 8,0 4,0
36-40 5,3 2,3 8,0
Över 40 2,7 3,4 2,0
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Av de psykiska och fysiska besvär som undersöktes i studien var de vanligaste återkommande 

mag-/tarmbesvär och huvudvärk och migrän. Ytterst få upplevde problem med 

öronsus/tinnitus, ängslan, oro eller ångest, trötthet, värk i nacke, axlar och skuldra och 

övervikt/fetma. Huvudvärk och migrän var det enda besväret där det förekom en signifikant 

skillnad mellan termin 1 och 5 (tabell2).

Ett index för nedsatt psykiskt välbefinnande visade att 39,4 % av den totala gruppen 

respondenter upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen respondenter som hade 

nedsatt psykiskt välbefinnande var likvärdig i de två terminerna. I den totala gruppen 

respondenter var det runt en tredjedel som upplevde sig stressade. Det förekom ingen 

signifikant skillnad mellan termin 1 och 5 vad gäller respondenternas självupplevda stress 

(tabell 2).

Tabell 2. Procentuell fördelning för de frågor som behandlar stress och hälsa, totalt och i 

termin 1 och 5 var för sig samt signifikant skillnad mellan termin 1 och 5.

p-värde= signifikans mellan terminerna 1 och 5 (Pearson Chi två test)
*=p < 0,05 
n= antal respondenter
ns= ingen signifikans (p >0,05)

Studiemiljö

Respondenterna som deltog i undersökningen var över lag nöjda med sitt yrkesval men oroade 

sig också inför framtiden. Färre än 10 % (för vardera fråga) av respondenterna kände sig inte 

stolta över sitt yrkesval eller var missnöjda med sitt yrkesval. På påståendet ”Jag ser många 

Totalt (%)
n = 187 

Termin 1 (%)
n = 87 

Termin 5 (%)
n = 100 

p-värde

Allmänt hälsotillstånd ns
Mycket bra/bra 85,1 89,6 81,0 
Någorlunda 13,9 10,3 17,0
Mycket dåligt/dåligt 1,1 0 2,0
Långvariga sjukdomar/hälsoproblem (Ja) 25,1 19,5 30,0 ns
Fysiska och psykiska besvär
Värk i skuldror, axlar, nacke (Ja, svåra besvär) 5,5 3,5 7,3 ns
Huvudvärk, migrän (Ja, lätta/svåra besvär) 29,8 21,7 36,8 *
Ängslan, oro, ångest (Ja, svåra besvär) 7,3 9,4 5,3 ns
Trötthet (Ja, svåra besvär) 7,3 8,3 6,4 ns
Öronsus, tinitus (Ja, lätta/svåre besvär) 11,8 6,9 15,9 ns
Återkommande mag/tarmbesvär (Ja, lätta/svåra 
besvär)

34,5 30,6 37,9 ns

Övervikt/fetma (Ja, lätta/svåra besvär) 5,7 8,0 3,3 ns
Index: nedsatt psykiskt välbefinnande (Ja) 39,4 38,1 40,6 ns
Självupplevd stress (Ja) 32,1 31,0 33,0 ns
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färdigutbildade inom mitt yrke förmedla uppgivenhet eller missnöje i sitt arbetsliv” svarade

15,5 % Ja. Över 60 % av samtliga respondenterna upplevde oro över att inte kunna 

tillgodogöra sig den kunskap som krävs i yrket och runt en fjärdedel kände oro för ansvar och 

långa arbetspass i sitt framtida yrke endast ett fåtal var oroliga för hög stressnivå i det 

framtida yrket (tabell 3).

Överlag upplevde respondenterna få av de psykosociala faktorerna som stressande. Färre än 

10 % (för vardera fråga) av respondenterna som deltog i studien ansåg att kurskamraterna inte 

ställde upp på dem samt att utbildningen skapade anonymitet och bidrog till en kall och 

opersonlig attityd hos de studerande. Mycket få av våra respondenter kände sig sämre 

behandlade på grund av sitt kön, upplevde att de inte blev respektfullt behandlade av lärare

och att yrkesrollen som förmedlas stred mot deras värderingar. Ca 15 % (för vardera fråga) av 

respondenterna upplevde att det förekom konkurrens mellan respondenterna och att 

utbildningen präglades av en atmosfär där deras svagheter och brister inte accepteras. Ungefär 

två tredjedelar av respondenterna tyckte att kåraktiviteterna stärkte gemenskapen och bidrog 

till ett bättre studieklimat och ingen upplevde sig bli sämre behandlad under utbildningen på 

grund av sin etniska bakgrund (tabell 3).

En stor del av respondenterna upplevde stressorer vad gäller studiemiljön, studietempot och 

feedback från lärarna. Mellan 50 - 66 % (för vardera fråga) av respondenterna upplevde att de 

inte kunde påverka studieupplägget, att studietempot var för högt, att de hade för lite tid över 

för övriga aktiviteter och att lärarna sällan gav feedback. Det var också många av 

respondenterna (45,8 %) som ansåg att lärarna inte gav uppmuntran och personlig 

uppmärksamhet. Runt en tredjedel (för vardera fråga) av respondenterna ansåg att lärarna ofta 

brast i att klargöra utbildningsmålen, att de förväntades närvara i sammanhang där deras roll 

var oklar och att utbildningen i hög grad präglades av gruppaktiviteter med oklara mål där 

alltför stort ansvar vilar på den studerande. Det var ca en fjärdedel (för vardera fråga) av 

respondenterna i studien som ansåg att litteraturen var för svår och omfattande, att det 

förekom för mycket faktainlärning och för lite aktivt kunskapssökande och egen reflexion 

samt att utbildningen förberedde dem dåligt för yrket. En mycket liten andel av 

respondenterna tyckte inte att studierna stimulerade till personutveckling och ännu färre 

upplevde att de under utbildningen förväntades delta i moment som var etiskt stötande för 

dem (tabell 3).
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En stor del av respondenterna var oroliga över sin nuvarande och framtida ekonomi och

studieskulder. Ett fåtal respondenter oroade sig över sin bostadssituation och mycket få 

upplevde att familjens förväntningar hade haft alltför stor betydelse för deras val av utbildning 

(tabell 3). 

Frågor där det var signifikant skillnad mellan termin 1 och 5 var: Icke-accepterande miljö för 

svagheter/brister, många färdigutbildade i yrket verkar uppgivna/missnöjda i sitt arbetsliv, 

kåraktiviteterna ger bättre studieklimat och gemenskap, etiskt stötande moment ingår i 

utbildningen, oro att inte kunna tillgodogöra sig kunskap som krävs i yrket, oro för ansvar och 

långa arbetspass i framtida yrke, oro för hög stressnivå i framtida yrke, konkurrens mellan de 

studerande, jag blir sämre behandlad pga. kön, lärarna brister ofta i att klargöra 

utbildningsmålen, studierna stimulerar personutveckling, för mycket faktainlärning och för 

lite aktivt kunskapssökande och egen reflexion, utbildningen förbereder väl för yrket, lärarna 

ger uppmuntran och personlig uppmärksamhet, jag är stolt över mitt framtida yrke. Det var en 

större andel studenter i termin 5 som upplevde samtliga ovanstående stressorer än i termin 1, 

förutom på påståendet ”etiskt stötande moment ingår i utbildningen”, där var andelen större i 

termin1 (tabell 3).

De två fysikaliska miljöfaktorer som besvärade flest i den totala respondent gruppen var 

instängd ”dålig” luft och för låg rumstemperatur.  Mellan 30 - 40 % av samtliga respondenter 

upplevde vardera av följande fysikaliska miljöfaktorer som besvärande: för hög 

rumstemperatur, buller, för svag eller bländande belysning (tabell 4).
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Tabell 3. Procentuell fördelning på de frågor som behandlar studiemiljön totalt och i termin 1 

och 5 samt signifikans för skillnader mellan termin 1 och 5.

Vissa påståenden har samlats i undergrupper enligt HESI index. I tabellen är alla påståenden negativt 
formulerade och ett högt värde betyder att påståendet är en betydande stressor i studiemiljön. 
p-värde= signifikans mellan terminerna 1 och 5 (Pearson Chi två test)
*=< p 0,050 ** =p <0,01 *** =p<0,001 
ns= ingen signifikans (p >0,05), n= antal respondenter

Totalt (%)
n = 187 

Termin 1 (%)
n = 87 

Termin 5 (%)
n = 100 

p-värde

Studiemiljön, HESI
Oro inför framtida yrke 
Oro att inte kunna tillgodogöra sig kunskap som krävs i yrket (Ja) 66,8 54,0 78,0 ***
Oro för ansvar och långa arbetspass i framtida yrke (Ja) 23,6 14,0 32,0 **
Oro för hög stressnivå i framtida yrke (Ja) 16,6 8,0 24,0 **
Dåligt studentklimat 
Utbildningen skapar anonymitet och isolering mellan de studerande 
(Ja)

9,7 5,7 13,0 ns

Yrkesrollen som förmedlas strider mot mina värderingar  (Ja) 5,9 4,6 7,0 ns
Konkurrens mellan de studerande (Ja) 15,0 5,7 23,0 ***
Utbildningen bidrar till en kall och opersonlig attityd hos de 
studerande (Ja)

2,1 0,0 4,0 ns

Jag blir sämre behandlad pga. kön (Ja) 3,7 0,0 7,0 **
Brister i pedagogik och studiemiljö 
Ej respektfull behandling av lärare (Ja) 4,8 3,5 6,0 ns
Lärarna brister ofta i att klargöra utbildningsmålen (Ja) 31,5 24,1 38,0 *
Studierna stimulerar inte personutveckling (Ja) 8,6 2,3 14,1 **
Förväntas närvara i sammanhang där ens roll är oklar (Ja) 32,1 26,4 37,0 ns
Jag kan inte påverka studieupplägget (Ja) 52,6 55,2 50,5 ns
För mycket faktainlärning och för lite aktivt kunskapssökande och 
egen reflexion (Ja)

23,5 10,3 35,0 ***

Utbildningen förbereder dåligt för yrket (Ja) 24,6 9,2 39,0 ***
Hög och opåverkbar arbetsbelastning 
För lite tid för övriga aktiviteter (Ja) 66,8 69,0 65,0 ns
För svår och omfattande litteratur (Ja) 21,4 25,6 19,0 ns
För högt studietempo (Ja) 52,4 48,2 56,0 ns
Otillräcklig feedback 
Lärarna ger inte uppmuntran och personlig uppmärksamhet (Ja) 45,8 27,6 43,0 **
Lärarna ger sällan feedback (Ja) 49,4 44,2 54,0 ns
Dåligt engagemang 
Jag är missnöjd med mitt yrkesval (Ja) 8,1 4,6 11,0 ns
Jag är inte stolt över mitt framtida yrke (Ja) 5,9 1,1 10,0 **
Ekonomisk oro 
Oro över ekonomi (Ja) 59,9 59,7 60,0 ns
Oro över framtida ekonomi och studieskulder (Ja) 35,9 35,6 36,0 ns
HESI, övriga frågor
Kurskamraterna ställer inte upp (Ja) 7,5 6,9 8,0 ns
Icke-accepterande miljö för svagheter/brister (Ja) 16,6 6,8 25,0 ***
Familjens förväntningar har styrt utbildningsvalet (Ja) 5,8 5,7 6,0 ns
Oro över bostadssituation (Ja) 15,0 17,2 13,0 ns
Sämre behandling pga. etnisk bakgrund (Ja) 0,0 0,0 0,0 ns
Många färdigutbildade i yrket verkar uppgivna/missnöjda i sitt 
arbetsliv (Ja)

15,5 5,7 24,0 ***

Kåraktiviteterna ger inte bättre studieklimat och gemenskap (Ja) 55,9 22,6 47,0 ***
Utbildningen präglas av mycket gruppaktiviteter med oklara mål 
och för stort individuellt ansvar (Ja) 

33,4 31,0 36,0 ns

Etiskt stötande moment ingår (Ja)  2,1 4,6 0,0 **
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Tabell 4. Procentuell fördelning på de frågor som behandlar fysikaliska miljöfaktorer totalt 
och i termin 1 och 5 samt signifikans för skillnader mellan termin 1 och 5.

p-värde= signifikans mellan terminerna 1 och 5 (Pearson Chi två test)
*=< p 0,050 ** =p <0,01 *** =p<0,001 
ns= ingen signifikans (p >0,05)
n= antal respondenter

Fysisk aktivitet

På frågan ”Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 

månaderna?” angav ungefär nio av tio av den totala gruppen respondenter att de motionerade 

regelbundet, minst 30 minuter eller mer per dag. Ca 11 % svarade att de motionerade måttlig 

på fritiden och endast ett fåtal svarande att de hade en stillasittande fritid. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan terminerna (tabell 5).

På de påståenden som handlade om hur fysisk aktivitet påverkar olika stress och hälsofaktorer 

fick vi svaren att nio av tio kände sig mindre stressande när de var regelbundet fysiskt aktiva. 

Nästan alla av de svarande tyckte att fysisk aktivitet hjälpte dem att motverka spänningar, att 

det gav dem en bättre syn på sig själva, gjorde att de sov bättre och gav dem mer energi till att 

umgås med familj och vänner samt gav dem en mer positiv syn på livet. 13 % ansåg att fysisk 

aktivitet gjorde att de kände sig för trötta för att kunna slutföra sina dagliga sysslor och 

hälften av respondenterna tyckte att de hade mindre tid för familj och vänner.  Ca 41 % tyckte

att regelbunden fysisk aktivitet tog för mycket av deras tid och lika många kände sig för trötta 

för fysisk aktivitet i slutet av dagen. Det var ingen signifikant skillnad mellan terminerna

(tabell 5).

Totalt (%)
n = 187 

Termin 1 (%)
n = 87 

Termin 5 (%)
n = 100 

p-värde

Fysikaliska studiemiljön, MM040
Besvär av för hög rumstemperatur (Ja) 29,8 18,6 39,4 **
Besvär av för låg rumstemperatur (Ja) 73,7 63,9 82,0 **
Besvär av instängd (”dålig”) luft (Ja) 81,3 72,4 89,0 **
Besvär av buller (Ja) 38,5 21,8 53,0 ***
Besvär av belysning (svag/bländande) (Ja) 34,8 27,6 41,0 ns
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Tabell 5. Procentuell fördelning för de frågor som behandlar fysisk aktivitet, totalt och i 

termin 1 och 5 var för sig på, samt signifikans för skillnader mellan termin 1 och 5.

p-värde= signifikans mellan terminerna
ns= ingen signifikans (p >0,05)
n= antal respondenter

Korrelation

Det fanns ett visst men signifikant samband mellan god självupplevd allmänhälsa och låg 

upplevelse av stress, regelbunden fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande hos 

respondenterna i studien, samt ett signifikant, men svagt, samband mellan god självupplevd 

allmänhälsa och åsikten att fysisk aktivitet minskar stress. Det fanns inget samband mellan 

respondenternas självupplevda stress och de variabler som behandlar fysisk aktivitet, varken 

vad gäller frekvens eller åsikten att fysisk aktivitet minskar stress. Däremot hade självupplevd 

stress ett ganska starkt och signifikant samband med nedsatt psykiskt välbefinnande. För de 

respondenter som hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande fanns ett mycket litet men 

signifikant samband med låg frekvens av fysisk aktivitet, men inget signifikant samband med 

åsikten att fysisk aktivitet minskar stress.

Totalt (%)
n = 187 

Termin 1 (%)
n = 87 

Termin 5 (%)
n = 100 

p-värde

Frekvens, fysiskaktivitet, FHI
 Mängden fysiskaktivitet de senaste 12 mån. ns
Stillasittande fritid 1,6 2,3 1,0
Måttlig motion på fritiden 11,2 9,2 13,0
Regelbunden motion, ≥30 minuter per dag 87,1 88,5 86,0
Påståenden om fysisk aktivitet, TTM, del C
Regelbunden fysiskaktivitet…
…ger mig mer energi till att umgås med familj och 
vänner (Ja)

95,2 96,6 84,0 ns

… hjälper mig att motverka spänningar (Ja) 97,8 96,6 97,0 ns
… gör att jag sover bättre (Ja) 96,2 97,7 95,0 ns
… ger mig en bättre syn på mig själv (Ja) 98,4 100,0 97,0 ns
… gör att jag känner mig mindre stressad (Ja) 89,8 92,0 88,0 ns
… tar för mycket av min tid (Ja) 41,7 42,4 41,0 ns
… ger mig en mer positiv syn på livet (Ja) 97,3 96,5 98,0 ns
… gör att jag har mindre tid för familj och vänner (Ja) 50,3 48,3 52,0 ns
Jag är för trött för fysiskaktivitet i slutet av dagen (Ja) 41,2 43,6 39,0 ns
Jag känner mig för trött för att slutföra mina dagliga 
sysslor om jag varit fysisktaktiv (Ja)

13,0 11,4 14,2 ns
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Tabell 6. Korrelation mellan självupplevd allmänhälsa, självupplevd stress, frekvens av fysisk 

aktivitet, nedsatt psykiskt välbefinnande och åsikten att fysisk aktivitet minskar stress.

Självupplevd 
allmänhälsa Självupplevd stress

Fysisk aktivitet 
frekvens

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande

Självupplevd 
allmänhälsa
Självupplevd stress -,352(**)
Fysisk aktivitet 
frekvens ,214(**) -,085

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande -,358(**) ,538(**) -,164(*)

Fysisk aktivitet 
minskar stressen ,162(*) -,015 ,229(**) -,062

Självupplevd allmänhälsa: 1=mycket dåligt, 5=mycket bra, Självupplevd stress: 1=inte alls, 4=väldigt mycket
Fysisk aktivitet frekvens: 1=stillasittande fritid, 4=regelbunden motion och träning, Nedsatt psykiskt välbefinnande: 
1=inte nedsatt, 11=mycket nedsatt, Fysisk aktivitet minskar stressen: 1=stämmer mycket dåligt, 5=stämmer mycket bra
Korrelationen utförd med Spearman’s rangkorrelationskoefficient
* =p <0.05, ** =p <0.01 
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Diskussion

Resultatdiskussion

Stress och hälsa

Vi jämförde våra resultat för de frågor som var tagna från FHIs enkät ”Hälsa på lika villkor” 

med de resultat FHI redovisat år 2007 för dessa frågor, för åldersgruppen 16-29 år. Det visade

sig att sjukgymnaststudenterna som deltog i vår studie var mer stressade än deltagarna i FHIs 

rikstäckande enkätundersökning. Bland respondenterna i vår studie var det 32,1 % som 

upplevde sig stressade och i FHIs studie var det 16 %. Ett stort antal av våra respondenter 

visade sig också ha nedsatt psykiskt välbefinnande, 39,4 % jämfört med FHIs studie där 21,5 

% hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Ändå svarade respondenterna i vår studie, liksom 

allmänheten, i hög grad att de hade en god allmänhälsa (30, 31). Detta ger resultatet att 

korrelationen mellan god allmänhälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande samt mellan god 

allmänhälsan och låg självupplevda stressen i vår studie var svag hos respondenterna. Vad 

gäller förekomsten av fysiska och psykiska stressymtom var resultaten väldigt lika för 

sjukgymnaststudenterna och allmänheten (30, 31). Detta är intressant med tanke på de stora 

skillnaderna i självupplevd stress och psykiskt välbefinnande. Resultaten skiljde sig nämnvärt 

mellan våra respondenter och allmänheten endast på frågorna om återkommande mag-

/tarmbesvär och övervikt/fetma. I upplevelse av övervikt/fetma låg våra respondenter ganska 

långt under allmänheten (31). Troligtvis hänger detta ihop med att sjukgymnaststudenter är en 

väldigt fysiskt aktiv grupp. Den höga förekomsten av fysisk aktivitet kanske även är en 

förklaring till att sjukgymnaststudenterna inte upplevde mycket mer av fysiska och psykiska 

besvär än den allmänna befolkningen trotts att de i genomsnitt var mer stressade.

Det framkom inga signifikanta skillnader mellan termin 1 och 5 vad gäller självupplevd 

stress, hälsa, nedsatt psykiskt välbefinnande och förekomsten av de flesta fysiska och 

psykiska besvären. Den skillnad som fanns visade dock att respondenter i termin 5

genomgående erfor något större problem vad gäller stress, hälsa, fysiska och psykiska besvär

samt stressorer än termin 1 studien igenom. En studie från Karolinska institutet [KI] visade

resultat liknande våra (32). En annan studie kom fram till att medicinstudenter kände sig 

mindre nöjda med livet ju längre i utbildningen de kom (33). Dessa tre resultat motsäger 

andra studier, bland annat en gjord på medicinstudenter i Indien, där man kom fram till att 

stressen minskade ju längre studenterna kommit i sin utbildning (13,11).
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Studiemiljön

Nära hälften av alla respondenterna i studien kände en oro inför sitt framtida yrke och 

studenterna i termin 5 oroade sig mer än studenterna i termin 1. Den största orosfaktorn 

verkar vara att inte kunna tillgodogöra sig den kunskap som krävs i yrket, och även denna oro 

var större hos studenter i termin 5 än i termin 1. Detta kan kanske delvis bero att olika kurser

under utbildningen är olika krävande (9). Till exempel har de i termin 5 varit på praktik och 

sett hur varierande och omfattande arbetet kan vara. Vi kan utifrån egna erfarenheter tänka oss 

att praktiken är stressande. Känslan av att det inte finns något utrymme för misstag när man 

arbetar med människor kan förekomma. Detta tillsammans med en möjlig insikt att man 

saknar mycket kunskaper som endast kan erhållas genom erfarenhet gör praktiken ännu mer 

stressande. Studenterna i termin 5 har gått nästan hela utbildningen och ska nu besitta största 

delen av den kunskap som krävs för att arbeta som sjukgymnast och de är betydligt närmre 

den dag då de ska ut i yrkeslivet än studenterna i termin 1. I Jönsens och Öjehagens studie av 

läkarstudenters upplevda stress visade det sig att studenter i termin 6 upplevde en signifikant 

större oro för hög stressnivå i sitt framtida yrke än studenterna i termin 2 (34). Detta stämmer 

väl överens med det resultat vi fick fram i vår studie, men vid jämförelse mellan 

läkarstudenterna och sjukgymnaststudenterna upplevde läkarstudenterna en i högre grad oro 

både för stress i framtida yrke (54 % av läkarstudenterna var oroliga jämfört med 16,6 % av 

våra respondenter) och för ansvar och långa arbetspass (62 % av läkarstudenterna var oroliga 

jämfört med 23,6 % av våra respondenter). På ett antal punkter hade läkarstudenterna och 

sjukgymnaststudenterna liknande upplevelser av sina studieförhållanden, såsom dålig 

feedback och uppmuntran från lärare, oklara studiemål i utbildningen, oro för sin ekonomi 

under utbildningen, men också att de var nöjda med och stolta över sitt framtida yrke (35). I 

en studie av Deckard och Present undersöktes arbetande sjukgymnasters stress över sin 

yrkesroll. Väl ute i arbetslivet visade det sig att dålig tidfördelning, otillräckligt med personal 

och resurser samt att man fick motsträviga uppgifter var de största orsakerna till försämrad 

psykisk och fysisk hälsa hos sjukgymnasterna. Stressen de upplever kan leda till att de blir 

oengagerade, ointresserade och lättirriterade vilket får en negativ påverkan på det arbete de 

utför, både gentemot kolleger och patienter (35). Vi tror att de faktorer Deckard och Present 

nämner även kan påverka sjukgymnaststudenter under deras praktik och öka deras stress. Att 

studenter är stressade redan under studietiden är ett allvarligt utgångsläge för kvaliteten på 

den framtida sjukvården och de anställda sjukgymnasterna. Resultatet från en studie tydde på 

att en medicinstudent som är konstant stressad under hela utbildningen löper större risk att bli 

emotionellt störd under sin AT tjänstgöring (36).
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I en annan studie angående medicinstudenters psykosociala förändringar under första 

studieåret påpekades det att: ”Det är viktigt att inse att grunden för en ”doctor burn-out” eller 

försvagning troligtvis läggs under de fyra kritiska åren av medicinstudierna, om inte 

tidigare”(37). Det kan tänkas att dessa resultat kan gälla samtliga studenter inom 

hälsovetenskapliga utbildningar och tillsammans tyder studierna på att stress under 

studietiden kan leda till lägre kvalité av vården.

Konkurrensen mellan studiekamrater var något som Yoong et al. tog upp som en stressor i sin 

studie av stress hos studenter på hälsovetenskapliga utbildningar i södra Indien (13). Det 

stämmer inte överens med de resultat vi har fått fram. De allra flesta respondenterna i vår 

studie upplevde att de hade stöd från sina studiekamrater och få upplevde konkurrens 

studiekamrater emellan. Utifrån våra resultat verkar inte psykosociala faktorer utgöra de 

största stressorerna för studenterna. Detta är positivt eftersom stöd från sina kamrater är en 

stor tillgång för alla studenter som upplever en hög stressnivå och ohälsa. Stödet kan hjälpa 

dem att lättare hantera sin stress genom att de har någon de kan prata med och anförtro sig till

(1, 5, 15). Men det är inte bara viktigt att ha stöd från kurskamrater, utan även från ledningen 

(5), det vill säga skolan och lärarna. Även om respondenterna upplevde sig respekterade av 

lärarna tyckte ungefär hälften att de inte fick tillräckligt med feedback och uppmuntran. 

Många av respondenterna tyckte även att arbetsbelastningen var för hög och att man hade lite 

tid över för annat. Detta resultat är i enlighet med tidigare studier om stress hos 

sjukgymnaststudenter och studenter vid hälsovetenskapliga utbildningar (14,11). 56,0 % av 

respondenterna i termin 5 i vår studie upplevde att studietakten var för hög medan termin 1 

upplevde färre, men ändå många, (48,2 %) att studietakten var för hög. Det samma gäller 

resultat från KI:s studie om stress hos sjukgymnaststudenter. Både i KI:s och vårat resultat var 

det totalt över 50 % (i KI:s totala siffra ingick termin 1 och 5 från KI samt termin 5 från 

Linköpingsuniversitet) som upplevde att studietakten var för hög (32). Detta är mycket högre 

siffror än de som framgick i studentspegelns undersökning från 2007, där visade det sig att 

32 % av dem som läste en vård- eller receptarieutbildning på heltid tyckte att studietakten var 

för hög (12). I en artikel som undersökte läkarstudenters studiesituation tyckte totalt 22,5 % 

att studietempot var för högt (8). Studenter som tycker att skolan tar mycket av deras fritid är 

mindre nöjda med livet (33). Med tanke på att fler än hälften av våra respondenter ansåg att 

studietakten var för hög och att 66,8 % ansåg att de hade för lite tid för övriga aktiviteter samt 

att mer än var tredje student var stressad kan man lättare förstå att indexet för nedsatt psykiskt 

välbefinnande var högt, speciellt då mental hälsa vanligen associeras med stress och oro (36).
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Tillråga på det kände mer än hälften av studenterna i vår studie att de inte hade möjlighet att 

påverka studieupplägget. Detta kan tänkas vara ytterligare en källa till negativ stress då 

situationer som man själv inte kan påverka upplevs som stressande (1, 5). Därtill upplevde en 

hel del av studenterna ofta sin roll och målen i utbildningen som oklara, vilket kan göra 

situationen ännu svårare. Det är även anmärkningsvärt att lärarna och skolan verkar vara de 

som bidrar med flest stressorer av dem som undersökts i denna studie.

Eftersom det framförallt verkar vara studiemiljön, arbetsbelastningen och framtida 

yrkesskicklighet som stressar studenterna kan man fundera på varför det är så. En studie, som 

undersökte olika personlighetstyper och stress under studietiden hos medicinstudenter, visade 

att personer som hade drag av att vara mycket noggranna, neurotiska (osäkra, oroliga, 

impulsiva) och introverta led större risk för att drabbas av höga stressnivåer på grund av 

skolan (38). Konkurrensen för att komma in på sjukgymnastutbildningen är mycket hög, och 

kanske är det så att många av dem som klarar de höga intagningspoängen är personer som är 

mycket noggranna och har höga krav på sig själva. Medelvärdet för lägsta intagningspoäng på 

samtliga svenska skolor till vårterminen 2008 var för betyg 18,02 poäng (max poäng från 

gymnasiestudier är 20,00 (39)) och för högskoleprovet 1,5 poäng (max poäng på 

högskoleprovet är 2,0 (40))(41). Det kan tänkas att elever som har höga krav på sig själva vill 

prestera så bra som möjligt i allt de gör. När denna typ av elever upplever att studietempot är 

för högt blir de troligtvis väldigt stressade och mår psykiskt dåligt över att de inte presterar så 

bra som de brukar eller hade önskat. Är det då en bra idé att ha flerskaliga betyg på 

sjukgymnastprogrammet när en redan oroväckande hög andel av studenterna upplever sig 

stressade och har nedsatt psykiskt välbefinnande på grund av studierna.

Ekonomin är för många studenter ett orosmoment (7) och respondenterna i vår studie var

inget undantag. Den största källan till ekonomisk oro var den nuvarande ekonomin, men 

många oroade sig också för sin framtida ekonomi och studieskulder. Pengarna ska räcka till 

mycket, såsom litteratur, resor och boende under praktiken med mera, och det kan vara svårt 

att få det att gå ihop i slutet av månaden. Då sjukgymnaststudenterna inte har så mycket tid 

över blir även ekonomin en stressande faktor med små eller inga möjligheter att påverka, 

vilket kan leda till negativ stress (1, 5). Förvånande många av studenterna besvärades ibland 

eller ofta av den fysikaliska arbetsmiljön (ljus, temperatur, luft och buller). Framförallt låg 

rumstemperatur och dålig luft verkar vara ett genomgående problem på skolorna. Frågan är 

om ledningarna för skolorna är medvetna om detta, om inte så ger vår studie viktig 

information om detta. Dålig, instängd luft eller för hög temperatur kan ge mycket besvär.



25

En behaglig temperatur kan tyckas särskilt viktigt i sjukgymnaststudenternas metodsalar, där 

studenterna ofta är avklädda då de övar olika undersökningsmetoder på varandra. Fler 

respondenter från termin 5 upplevde samtliga fysikaliska faktorer som besvärande än från 

termin 1. På fyra av fem faktorer var skillnaden signifikant terminerna emellan. Vi tror att en 

anledning till att det förhåller sig på det viset kan vara att man i början inte tänker så mycket 

på de negativa sidorna av skolan och utbildningen. Eller kanske är det så att man klarar 

exponeringen ganska bra ett tag, men när den blir mer konstant blir den också mer 

besvärande.

Fysisk aktivitet

Andelen av respondenterna i vår studie som motionerade regelbundet, minst 30 minuter per 

dag, var mycket hög (87,1 %) jämfört med FHIs resultat där 72,5 % motionerade minst 30 

minuter per dag. Ändå var andelen respondenter i vår studie som ansåg sig vara något eller 

mycket stressade högre än i FHIs studie (42). Vårat resultat tyder alltså på att regelbunden 

fysisk aktivitet varken är stressande eller stressreducerande då aktivitetsnivån inte korrelerar 

med stressnivån. Våra resultat stödjer därför inte teorin om att fysisk aktivitet minskar den 

självupplevda stressen (43). Det bör ändå nämnas de flesta som var regelbundet fysiskt aktiva 

hade uppfattningen att stressen minskar om man är fysiskt aktiv. För att få ett svar på om 

fysisk aktivitet minskar stress skulle det behövas en kontrollgrupp som utsätts för samma 

miljö men som inte är fysiskt aktiva. En sådan studie skulle vara intressant att göra.  Antalet 

personer med en stillasittande fritid var nästintill obefintligt i vår studie (1,6 %) så det går 

därför ej att dra någon riktigt slutsats i frågan om fysisk aktivitet minskar graden av 

självupplevd stress. Regelbunden fysisk aktivitet korrelerade bara till viss del med en god 

självupplevd allmänhälsa och hade en svag korrelation med psykiskt välbefinnande. Det bör 

dock påpekas att över 95 % av respondenterna ansåg att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till 

andra positiva effekter såsom att de fick mer energi, mer positiv syn på livet, bättre sömn och 

syn på sig själva. Dessa åsikter om den upplevda effekten av fysisk aktivitet är inte att 

förringa och bör rimligtvis påverka studenternas självupplevda stress på ett positivt sätt. Det 

mindre positiva med att vara regelbundet fysisktaktiv är att det, enligt 50,3 % av 

respondenterna, tar mycket tid från andra saker såsom familj och vänner samt att 13 % ansåg

sig bli för trötta för att slutföra sina dagliga sysslor efter att ha varit fysiskt aktiva. En tanke är

att respondenterna i fråga eventuellt skulle känna sig ännu mer stressade om de inte 

motionerade regelbundet. En annan teori skulle kunna vara att känslan av att man måste hinna 

träna gör att stressen ökar. 41,2 % av respondenterna ansåg sig vara för trötta för att vara 
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fysiskt aktiva i slutet av dagen. Det kan kanske bero på att de har stressat under dagen vilket 

leder till att de känner sig för trötta för att vara fysiskt aktiva och prioriterar därför bort detta.

Studiens betydelse och förslag på vidare studier

Vår studie kan vara till stor nytta vid upplägg och omstrukturering av 

sjukgymnastutbildningen då den ger upplysningar om studenternas hälsa och stress i sin 

studiemiljö, samt vad i studiemiljön som kan vara orsak till stress och ohälsa. Det är av stort 

intresse för hela samhället att komma till rätta med stress- och hälsobesvär hos studenterna 

vid sjukgymnastutbildningen, och andra hälsovetenskapliga utbildningar, då stress under 

studietiden möjligen kan ha en stor betydelse för deras framtida yrkesutövande och i och med 

det kvalitén på vården de ger.

En studie liknande denna men större behövs med sjukgymnaststudenter från samtliga terminer 

och skolor i Sverige för att kunna redogöra för hela sjukgymnastutbildningen. Det skulle 

också vara bra att slumpmässigt välja ut studenter för att få en bättre svarsfrekvens. Det 

behövs fler och bättre studier som undersöker om fysiskaktivitet bland studenter är 

stresshämmande eller inte. Framför allt borde fler studier som undersöker hur fysisk aktivitet 

inverkar på det psykiska stressorerna och välbefinnandet göras. Även bra mätinstrument 

borde utvecklas för att kunna få bra svar på ovanstående fråga.

Metoddiskussion

Ett av problemen med att analysera och kartlägga stress är att ordet i sig är mycket ”luddigt” 

och omdiskuterat och det finns ingen vedertagen definition av stress. För att kunna definiera 

vad vi menar med stress var vi tvungna att samla in och sammanställa information från olika 

böcker och artiklar. Ett annat problem som uppkommer när man vill kartlägga förekomsten av 

stress är att det är väldigt subjektivt. Det vi anser vara stress kanske inte respondenterna 

upplever som stress och det finns ingen tydlig gräns när man är stressad och när man inte är 

det. På grund av detta valde vi att undersöka den självupplevda stressen hos 

sjukgymnaststudenterna och kan därför bara jämföra resultaten med undersökningar som 

redovisar självupplevd stress.

Vårt resultat kan vara missvisande då det finns en möjlighet att de 36 % som har valt att svara 

på vår enkät är de studenter som känner sig mycket stressade i sin vardag. Det kanske är de 

som upplever mycket stress som anser att det är viktigt att svara på enkäten och tala om hur 
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de mår. De studenter som inte upplever mycket stress i sin vardag kanske inte är lika 

motiverade till att berätta om hur de mår. En annan möjlighet är att de studenter som är mest 

stressade och upptagna anser sig ha för mycket att göra så att de inte hinner eller orkar svara 

på vår enkät. 

Vi nådde inte ut till samtliga sjukgymnaststudenter i termin 1 och 5 i Sverige på grund av att 

alla skolor inte har intag till våren samt att vi inte fick tag på mail-adresser till termin 1 på 

Uppsala universitet. Detta, tillsammans med att svarsfrekvensen endast var 36 %, medför att 

resultatet inte kan anses motsvara samtliga sjukgymnaststudenters självupplevda hälsa och

stress i termin 1 och 5. Resultatet från vår studie måste betraktas som en antydan av hur 

verkligheten kan se ut för sjukgymnaststudenter. Svarsfrekvensen hade möjligen blivit högre 

om vi slumpmässigt valt ut studenter istället för att använda oss av massutskick.

Det är omdiskuterat om fysisk aktivitet påverkar hur vi mår och hur stressade vi känner oss, 

därför är det beklagligt att vi inte hittade en redan validerad och reliabel enkät del som tar upp 

hur utövandet av fysisk aktivitet påverkar olika faktorer som har inverkan på stress och hälsa. 

I och med att vi var tvungna att revidera en del av TTM-formuläret för att få fram frågor som 

motsvarade vårt syfte kan vi inte jämföra dessa resultat med andra. Efter skriftlig kontakt med 

den svenske översättaren av formulären, Erwin Apitzsch, har ändringarna accepterats. 

Det index vi använde för att räkna ut hur många som upplevde psykiskt välbefinnande bestod 

ursprungligen av 12 frågor och det var mycket olyckligt att vi inte fick med en av dessa frågor 

i enkäten. Den fråga vi missade liknade fråga 11 men omvänd. Vi använde dock fortfarande 

samma brytpunkt som tidigare studier och kunde därför ändå använda och jämföra resultatet 

trots att det eventuellt blev en aning lägre än vad det kunde ha blivit.

Konklusion

Antalet sjukgymnaststudenter som har nedsatt psykiskt välbefinnande och som upplever sig 

stressade är mycket högt både enligt vår och andras studier. Respondenterna i vår studie var

överlag nöjda med sin utbildning, val av yrke och hela 85 % upplevde sig ha en god 

allmänhälsa. De sociala faktorerna verkar inte vara det som i första hand är orsak till den höga 

graden av självupplevd stress och nedsatt psykisk hälsa. De vanligast förekommande 

stressorerna var inom studiemiljön; att lärarna inte gav tillräcklig feedback, att 

studiebelastningen var för hög och studiesituationen svår att påverka. Oro inför framtida yrke 
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och ekonomi var också stora stressorer för studenterna. Förekomsten av stressorer var högre i 

termin 5 än i termin 1. Sjukgymnaststudenter verkar vara en grupp som i hög grad är fysiskt 

aktiva. Många ansåg också att fysisk aktivitet minskar stress. Trots detta tyder resultaten av 

vår undersökning inte på något samband mellan självupplevd stress och fysisk aktivitet, men 

detta skulle behöva utredas vidare. 

Vår studie kan vara till stor nytta för skolor och lärare som utbildar sjukgymnaster vid 

upplägg och omstrukturering av utbildningen genom att visa vilka stressorer som är vanligt 

förekommande. Det är också viktigt att skolorna har i baktanke att vissa terminer kan vara

mer stressande än andra, när de ändrar och utvecklar sitt utbildningsupplägg. Att minska 

stressen hos studenter vid hälsovetenskapliga utbildningar kan vara viktigt för kvaliteten på 

sjukvården i framtiden.
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Bilaga 1.

Enkät angående din upplevda stress och hälsa.

Bakgrund och syfte
Studenter i allmänhet upplever mycket stress under sin studietid. Enligt flera studier har det 
visat sig att studenter vid hälsovetenskapliga utbildningar är mer stressade än andra studenter. 
Det finns bristfälligt med studier gjorda på svenska sjukgymnaststudenters självupplevda 
stress och hälsa, och därför har vi valt att inrikta oss på detta i vår studie. Syftet med studien 
är att, med hjälp av en enkätundersökning, kartlägga sjukgymnaststudenters självupplevda 
hälsa och stressnivå samt faktorer som kan påverka detta. 

Förfrågande om deltagande
Den programansvarige/studierektor på din utbildning har godkänt att studien genomförs och 
försett oss med din e-mail adress. 
En elektronisk enkät kommer att finnas tillgänglig för dig under tiden. Enkäten når du via en 
länk till Artologik som finns i det e-mail som du fått från oss. För att vi ska kunna använda 
ditt svar måste alla frågor i enkäten vara ifyllda. Enkäten innehåller kryss- och 
graderingsfrågor och beräknas ta ca 10-13 minuter att svara på. Ditt deltagande är frivilligt 
men vi är tacksamma om du vill ställa upp och svara på enkäten!

Hantering av data och sekretess.
När du har svarat på enkäten kommer ingen att kunna spåra vem svaret kommer ifrån och du 
kommer automatiskt att tas bort från e-mail-listan. De respondenter som inte svarat på 
enkäten kommer att få en påminnelse skickad till sig. När vi har hämtat enkätsvaren från 
Artologik kommer de att raderas från deras databas. Enkätsvaren kommer endast att vara 
tillgängliga för ansvariga för studien och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras 
vid publiceringen. Vi kommer inte heller att publicera information om minoritetsgrupper som 
kan vara lätta att identifiera inom klassen.

Hur får jag information om studiens resultat?
Målet med studien är att uppmärksamma sjukgymnaststudenters tillvaro ur hälso- och stress 
synpunkt. Förhoppningsvis kommer studien att ge information som kan vara till nytta både för 
studenterna själva och för skolorna. För de som vill läsa studien när den är klar kommer den 
att finnas tillgänglig under länken bibliotek under rubriken c-uppsatser på Luleå tekniska 
universitets hemsida ”http://epubl.ltu.se/”.

Vi som genomför studien är två sjukgymnaststudenter som går i termin 6 på Luleås tekniska 
universitet och den här enkätstudien är våran C-uppsats.

Med vänliga hälsningar 
Karin Hall och Lisbeth Franzén

Ansvariga.
Lisbeth Franzén, 073-66 98 750, lisfra-5@student.ltu.se
Karin Hall, 073-35 48 626, halkar-5@student.ltu.se

Handledare/Univ. Adjunkt Agneta Larsson, tel. 0920-493891, agneta.larsson@ltu.se

http://epubl.ltu.se/%E2%80%9D
mailto:5@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
mailto:larsson@ltu.se
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Bilaga 2. 
Enkätfrågor

1. Utbildningsort:  Luleå 
 Umeå
 Uppsala
 Stockholm 
 Göteborg
 Linköping
 Mitthögskolan
 Lund.

2. Termin:  1 
 5

3. Kön:  Man 
 Kvinna

4. Ålder:  Under 20
 20-25
 26-30
 31-35 
 36-40 
 Över 40

Hälsa och stressnivå

5. hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

Mycket bra 
 Bra
 Någorlunda 
 Dåligt 
 Mycket dåligt

6. har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat 
långvarigt hälsoproblem? 

 Ja 
 Nej

7. har du något/några av följande besvär eller symtom:

Nej Ja, lätta 
besvär

Ja, svåra 
besvär

a) värk i skuldror, nacke eller axlar?   
b)  huvudvärk eller migrän?   
c) ängslan, oro eller ångest?   
d) trötthet?   
e) öronsus (tinnitus)?   
f) återkommande mag/tarmbesvär?   
g) övervikt/fetma?   
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8. Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

 Bättre än vanligt 
 Som vanligt 
 Sämre än vanligt 
 Mycket sämre än vanligt

9. Har du de senaste veckorna kännt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

 Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

10. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 

 Inte alls 
 Inte mer än vanligt 
 Mer än vanligt 
 Mycket mer än vanligt

11. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem? 

 Bättre än vanligt 
 Som vanligt
 Sämre än vanligt 
 Mycket sämre än vanligt

12. upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?

 Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

13. Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

 Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

14. Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?

 Bättre än vanligt 
 Som vanligt
 Sämre än vanligt 
 Mycket sämre än vanligt

15. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 
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 Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

16. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 

 Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

17. Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?

 Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

18. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna? 

 Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

19. Känner du dig för närvarande stressad? (med stress menas ett tillstånd då man känner sig 
spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad). 

 Inte alls
 I viss mån
 Ganska mycket
 Väldigt mycket

Fysisk aktivitet 

20. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 
månaderna? (om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter så försök ta ett 
genomsnitt). 

 Stillasittande fritid (du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller 
annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du promenerar, 
cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan).

 Måttlig motion på fritiden (du promenerar, cyklar eller rör dig 
på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 
I detta inräknas också promenad eller cykling till arbetet, övriga 
promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling). 
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 Måttlig, regelbunden motion på fritiden (du motionerar 
regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med 
löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör 
att du svettas). 

 Regelbunden motion och träning (du ägnar dig åt t.ex. löpning, 
simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 
genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfälle varar 
minst 30 minuter per gång).

Instruktion: Var god bedöm hur bra de nedanstående påståendena stämmer för dig. Utgå ifrån 
hur du ser på saken nu och inte hur du eventuellt såg på det tidigare och inte heller hur du 
skulle vilja se på det. Kryssa för det svarsalternativ som passar dig bäst.

Stämmer 
mycket 
dåligt

Stämmer 
ganska 
dåligt

Stämmer 
relativt 
bra

Stämmer 
ganska 
bra

Stämmer 
mycket 
bra

21. Jag har mer energi till umgås med familj 
och vänner om jag är regelbundet fysiskt aktiv

    

22. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper mig att 
motverka spänningar

    

23. Jag känner mig för trött för att slutföra 
mina dagliga sysslor om jag har varit fysiskt 
aktiv

    

24. Jag sover bättre om jag är regelbundet 
fysiskt aktiv

    

25. Jag får en bättre syn på mig själv om jag är 
regelbundet fysiskt aktiv

    

26. Jag känner mig mindre stressad om jag är
regelbundet fysiskt aktiv

    

27. Att vara regelbundet fysiskt aktiv tar för 
mycket av min tid

    

28. Jag har en mer positiv syn på livet om jag 
är regelbundet fysiskt aktiv

    

29. Jag har mindre tid för familj och vänner om 
jag är regelbundet fysiskt aktiv

    

30. I slutet av dagen är jag alldeles för trött för 
att vara fysiskt aktiv

    

Studieförhållanden

Stämmer 
inte alls

Stämmer 
inte 
särskilt 
bra

Stämmer 
ganska 
bra 

Stämmer 
precis 

31. Studierna präglar min tillvaro och lämnar för lite tid 
över för andra aktiviteter

   

32. Jag känner mig respektfullt behandlad av mina lärare             

33. Jag är orolig för att inte kunna tillgodogöra mig all den 
kunskap som krävs i mitt yrke
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34. Utbildningen skapar anonymitet och isolering mellan 
de studerande

   

35. Lärarna brister ofta i att klargöra utbildningsmålen    

36. Studierna stimulerar min personliga utveckling    

37. Yrkesrollen som förmedlas genom utbildningen strider 
mot mina personliga värderingar

   

38. Man får uppmuntran och personlig uppmärksamhet av 
lärarna

   

39. Relationen mellan de studerande präglas av konkurrens    

40. Jag är nöjd med mitt yrkesval    

41. Jag tycker att utbildningen bidrar till att skapa en kall 
och opersonlig attityd hos de studerande

   

42. Min ekonomi under utbildningen är en källa till oro    

43. Mina kurskamrater ställer upp för mig    

44. Jag oroar mig för långa arbetspass och stort ansvar i 
mitt framtida yrke

   

45. Utbildningen präglas av en atmosfär där ens svagheter 
och brister inte accepteras

   

46. Som studerande förväntas man ofta närvara i 
sammanhang där ens roll och funktion är oklar

   

47. Jag är stolt över mitt framtida yrke    

48. Jag tycker att jag på grund av min könstillhörighet blir 
sämre behandlad under utbildningen

   

49. Jag har möjlighet att påverka studiernas uppläggning    

50. De inblickar jag fått i mitt framtida yrke har gjort mig 
orolig inför den höga stressnivån

   

51. Studierna består till alltför stor del av passiv 
faktainlärning och alltför lite av aktivt kunskapssökande 
och egen reflexion

   

52. Förväntningar från min familj har haft alltför stor 
betydelse för mitt val av yrkesutbildning

   

53. Min bostadssituation oroar mig    

54. Jag tycker att jag på grund av min etniska bakgrund 
blir sämre behandlad under utbildningen

   

55. Jag ser många färdigutbildade inom mitt yrke förmedla 
uppgivenhet eller missnöje i sitt arbetsliv

   

56. Jag upplever att utbildningen förbereder mig väl för 
den yrkesroll jag går in i

   

57. Kåraktiviteterna stärker gemenskapen och bidrar till ett 
bättre studieklimat

   

58. Jag känner oro över min framtida ekonomi och mina 
möjligheter att klara studieskulderna

   

59. Undervisningen präglas i hög grad av gruppaktiviteter    
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med oklara mål där alltför stort ansvar vilar på den 
studerande
60. Kurslitteraturen är alltför svår och omfattande    

61. Studietempot är alltför högt    

62. Under utbildningen förväntas jag delta i moment som 
är etiskt stötande för mig

   

63. Man får ofta feedback av lärarna på sina kunskaper och 
färdigheter

   

Har du känt dig besvärad av någon eller några av följande faktorer på din nuvarande skola? 
(Besvara varje fråga även om du inte känt dig besvärad!)

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig

64. För hög rumstemperatur   
65. För låg rumstemperatur   
66. Instängd (”dålig”) luft   
67. Buller   
68. Belysning som är för svag eller ger bländning 
och/eller reflexer

  

Tack för din medverkan!



42


