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Sammanfattning 

Studien syftade till att kartlägga och beskriva hur det psykosociala välbefinnandet såg ut 

bland socionomstudenterna vid Umeå universitet.  Tidigare forskning visar på att nedsatt 

välbefinnande är vanligt bland studenter.  Genom att undersöka studenternas psykosociala 

studiesituation i relation till deras subjektiva och objektiva välbefinnande kartlades en bild av 

hur det ser ut på socionomprogrammet. Studien omfattar alla campusstuderande terminer vid 

Umeå universitet. Krav-, kontroll- och stödmodellen har använts för att beskriva studenternas 

psykosociala arbetsmiljö och General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) användes för att 

mäta studenternas välbefinnande. En enkät skickades ut till samtliga studenter, vilken innehöll 

kvantitativa och kvalitativa inslag. Resultaten visar att 47,2% av studenterna har ett nedsatt 

välbefinnande samt att 64,2 % upplevde lätta eller svåra upplevelser av ångest, oro eller 

ängslan. Majoriteten av studenterna hade besvär med sömnen och visade på trötthetstecken 

som huvudvärk samt upplevde stress i relation till sina studier. Ju högre stress studenten 

upplever desto sämre välbefinnande. Studenterna visade på högt eget inflytande över sina 

studier (94,6%) samt att de kan hantera de krav som ställs på dem (97,3%). 
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Introduktion  

Vår ursprungliga idé var att studera vad som bidrar till studenters lycka på Umeå universitet. 

Det visade sig vara svårt att genomföra på grund av tidsbrist och studiens omfattning, därför 

valde vi att fokusera på studenters psykosociala välbefinnande på Umeå universitet. 

Forskning om den psykosociala arbetsmiljön har främst handlat om arbetsplatser, dock saknas 

det forskning om studenternas arbetsplats på universitetet. Arbetsmiljölagen (1977:1 160) 

beskriver att ”den som genomgår utbildning […] ska tillämpas av denna lag [...] och ses som 

en arbetstagare”, vilket ger studenter samma rätt till en god arbetsmiljö som arbetstagare. I 

begreppet arbetsmiljö ingår för studenterna den fysiska, psykiska och sociala studiemiljön. 

Inom arbetslivsforskning har Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell 

använts som ram för att undersöka vad som leder till stress och nedsatt välbefinnande på 

arbetsplatser. Modellen har sin utgångspunkt som en relation mellan de krav individen har på 

sig och hur mycket kontroll eller inflytande individen har att påverka sitt arbete. En 

kombination av höga krav och låg kontroll ökar risken för sjukdomar (Hansson, Airaksinen, 

Forsell, & Dalman, 2009).  

 

En adekvat psykosocial miljö bidrar till att personalen har friheten att agera samt möjlighet att 

påverka sitt arbete (Bégat & Severinsson, 2006). Möjligheten till delaktighet i arbetet för de 

anställda bidrar till deras hälsa (Theorell, 2012). När anställda arbetar under höga krav och 

saknar möjlighet att kontrollera sin arbetssituation ökar riskerna för ohälsa och 

långtidssjukskrivningar (Folkhälsopolitisk rapport, 2010). De flesta arbetsmiljöstudier i 

skolmiljön är riktade till personal eller till de yngre åldrarna, vilket gör att det kan finnas brist 

på kunskap om unga vuxnas upplevda studiemiljö. Det finns liknande samband för utbrändhet 

bland studenter som för förvärvsarbetande (Dehlbom, 2003, refererad i Wiktorsson, 2006). 

Eftersom universitetsstudier ses som en heltidssysselsättning bör det vara relevant att 

applicera Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell på studenter. 

Högskoleverkets rapport (2007) visar att en grundförutsättning för en god studietid innefattar 

en god studiemiljö och bra undervisning. Relationen mellan studiemiljö och studenternas 

prestation visar att en god studiemiljö har en signifikant positiv inverkan på studenternas 

prestation och inlärning (Fraser, 1998). 

 

En högskoleutbildning är för många ungdomar en stor satsning, där ungdomen konfronteras 

med en ny miljö, studielån aktualiseras och nödvändigheten av att leva upp till de krav som 

universitetet ställer på studenterna blir en påtaglig realitet. För många studenter, utan tidigare 

erfarenheter från universitetet, kan detta innebära ett stressmoment (Högskoleverket, 

2007:24). Stöd till studenter är viktigare än någonsin där stöd från lärare i en intellektuell och 

social mening kan bidra till ett bra lärande (Högskoleverket, 2007:20). Även här visar det att 

stödet är en viktig förutsättning för att studenterna ska utvecklas. Varje år gör Statistiska 

centralbyrån (SCB) nationella undersökningar av befolkningens levnadsförhållanden, den så 

kallade ULF- undersökningen. 2009 skrev Socialstyrelsen en folkhälsorapport som baserades 

på resultatet av dessa undersökningar. I denna rapport framgick det att det är vanligare med 

upplevd oro, ängslan eller ångest bland studerande i 20-24 års ålder än bland yrkesarbetande i 

samma ålder, framför allt bland kvinnor. Sedan slutet på 80-talet har mätningarna av detta 
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visat att under de efterföljande 16 åren skett en ökning med 30 % bland kvinnorna och 13 % 

bland männen. Vidare framkom det att studenters värk i axlar, nacke, rygg och skuldror har 

ökat. 2007 genomförde Statistiska centralbyrån en undersökning som riktade sig till 

högskolestudenter. I denna undersökning framkom det att 70 % av studenterna upplevde 

stress flera gånger i veckan, 30 % hade svårt att sova och 25 % hade ont i magen eller huvudet 

varje vecka. Siffrorna ger oss en målande bild av hur studenters nedsatta välbefinnande ser ut 

i Sverige och även en indikation på vad som kan brista under studieperioden. 

 

Nedsatt välbefinnande kan leda till sämre prestation i studierna och i kommande yrkesliv 

(Wiktorsson, 2006). Studier visar att nedsatt välbefinnande är vanligt förekommande bland 

socialarbetare (Coffey m.fl., 2004) samt att höga nivåer av stress har rapporterats (Collins, 

2007; Coffey, Dudgill & Tattersall, 2004). Stress kan i sin tur leda till depression, trötthet och 

utbrändhet, vilka är en del av den psykiska hälsan. Det är viktigt att åtgärda problemen i tid då 

det finns risk att problemen börjar uppfattas som normaltillstånd om inget görs (Wiktorsson, 

2006). Om studenter upplever sådana problem under studietiden utan att åtgärda dem finns 

det risk att problemen sedan följer med ut i arbetslivet (Wiktorsson, 2006). Således är det 

angeläget att studenterna får en stabil grund för att hantera stress under studieperioden för att 

kunna vara bättre rustade inför sitt arbetsliv inom socialt arbete (Collins, Coffey & Morris, 

2010). 

 

Syfte  
Undersökningen syftar till att kartlägga och beskriva psykosocialt välbefinnandet bland 

socionomstudenter vid Umeå universitet. Som visats ovan finns det tendenser till att 

välbefinnande bland studenter sjunker (Socialstyrelsen, 2009: SCB). Därmed är det intressant 

att undersöka om dessa tendenser även är förekommande hos socionomstudenter på Umeå 

universitet. Genom att undersöka studenternas studiesituation i relation till deras subjektiva 

och objektiva välbefinnande kan en bild av det psykosociala välbefinnandet kartläggas. 

Denna forskningsfråga uttrycks i fyra mer preciserade frågeställningar: 

 

Kan studenterna hantera de krav som ställs på dem? 

Har studenterna kontroll över sin studiesituation? 

Har studenterna något stöd? 

Är studenterna stressade? 
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Ansvarsfördelning 

Vår utgångspunkt har varit att båda ska bidra likvärdigt i skrivandet av de olika avsnitten i 

uppsatsen. Detta för att slutresultatet ska bli så enhetligt som möjligt samt att båda ska vara 

nöjda med innehållet. För att spara tid delade vi upp arbetet i olika avsnitt som vi sedan 

hjälpte varandra att slutföra och komplettera. Vi valde att arbeta tillsammans till stor del av 

tiden då vi ansåg att denna typ av forskning förutsätter att man arbetar tillsammans. De olika 

delarna av enkäten hör samman med varandra och blir därmed svåra att dela upp. Att arbeta 

tillsammans ansåg vi även underlättade för oss att enkelt kunna diskutera med varandra 

gällande olika tolkningar och synpunkter på hur materialet ska analyseras. Vi anser att vårt 

samarbete har varit exceptionellt. Vi har kommit bra överens och kunnat möta varandras 

åsikter på ett prestigelöst sätt och även lärt oss av varandra. 

 

Eftersom vår uppsats utgår ifrån en teori från arbetsmiljöforskning valde vi att dela upp fakta 

som behandlar arbetsmiljö och den som rör studenter. Denna indelning såg ut som följande: 

 

Nadia Abdali skrev första delen av inledningen, om arbetsmiljö i tidigare forskning och om 

arbetsmiljö i Karasek och Theorell modellen i teorikapitlet. 

  

Linn Eriksson skrev andra delen av inledningen och sedan fokuserade på studenterna både i 

tidigare forskning och i teorikapitlet.   
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Metod 
Detta kapitel avhandlar studiens metodologiska ansats, urval, datainsamling, analysmetod, 

studiens kvalitetsaspekter samt forskningsetiska reflektioner. 

 

Metodologiska ansatser 

Studien är av blandad natur och innehåller därför både kvantitativa och i viss mån kvalitativa 

inslag. Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod kan även benämnas som 

flermetodsforskning (Bryman, 2011). En fallstudie har använts som forskningsstrategi och 

kännetecknas av att forskaren mer djupgående vill studera en grupp personer, institutioner, 

eller andra system i en population (Bryman, 2011). Fallstudien kompletteras med en 

surveyundersökning. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) behöver inte 

forskningsstrategier som fallstudie- och enkätstrategier vara varandra uteslutande, utan kan 

kombineras. Vidare är fallstudien nödvändigtvis inte enbart relaterad till en kvalitativ 

metodologi, snarare kan den appliceras både i en kvalitativ och också en kvantitativ studie 

(Saunders m.fl., 2012). Denna uppsats tidshorisont kan beskrivas som en tvärsnittsstudie. 

Enligt Saunders m.fl., (2012) är tvärsnittsstudier vanliga vid användandet av enkäter. För att 

beskriva skillnaden mellan en tvärsnitts- och en longitudinell studie kommer en analogi 

användas av Saunders m.fl., (2012): där tvärsnittstudier tar en ögonblicksbild av händelser 

eller fenomen som studeras, registrerar den longitudinella studien förändringarna över tid, 

ungefär som en dagbok eller en filmkamera. 

 

Urval 

Ambitionen har varit att utföra en totalundersökning på socionomstudenterna vid Umeå 

universitet. Populationen är samtliga terminer på socionomprogrammet på Umeå universitet. 

En totalundersökning används när forskaren vill samla in data från hela populationen och inte 

enbart från ett urval (Saunders m.fl., 2012). Fokus har varit att studera studenter på campus 

och därmed har flex-studerande uteslutits. Mail adresserna är offentlig handling och kunde 

därför tillhandages från institutionen. Antal utskickade enkäter var 641 med 262 respondenter 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 41 %. Den allmänt accepterade svarsfrekvensen 

tycks variera mellan forskare. Både Fowler (1984) refererad i Halvorsen (1992) och 

Henricson (2012) argumenterar att 70-75% är en acceptabel svarsfrekvens, medan Galtung 

(1967) refererad i Halvorsen (1992) menar att 60 % är acceptabelt. En svarsfrekvens på 41 % 

kan därför argumenteras vara lågt, men med tanke på undersökningens premisser, samt att 

enkäten var tillgänglig under en kort period, kan 41 % anses vara relativt högt.  

Nedanstående tabell visar vilka terminer respondenterna går på inom socionomprogrammet. 

Majoriteten av respondenterna studerar termin 5 (24,9%). Resterande terminer fördelar sig 

relativt jämnt. Eftersom fördelningen mellan terminerna är jämnt fördelad kan man 

argumentera för att resultatet är någorlunda representativt för populationen trots den låga 

svarsfrekvensen. 
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Tabell: 1 Fördelning av respondenter efter termin.  (Andelar i procent av  

samtliga svarande.) 

__________________________________________________________ 

    Valid       Kumulativ 

  procent procent 

__________________________________________________________ 

Vilken termin läser du?  

T1  6,5 6,5 

T2  7,7 14,2 

T3  17,2 31,4 

T4  9,6 41,0 

T5  24,9 65,9 

T6  18,4 84,3 

T7  15,7 100,0 

Total  100,0  

__________________________________________________________ 

n=  262 

__________________________________________________________ 

 

Undersökningens externa bortfall är således 379 enkäter. En del av bortfallet var förväntad då 

enkäten skickades till studenternas studentmail vilka många glömmer bort att läsa. Svaren på 

enkäterna innehåller partiellt bortfall (Lantz, 2014) då alla respondenter inte besvarat alla 

frågor. Undersökningen innehåller inga täckningsfel så vitt vi vet. Ett tekniskt fel uppstod i 

början av datainsamlingsperioden vilket gjorde att fråga 7 i enkäten inte gick att hoppa över 

trots att den var riktad enbart till studenter på termin 7. Detta rättades till samma dag samt 

gjordes inga analyser på denna fråga där eventuella mätfel hade kunnat ha någon inverkan på 

resultatet (Lantz, 2014). 

 

Datainsamling  

Insamlingen av data genomfördes via en webbaserad enkät (se bilaga 3) med en länk som 

skickades ut 2014-10-08 till respondenternas studentmail. Tre påminnelser skickades ut till de 

respondenter som inte besvarat enkäten. Enkäten stängdes 2014-10-27. En del av enkäten var 

utformad med frågor från Statistiska centralbyrån (SCB), dessa frågor kommer från 

undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Frågorna är av kvantitativ karaktär och är 

utformade för att belysa arbetsmiljön och dess effekter. Enkäten innehöll frågor från General 

Health Questionnaire (GHQ-12), som berör människors välbefinnande och mående. 

Sammantaget var frågeformuläret baserad på statistiskt validerade frågor. Fördelen med att 

använda sig av färdiga formulär är att resultaten kan jämföras med andra studier som använt 

sig av samma formulär (Henricson, 2012). 

Kvantitativ metod har flera fördelar; frågor kan ställas till en stor population som forskaren är 

intresserad av, samt insamling av kvantifierbar data gör att statistiska metoder kan användas 

vid analys av materialet (Halvorsen, 1992; Saunders m.fl., 2012). 

 

Enkäten innehåller en del med öppna frågor av kvalitativ karaktär där respondenterna gavs 

utrymme att själva besvara frågorna med egna ord. Detta bidrar till en djupare förståelse för 

hur respondenterna upplever problematiken som råder och ger en alternativ analys av data. I 
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de öppna frågorna fick deltagarna själva besvara på vilket sätt de upplever sin studiesituation 

som problematisk, vad som gör dem stressade samt hur de gör för att koppla av. Genom att 

använda sig av en kombination av kvantitativ- och kvalitativ eller flermetodsforskning 

förstärks trovärdigheten i studien och även forskningsfrågan. Ytterligare kan 

flermetodsforskning nå olika dimensioner av datan samt att metoderna har respektive styrkor 

och svagheter som kompletterar varandra (Bryman, 2011; Henricson, 2012). 

 

Analysmetod  

För att analysera datan har kvalitativa- och kvantitativa analysmetoder använts. Tabeller med 

univariata och bivariata analyser har använts för presentation av datan. De öppna svaren har 

analyserats med en konventionell innehållsanalys som används för att analysera dokument 

både skrivna i text och i tal (Olsson & Sörensen, 2011). Texten analyseras, därefter plockas 

meningsbärande enheter ut och utifrån dessa genereras koder som sedan delas in i kategorier 

(Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på koder som bildades var 

”Deadlines”, ”Hinna med allt i tid” samt ”Att inte räcka till”. Kategorier som bildades var 

exempelvis ”Tidsbrist” samt ”Självförtroende”. Innehållet har analyserats på en manifest nivå 

där man enbart ser till vad som faktiskt uttrycks i texten eller de synliga komponenterna 

(Graneheim & Lundman, 2004; Olsson & Sörensen, 2011). 

 

För att skatta respondenternas välbefinnande har General Health Questionnaire (GHQ- 12) 

använts. GHQ-12 är en samling frågor som används för att mäta självskattad, generell 

psykologisk hälsa hos allmänheten (Goldberg m.fl., 1997). Vanligast förekommande 

gränsvärdet för resultatet av GHQ- 12 i Sverige är mellan 2 och 3 (Goldberg m.fl., 1997). 

Svaren på GHQ-12 frågorna kodades om till 0 eller 1 beroende på hur man svarade där 0 

motsvarar bättre än vanligt/som vanligt och 1 motsvarar sämre än vanligt/mycket mer än 

vanligt. Ju högre siffra desto sämre välbefinnande. Talen från de 12 svaren lades sedan 

samman och visade en totalsiffra mellan 0-12, som indikerar hur studentens välbefinnande ser 

ut. Studier har visat att GHQ-12 formuläret ger god reliabilitet (Hankins, 2008) och validitet 

(Hankins, 2008; Goldberg m.fl., 1997; Goldberg, Werneke, Yalcin & Üstün, 2000). Frågor 

om studenternas sömn och andra trötthetstecken ställdes för att skatta hur trötta de är. Svaren 

kodades om vilket genererade ett index liknande GHQ-12 där svaren genererar siffran 1 eller 

0 där 1 motsvarar ”Ja” och 0 motsvarar ”Nej”. 

 

Vid analys av data användes främst tabeller samt andra sambandsmått som Pearsons chi-2 test 

och korrelationskoefficient (produktmomentkorrelationskoefficient).  Korrelationkoefficient 

är en användbar metod för att bedöma styrkan i sambandet mellan två variabler och används 

främst för numerisk data (intervall- och kvotvariabler), (Bryman, 2011). 

Korrelationskoefficienten brukar betecknas som r och för att illustrera detta använder vi 

exempelvis r= 0,785 och r= -0,785. För att ett linjärt samband ska vara starkt ska 

koefficienten ligga på r= -1 som visar på ett negativt samband eller r= 1 som visar på ett 

positivt samband. Ju närmare koefficienten är 1 desto starkare är sambandet. 

Korrelationskoefficienten varierar alltid mellan 1 och -1. Ju närmare koefficienten är 0 desto 

svagare är sambandet. Ett positivt samband innebär att den ena variabeln ökar samtidigt som 
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den andra variabeln, medan ett negativt samband innebär att när den ena variabeln ökar så 

minskar den andra (Lantz, 2014).  

 

Pearsons chi-2 test är användbart för kategorisk data som nominal och ordinal data (Saunders 

m.fl., 2012). Ett chi-2 test visar hur statistiskt signifikant ett samband är. Testet ger ett värde 

som representerar signifikansnivån. Detta kallas ett p-värde och skrivs ut p (p för probability) 

och talar om hur sannolikt det är att ett samband har tillkommit av en slump. (Bryman, 2011). 

Om p= 0.01 är sannolikheten 1 gång av hundra att ett samband är icke-signifikant, eller 1 %. 

Detta värde bör vara så lågt som möjligt för att öka sannolikheten att sambandet är signifikant 

(Bryman, 2011). Resultaten av studien samlades i en datamatris. Denna datamatris 

analyserades i Excel och i SPSS (statistiskt analysprogram). De kvalitativa svaren 

analyserades i Excel och de kvantitativa svaren analyserades i SPSS. Viktigt att poängtera i 

samband med SPSS är att det sker avrundningar vid sammanställningarna av datan vilket 

innebär att i vissa fall kan totalsummeringarna avvika med små marginaler.  
 

Studiens kvalitetsaspekter 

 

För att bedöma kvalitetsaspekterna av denna undersökning kommer följande begrepp att 

diskuteras: reliabilitet, validitet samt replikabilitet (Saunders, m.fl.; Bryman, 2011; Lantz, 

2014). 

Reliabilitet 

Reliabilitet kännetecknas av hur pålitligt ett mätinstrument är (Lantz, 2014). Skulle resultaten 

se liknande ut om man gjorde en ny mätning kan reliabiliteten anses vara hög. Skulle 

resultaten variera stort mellan olika mätningar kan det diskuteras om mätinstrumenten är 

pålitliga eller inte och reliabiliteten kan anses vara låg (Bryman, 2011).  Eftersom enkäten 

består av väl beprövade frågekonstruktioner från GHQ-12 och SCB samt analyseras med 

Pearsons korrelations- och sambandmätningar kan den anses ha god reliabilitet (Hankins, 

2008; MIS 2001:1). Trots pålitliga mätinstrument kan det dock framkomma varierande 

resultat i denna typ av mätningar eftersom välbefinnande kan vara föränderligt över tid. 

Skulle enkäten utföras igen på samma studenter om ett halvår är det inte osannolikt att 

resultatet skulle ha förändrats.  Det påverkar dock inte undersökningens reliabilitet då 

mätinstrumenten fortfarande innehar samma reliabilitet, förändringarna beror då enbart på 

förändringar i datan. 

Validitet 

Validitet avser huruvida mätinstrumentet mäter det som är avsett att mäta (Henricson, 2012; 

Olsson & Sörensen, 2011). Vårt syfte var att bland annat att mäta studenternas välbefinnande 

med hjälp av vår enkät. Eftersom en del av enkäten bygger på det validerade mätinstrumentet 

GHQ-12, kan vi vara säkra på den mäter vad vi vill att den ska mäta (Hankins, 2008).  Det är 

dock värt att ha i åtanke att GHQ-12 frågor ger en högst subjektiv bild av en individs 

välbefinnande. Människor tenderar att värdera sitt mående högre än vad det är (Hansson, m. 

fl., 2009). I en diskussion om validiteten i ett frågeformulär, argumenterar Olsson och 

Sörensen (2011) att frågeformulär som innehåller mestadels “vet ej” som svarsalternativ är 
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det sannolikt att validiteten är låg. Delar av vår enkät består av “vet ej” alternativ, vilket vi 

haft i åtanke när vi analyserade och diskuterade våra resultat. 

En annan aspekt av begreppet validitet är extern validitet. Extern validitet kan beskrivas som 

generaliserbarhet, vilket syftar på om studiens resultat går att generalisera till andra grupper, 

områden eller situationer (Saunders m. fl., 2012; Bryman, 2011). Resultaten från denna studie 

kan ses som både generaliserbara och inte. Eftersom studiens svarsfrekvens låg på 41 % kan 

det antas att det inte går att generalisera. Å andra sidan genomfördes en totalundersökning 

vilket kan bidra till att det insamlade datamaterialet kan användas som ram för framtida 

forskning. Då fördelningen av terminerna är relativt jämn kan resultatet någorlunda antas 

generaliseras till övriga socionomprogram i Umeå trots den låga svarsfrekvensen. I viss mån 

kan våra resultat generaliseras till andra socionomstudenter i Sverige, dock med vissa 

reservationer eftersom kontexten kan argumenteras vara olika. 

 

Replikabilitet 

Replikabilitet avser huruvida det är möjligt eller inte att återskapa en studie med samma 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är det viktigt att utförligt beskriva 

hur forskaren gått tillväga med att inhämta och analysera information för att det ska vara 

möjligt att replikera en studie. Om en forskare vill replikera denna studie är den enkel att 

utföra då ett noggrant tillvägagångssätt är beskrivet och data finns tillgängligt. Eftersom vi 

valt att utföra en studie på socionomprogrammet torde det vara enkelt att genomföra studien 

på ett annat socionomprogram. 

Forskningsetiska reflektioner 

När forskning bedrivs i Sverige finns det fyra etiska principer man måste förhålla sig till. 

Dessa fyra är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie har förhållit sig till 

dessa etiska principer genom följande: Vid utskicket av enkäten informerades deltagarna om 

studiens syfte och om hur vi har fått kännedom om deras e-mail adresser, i och med att 

studenterna besvarar enkäten ger deltagarna sitt samtycke till att delta i studien. Svaren 

används endast i studiens syfte och kommer bevaras på så sätt att ingen obehörig får tillgång 

till dessa. I informationsbrevet stod det även att deras svar är anonyma och går inte att 

sammankopplas med e-maildressen eller något annat som kan identifiera dem som enskild 

individ (Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 2003:460, 16§). Enkäten 

bifogades via en länk i samband med informationsbrevet, vilket gjorde det möjligt för 

deltagarna att välja om de ville ingå i studien.  Berry (2004) beskriver två stora typer av etiska 

ståndpunkter. Den ena är den deontologiska, vilken kan beskrivas som regelföljande (Berry, 

2004). Detta är den typ av etisk ståndpunkt som kan förknippas med Brymans (2011) 

forskningsetiska principer, och det är upp till forskaren att följa dessa utan övertramp. Den 

andra stora etiska ståndpunkten som diskuteras av Berry (2004) är den teleologiska, som kan 

sammanfattas med frasen “ändamålen helgar medlen”. Denna ståndpunkt kan även kallas 

utilitaristisk (Berry, 2004). Baserat på ovanstående diskussion kan vi beskrivas höra till den 

deontologiska ståndpunkten, eftersom vårt handlande följer Brymans (2011) forskningsetiska 

principer.  
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Teori  
Detta kapitel delas in i två delar; och teoretiska utgångspunkter tidigare forskning.  

Teoretiska utgångspunkter presenterar krav-, kontroll- och stödmodellen djupgående samt 

med en tillämpad krav- kontroll- och stödmodell för studenter. Tidigare forskning presenterar 

empirisk forskning om krav-, kontroll- och stödmodellen, studenter, arbetsmiljö samt psykiskt 

välbefinnande. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell är en modell som ofta används 

för att åskådliggöra arbetsrelaterad stress och används för att analysera arbetares psykosociala 

välbefinnande. Modellen utgår från två dimensioner som fokuserar på att, i relation till 

arbetssituationen, analysera relationen mellan de yttre krav som ställs på individen och de 

möjligheter individen har till beslutsutrymme eller kontroll över situationen, se figur 1. Denna 

modell utvecklades 1979 av Robert Karasek vilket vidareutvecklades av Jeffrey Johnson 

(1986) att utöver sambandet mellan de första två dimensionerna tillämpa en stöddimension. 

Tillsammans bildas krav-, kontroll- och stödmodellen som används idag. Stöddimensionen 

har visat sig vara en viktig aspekt i den meningen att den bidrar till att minska utvecklingen av 

stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990).   

En kombination av dimensionerna kan skapa fyra olika utfall av psykosociala 

arbetserfarenheter, vilka senare får konsekvenser på individens hälsa på arbetet. Följande 

punkter behandlar de olika utfall: 

 

● Spända arbeten innebär att kraven på arbetet är höga och det finns en låg grad av 

beslutsutrymme/kontroll över arbetet. Dessa arbetare ökar risken att drabbas av trötthet, 

ångest, depression och fysiska sjukdomar.  

● I aktiva arbeten identifieras arbeten där kontroll är högt och kraven är höga. Dessa arbeten 

menar Karasek och Theorell (1990) utgör de arbeten med höga prestationer utan negativa 

psykologiska krav, där man kan förvänta sig hög produktivitet och positiva psykosociala 

utfall.   

● Avspända arbeten utgörs av få psykologiska krav och högt beslutsutrymme eller kontroll. 

Dessa arbeten kännetecknas av flexibilitet där individen kan arbeta i rimlig takt och lägga upp 

sitt arbete själv. Här är risken för sjukdomar och negativ stress låg.  

● Den sista dimensionen av modellen utgörs av passiva arbeten där kraven är låga och 

beslutsutrymmet eller kontrollen är litet. Dessa arbeten tillsammans med spända arbeten utgör 

största risken för psykosociala problem i arbetslivet. I passiva arbeten kan individens 

kompetens och tidigare kunskaper går förlorade. 

 

Till dessa fyra kombinationer av arbetssituationer kan Karasek och Theorells (1990) 

utveckling av den tredje dimensionen av modellen socialt stöd integrerats. Socialt stöd kan 
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bestå av både praktiskt och emotionellt stöd. Betydelsen av stöd från exempelvis chefer och 

arbetskollegor utgör en viktig del i att inte drabbas av sjukdomar och psykisk ohälsa i arbetet. 

Arbetar man under mindre fördelaktiga förhållanden där det råder höga krav och lågt 

beslutsutrymme kan socialt stöd bidra till att mildra de negativa effekterna (Stansfeld & 

Candy, 2006). Den ideala arbetssituationen är den avspända dvs. när kraven inte är allt för 

höga och det egna beslutsutrymmet är högt, samt när man utöver detta har ett gott socialt stöd 

(Theorell, 2003). 

 
 

Figur 1. Krav-, kontroll- och stödmodellen. 

 

I rapporten från 2006 av (SFS) beskrivs studenternas studiesituation utifrån krav-, kontroll- 

och stödmodellen anpassat för studenter:   

 

Krav 

Kraven som ställs på studenterna kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. 

Socionomutbildningen är ingen fysiskt krävande utbildning och ställer därmed inga större 

fysiska krav, däremot kan studier i allmänhet göra det. Då studier innebär mycket 

stillasittande och skrivande får utformningen av föreläsningssalar, grupprum och andra 

studieplatser betydelse. De psykiska krav som kan ställas på studenter kan också delas in i två 

olika typer: kvalitativa- och kvantitativa krav. Kvalitativa krav kan exempelvis vara att det 

krävs att hålla koncentrationsnivån under föreläsningar och fokus vid enskilda studier. Det 

kan vara att studenten upplever arbetsuppgifter för svåra och halkar efter i skolarbetet vilket i 

sin tur blir en hög stressfaktor. Exempel på kvantitativa krav kan vara antal sidor studenten 

förväntas läsa, deadlines som måste mötas samt att studenten behöver ägna sig åt studier ett 

visst antal timmar.  
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Kontroll 

Studenter ställs ständigt inför nya utmaningar som kräver omställningar hos studenten som 

exempelvis nya kurser, ny litteratur, varierande gruppsammansättningar och så vidare. Graden 

av kontroll hos studenten avgörs i vilken mån studenten har möjlighet att påverka sin egen 

studiesituation och detta kan göras på olika sätt. Arbetsuppgifter kan studenten påverka 

genom att själv avgöra hur denne vill lägga upp sitt arbete. Studenten får själv bestämma vilka 

tider och metoder som är bäst lämpade. Det är viktigt att studenten har tillräcklig information 

och känner att denne har möjlighet att påverka beslut som rör en själv. Studenten får även 

ökad kontroll när denne får möjligheten att utveckla sin kompetens och få ökad kunskap. 

Ökad kontroll bidrar bland annat till ett psykiskt välbefinnande och trivsel på sin arbetsplats. 

Stöd  

Till stöd räknas alla typer av socialt stöd studenterna får från sin omgivning. Denna kan 

komma både från klasskamrater och också lärare som finns i studiemiljön men stödet kan 

även komma från personer i deras privatliv. Stöd för studenten kan vara att de känner att det 

finns någon man kan be om råd när det gäller sina studier, exempelvis från en kursansvarig. 

Kurskamrater kan även vara ett stöd genom att hjälpa varandra med arbetsuppgifter som 

känns svåra. En annan typ av stöd är det emotionella stödet, att någon lyssnar på studentens 

problem och kan stötta denne i det. Det är viktigt med ett bra stöd när man upplever höga krav 

då krav-, kontroll- och stödmodellen menar att stödet kan hjälpa med hanteringen av dessa 

påfrestningar.  

En förenklad bild av samspelet mellan krav och kontroll har anpassats för studenter. 

Nedanstående figur gjord av Toumi m.fl., (2013) (översatt till svenska) är en omtolkning av 

figur 1: 

 

 

 

 

          Kontroll  

           

 

Krav 

   

     

Figur 2. Samspel mellan krav och kontroll. 
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Tidigare forskning 

Arbetsmiljö 

I dagens samhälle spenderar människor mycket av sin tid på arbetet, vilket gör att den 

arbetsmiljö man har omkring sig kan sägas ha en stor påverkan på den psykiska, fysiska och 

sociala hälsan hos människor. Den psykosociala arbetsmiljön omfattar människans samspel 

med sin omgivning, hur hon påverkas av arbetsmiljön, men även hur hon utvecklas av den 

och utvecklar den (Abrahamsson & Johansson, 2013). Vidare förklarar Abrahamsson och 

Johansson (2013) att ett arbete som präglas av en god arbetsmiljö bidrar till goda möjligheter 

att kombinera arbetet med ett meningsfullt liv utanför arbetet. Tidigare studier rapporterar att 

en psykiskt stressfull arbetsmiljö kopplades till större psykiska påfrestningar i form av ångest, 

depression och utmattningssymptom, men även påverkade självkänslan och känslan av 

kontroll över sin arbetssituation (Kawakamii & Haratani, 1990; Barker & Nussbaum, 2010; 

de Jonge m.fl., 2000; Stansfeld & Candy, 2006). Däremot diskuterar Abrahamsson och 

Johansson (2013) att yttre faktorer som inte är kopplade till arbetsplatsen kan ha en stor 

påverkan på arbetsplatsen, individen och den psykosociala arbetsmiljön. 

Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell har varit ledande inom 

forskning om arbetsrelaterad stress på arbetsplatser, där arbetsmiljön utmärkts av en 

kombination av kraven och kontrollen på arbetet vilket kan leda till olika arbetssituationer. 

Krav och kontroll modellen har utvidgats till att omfatta en tredje faktor, nämligen socialt stöd 

vilket inkluderar stöd från medarbetare, uppskattning för arbetstagaren, men också stöd för 

dennes upplevda mående på arbetsplatsen. Det sociala stödet innefattar en känsla av 

tillhörighet och stöd på arbetsplatsen (EU-kommissionen, 2000). Socialt stöd har enligt 

forskare haft olika inverkan på problematiska arbetssituationer. Socialt stöd har visat minska 

belastningen, eller strain (spänd) direkt på arbetet (Johnson & Hall, 1988), medan andra 

forskare menar att socialt stöd endast fungerar som en mildrande effekt på arbetsbelastning 

och endast minskar på arbetsbelastningen i tuffa arbetssituationer (Cohen & Wills, 1985). 

Fokus har legat på arbeten med höga krav och låg kontroll som sägs vara de spända arbetena 

(Karasek & Theorell, 1990) och antas resultera i stress och psykosomatiska sjukdomar. Höga 

krav kan vara organisatoriska krav som arbetsbelastning, vilka kan vara för hög i relation till 

den kunskap, utbildning och förutsättningar den enskilde arbetaren besitter (EU-

kommissionen, 2000). I en studie som undersökte höga krav och låg kontroll på arbetet 

rapporterade personalen lägre psykiskt välbefinnande, lägre tillfredställelse på arbetet, mer 

utbrändhet och jobbrelaterad ångest (Van der Doef & Maes, 2010). Låg variation av 

arbetsuppgifter på arbetet visade sig vara relaterad till ihärdig trötthet och nedsatt 

välbefinnande (Vanroelen, Levecque & Louckx 2008) och liknande resultat kan man se i 

Marchand m.fl, (2005) som kom fram till att låg variation i uppgifter på arbetet kan relateras 

till ångest. Krav- kontroll- och stödmodellen hävdar att höga krav i kombination av hög 

kontroll leder till hög inlärning, motivation och utveckling av förmågor (Karasek & Theorell, 

1990). Enligt denna hypotes kan kontroll förmildra de potentiella negativa effekterna av höga 

krav på hälsan (Karasek & Theorell, 1990; Canjuga m.fl., 2010; de Croon m.fl., 2002; 

Häussera m.fl., 2014). EU-kommissionen (2000)  har i sin rapport om hur man ska tackla 

psykosocial stress förklarat att personal som får möjlighet till inflytande i att se över sina 
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arbetsförhållanden har kunnat utföra sina arbetsuppgifter optimalt och visat på ett positivt 

mående.  

 

Forskare har diskuterat betydelsen av egenskaper hos en människa som kan tänkas bidra till 

psykiska påfrestningar. De egenskaper som inkluderas är kön, ålder, fysisk hälsa, 

psykologiska drag (självkänsla, kontroll, känsla av sammanhang), livsstilsvanor (alkohol, 

rökning, fysisk aktivitet) och stressfulla barndoms erfarenheter (Stansfeld & Candy, 2006; 

Van der Doef & Maes, 2010; Hertzman & Power, 2003; Marchand m.fl., 2005). Dessa 

faktorer kan leda till val av arbeten med dåliga arbetssituationer och arbetsmiljö (Hertzman & 

Power, 2003). Olika egenskaper hos en person kan betyda att arbeten med hög kontroll passar 

för specifika individer, medan arbeten med låg kontroll passar andra individer bättre (Van der 

Doef & Maes, 2010). Människor som under längre perioder utsätts för en dålig arbetsmiljö 

riskerar att i slutändan drabbas av psykisk ohälsa och sociala eller kroppsliga besvär 

(Stansfeld & Candy, 2006; Abrahamsson & Johansson, 2013). Magnusson m.fl., (2009) 

utgick ifrån Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (1990) och kom fram till 

att låg kontroll på arbetet var relaterat till depressiva symptom hos män och kvinnor, men att 

socialt stöd på arbetet ledde till färre depressiva symptom hos kvinnor. Vidare kan en dålig 

arbetsmiljö ge människan fysiska besvär i form av smärta i kroppen, där en studie genomförd 

på Schweiziska deltagare där de psykiska, men främst fysiskt höga kraven och låg kontroll på 

arbetet ökade risken för smärtor i nacke och rygg hos deltagarna (Canjuga m.fl., 2010). En 

dålig arbetsmiljö sägs bidra till att anställda får sämre livsvillkor, engagemang och ork 

(Abrahamsson & Johanssn, 2013). Abrahamsson och Johansson (2013) förklarar vidare att 

exkludering från arbetslivet, vård, omskolning, sjukskrivningar och rehabilitering leder till 

stora kostnader för samhället. Genom att förbättra arbetsförhållanden, som minskning av 

stress på arbetsplatsen, bör öka personalens kontroll över arbetet, känsla av sammanhållning 

och självkänsla (Abrahamsson & Johnsson, 2013). Detta bidrar till att den psykiska 

påfrestningen minskar och även möjliggör att fler kan arbeta (Karasek & Theorell, 1990; 

Abrahamson & Johansson, 2013) och därmed bidra till en god samhällsutveckling 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). 
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Studenter 

En studie av Toumi, Aimala, Plazar, Istenič Starčič och Žvanut (2013) påvisar vikten av att 

uppmärksamma studenternas välbefinnande då detta påverkar studenternas studieprestationer. 

Eftersom krav-, kontroll- och stödmodellen inte använts i sådan stor utsträckning på studenter 

gjorde Toumi m.fl., (2013) en undersökning utifrån modellen på två sjuksköterskeutbildningar 

för att testa om det är en lämplig modell att använda sig av. Modellen visar sig vara 

användbar för att beskriva studenters välbefinnande samt värdefull för de som ansvarar för 

utvecklingen och förbättringen av utbildningen.   

 

Enligt Cotton, Dollard & de Jonge (2002) har studenter generellt höga stressnivåer och 

förklarar att få studier fokuserar på kopplingen mellan studenters psykosociala välbefinnande 

och prestation i samband med detta. Därför valde de att studera detta med hjälp av bland annat 

krav-, kontroll, och stödmodellen. Man fann att den psykosociala arbetsmiljön påverkade 

upplevelsen av arbetstillfredställelse som i sin tur påverkade studenternas prestationer. 

Studenter visade sig även ha lägre arbetstillfredställelse samt högre nivå av psykisk 

påfrestning än många andra yrken som karakteriseras av hög stress. Sådan typ av 

arbetssituation ses i samband med höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd. Dessa 

studenter är även mer troliga att avbryta utbildningen.  De studenter som upplevde hög 

arbetstillfredsställelse upplevde istället lägre krav samt hög kontroll. Vidare kom forskarna 

fram till att de som upplevde högre arbetstillfredställelse presterade även bättre i sina studier. 

Likt Cotton m.fl., (2002) diskuterar Clifton, Stubbs, Roberts & Perry (2004) hur studenters 

psykosociala arbetsmiljö påverkar studenters prestationer. Clifton m.fl., (2004) fokuserar 

framför allt på de krav som ställs på studenterna från lärare samt det sociala stödet från lärare 

och andra studenter. Dessa faktorer visar sig ha stor betydelse för studenternas psykosociala 

arbetsmiljö. Stödet från andra studenter beskrivs vara det mest betydelsefulla och visar sig ha 

en positiv inverkan på studenters förmåga att hantera de krav som ställs på dem. Detta genom 

att förbättra den kontroll studenterna upplevs ha över studierna. Enligt Clifton m.fl., (2004) är 

dessa två faktorer de största bidragande faktorerna till bättre prestationer i studierna. Stödet 

från lärarna anses även ha samma positiva inverkan på studenterna och därmed även god 

effekt på studenternas psykosociala arbetsmiljö. Likt Clifton m.fl., visar Collins m.fl., (2010) i 

sin studie att studenterna fick sitt viktigaste stöd från klasskamrater, men även kurslärare och 

handledare på sina praktikplatser. En kombination av socialt stöd från båda parterna anses 

vara det mest fördelaktiga. God psykosocial arbetsmiljö anses enligt Clifton m.fl., (2004) vara 

extra viktigt i början av en utbildning. Faktorer relaterade till studentlivet kan spela en stor 

roll i skillnad mot resten av ungdomarna i samhället. Exempelvis kan övergången till 

universitet och allt som hör därtill (press på studier, finansiell oro, relation till kurskamrater 

och lärare) påverka hur ungdomen/studenten upplever sin stress och hanterar den 

(Dziegliewski, Turnage & Roest-Marti 2004). De studenter som studerat längre har hunnit 

anpassa sig mer och lärt sig hitta olika strategier att hantera de krav som ställs på en medan 

studenter som inte hunnit anpassa sig än har svårare för detta i början (Clifton m.fl., (2004). 

Collins m.fl., (2010) har i sin studie på socionomstuderande i Storbritannien fått fram att de 

studenter som åtog sig deltidsarbete hade fler krav och kände sig mer känslomässigt utmattade 

än andra studenter samt fann att 42 % av studenterna visade ett förhöjt GHQ-12 värde. I en 

annan studie i Storbritannien låg GHQ-12 värdet för socionomstudenter på 43 % (Kinman & 
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Grant, 2010). Hos socionomstudenter i Indien har 94 % visat ett förhöjt GHQ-12 värde 

(Coffey m.fl., 2012). Vidare belyser Collins m.fl., (2010) behovet av att minska på deltids 

arbete som studenterna åtar sig. Studien visade också att de studenter som inte hade volontär 

arbetat rapporterade sämre välbefinnande och mer krav än de som hade volontärarbetet 

(Collins m.fl., 2010). Krav att vara lyckade på kurserna, närvara på alla föreläsningar samt att 

få högt betyg på sina uppgifter var de främsta orsakerna till upplevda krav från sina kurser. 

Studien fann inga statistiska skillnader i stress relaterade till kön, ålder, antal år av studier och 

familj (Collins m.fl., 2010) 

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) hänvisar i sin rapport från 2006 till en undersökning 

utförd av Tria som beskrivit vilka orsaker de ser bakom studenters upplevelse av stress. 

Studenterna beskrivs ha höga krav på sig själv, de känner oro för att klara sina studier samt 

oroar sig för sin ekonomi och sin framtid. Studenterna beskrivs även ta på sig för mycket vid 

sidan om studierna och upplever att de inte kan vara lediga från studier, extrajobb och andra 

åtaganden på ett tillfredställande sätt. Vidare beskrivs studenterna ha svårt att kombinera 

studierna med de krav som privatlivet ställer samt att de ofta har många bollar i luften. 
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Resultat 

Följande kapitel innehåller en presentation av de resultat som undersökningen gett. Kapitlet 

innehåller deskriptiv statistik och analytisk statistik. 

 

Karakteristika av undersökningspopulation 

Respondenternas genomsnittsålder var 25,36 år med en standardavvikelse på 5,24. Typvärdet 

var 22 år. Andelen män respektive kvinnor var 12,4 % och 87,6 %. Könsfördelningen hos 

respondenterna är relativt likt den faktiska könsfördelningen i populationen som ligger på 

18,6% män respektive 81,4% kvinnor (enligt förteckning av populationen, 2014-11-13). Den 

stora majoriteten är gift eller fast sammanboende och den näst vanligast förekommande är 

ogift eller singel. De flesta bor med make, maka, sambo eller partner (37 %), tätt följt av om 

man är ensamboende (31,3%) och 16 % bor med barn. 45,6% arbetar vid sidan om studierna 

och 21,8% engagerar sig ideellt. De flesta som svarat läser termin 5. 

 

Psykiskt välbefinnande 

Följande tabell är en redogörelse för socionomstudenternas psykiska välbefinnande utifrån 

GHQ-12 frågor. Snittvärdet i GHQ-12 resultatet är 3,28, vilket är högre än det satta 

gränsvärdet som är mellan 2 och 3 (Goldberg m.fl., 1997). 52,8 % ligger under det allmänt 

accepterade gränsvärdet, det vill säga enligt GHQ-12 har de ett bra psykiskt välbefinnande. 

47,2% ligger över allmänt accepterade gränsvärdet, det vill säga enligt GHQ-12 har de ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Standardavvikelsen för detta resultat är 3,44. Den höga 

standardavvikelsen tyder på stor spridning av resultaten.   

 

General Health Questionnaire 12 
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Mellan kön och välbefinnande kunde inget samband utläsas. Vidare gjordes en 

korrelationsanalys mellan upplevelsen av stress och GHQ-12. Resultatet av detta test är r = 

0,480 samt att detta värde är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,000. Det tyder på att 

ett samband finns mellan upplevd stress och psykisk välbefinnande. Detta är inte 

nödvändigtvis ett kausalt förhållande. Ökar ena variabeln så ökar den andra, det vill säga, ju 

sämre välmående studenterna har desto mer stressade är dem. Det går inte att avgöra vilken 

variabel som påverkar den andra bara att en viss grad av samvariation kan utläsas.  

 

En korrelationsanalys gjordes även mellan studenternas upplevelse av studierna som jäktiga 

och/eller psykiskt ansträngande och psykiskt välbefinnande. En korrelationskoefficient på r = 

0,310 och ett p-värde på 0,000 visar på ett starkt samband mellan välbefinnande och 

upplevelsen av studierna som jäktiga. Vidare visar sig ett starkt samband mellan 

välbefinnande och upplevelsen av studier som psykiskt ansträngande, med en 

korrelationkoefficient på r = 0,236 och ett p-värde på 0,000. Det vill säga, ju 

jäktigare/psykiskt ansträngande studierna upplevs, desto sämre välbefinnande har man. Desto 

bättre psykiskt välbefinnande man har, desto mindre jäktiga/psykiskt ansträngande upplever 

man sina studier. 

 

En korrelationsanalys utfördes mellan frågorna “Lönearbetar du vid sidan om studierna” och 

“Engagerar du dig i ideellt arbete vid sidan om studierna” med GHQ-12. Resultatet av detta 

visar att det inte finns någon korrelation mellan lönearbete (r = -0,058) och ideellt arbete (r = 

-0,010). I de kvalitativa svaren kan man dock se att vissa studenter som jobbar vid sidan om 

studierna beskriver svårigheter att kombinera jobb med studier. De blir exempelvis stressade 

“När skola krockar med jobb”, ”Att hinna med både [...] jobbet och studierna”, “Att hinna 

med jobb på fritiden”. 

 

Krav 

Frågorna som ställdes om studenternas upplevelser av krav var “Är dina studier jäktiga?” och 

“Är dina studier psykiskt ansträngande”?  Resultaten i nedanstående tabell visar att 34,2 % av 

respondenterna upplever studierna som jäktiga samt att strax under hälften av respondenterna 

upplever studierna som psykiskt ansträngande.  På en skalfråga från 1 till 6 där 1 är “inte alls” 

och 6 är “mycket” rörande om hur stressad, jäktad eller psykiskt pressad studenterna är på 

grund av studierna visar resultaten att 52,6 % har svarat på den högre graden av skalan vilket 

indikerar en relativt hög grad av stress.  
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Vidare blev studenterna tillfrågade “Kan du hantera de krav som ställs på dig i dina studier?” 

och “Kan du hantera de krav du ställer på dig själv?”. Majoriteten av studenterna svarade att 

de kan hantera kraven både från studierna och också från sig själva. 97,3 % respektive 83,1 % 

svarade att de kan hantera kraven helt och hållet eller i viss utsträckning. Endast 0,8 % 

upplever att de inte kan hantera de krav som ställs på dem i sina studier. Beträffande de krav 

studenterna ställer på sig själva är det 14,2 % som upplever att de inte kan hantera dessa krav, 

vilket tyder på att det är svårare att hantera kraven man ställer på sig själv i jämförelse med de 

krav som studierna ställer på studenterna. 

 

Studenterna ombads i en öppen fråga beskriva vad som upplevdes problematiskt i 

studiesituationen. Med hjälp av en innehållsanalys har meningsbärande enheter tagits fram 

och gett oss koder som “Tiden räcker inte till”, “Svårt att kombinera studier med privatlivet” 

och “Tung arbetsbelastning”. Detta är de tre vanligaste resonemangen man kan se hos 

studenterna, många beskriver att “Det är problematiskt att hinna med allt och göra ett bra 

skolarbete samtidigt som man ska arbeta extra och ha ett fungerande privatliv”. Olika former 

av krav beskrivs, men framför allt är det kvantitativa krav av psykisk karaktär som 

framkommer. Exempel på kvantitativa krav som studenterna upplever är “Mycket uppgifter 

som måste göras som tar lång tid”, “Svårt att veta hur mkt tid man behöver lägga på 

studierna” samt “deadlines”.  

 

Studenterna fick i form av en följdfråga själva beskriva vad de ansåg behövs göra för att 

påverka sin studiesituation positivt både kortsiktigt och långsiktigt. Några av de koder som 

tagits ut som beskriver detta är ”Engagerade lärare”, “Tydligare instruktioner och struktur på 

vad som ska göras”, “Att inte ha orimliga krav som jag inte kan uppnå när det kommer till 

uppgifter”. Studenterna beskrev även vad de själva kunde göra för att påverka sin 
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studiesituation positivt som “Planera bättre”, “Mer struktur och disciplin” samt “En hållbar 

psykisk och fysisk hälsa”. 

 

Kontroll 

För att bedöma graden av kontroll studenterna upplever sig ha ställdes frågor om inflytande i 

studierna, se tabell 4. Majoriteten av respondenterna upplever sig ha ett stort inflytande över 

sina studier när det kommer till planering, arbetstempo och förläggning av sin studietid. När 

det kommer till förläggningen av raster samt förläggningen av studierna till skolans lokaler, 

bostaden eller annan plats visade sig respondenterna ha något mindre inflytande då 

majoriteten svarade att de har visst inflytande. 

Tabell: 4. Graden av kontroll över studierna.  (Andelar i procent av samtliga svarande). 

__________________________________________________ 

    Valid Kumulativ 

  procent      procent 

__________________________________________________ 

Planering av dina studier   
Inget inflytande alls  4,2 4,2 

Visst inflytande  35,9 40,1 

Stort inflytande  58,4 48,5 

Vet ej  1,5 100,0 

Ditt arbetstempo 
Inget inflytande alls  3,8 3,8  

Visst inflytande  42,7 46,6 

Stort inflytande  51,9 48,5 

Vet ej  1,5 100,0 

Förläggningen av din studietid 
Inget inflytande alls  4,2 4,2 

Visst inflytande  33,2 37,4 

Stort inflytande  59,5 96,9 

Vet ej  3,1 100,0 

Förläggningen av dina raster 
Inget inflytande alls  11,2 11,2 

Visst inflytande  43,5 54,6 

Stort inflytande  38,5 93,1 

Vet ej  6,9 100,0 

Förläggningen av dina studier 

till skolans lokaler, bostaden 

eller annan plats 

Inget inflytande alls  6,5 6,5 

Visst inflytande  46,0 52,5  

Stort inflytande  39,8 92,3 

Vet ej  7,7 100,0 

__________________________________________________ 

n=  262  

__________________________________________________ 

 

En annan fråga som ställdes för att undersöka studenternas kontroll var om de bad om hjälp 

vid behov. Majoriteten av respondenterna uppgav att de ber om hjälp vid behov, 87,7% 

svarade ja eller ibland. 12,3% svarade nej.  

 

En sambandsanalys gjordes för att mäta om det fanns något samband mellan frågan “Kan du 

hantera de krav som ställs på dig i dina studier” och grad av inflytande i “Planering av dina 

studier”. Det fanns ett signifikant samband mellan dessa med ett p-värde på 0,000. Det visar 
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att de studenter som upplever att de kan hantera kraven som ställs på dem i sina studier 

upplever även stort inflytande i planeringen av sina studier vilket tyder på hög kontroll och 

vice versa.  

 

I de kvalitativa svaren kan dock beskrivningar av aspekter studenterna uppleva vara utom 

deras kontroll finnas. Många uttrycker att de önskar mer “Tydliga instruktioner från 

institutionen gällande uppgifter.” att “Information var giltig och att den inte ändrades hela 

tiden.” “samt “Bättre planering av kursansvariga”. Detta tyder på en brist av kontroll 

beträffande saker studenterna själva inte kan ha någon påverkan på. Man kan även utläsa att 

det är många som upplever att de kunde haft mer kontroll över sina egna studier. Studenterna 

beskriver att de behöver “Bättre planering från min sida”, “Organisera upp mitt pluggande 

mer”, “Att jag strukturerar tiden bättre” samt “Få in bättre studierutiner”. 

Stöd 

Mätningar gjordes på vilket socialt stöd studenterna hade. Studenterna tillfrågades om de hade 

någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt.  En klar majoritet av 

respondenterna, 90,3%, svarade ja på denna fråga. En korrelationsanalys gjordes för att 

avgöra om det fanns något samband mellan stöd och välbefinnande. Resultaten visar att det 

inte går statistiskt säkerställa att det finns något sådant samband. 

 

Dåligt samvete 

Vi ville undersöka huruvida studenterna ansåg att studierna kan ge dem dåligt samvete. 37,2% 

angav att studierna ger dem dåligt samvete och 33 % angav att studierna gav dem dåligt 

samvete ibland. Det vill säga 70,2 % får dåligt samvete i viss mån. Endast 29,9% ansåg att 

studierna inte gav dem dåligt samvete. Med hjälp av en följdfråga fick studenterna själva 

svara på vad det var som gav dem dåligt samvete. Studenterna beskrev att det som ger dem 

dåligt samvete i studierna var relaterade till både studier och privatliv. Vi fann svar som “Man 

inte presterar tillräckligt”, “Känslan att kunna göra mer och bättre” även känslan att “Vara 

rädd att ha lagt ner för lite tid på studierna”. Detta bidrog till att studenterna “Skjuter upp 

uppgifter i sista sekund” och “Gör annat istället för att plugga”. Studenterna uttryckte även att 

fritiden och privatliv blev lidande; “Inte har tillräckligt med tid att umgås med familj” och 

”Studier kommer i kläm, vänner och familj blir lidande”.  I resultaten framgår det att de 

studenter som har barn uttrycker dåligt samvete när det kommer till att ”Inte hinna vara 

mamma ibland”, ”Hinner inte umgås med mina barn” samt ”Det händer att jag måste 

prioritera studier för kvalitetstid med mitt barn”. Med detta går det att se att studenterna 

upplever dåligt samvete i relation till både studier och livet i övrigt.  På frågan “Händer det att 

du inte kan släppa tankarna på dina studier, när du egentligen vill ägna dig åt annat?”, var det 

hela 84,7% som svarade “ja” eller “ibland”. 13,7% svarade “nej, aldrig”. Resultaten visar att 

majoriteten av studenterna inte kan släppa tankarna på studierna. 
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Stress 
Studenterna fick svara på frågan “Hur stressad är du?” på en likertskala från 1 till 6 där 1 är 

“inte alls stressad” och 6 “mycket stressad”. Tabellen nedan visar att 56 % av studenterna 

placerade sig mellan 4 och 6 på skalan vilket indikerar att strax över hälften av studenterna 

kan anses vara stressade. 

 

Tabell: 5. Hur stressade är studenterna? (Andelar i procent av samtliga svarande.) 

____________________________________________ 

    Valid           Kumulativ       

procent                  procent          

____________________________________________ 

Hur stressad är du? 

1 Inte alls    5,4    5,4         

2  15,8  21,2 

3  22,8  44,0 

4  28,6  72,6 

5  20,5  93,1 

6 Mycket    6,9               100,0 

____________________________________________ 

n=  262 

____________________________________________ 

 

Studenterna gavs möjlighet att med sina egna ord beskriva i en öppen fråga “Vad gör dig 

stressad?”. Vi kodade deras svar och fick fram koder som “Deadlines”, “Många uppgifter som 

ska in samtidigt”, “Att hinna med allt i tid”, “Grupparbeten”, ”Att man inte ska prestera 

tillräckligt så att man klarar av en tenta”. Vissa uttryckte även att vardagen som “Personliga 

problem”, “Relationer”, “Barn”, “Ekonomi” kan göra dem stressade. Vidare uttrycker 

merparten svårigheter att få ihop vardagspusslet, exempelvis “Hinna träna”, “Ha många bollar 

i luften”, “Försöka pussla ihop alla saker som måste göras” och “Jonglera jobb och 

studier”.  Dessa svar indikerar att studenterna har flera åtaganden som kan gör dem stressade. 

Många uttryckte även att de hade “Höga krav på mig själv” samt “Känner mig stressad för 

framtiden.”  

 

På frågan “hur gör du för att koppla av när du känner dig stressad ” kunde koder som 

“Tränar” och “Vistas ute i naturen” “Gör avslappningsövningar” samt “Ser på film eller 

serie”. Studenterna beskrev att de även brukar “Prata med vänner och familj”, “Ventilerar för 

någon närstående”, “Umgås med vänner, familj, partner”. Baserat på de kvalitativa svaren har 

studenterna egna strategier att använda sig utav när de känner sig stressade och behöver 

koppla av samt att studenterna beskriver att de har socialt stöd. 

 

Trötthet 
Vi ville undersöka hur tröttheten och sömnen ser ut hos studenterna.  Sex ja- och nej frågor 

ställdes för att kartlägga hur studenternas trötthet och sömn sett ut de senaste två veckorna. 

Svaren sammanställdes till ett index som varierar mellan 0-6. Svaren visar att 82,8% känt sig 

trötta de senaste två veckorna och 59,8% har svårt att komma igång på morgnarna samt att 

63,8% är påfallande trött om dagarna och 64,1% påfallande trött om kvällarna. Resultaten 

visar att 40,0% av studenterna haft besvär med sömnen. Nedanstående tabell visar att 73,8% 
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av respondenterna har svarat “ja” på minst tre av frågorna. 10,2% har även svarat ja på alla 

frågorna. Utifrån detta kan man konstatera att trötthet är vanligt förekommande bland 

studenterna.  

Tabell: 6. Trötthet (Andelar i procent av samtliga svarande.) 

__________________________________________________ 

Trötthet/sömn/huvudvärk           Valid          Kumulativ 

           procent       procent 

__________________________________________________ 

0  6,1 6,1 

1  8,2 14,3 

2  11,9 26,2 

3  21,3 47,5 

4  25,8 73,4 

5  16,4 89,8 

6  10,2 100,0 

Total  100,0  

__________________________________________________ 

n=  262  

__________________________________________________ 

 

Fysiska och psykiska besvär 

Studenterna fick svara på om de upplever olika fysiska- och psykiska besvär. 58,1 % hade 

svår eller lätt värk i skuldror, nacke eller axlar. 42,2% hade svåra eller lätta ryggsmärtor, 

ryggvärk, höftsmärtor eller ischias. 21,3% hade svåra eller lätta smärtor/värk i händer, 

armbågar, ben eller knän. 64,2% hade lätta eller svåra upplevelser av ängslan, oro eller ångest. 

Mer än hälften av studenterna upplever besvär i form av ångest, oro och värk i skuldror och 

nacke. Resultaten visar att nedanstående besvär är vanligt förekommande bland studenterna. 

30,4% har haft återkomande huvudvärk eller migrän de senaste två veckorna. 
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För att undersöka om det fanns ett samband mellan resultaten av trötthetsfrågorna och de 

olika fysiska och psykiska besvär gjordes ett chi-2 test. Resultatet av chi-2 testet visar att det 

finns ett starkt samband mellan dessa variabler med ett p-värde på 0,000. Endast frågan om 

värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän visar ett något svagare samband med ett 

p-värde på 0,052. 

 

Allmänna hälsotillstånd 

Nedanstående tabell visar studenternas skattning av sitt hälsotillstånd.  Tabellen visar att 

71,0% bedömer sig ha ett “mycket bra” eller “bra” hälsotillstånd. 

 
Tabell: 8. Allmänna hälsotillstånd. (Andelar i procent av samtliga svarande). 

____________________________________________ 

           Valid         Kumulativ       

         procent         procent          

____________________________________________ 

Hur bedömer du ditt  

allmänna hälsotillstånd? 

1 Mycket bra  16,0 16,0      

2 Bra   55,0 71,0 

3 Någorlunda  23,7 94,7 

4 Dåligt    4,2 98,9 

5 Mycket dåligt   1,1 100,0 

____________________________________________ 

n=   262 

____________________________________________ 
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Analys och diskussion 
Detta kapitel kommer analysera resultaten i förhållande till den tidigare teoretiska 

diskussionen. Följt av analysen presenteras en avslutande diskussion och förslag på vidare 

forskning. 

Analys 

Psykiskt välbefinnande 

Enligt Cotton m.fl., (2002) upplever studenter generellt höga stressnivåer och högre psykisk 

påfrestning än många andra stressfyllda yrken. I resultaten av GHQ-12 mätningarna av 

studenternas välbefinnande går det att se att nästintill hälften (47,2%) av studenterna ligger 

över det allmänt accepterade gränsvärdet på 2-3 (Goldberg m.fl., 1997).  Tidigare studier i 

Storbritannien har funnit liknande resultat av GHQ-12 hos socionomstudenter, resultaten låg 

mellan 42-43% (Collins m.fl., 2010; Kinman m.fl., 2010). Dessa värden är något lägre än de 

värden vi fann hos våra studenter, vilket kan ha att göra med att gränsvärdet för GHQ-12 i 

Storbritannien ligger något högre än i Sverige (Goldberg m.fl., 1997). 

En korrelationsanalys på r=0,480 mellan psykiskt välbefinnande och stress visar att det finns 

ett klart samband mellan dessa. Ju högre stress studenten upplever desto sämre välbefinnande. 

Dessa resultat visar att Cottons m.fl., (2002) påståenden om studenters stressnivåer och 

psykisk påfrestning även stämmer överens hos våra respondenter. Statistiska centralbyråns 

folkhälsorapport (2009) presenterar att kvinnor har sämre psykiskt välbefinnande än män. I 

våra resultat kan dock inga skillnader mellan kön och välbefinnande utläsas. 

Krav och kontroll 

Studenterna blev tillfrågade huruvida de anser sig ha inflytande över sina studier och 

resultatet visade att 94,6% av studenterna anser sig ha stort inflytande när det kommer till 

planering, arbetstempo och förläggning av sin studietid. Samtidigt visar 97,3% av studenterna 

att de kan hantera kraven som ställs på dem i sina studier. Detta kan tolkas som Karasek och 

Theorells (1990) definition av aktiva arbeten, där denna form av arbete bör generera positiva 

psykosociala utfall. Vid applicerandet av den alternerade krav- och kontroll modellen av 

Toumi m.fl. (2013) (se figur 2) kan respondenterna beskrivas delta i ett aktivt studiebeteende. 

Å andra sidan visade GHQ-12 resultatet att studenterna har ett nedsatt välbefinnande. I de 

kvalitativa svaren beskriver dock studenterna bristande kontroll i form av dålig information 

från både institutionen och lärare rörande hemuppgifter, struktur och planering. Även att de 

själva kunde påverkat sina studier mer genom att planera och strukturera upp sina studier på 

ett bättre sätt. Om hänsyn tas till motsägelserna mellan den relativt sett goda självskattade 

hanteringen av krav i de kvantitativa resultaten och de röster i de kvalitativa svaren som säger 

att de inte kan hantera kraven till riskerar studenterna befinna sig i ett högt påfrestande 

studiebeteende (Toumi m.fl., 2013).  

Vår studie visar att 56 % av studenterna på socionomprogrammet upplever att de är stressade. 

I de kvalitativa beskrivningarna av vad som gjorde studenterna stressade går det utläsa att 
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samtliga orsaker som Tria (refererad i Wiktorsson, 2006) beskrivit ligga bakom stress, även 

framkom hos våra respondenter. Detta tyder på att de orsaker som beskrivits är vanligt 

förekommande bland studenter. Studenter som upplever psykisk påfrestning i 

inlärningsmiljön är mer benägna att prestera sämre och till och med hoppa av studierna 

(Cotton m.fl., 2002). Därför är Cottons m.fl., (2002) och våra resultat värda att tänka på som 

framtida potentiella negativa effekter av psykiska påfrestningar under studieperioden. 

De resultat vi fick fram visade att det inte finns något samband mellan om en student 

lönearbetar och GHQ-12. Vidare visade det sig att det inte finns något samband mellan hur 

mycket studenten lönearbetar och GHQ-12. Båda resultaten går emot Collins m.fl. (2010). Inte 

heller fanns det något samband mellan GHQ-12 och ideellt arbete (r = -0,058), vilket säger 

emot Collins m.fl. (2010) slutsatser att studenter som inte volontärarbetar har sämre 

välbefinnande. Huruvida dessa skillnader kan förklaras uppstå på grund av studiernas skilda 

sammanhang och kulturella kontext är svårt att sia om. Däremot vore det förhastat att påstå att 

Collins m.fl. (2010) slutsatser inte är relevanta. Å andra sidan framgår det i svaren av de 

öppna frågorna att studenterna upplever krav, känner sig jäktade och upplever ett allmänt 

sämre välbefinnande på grund av deltidsarbete. Detta stärker i sin tur Collins m.fl. (2010) 

slutsatser. De motsägande resultaten från enkäten kan däremot indikera att våra frågor inte 

nödvändigtvis mäter det de är ämnade att mäta, det vill säga låg mätvaliditet.  

Besvär  
Människor som under längre perioder utsätts för en dålig arbetsmiljö riskerar att i slutändan 

drabbas av psykisk ohälsa och sociala eller kroppsliga besvär (Stansfeld & Candy, 2006; 

Abrahamsson & Johansson, 2013). Resultatet av studien visar att 58,1 % av 

socionomstudenterna visade sig ha svår eller lätt värk i skuldror, nacke eller axlar och 64,2% 

hade lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Vi fann ett starkt samband mellan 

trötthet hos studenterna och huruvida man upplever sig ha värk och ångest. Eftersom 

studenterna har värk och upplever ångest och oro, så kan det enligt Toumi m.fl., (2013) 

påverka socionomstudenternas studieprestation. Vidare styrker detta Socialstyrelsens 

folkhälsorapport (2009) där det framkommer att studenters värk i nacke, axlar, skuldror och 

rygg har ökat de senaste åren, vilket i vår undersökning visar på att det fortfarande är 

förekommande bland studenter. Vidare belyser Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) att 

studenter är en grupp där ångest, oro och ängslan är vanligt förekommande. Resultaten visar 

att hela 64,2% av studenterna på socionomprogrammet upplever detta. 30,4% av studenterna 

har haft återkommande huvudvärk eller migrän de senaste två veckorna, vilket även kan ses i 

Statistiska centralbyråns undersökning på högskolestudenter (2007) där 25 % av studenterna 

hade ont i magen eller huvudet varje vecka. 

Studenterna på socionomprogrammet visar på höga siffror beträffande trötthet de senaste två 

veckorna. Hela 82,8% av studenterna har känt sig trötta, 59,8% svårt att komma igång på 

morgnarna samt 63,8% har varit påfallande trötta om kvällarna de senaste två veckorna. 

Statistiska centralbyråns undersökning (2007) har rapporterat att 30 % av studenterna hade 

svårt att sova. Studiens resultat visar sammantaget att 40 % av studenterna på 

socionomprogrammet har besvär med sömnen vilket är något högre än SCBs (2007) resultat. 



26 
 

Stöd  

Enligt Karasek & Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell kan socialt stöd vara en 

bidragande faktor till psykosocial hälsa. De flesta av respondenterna (90,3%) upplevde att de 

hade socialt stöd. En korrelationsanalys visade att det inte fanns något samband mellan socialt 

stöd och studenternas psykiska välbefinnande. Detta resultat motsäger sig Karasek och 

Theorells (1990) påstående om socialt stöd som en positiv inverkan på psykiskt 

välbefinnande. Man kan dock se i de kvalitativa utsagorna att många studenter nämner att de 

brukar “Prata med vänner och familj”, “Ventilerar för någon närstående” samt “Umgås med 

vänner, familj, partner” när de känner sig stressade för att koppla av vilket tyder på att socialt 

stöd kan ha en viktig inverkan på studenternas psykiska välbefinnande.  

Avslutande diskussion 

Med syftet att undersöka socionomstudenters välbefinnande i relation till studiesituationen har 

två möjliga scenarion utvecklats med studiens resultat som grund. Det första scenariot 

diskuteras utifrån antagandet att Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

stämmer. Scenario två presenterar en alternativ förklaring till studenternas mående där 

antagandet är att modellen inte stämmer. 

Förklaring till varför studenterna mår som de mår, scenario 1: 

Om vi antar att krav-, kontroll- och stödmodellen stämmer, kan vi dra slutsatser kring vilka 

faktorer som kan vara orsaken till måendet. Eftersom studenterna har hög kontroll, högt stöd 

och kan hantera de krav som ställs på dem bör de befinna sig i den gyllene hörnan (aktiv) av 

modellen och må toppen. Eftersom de inte gör det måste vi titta på andra faktorer än studierna 

som kan förklara studenternas mående. Eftersom det inte finns något samband mellan vare sig 

lönearbete eller volontärarbete och GHQ-12 kan man dra slutsatsen att övriga åtaganden som 

jobb är en osannolik förklaring till studenternas mående. Däremot kan studenternas privatliv 

och personliga egenskaper vara en förklaring till måendet. Eftersom studenterna själva 

uppgav ha relativt god kontroll över sin studiesituation samt att de skjuter upp studierelaterade 

åtaganden till senare tillfällen kan den stress och oro som uppstår vid detta hänföras till 

personliga egenskaper. Exempelvis hur studenternas motivation samt ambitionsnivåer skiljer 

sig åt, samt hur väl man hanterar motgångar. Vidare kan privatliv som familj och vänner ta tid 

vilket gör att studenten lägger mindre tid på studierna, vilket i sig kan bidra till stressrelaterat 

dåligt mående. Övriga anledningar till dåligt mående kan ha med personliga relationer eller 

personlighetsutvecklig att göra. Att uttala sig alltför säkert om privatliv och personliga 

egenskaper är att gå ut på svag is, därför ser vi det som en möjlig anledning och inte en 

sannolik anledning till studenters dåliga mående. 

Förklaring till varför studenterna mår som de mår, scenario 2: 

Om vi däremot inte antar att krav-, kontroll- och stödmodellen stämmer blir bilden en annan. 

Oavsett om studenterna har hög kontroll över sin studiesituation, känner sig kunna hantera 

kraven samt har högt socialt stöd kan det dåliga måendet förklaras med studiesituationen. 

Detta eftersom studenterna uppgav i de kvalitativa svaren att gruppuppgifter, kompletteringar 
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och deadlines är ständiga stressmoment. Dålig information från universitetet har även 

uppgetts bidra till stress, vilket i högsta grad är en studierelaterad orsak. Därför kan 

studenternas dåliga mående i mångt och mycket ha sina rötter i studierna, och sannolikheten 

för detta kan anses vara god. Vidare kan måendet i viss mån tillskrivas övriga åtaganden som 

jobb eller volontärarbete. Även om sannolikheten att detta är en viktig orsak är låg, är den 

fortfarande möjlig. I detta scenario kan givetvis samma stressrelaterade moment uppstå som i 

det tidigare, men dessa bedöms vara mindre viktiga i måendet eftersom personliga egenskaper 

inte alltid kan hantera situationer utanför studentens kontroll, som exempelvis dålig 

information och korta deadlines. 

Ovanstående diskussion bygger på att GHQ-12 noggrant och korrekt mäter välmående, 

eftersom många kopplingar grundas i statistiska tester där GHQ-12 använts. Om detta inte är 

ett bra mätinstrument för Umeå Universitets socionomstudenter är tidigare diskussion inte 

nödvändigtvis oanvändbar, utan det betyder bara att vissa kopplingar som gjorts inte är lika 

starka som tidigare antagits. Däremot finns det tecken på att studenterna mår dåligt då 64,2% 

uppgav att de har upplevt oro, ängslan och ångest.  

Precis som Socialstyrelsen (2009) och SCB (2007) beskriver negativa siffror om studenternas 

välbefinnande kan vi se samma tendenser i våra resultat. Våra resultat bekräftar de negativa 

tendenser som finns om studenters välmående. Därmed tycker vi att det är viktigt att 

uppmärksamma dessa tendenser för att undvika negativa konsekvenser i framtiden. Negativa 

konsekvenser kan, enligt vår mening, vara; att studenterna blir för stressade och inte känner 

att de orkar fullfölja studierna på ett adekvat sätt, riskerar att bli utbrända vilket ökar 

kostnaderna för den enskilde och för samhället. En risk som detta kan bidra till är att 

studenten “biter ihop” och fortsätter sina studier trots den höga stressen. Denna stress kan 

senare i livet hinna ikapp och resultera i att studenter tar med sig ovanan att inte göra något åt 

sina stressymptom och gör den till en del av vardagen, vilket kan påverka framtida arbete. Vi 

tycker att det är viktigt att främja studenternas välbefinnande så de har de bästa 

förutsättningarna att klara av studierna. Vi håller med tidigare forskning (Wiktorsson, 2006; 

Cotton m.fl., 2002) att studenter som mår bättre kommer troligtvis att prestera bättre vilket är 

positivt både för individen och för samhället. 

Studenter med barn kan, enligt oss, vara den grupp som haft det svårast att få vardagspusslet 

att gå ihop. Utifrån de kvalitativa svaren kunde olika stressfaktorer som får särskild stor 

påverkan för studenter med barn identifieras. Dessa kan vara om någon förändring i schemat 

tillkommer eller tider att passa med förskola/dagis/skola kolliderar med studierna. Detta 

bidrar till att studenterna får dåligt samvete då de uppger att de inte hinner umgås med barnen, 

att barnen kommer i kläm eller att studenten får bortprioritera studierna för att umgås med 

sitt/sina barn. 

I slutskedet av denna uppsats har vi insett att vi kunnat omformulera vissa frågor för att vara 

bättre anpassade till studenters studiesituation. En stor fördel med studiens utformning har 

varit användandet av olika datainsamlingsmetoder. De kvalitativa- och de kvantitativa 

resultaten har hjälpt oss tolka aspekter på mer nyanserande sätt. Hade enbart en metod använts 

fanns risken att resultaten hade varit mer ensidiga. Självfallet kan och bör frågan om 
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självselektion diskuteras. En möjlig förklaring kan vara att studenter som svarat är mer 

stressade än studenter som inte svarat i ett försök att ge uttryck för sina känslor. Å andra sidan 

kan det vara så att stressade studenter helt enkelt inte haft tid at svara på enkäten och därför 

har svaren blivit skeva åt de mindre stressade hållet. Denna logik kan i viss mån appliceras i 

studenternas mående, det vill säga studenter som mår sämre vill ge utlopp för sina känslor. 

Socionomstudenter är blivande socionomer som ska arbeta med att hjälpa andra på olika sätt 

med olika grader av svårigheter i livet. Vi tycker att det är viktigt att få en så bra 

utbildningstid och studiesituation som möjligt för att kunna vara bättre rustad inför sitt 

kommande uppdrag och kunna ha energin att lägga på sina framtida klienter.  

Det finns följaktligen anledning att göra fortsatt forskning på studenters psykosociala 

arbetsmiljö för att få en bredare förståelse för aspekter som kan ha potentiell inverkan på 

deras välbefinnande. Genom att göra detta kan man fortsätta förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön och rusta blivande socionomer för att ge dem en bra grund att stå på inför 

framtiden. En rent kvantitativ och en rent kvalitativ studie kan göras för att tydliggöra 

nyanserna mellan ”mängd” och ”djup”. Det kan också vara intressant att genomföra en 

longitudinell studie så man får följa en grupp studenter genom sina studier och under 

arbetslivet. Det kan även vara intressant att jämföra denna studie med andra 

socionomprogram runt om i landet för att se om det finns geografiska skillnader som kan 

utgöra någon påverkan på resultaten. En liknande studie kan göras på andra program för att få 

en bredare förståelse av andra studenter.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Informationsmail 

 

Hej alla socionomstudenter! 

Här kommer din länk till  Socionomstudent i Umeå. 

 

Vi är två av era studiekamrater från socionomprogrammet vid Umeå universitet som skriver 

en kandidatuppsats om socionomstudenters psykosociala välmående. Vi vill genom denna 

enkät ta reda på hur Ni socionomstudenter mår och upplever er studiesituation. Denna enkät 

skickas till alla som läser socionomprogrammet på campus i Umeå. 

 

Din e-mailadress har vi fått från Institutionen för socialt arbete. Den är en offentlig handling. 

Likadana länkar har skickats till drygt 600 studenter vid socionomprogrammet. 

 

Ditt svar är fullständigt anonymt och kan inte kopplas ihop med e-maildressen eller något 

annat som kan identifiera dig som enskild individ. 

 

OBS! Länken är endast giltig en gång. Därför är det lämpligt att besvara enkäten vid ett 

tillfälle. När du skickat in enkäten kommer länken att sluta fungera. 

 

Vår handledare för kandidatuppsatsen är Marek Perlinski, lektor vid vår institution. 

 

Om Du har frågor och funderingar rörande undersökningen går det bra att kontakta oss via 

mail: XXXX eller XXXX 

 

Du kommer till enkäten genom att klicka på: 

 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user130&pwd=6564 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marek Perlinski 

Lektor i socialt arbete Umeå universitet - kandidatuppsatsens handledare, 

Linn Eriksson - socionomstuderande, 

Nadia Abdali - socionomstuderande  

 

 

 

 

 

mailto:XXXX
mailto:nadia.cabrera.abdali@gmail.com
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user130&pwd=6564
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Bilaga 2. Påminnelse 

 

Hej alla socionomstudenter! 

Här kommer din länk till Socionomstudent i Umeå. 

Detta är en påminnelse: 

På grund av tekniska problem i början av enkät utskicket har det varit struligt att svara 

på vissa frågor. Detta är nu åtgärdat och Ni som inte kunnat skicka in enkäten kan 

försöka igen. 

Om du redan besvarat enkäten tackar vi dig och du kan bortse från denna påminnelse. 

Vi är två av era studiekamrater från socionomprogrammet vid Umeå universitet som skriver 

en kandidatuppsats om socionomstudenters psykosociala välmående. Vi vill genom denna 

enkät ta reda på hur Ni socionomstudenter mår och upplever er studiesituation. Denna enkät 

skickas till alla som läser socionomprogrammet på campus i Umeå. 

Din e-mailadress har vi fått från Institutionen för socialt arbete. Den är en offentlig handling. 

Likadana länkar har skickats till drygt 600 studenter vid socionomprogrammet. 

Ditt svar är fullständigt anonymt och kan inte kopplas ihop med e-maildressen eller något 

annat som kan identifiera dig som enskild individ. 

OBS! Länken är endast giltig en gång. Därför är det lämpligt att besvara enkäten vid ett 

tillfälle. När du skickat in enkäten kommer länken att sluta fungera. 

Vår handledare för kandidatuppsatsen är Marek Perlinski, lektor vid vår institution. 

Om Du har frågor och funderingar rörande undersökningen går det bra att kontakta oss via 

mail: XXXX eller XXXX 

Du kommer till enkäten genom att klicka på: 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108 

 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=78297&usr=user&pwd=1108
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Bilaga 3.  Enkät 
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