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Abstrakt 
Bakgrund: Stress har blivit ett allt mer vanligt folkhälsoproblem som påverkar den psykiska 

hälsan. Framför växer detta folkhälsoproblem bland kvinnor och ungdomar. Orsaker till 

stress kan vara en icke kvalitativ sömn, för lite fysisk aktivitet eller att individer saknar 

copingstrategier, det vill säga metoder att hantera negativ stress. En fysioterapeut kan arbeta 

preventivt med basal kroppskännedom, fysisk aktivitet samt med råd och regim om 

påverkningsfaktorer och levnadsvanor som kan minska/öka den negativa stressen. Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter vid civilekonom-, civilingenjör med 

inriktning arkitektur-, fysioterapeut- och sjuksköterske-programmet upplevde stress och 

inverkande faktorer. 

Metod: Studien är en kvantitativ enkätundersökning gjord på två frågeformulär och 

egenutformade frågor. De två frågeformulären heter Higher education stress inventory och 

Depression, Anxiety and Stress scale. Enkäten skickades ut via mail till fyra olika 

utbildningar vid Luleå Tekniska Universitet. Resultat: Det finns samband mellan upplevd 

stress vid universitetsstudier och stress på fritiden. Det fanns ett tydligt samband mellan 

högre grad av stress och lägre grad av fysisk aktivitet genom alla undersökta utbildningar. 

Resultatet visade att sjuksköterskestudenter är de studenter som upplevde sig mest stressade 

och var även de som var minst fysiskt aktiva i jämförelse med studenter vid övriga 

utbildningar. Majoriteten av studenterna hade en god sömn, Konklusion: 

Universitetsstuderande upplever både stress på fritiden och studierelaterad stress. Det 

framkommer i resultatet att sjuksköterskestudenter var avsevärt mest stressade av de 

jämförda utbildningarna. En högre grad av fysisk aktivitet motverkar stress, medan sömn inte 

hade lika stor inverkan på stress.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, stress, sömn, universitetsstudenter.   
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Bakgrund 

Stress 

Stress är ändamålsenlig och funktionell. Vid långvarig stress kan dess konsekvenser bli 

dysfunktionell och icke hanterbar (Folkman & Lazarus, 1980). Hans Selye en pionjär inom 

forskning kring stress menar att det som orsakar stress är fysiska stressorer, experimentella 

och psykologiska faktorer. Exempelvis har forskning gjorts på hur hjärnans utveckling 

reagerar på hormoner. Vidare till hur stor effekt stress har på hjärnan. Metabola, 

kardiovaskulära och psykiska sjukdomar kan orsakas av stress vilken utgör en riskfaktor till 

dessa tillstånd. Samma hormoner som orsakar stress och därmed sjukdomar, gör även att 

människan kan överleva under en period där stress upplevs kraftigt (Heuser & Lammers 

2003). Stress beskrivs som obalans mellan belastningar och motståndskraft. Stress behöver 

inte endast ses som något dåligt, stress kan också öka motivationen till att prestera och göra 

bra ifrån oss under livet. I fall belastningen blir för stor och inte går att hantera leder detta till 

negativ stress. Kroppen har inte motståndskrafter för att hantera dessa påfrestningar. För att 

hantera stress behövs en motståndskraft som exempelvis en god sömn, vila och fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2003). I nutid har även en kontroll av den egna situationen, stöd av 

andra, en säkerhet och tillit till sin egen förmåga betydelse för att minska upplevelse av 

stress. Bland unga i dagens samhälle sprider sig alltmer upplevelsen av stress (Psykiskohälsa 

bland unga, 2013) vilket kan leda till psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). Psykiskohälsa 

ökar speciellt bland unga flickor och yngre vuxna kvinnor (Psykisk ohälsa bland unga, 2013).  

Stressorer och riskgrupper 

Saker som kan orsaka upplevd stress kallas för “stressorer”. Stressorer är olika former av 

intryck som kommer genom stimuli från omgivningen. Det kan vara ljud, ljus, nervositet eller 

personliga konflikter (Folkman & Lazzarus, 1980; Clark & Rieker, 1986). 

Dessa stressorer är något som människor kan hantera olika och de som inte klarar av att 

hantera stressorerna löper risk att drabbas av psykisk ohälsa (Alloy, Zho & Abramson 2003; 

Bijl & Ravelli, 2000). Den åldersgrupp som har svårast att hantera de stressorer som 

människan utsätts för är ungdomarna (Dahl & Gunnar, 2009).  

Att ungdomar är mer utsatta tros bero på att tonåren är en väldigt känslig tid i livet, det är 

mycket nya sociala intryck och sammanhang den unga personen möter, samt att hjärnan 

utvecklas mycket i denna ålder. Detta gör att ungdomarna är extra sårbara då de kan få 

svårare att hantera stressorerna (Nelson, Leibenluft, McClure & Pine, 2005).  
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Samma studie fann att både barn och vuxna klarar av detta på ett bättre sätt än ungdomarna 

(Walker, Sabuwalla & Huot, 2004). Dahlin, Joneborg och Runeson (2015) visar i en studie att 

kvinnor är generellt mer stressade än män. Detta stödjs även av andra studier som funnit att 

kvinnor blir mer stressade och då för att de lider av fler stressorer, exempelvis oroar de sig i 

regel mer för personer runt omkring sig (Bouma, Ormel, Olderhinkel & Verhulst, 2008; 

Crawford, Cohen, Midlarsky & Brook, 2001; Hankin, Mermelstein & Roesch, 2007; 

Oldehinkel, Ormel & Neeleman, 2000; Rudolph & Hammen, 1999; Shih, Eberheart, 

Hammen & Brennan, 2006). Alla människor som lider av stress har en ökad risk för att 

drabbas av ångest och depression (Socialstyrelsen, 2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är depression och ångest två av de större folksjukdomarna i 

Sverige, de förekommer i alla åldrar och drabbar fler kvinnor än män. Uppskattningsvis 25 

procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer att drabbas av en depression som 

kräver behandling. Följder av depression eller av ångest kan bli att personen har svårt att 

klara av enklare vardagsuppgifter och får försämrad livskvalité. Om behandling inte sätts in 

kan allvarliga följder uppstå. Självmordstankar, självmordsförsök samt självmord kan vara 

några av de mer allvarliga följderna. Om behandling inte sätts in kan även återinsjuknande 

ske. Det är vanligt vid depression och ångest att individen har andra åkommor. Det kan till 

exempel vara oro och nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2010). Ett begrepp för att hantera olika 

problematiska situationer och stress är coping (Folkman & Lazarus, 1980). 

Coping 

Det finns många sätt att hantera stress och depression. Coping brukar indelas i två olika 

former: problemfokuserad coping och emotionell coping. Likt namnen tyder på så handlar 

problemfokuserad coping på att åtgärda själva problemet medan emotionell coping fokuserar 

på att skapa en hanterbar känslosituation (Folkman & Lazarus, 1980; Lazarus & Folkeman 

1984). Definitionen av coping: Ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga insatser 

för att hantera specifika externa och/eller interna krav som värderas som beskattning eller 

överstiger resurserna för den personen (Folkman & Lazarus, 1980). Några exempel på 

copingstrategier är att vara ledig från jobb/skola (Perez et al., 2015) att tänka igenom sin 

livssituation, utföra något som individen tycker om (vårdguiden, 2014), fysisk aktivitet 

(Clark, McConnell, Ghasem, Fleshnner, Anat, Maier & Greenwood, 2015), läsa en 

skönlitterär bok (Watson, 2016), lyssna på musik (Mofredj, Alaia, Tassaioust, Vahloul & 

Mrabet, 2016). Ett avslutande exempel som människor behöver och som medvetet eller 
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omedvetet gör att många kan stå emot stress är social aktivering och då när man får umgås 

med goda vänner (Perez et al., 2015). 

Fysisk aktivitet i förhållande till stress 

I begreppet fysisk aktivitet ingår fysisk belastning/ träning, lek, motion, samt promenader. 

Inverkande faktorer på fysisk aktivitet kan vara intensiteten, duration, hur ofta och vilken typ 

av aktivitet som utförs. Ålder, kön, omgivningsfaktorer är olika effekter som styrs av 

aktiviteten (Statens folkhälsoinstitut 2011).”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som 

är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Statens folkhälsomyndighet 

(2016) ska människan vara aktiv i minst 30 minuter varje dag för att nå goda hälsoeffekter 

och en god livskvalité. Studier har visat att fysisk aktivitet minskar stress. Fysisk aktivitet kan 

även minska de känslomässiga och kroppsliga följder av stress enligt Salmon (2000). Vidare 

beskriver Salmon (2000) att stressnivån påverkas positivt av fysisk aktivitet. Brown och 

Lawton (1986) fann att personer som utför fysisk aktivitet kan hantera stressande händelser 

bättre än de som inte är fysisk aktiva.  

Sömn i förhållande till stress 

Sömn har en påverkan på stress, exempelvis produceras det mindre stresshormon under 

sömnen. På så vis är det svårt att minska sin stress om det blir allt för lite sömn.  

Likaså kan det vara svårt att sova gott när stressen är dominant, på grund av att stressen kan 

ta över vilket gör det svårare att varva ned och få en god nattsömn.  

Behovet av antal timmar sömn för en vuxen människa är ungefär sju eller fler timmars sömn 

per natt, dock är detta mycket individuellt (St-Onge, Grandner, Brown, Conroy, Jean-Louis, 

Coons & Bhatt, 2016). För lite sömn är en av de vanligaste anledningarna till att en individ 

kan börja känna av negativ stress (Åkerstedt, 2010).  

Forskning har visat att det hos ungdomar finns ett signifikant samband mellan sömnbrist 

under vardagarna och ökad negativ stress (Doane, Thurston, 2014). Doane, 2014 fann i sin 

studie att många i övre tonåren ligger i sängen så många timmar som rekommenderas men att 

de faktiska antalet sovtimmar är för få. En annan studie visade att Australiensiska 

universitetsstudenter som led av psykisk ohälsa både led av en dålig sömnkvalitet samt att de 

inte uppnådde de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (Lovell, Nas, Sahrman & 

Lane, 2015). 
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Studenters stressproblematik 

Tidigare forskning från Saudi Arabien har visat att studenter som läser vårdrelaterade 

utbildningar är extra utsatta för psykisk ohälsa. Det är framförallt läkarstudenter som är 

utsatta för extra mycket stress (Aboalshamat, Hou, Strodl, 2015). Likaså visar en studie som 

gjordes i England och USA att läkarstudenter lider av stress i större utsträckning än övriga 

studenter (Bramness, Fixdal & Vaglum, 1991). Ytterligare en studie visade att läkarstudenter 

a har stora sömnproblem, ångest, depression och trötthetsproblem även om de i övrigt tycks 

ha en god hälsa. Dessa är alla vanliga symtom på stress (Niemi & Vainiomaki, 2006).  

Valda studentgrupper  

Denna studie vill söka svar på om Luleå Tekniska Universitet (LTU) har någon utbildning 

vars studenter är drabbad av stress. Med utgångspunkt i Aboalshamat (2015) forskning som 

visat att läkarstudenter upplever en högre grad av stress än andra studenter ville denna studie 

söka svar på om LTU:s vårdutbildningars studenter är mer stressad än övriga utbildningars 

studenter. Då LTU är ett tekniskt universitet kommer denna enkätstudie även att omfatta två 

av universitetets tekniska utbildningar. 

De studentgrupper som ingår i studien är följande;  

Civilekonom: Utbildningen ger en generella och bra kunskapsgrund inom yrket. En marknad 

där många olika former av företag behöver en ledare som kan organisera företagens ekonomi 

(Luleå Tekniska Universitet 2015).  

Civilingenjör arkitektur: Ett yrke vars utformning är en kombination av arkitektens estetiska 

del och civilingenjörernas tekniska kunnande. Utbildningen ger dig grunden du behöver för 

att kunna bidra med kunskapen att konstruera funktionella och hållbara byggnader i samhället 

(Luleå Tekniska Universitet 2015).  

Fysioterapeut: Utbildningen ger dig en allmän kunskap om yrket som handlar om att främja 

individers rörelser ur ett hälsoperspektiv. Att hjälpa personer med nedsatt kroppslig funktion 

att återfå sin status efter personens målsättningar (Luleå Tekniska Universitet, 2015). 

Sjuksköterska: Att arbeta som sjuksköterska är ett intressant yrke för dig som vill jobba med 

människans hälsa och ohälsa. Arbetet ger dig en bred grund med många olika karriär 

möjligheter (Luleå Tekniska Universitet, 2015).  

Fysioterapeutens roll 

Unga människor är en stor grupp som är utsatta för stress och framförallt de som studerar vid 

universitetet där tempot stundtals är högt. Hjälp finns att få av bland annat en fysioterapeut. 

Fysioterapeutens profession är att utifrån undersökning och bedömning ta hänsyn till ett 
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biopsykosocialt perspektiv varav stress kan vara en faktor som påverkar individen. Enligt 

Fysioterapeuterna (2015) är basal kroppskännedom (BK), träning och stresshantering några 

av behandlingarna en fysioterapeut besitter i sin specifika kompetens. Enligt en studie visar 

det sig att träning och BK har god effekt för stresshantering (Strömbäck, Malmgren-Olsson & 

Wiklund, 2013). Patienter som kommer till en fysioterapeut kan även få råd och regim om 

rekommendationer för sömn. Detta för att de ska få veta vilka goda effekter en god sömn har 

för en människas mående och hantering av stress. På detta vis kan fysioterapeuter hjälpa till 

att både förebygga och minska negativ stress.  

Det skapade vårt intresse att ta reda på hur vanlig stress är bland studerande på LTU och om 

fysisk aktivitet samt sömn är en inverkningsfaktor på stress. Utifrån detta se vilka insatser en 

fysioterapeut kan göra för att arbeta preventiv med stress.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter vid civilekonom-, civilingenjör med 

inriktning arkitektur-, fysioterapeut- och sjuksköterske-programmet upplevde stress och 

inverkande faktorer. 

Frågeställningar 

●   Vilka är skillnaderna och likheterna mellan utbildningarna angående studenternas 

upplevelse av stress och inverkande faktorer under studerandet och på fritiden?  

●   Finns det något samband mellan graden av upplevd stress med sömn inom studerandet 

och på fritiden?   

●   Finns det något samband mellan graden av upplevd stress med fysisk aktivitet inom 

studerandet och på fritiden?  

Metod  

Studien bestod av en kvantitativ enkätstudie där ett eget utformat frågeformulär innehållande 

frågor om stress och inverkande faktorer. Enkäten skickades ut till studenter som läser till 

civilekonom, civilingenjör med inriktning arkitektur, fysioterapeut och sjuksköterskor som 

går i termin tre på LTU.  

Studenterna fick skatta sin upplevda generella stressnivå sett över pågående termin, det vill 

säga att de inte enbart skulle skatta hur stressade de var under tentaperioder när det är som 

mest intensivt på universitetet. 

Deltagare 

Deltagarna var studerande från termin tre på LTU:s civilekonom-, civilingenjör med 

inriktning arkitektur-, fysioterapeut- och sjuksköterske- programmen.  

Enkäten skickades ut till sammanlagt 280 studenter, 30 enkäter skickades till fysioterapeuter, 

59 enkäter till civilekonomer, 59 enkäter till sjuksköterskor och 131 stycken enkäter 

skickades till civilingenjörer med inriktning arkitektur.  

Antalet svar på enkäten blev 71 och svar som inkluderades var 67. Fyra studenter 

exkluderades för att de läste samma kurs som civilingenjörerna utan läste annat program än 

vad denna litteraturuppsats undersökte. Ekonomerna stod för nio svar (svarsfrekvens 15%), 

ingenjörerna tolv (svarsfrekvens 9%), sjuksköterskorna 18 (svarsfrekvens 30,5%) och 

fysioterapeuterna lämnade 28 svar (svarsfrekvens 93,3%) . De som svarade var mellan 19 och 

46 år, varav 46 var kvinnor och 19 var män. Två uppgav inget kön.  
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Instrument 

Som datainsamlingsinstrument användes en enkät med slutna frågor (bilaga 1). Detta för att 

givna svarsalternativgår relativt snabbt att besvara (Trost, 2007). Enkäten bestod av 

huvudfrågor med underfrågor. De två frågeformulären som användes var, Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS21) och Higher Education Stress Inventory (HESI). DASS21 

är ett frågeformulär som bygger på 21 frågor som kartlägger om det finns symptom på stress 

ångest eller depression. De olika frågorna kan även visa på vilken grad symptomen är på 

(Gomez). HESI är ett annat frågeformulär som har legat till grund för en stor del av enkäten. 

HESI bygger i originalversionen på 33 frågor om upplevelser av hur olika studierelaterade 

situationer inverkar på upplevd stress (Dahlin et al., 2005).  

Frågorna modifierades så att de passade mer precist till enkätstudiens syfte. Frågorna från 

HESI fångar upp vad det var som studenterna blev stressade av idag samt vad i deras tankar 

kring framtiden som stressar dem. Frågan från DASS21 handlar mer om upplevelsen av stress 

medan HESI frågorna berör anledningar och följderna av stress. 

 

De variablerna som samlades in genom instrumentet var följande: 

– Kön (fråga 2.1) 

– Ålder (fråga 2.2) 

– Program (fråga 2.3) 

– Upplevelsen av stress i skolan och fritid jobb (frågorna 3, 4 och 5 är tagna från HESI) 

– Känsloeffekter av studentlivet (fråga 6 tagen från DASS21) 

– Vad får dig att slappna av (egenutformad fråga 7) 

– Antal timmar sömn/natt (egenutformad fråga 8) 

– Antal timmar träning/vecka (egenutformad fråga 9) 

– Vilken träningsform utövar du (egenutformad fråga 9.2) 

 

Från fråga 3 till 5 fick studenterna skatta sig enligt en fyrgradig skala mellan 1=”Inte alls” till 

4= ”väldigt mycket”. Studenterna skattade sig på samma vis på en fyrgradig skala mellan 1= 

”aldrig” till 4 = ”alltid” på fråga 6. Tre egenutformade frågor (8,9,9,2) baserades på tidigare 

forskning och med tidigare givna kryssvars alternativ. Fråga 7 byggde dock på egna 

svarsalternativ. Dessa presenteras med hänvisning till referenser i tabell 1. Fråga 8 och 9 med 

svarsalternativen är baserade på hur många timmars sömn/fysisk aktivitet som 

rekommenderas (St-Onge et al., 2016; Folkhälsomyndigheten, 2011). 



 
 

12 

Tabell 1.  

Tabell 1 visar svarsalternativen på egenutformad fråga nummer 7 och referenser till svarsalternativ. 

Svarsalternativ Källa 

Avslappningsträning Carletto, Borghi, Bertino, Ostacoli, Olivia, Malucchi & 

Zennaro, 2016 

Egen tid Vårdguiden, 2014 

Fysisk aktivitet Clark et al., 2015 

Skönlitteratur Watson et al., 2016 

Musik Mofredj et al., 2016 

Ledighet och umgås med 

vänner 

Perez, et. Al., 2015 

          

Procedur  

När enkäten hade utformats skickades den ut till tio försökspersoner. Dessa fyllde i enkäten 

och gav feedback på frågornas styrkor och svagheter. Utifrån feedbacken som 

försökspersonerna gav så utvecklades enkäten ytterligare. Informationen i informationsbrevet 

omformulerades och ordningen på några frågor justerades för att få mer flyt i enkäten. Som 

sista steg i processen av utformningen av enkäten flyttades enkäten över från Word till online 

programmet EvaSyss (2016). I EvaSyss-formatet skickades enkäten ut till samtliga studenter 

och därefter sammanställdes resultatet från EvaSyss till ett Exceldokument. 

Via universitetets hemsida söktes kurskoder till samtliga av studiens utbildningar fram. När 

kurskoderna hade hittats togs studenternas mailadresser fram så att enkäten kunde mailas ut 

till samtliga studenter. Senare framkom det att både civilingenjörerna och civilekonomerna 

läste kurser med studenter från andra utbildningar. 

På grund av att fysioterapeuterna endast var 31 stycken fanns det inte utrymme för stora 

bortfall ifrån denna klass. Därför valde vi att gå ut till en av deras lektioner i klassrummet för 

att påminna dem om att fylla i enkäten.  

Enligt en studie av Nota (2014) ökar svarsprevalensen vid ett mer personligt bemötande. Vår 

ambition var att gå ut till alla men det var inte genomförbart med övriga utbildningar på brist 

av helklassundervisning.  

Enkäten skickades ut tre gånger, bland annat på grund av att det på en av flervalsalternativs 

frågorna endast gick att fylla i ett svarsalternativ. En deltagare återkopplade och meddelade 
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att hen inte läste någon av utbildningarna utan endast läste samma kurs som civilekonomerna 

men läste an annan utbildning.  

För att kunna sortera bort dessa studenter lades svarsalternativet “övrigt” till angående vilken 

utbildning studenterna läste. Sedan skickades enkäten ut igen. Enkäten fanns tillgänglig i två 

veckor och studenterna fick för samtliga utbildningar tre påminnelser. 

Datasammanställning 

Enkätsvaren sammanställdes ett Excel-dokument och redovisas på gruppnivå för vardera av 

de fyra utbildningarna, samt utifrån studenternas upplevelser, mycket eller lite stress 

(hög/låg) på fritiden och när de studerar på universitetet (hög/låg). 

Datainsamling redovisade medelvärdet av de nominala variablerna ålder och kön. Detsamma 

gällde upplevelse av stress inom skolan och på fritid och medelvärdet av fysisk aktivitet och 

sömn (Olsson & Sörensen, 2011). 

Studien är kvantitativ och analysmetoden som användes var deskriptiv, genom en 

tvärsnittsstudie. Denna valdes för att studien beskriver flera egenskaper hos de olika 

grupperna (Olsson & Sörensen, 2011). 

Inklusionskriterier 

● Studenter från termin tre på civilekonom-, civilingenjör med inriktning arkitektur-, 

fysioterapeut- och sjuksköterske- programmet.  

Exklusionskriterier 

● Övriga terminer i valda program. 

● Övriga universitetsutbildningar på LTU. 

Etiska överväganden 

Förstasidan i enkäten var ett informationsbrev med ytterligare fakta om studien (Bilaga 1). 

Informationen i brevet innefattade information om oss och enkätstudien. Samt kort 

information om vad studien syftade på vad gäller stress, fysisk aktivitet, sömn och hur 

resultatet kommer sammanställas. En beskrivning om deltagarnas anonymitet fanns också 

med i informationsbrevet där dem fick veta att deras svar på enkäten inte kommer kunna 

sammankopplas till specifik individ. Efter informationsbrevet kom enkätens första fråga som 

var ett medgivande till deltagande i studien. Där kunde studenterna även kryssa i att de avstår 

från deltagandet.  



 
 

14 

Studenterna som fyllde i enkäten kunde endast verifieras utifrån kön, ålder och utbildning. 

Resultatet redovisas på gruppnivå för vardera utbildning, vilket gör att deltagarna är 

skyddade då det inte går att spåra specifika svar till individnivå.  

Resultat 

Tabell 2 visar resultatet av jämförelser mellan studenter som upplever grad av stress på sin 

fritid samt på universitetet. Resultatet i de första två kolumnerna med siffror jämför resultatet 

mellan studenter som upplever ”inte alls”/”lite stress” och ”mycket stress/”Väldigt mycket 

stress” på fritiden. Samma uppdelning används i den andra jämförelsen i kolumnerna tre och 

fyra, då utifrån upplevd stress på Universitetet. I tabellraderna presenteras samtliga 

enkätfrågor som antingen undersöker stressorer eller copingstrategier som studenterna har. 

De faktorerna som var mer än ett helt skalstegs skillnad mellan grupperna i båda 

jämförelserna var fråga 4.5 ”Studier kontrollerar mitt liv, jag har för lite tid för andra 

aktiviteter”. Denna visade att de som var mindre stressade i snitt svarade att de endast var 

”lite stressade”, medan den andra gruppens snitt låg på ”mycket stressade”. Likaså visades 

mer än ett skalstegs skillnad mellan grupperna i fråga 3.1. Samma stora skillnad fanns på 

frågorna 4.4 (”Studietakten är för hög”) i jämförelsen utifrån fritid i den andra jämförelsen. 

Jämförelsen angående stress av universitetsstudierna visade även en skillnad på nästan två 

timmar i mängd fysisk aktivitet per vecka, alltså att de som upplevde mindre stress var mer 

fysiskt aktiva. Tabellens största skillnad finns också i jämförelsen utifrån stress på 

universitetet och det är att gruppen med mer stress i snitt är två år äldre än de mindre 

stressade. Vilket var en skillnad mot jämförelsen ”stress på fritiden”, där det skilde mindre än 

ett år samt att de som var mindre stressade var äldre.  

Det är liknande resultat i de båda jämförelserna genomgående. Den andra jämförelsen visade 

dock vid flertalet frågor en liten skillnad (mer än ett halvt skalstegs skillnad), mer än vad som 

syntes i den första jämförelsen. 
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Tabell 2.  

Tabell 2 visar resultatet av jämförelser mellan studenter som upplever grad av stress på sin fritid samt av 

universitetsstudierna. Resultatet i de första två kolumnerna med siffror jämför resultatet mellan studenter som 

upplever ”inte alls”/”lite stress” och ”mycket stress/”Väldigt mycket stress” på fritiden. Samma uppdelning 

används i den andra jämförelsen i kolumnerna tre och fyra, då utifrån upplevd stress på Universitetet. I tabell 

raderna presenteras samtliga enkätfrågor som antingen undersöker stressorer eller coping strategier som 

studenterna har.  

Frågor Stress på fritiden Stress på 

Universitetet 

    1/2 3/4 1/2 3/4 

2.1 Kön (kvinna/man) 21/12 25/7 11/12 35/7 

2.2 Ålder (år) 25,6 24,9 24,1 26,1 

3.1 Känner du dig för närvarande stressad på min fritid   2,1 3,1 

4.1 Känner du dig för närvarande stressad av dina universitetsstudier 2,5 3,4   

4.2 Oklarheter om syftet med studier. 1,5 1,4 1,3 1,5 

4.3 Litteraturen är för svår och omfattande. 1,9 2,3 1,6 2,4 

4.4 Studietakten är för hög. 2 3,2 2 2,9 

4.5 Studier kontrollerar mitt liv, jag har för lite tid för andra aktiviteter 1,8 3 1,8 2,8 

4.6 Saknar möjlighet att påverka studier och/eller utbildningsplan 2,1 2,4 1,8 2,5 

4.7 Oro över att inte hinna läsa in det som krävs inför examinationer 2,7 3,6 2,4 3,5 

4.8 Oro över finansiering under utbildningen.  1,5 2,0 1,6 2,0 

4.9 Jag blir stressad av bristen på stöd från klasskamrater. 1,2 1,3 1,1 1,3 

4.10 En hög prestationsnivå bland klasskamrater gör att jag inte känner att jag har råd 
med några misstag. 

1,5 1,8 1,4 1,9 

4.11 För högt ställda förväntningar från familjen. 1,3 1,4 1,2 1,5 

4.12 Brist på uppmuntran från lärarna. 1,5 1,6 1,2 1,8 

5.1 Jag är stolt över yrket jag valt. 3,5 3,5 3,5 3,5 

5.2 En känsla av att utbildningen inte har gett tillräcklig med förberedelse för yrket. 

 

5.3 Bekymmer över arbetsbelastning och stress i framtida yrke. 

1,7 

 

1,8 

2,2 

 

2.3 

1,7 

 

1.7 

2,2 

 

2.3 

5.4 Jag uppfattar många framtida kollegor som missnöjda eller nedstämda 1,5 1,7 1,3 1,7 

5.5 Oron över framtida ekonomi. 1,3 1,8 1,3 1,6 

5.6 För hög förväntan från familjen har alltför starkt styrt mitt yrkesval. 1,2 1,2 1,1 1,2 

6.1 Jag tycker att det är svårt att varva ned. 2,2 2,9 2 2,9 

6.2 Jag har svårt att känna mig engagerad och glad över mina intressen. 1,6 2,3 1,5 2,2 

6.3 Jag blir ofta nedstämd. 1,9 2,3 1,9 2,3 

6.4 Jag får ofta panik. 1,5 2,3 1,3 2,2 
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8.1 Har du någon gång under den senaste månaden haft sömnsvårigheter? 1,6 2,2 1,6 2,1 

8.2 Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt? (timmar) 8, 7,8 8 7,9 

9.1 Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt ansträngande aktiviteter som får dig att 
bli varm? (timmar) 

7,2 6,6 7,8 6 

Siffrorna i tabellen står för de svarsalternativen i enkäten: 1 betyder ”inte alls”, 2 betyder ”lite stress”, 3 betyder 

”mycket stress” och 4 betyder ”väldigt mycket stress”. 

 

Tabell 3 visar resultatet från enkätfrågorna i jämförelser mellan valda utbildningar. Siffrorna i 

kolumnerna står för de olika skalstegen.  

Resultattabellen visar att studenterna är stressade både på deras fritid och i 

universitetsstudierna. Under fråga 4 angående stress relaterat till studier syns det att 

studietakten är för hög, studierna påverkar deras liv och att de har för lite tid för övriga 

aktiviteter. Undersökningen visar även att studenterna oroar sig över deras ekonomi idag. 

Studien visar även att en orsak till stress kring skolan är att de inte får den kunskapen som de 

anses behöva till kommande yrke och att framtida arbete kommer att ha en hög 

arbetsbelastning. Många sjuksköterskestudenter oroar sig även för att kommande kollegor 

kommer att uppfattas som missnöjda eller nedstämda. 

Studien visar ytterligare att sömnsvårigheter är vanligt bland studenterna som ingick i 

studien.  

Resultatet visar även att studenterna tycker att litteraturen är för svår, de saknar möjligheten 

att påverka sina studier och de oroar sig för att inte hinna läsa in det som krävs inför 

kommande examinationer. Några studenter tycker att det är stressande att de inte får stöd från 

kursare och är oroliga över att begå misstag på grund av att prestationsnivån är hög. 

Studenterna är även stressade för framtida ekonomi.  

Trots dessa stressande orsaker så är studenterna nöjda av val av utbildning. Studenterna 

upplever att de blir nedstämda och ofta får panik. I resultatet visas att studenterna sover 

omkring 8 timmar per natt.   

  

Tabell 3.  

Siffrorna i de olika kolumnerna står för medelvärdet i de olika grupperna i jämförelserna med varandra   

 Frågor 

 

 

Civil

ekon

omer 

Arkitek

ter 

 

Fysio

tera 

peute
r 

Sjuks

köter

skor 

 
2.1 Kön (kvinna/man) 

 
7/2  

 
7/5 

 
16/11 

 
16/1 

2.2 Ålder (år) 24,8 23,2 24 28,9 
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3.1 Känner du dig för närvarande stressad på min fritid. 1,7 2,9 2,7 3,1 

4.1 Känner du dig för närvarande stressad av dina universitetsstudier 2,4 3 2,7 3,5 

4.2 Oklarheter om syftet med studier. 1,4 1,3 1,4 1,6 

4.3 Litteraturen är för svår och omfattande. 1,9 2,1 1,9 2,6 

4.4 Studietakten är för hög. 1,8 2,8 2,4 3,1 

4.5 Studier kontrollerar mitt liv, jag har för lite tid för andra aktiviteter 2 2,7 2,1 3 

4.6 Saknar möjlighet att påverka studier och/eller utbildningsplan 2,1 2,2 2 2,7 

4.7 Oro över att inte hinna läsa in det som krävs inför examinationer 2,8 3,3 3 3,5 

4.8 Oro över finansiering under utbildningen.  1,4 1,7 1,6 2,4 

4.9 Jag blir stressad av bristen på stöd från klasskamrater. 1,3 1,6 1,1 1,3 

4.10 En hög prestationsnivå bland klasskamrater gör att jag inte känner att jag har råd med några 

misstag. 

1,4 1,9 1,8 1,5 

4.11 För högt ställda förväntningar från familjen. 1,3 1,7 1,3 1,3 

4.12 Brist på uppmuntran från lärarna. 1,8 1,8 1,4 1,7 

5.1 Jag är stolt över yrket jag valt. 3,7 3,2 3,6 3,4 

5.2 En känsla av att utbildningen inte har gett tillräcklig med förberedelse för yrket. 1,4 2,1 1,9 2,4 

5.3 Bekymmer över arbetsbelastning och stress i framtida yrke. 1,6 2,2 1,6 3,1 

5.4 Jag uppfattar många framtida kollegor som missnöjda eller nedstämda 1 1,4 1,3 2,4 

5.5 Oron över framtida ekonomi. 1,1 1,6 1,6 1,7 

5.6 För hög förväntan från familjen har alltför starkt styrt mitt yrkesval. 1,1 1,3 1,1 1,1 

6.1 Jag tycker att det är svårt att varva ned. 2,3 2,4 2,6 2,7 

6.2 Jag har svårt att känna mig engagerad och glad över mina intressen. 1,7 2,3 1,8 2 

6.3 Jag blir ofta nedstämd. 1,8 2,3 2,1 2,1 

6.4 Jag får ofta panik. 1,6 2,1 1,9 2 

8.1 Har du någon gång under den senaste månaden haft sömnsvårigheter? 1,8 2 1,9 1,8 

8.2 Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt? 8 8,3 7,8 7,9 

9.1 Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm? 6,2 5,4 8,1 6,2 

Siffrorna i tabellen står för de svarsalternativen i enkäten: 1 betyder ”inte alls”, 2 betyder ”lite stress”, 3 betyder 

”mycket stress” och 4 betyder ”väldigt mycket stress”. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ifall mailadresserna som angavs hade varit korrekta från början och enkäten korrekt 

konstruerad hade enkäten inte behövts skickas ut flera gånger. Om enkäterna endast skulle ha 

skickats ut en gång hade troligen bortfallet minskat, då deltagarna tröttnade på att få den 
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skickad till sig vid flertalet tillfällen under tentamensperioden. För att minska bortfallet hade 

enkäten kunnat delas ut i klassrummen (Nota, 2014). Fysioterapeuternas svar var flest i antal, 

och de var de som fick muntlig påminnelse om att fylla i webbenkäten. Ett alternativ hade 

varit att gå ut till samtliga utbildningar för att ge muntlig påminnelse för att öka den totala 

svarsprevalensen. Nackdelen och problematiken med detta skulle varit att de andra 

utbildningarna inte hade helklass föreläsningar utan att andra utbildningars studenter också 

var med på de lektionerna. 

En högre svarsfrekvens hade varit önskvärt och processen för enkätutskick hade kunnat 

förbättras. Om enkäten hade färdigställts på evasyss.se och sedan skickats ut till 

klasskamraterna hade felen i enkäten upptäckts och enkäten hade inte behövt skickas ut en 

andra gång. Nu besvarade klasskamraterna enkäten endast i Word format och såg inte felen 

som studiedeltagarna senare upptäckte.  

Instrumentet 

Frågorna som är tagna från HESI och DASS21 var redan beprövade och har validitetsprövats 

sedan tidigare (Gomez; Dahlin et al., 2015).  ). Frågorna som användes från HESI valdes för 

att de ansågs vara passande till studiens syfte. I DASS21 var frågorna kategoriserade efter 

depression, ångest och stress. Frågorna från DASS21 valdes för att de handlade om stress.  

Då DASS21 funktion både är att undersöka orsak samt mängd behandlingar och effektivitet 

var inte alla frågor relevanta att ta med. Det var därför endast frågor om stress som 

inkluderades. Detta för att studiens frågeställningar och syfte fokuserade på stress och inte de 

andra två delarna av DASS21 (Gomez). 

DASS21 och HESI är båda framtagna och gjorda på engelska i original form (Gomez; Dahlin 

et al., 2015).  Därav blev en översättning till svenska en första och nödvändig korrigering. 

Detta för att språkproblematik inte skulle bli en faktor till att vissa studenter skulle avstå från 

medverkandet i studien. Översättning av frågeformulär skulle gjorts fram och tillbaka mellan 

engelska och svenska av en person med språket som modersmål, detta för att det skall bli 

korrekt validerat vilket inte är gjort i denna studie. Vid en eventuell fördjupad studie behöver 

detta först göras. 

På grund av att de frågorna fick grammatiskt syftningsfel efter översättning så formades vissa 

av frågorna om för att frågan skulle bli lättförståeliga och beröra önskvärt område mer 

precist.  

Vissa frågor från HESI kombinerades även med varandra för att frågorna skulle passa in 

bättre i studien. Ett exempel på hur de omformulerades var den slutliga enkätfrågan 
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”Bekymmer över arbetsbelastningen och stress i framtida yrket.”. Denna fråga var en 

kombination av HESI frågorna ”Bekymmer över arbetsbelastning i framtiden” och 

”Bekymmer över stress på framtida yrke”. Modifieringen av frågorna försöktes dock hållas 

till så korta som möjligt då syftet med modifieringen inte var att göra ett nytt formulär utan 

endast precisera frågorna ytterligare till studiens syfte. Nackdelen med detta är att DASS21 

och HESI inte är validitetsprövade på de vis som de har formulerats i denna enkät utan enligt 

hur de är i originalformat. Detta kan vara en brist i vår enkät, då det kan minska validiteten i 

våra enkätfrågor. Dock kändes detta nödvändigt då resultatet inte hade blivit lika talande om 

inte frågorna hade handlade om precis det som studien skulle undersöka. 

En nackdel med de egenutformade frågorna kan eventuellt ha varit att de inte tidigare prövats 

i någon studie. Den enda prövningen som dessa fått var när våra egna försökspersoner testade 

att fylla i enkäten. Anledningarna till att frågorna ansågs vara tillräckligt valida säkra att 

använda oss av var till att börja med att alla tio försökspersoner förstod dem. Samt att fråga 

sju och åtta baserades på litteratur (Carletto, Borghi, Bertino, Ostacoli, Olivia, Malucchi, 

Zennaro, 2016; Vårdguiden, 2014; Clark et al., 2015; Watson et al., 2016; Mofredj et al., 

2016; Perez et. Al., 2015). Den sjunde frågans svarsalternativ baserad på tidigare forskning 

som tagit fram faktorer som var relevanta för att minska stress (tabell 1). En nackdel med 

dessa olika studier var dock att de inte var prövade med varandra. Alltså kan fakta blivit ryckt 

ur sitt sammanhang samt att det inte fanns någon fakta på om någon specifik faktor ansågs 

vara bättre än någon annan. Fakta vi har på detta säger bara att var och en av faktorerna kan 

motverka stress. Tidigare forskning där de testat frågor likt vår fråga sju hade gett oss en 

enkät med starkare validitet. Det som var syftet med fråga sju i vår enkät var enbart om det 

fanns någon specifik copingmetod som studenterna använde sig av för att minska stress.  

Studien hade förmodligen fått högre svarsfrekvens om studien skulle ha skickats ut antingen 

tidigare eller senare under terminen mot vad den gjordes. Enkäten skickades ut under 

tentamensperioden vilket kan ha minskat antal svar.  

Om fler civilekonomer och civilingenjörer med inriktning arkitektur hade besvarat enkäten 

hade fler slutsatser kunnat dras. På grund av ett fåtal svar från de utbildningarna kan studien 

inte ge ett rättvist resultat över alla utbildningar. Dessutom kan deltagarna valt att svara hur 

de upplever stress just nu, under tentamensperioden och inte generellt över terminen. Då 

deltagarna fyllde i enkäten via datorn är det möjligt/en risk att de endast kryssade i 

svarsalternativ utan att läsa frågorna. Vilket skulle ge oss ett missvisande resultat. 
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Deltagare och förslag på fortsatt forskning  

Studenter i termin tre valdes därför att de redan läst två terminer och de är inte helt nya med 

att studera vid ett universitet. I och med att utbildningarna inte är lika långa, hade resultatet 

kunnat ge ett missvisande svar om en senare termin valts.  

Detta då studenter som läser en treårig utbildning är halvvägs till examen och därför kan ha 

börjat fundera över vart de ska flytta och arbeta med efter studierna. Detta kan vara en 

stressfaktor och kan eventuellt ha påverkat studiens resultat. Genom att undersöka termin tre 

fick vi ett mer rättvisande resultat då studien syftar till studenternas upplevda stress av 

studierna.  

En jämförelse över alla universitetsutbildningar på LTU hade kunnat utföras för att få en bild 

över hur stress bland studenter upplevs generellt på LTU. Resultatet hade kunnat jämföras 

mellan alla studentsektioner på LTU för att få en tydligare bild över vilkets programs 

studenter som upplever sig stressade. I denna studie gick slutsatsen inte att dra då det var ett 

stort bortfall bland civilingenjörer och civilingenjörer.  

Resultatdiskussion 

Tabell 2 visar att de faktorerna som studenter som upplever sig stressade av på fritiden även 

skattar sig högst på studierelaterade frågor. Denna jämförelse visar på högre medelvärden på 

frågorna ”Studietakten är för hög” och ”Studierna kontrollerar mitt liv, jag har för lite tid för 

andra aktiviteter” än jämförelsen av studenterna som är stressade på Universitetet. Vad gäller 

frågan ”Oro över att inte hinna läsa in det som krävs inför examinationerna” så skattar alla 

studenter som upplever mycket stress sig väldigt högt. Vad säger då dessa tre frågorna oss? 

De visar på ett samband mellan upplevd stress bland studenter vid Universitetet och fritiden. 

Frågan är dock vart stressen uppkommer först, är det relaterat till fritiden eller av 

universitetsstudierna. I tabell 2 syns på fråga 3.1 och 4.1 att det är ömsesidigt, av de som 

känner stress på fritiden känner de flesta även stress över sina studier och omvänt likaså. En 

intressant komplettering till detta resultat kunde varit vilka specifika fritidsaktiviteter som gör 

studenterna stressade.  

En fråga som tar upp detta var fråga 6.2 som visade att de stressade studenterna i större grad 

kände att de hade svårare att känna glädje och engagemang över sina fritidsintressen. Detta 

ger en fingervisning om att fritiden påverkas av stress på universitetet, det ger dock inte svar 

på om sambandet är omvänt. Enkäten var mestadels relaterad till studier, så om studien skulle 

ha gjorts om hade det varit ytterligare intressant vad det är som skiljer sig mellan 
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utbildningarna i deras aktiviteter efter studierna varje dag, vidare hur deras aktiviteter 

påverkar dem. 

Studenterna med kortare utbildning upplever sig mer stressade över att studietakten är för hög 

och att det är stressande att inte hinna läsa det som krävs till examinationer. Hur stressen 

skulle ha påverkats hade varit intressant att se. Enligt svaren på vår enkät är stressen lägre hos 

utbildningarna som är längre. Enkäten visar även att användande av copingstrategier, 

exempelvis fysisk aktivitet och att umgås med vänner kan medföra en mindre negativ stress.   

Flera studenter i de olika utbildningarna upplever att de inte fått med sig tillräcklig kunskap 

från universitetet för att kunna arbeta. Därför vore frivilliga extra undervisningstimmar kunna 

vara en lösning för att minska den upplevda stressen bland studenterna angående otillräcklig 

förberedande inför yrket. Som individuell stresshantering kan studenterna medvetet använda 

sig av ytterligare copingstrategier.  

Oavsett vilken jämförelse i tabellerna som granskas så visar resultatet att de stressade 

studenterna i högra utsträckning anger att de oroar sig över framtida arbetsbelastning, att de 

ofta känner panik och att de har svårt att varva ned. Med detta i åtanke kan det kännas lite 

förvånande att i samma tabell se att sömnen inte var någon så påverkande faktor som kunde 

tros. Det visade sig att både mer och mindre stressade studenter sov så många timmar som 

rekommenderas (St-Onge, et al,. 2016). Så trots panik och svårigheter att varva ned 

upplevdes de flesta ändå att de kan somna och få ihop de timmars sömn som de är i behov av. 

Resultat från denna enkät angående sömnen säger att nästintill samtliga studenter hade en god 

sömn men att det inte hjälper för alla. En god sömn må vara en faktor till minskad stress, 

samtidigt visar resultatet att sömn enligt rekommendationer inte är en garanti till att inte lida 

av stress (Doane & Thurston, 2014).  

Resultatet styrker teorier från tidigare studier att fysisk aktivitet minskar den negativa 

stressen (Salomon, 2000). Detta då samtliga stressade studenter tränade mindre än de som var 

mindre stressade. Alltså så är svaret enligt denna studie att fysisk aktivitet är en bidragande 

faktor till att minska den upplevda negativa stressen (Clark et al., 2015). Likt diskussionen 

kring sömnen så är inte heller detta svart eller vitt, fysisk aktivitet enligt rekommendationer 

är en bidragande faktor till att minska stress men det är ingen garanti. 

Endast ett fåtal (15/9%) svarade bland civilekonomer/ingenjörer, detta gör att vi inte kan dra 

några slutsatser av resultatet. Detta går däremot att göra mellan fysioterapeuter och 

sjuksköterskor då ett flertal (93,3/30,5%) av de studenterna svarade.  

Resultatet visade även att sjuksköterskestudenternas medelålder är högre i jämförelse med 

fysioterapeuter. Detta kan vara en anledning till att sjuksköterskorna får ett högre resultat på 
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upplevd stress. Det går att spekulera om orsaken, en anledning skulle kunna vara den yngre 

medelåldern bland fysioterapeutstudenterna som nyligen läst gymnasiet och förmodligen har 

mer studievana än sjuksköterskestudenterna. Med tanke på åldersskillnaden hade det varit 

intressant att återigen fråga om fritiden och även levnadsförhållanden. I fall studenterna har 

andra faktorer som påverkar deras upplevda stress.  

I alla frågor visar det sig att sjuksköterskorna är mer stressade än fysioterapeuter. 

Upplevelsen av stress var markant i frågorna hur arbetskollegorna kommer uppfattas och 

bekymmer över framtida arbetsbelastning. Sjuksköterskorna tyckte studieupplägget vara mer 

stressade och att studierna kontrollerar deras liv. Sjuksköterskorna oroar sig även i högre grad 

över sin ekonomi under utbildningens gång.  

Vad säger då detta resultat? Att det genomgående finns en ökad stress bland sjuksköterskor 

jämfört med fysioterapeutstudenter. Detta är något som överensstämmer med Nöjd student 

index 2015 (NSI) som visat att sjuksköterskor är mer stressade på LTU (NSI 2015).  

I jämförelsen mellan sjuksköterskor och fysioterapeuter syns en tydlig skillnad i antal tid som 

studenterna lägger på träning och fysisk aktivitet. Antal timmar sömn är densamma mellan 

utbildningarnas studenter. Faktum är att fysioterapeuterna var mindre stressade och tränade i 

snitt två timmar mer i veckan vilket kan vara en bidragande faktor till att de upplever mindre 

stress.  

Att sjuksköterskorna är mer stressade visas i flera frågor. Resultatet visar att träning påverkar 

stress positivt i jämförelse mellan dessa utbildningars studenter.   

På grund av en låg svarsprevalens behövs ytterligare studier göras av liknande slag, för att 

kunna dra slutsatser och koppla in insatser för eventuella problem. En liknande framtida 

studie skulle med fördel vara större och granska samtliga utbildningar på LTU. 

Fysioterapeuter kan utifrån sin profession lägga fram förslag på insatser mot stress till 

studenthälsan samt utbildningsansvariga. Fysioterapeuter kan bland annat arbeta för att 

minska studenters stress genom BK, träning och stresshantering i grupp. Som fysioterapeut 

går det att arbeta med avslappning och basal kroppskännedom (Strömbäck et al., 2013). 

Utifrån c-uppsatsens resultat kan en legitimerad fysioterapeut behandla studenter på LTU 

som upplever sig stressade. Att exempelvis informera om effekter av fysisk aktivitet, att det 

är en av de viktiga faktorerna för både ett fysisk och psykiskt välmående.  
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Konklusion  

Det finns ett samband mellan studenternas upplevda stress på fritiden och av studier vid 

universitetet. Det framkommer i resultatet att sjuksköterskestudenter var avsevärt mest 

stressade av de jämförda utbildningarna och de var även de som var minst fysisk aktiva. En 

högre grad av fysisk aktivitet motverkar stress, medan sömn inte hade lika stor inverkan på 

stress. Det fanns ett tydligt samband mellan högre grad av stress och lägre grad av fysisk 

aktivitet.  
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