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Abstrakt 

Bakgrund: Stress är en primitiv reaktion som varit nödvändig för människans överlevnad då 

det är en naturlig respons på ett kommande hot. När omgivningen ställer krav på individen 

som denne inte kan hantera eller upplever vara för stora uppstår ett stresspåslag. Flertalet 

studier visar att studenter är en grupp i dagens samhälle som upplever mycket stress. Höga 

nivåer av stress bland sjuksköterskestudenter och medicinstuderande har visats sig påverka 

minne, koncentration samt problemlösningsförmåga, vilket i sin tur leder till försämrad 

inlärning och försämrade studieresultat. Syfte: Studien syftade till att undersöka upplevelser 

av stress hos fysioterapeutstudenter och uppfattningen om hur denna stress kan påverka 

studier och framtida yrkesliv. Metod: En webbenkätundersökning utfördes på ett universitet i 

norra Sverige där samtliga fysioterapeutstudenter inkluderades. Av 192 utskickade enkäter 

inkom 109 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 56,8%. Resultat: Av respondenterna upplevde 

61,5% sig stressade där kvinnorna var överrepresenterade. Vidare upplevde 62,3% att detta 

påverkade inlärningen negativt. Av respondenterna upplevde 70,7% en oro att inte 

tillgodogöra sig den kunskap som krävs inför det kommande yrket och 27,1% kände sig inte 

trygg i att gå ut i arbete efter avslutade studier. Konklusion: Det fanns en hög grad av stress 

bland fysioterapeutstudenterna och en generell könsskillnad, där kvinnorna tenderade att vara 

mer stressade och oroliga. Många upplevde dessutom att den upplevda stressen påverkade 

inlärningen negativt samt var oroliga för att inte kunna tillgodogöra sig den kunskap som 

krävs inför yrket, vilket kan påverka den framtida yrkesprofessionen. 

Nyckelord: Fysioterapeutstudenter, inlärning, könsskillnader, stress.  
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Bakgrund 

Stress är en primitiv reaktion som varit nödvändig för människans överlevnad då det är en 

naturlig respons på ett kommande hot, en så kallad kamp-flyktreaktion. Hjärnan och kroppen 

ställer då in sig på att antingen kämpa mot det kommande hotet om det finns chans att 

undanröja det eller fly från det om möjligheten till vinst är liten. Dessa reaktioner orsakar 

olika processer för att optimera kroppens reaktions- och prestationsförmåga, dels fysiologiska 

symtom som muskelspänningar, men även känslomässiga reaktioner såsom ilska, rädsla, 

irritation, aggressivitet och fientlighet (Ekman & Arnetz, 2002; Vårdguiden, 2014; Währborg, 

2011). Det finns en tredje typ av stressreaktion, vilket innebär känslan av chanslöshet 

gentemot hotet och individen väljer då att inte göra någonting. Reaktionen medför ofta 

trötthet, svimningskänsla, yrsel och muskelsvaghet (Ekman & Arnetz, 2002; Orth-Gomér & 

Perski, 1999).  

I dagens samhälle har vi inte de yttre fysiska hoten i samma utsträckning, men våra biologiska 

system har inte anpassats för dagens moderna samhälle. Vår hjärna skiljer därför inte ett 

verkligt hot, exempelvis en anfallande tiger från ett föreställt hot vilket skulle kunna vara en 

kommande tentamina, så kallade stressorer. Vi kan välja att utföra tentan vilket innebär att vi 

möter hotet eller så avstår vi, men då kvarstår stressoren/hotet (Ekman & Arnetz, 2002; 

Vårdguiden, 2014). En stressor är därmed enligt definition ett stimuli som orsakar de 

karaktäristiska fysiologiska reaktionerna som vi förknippar med stress (Währborg, 2011).  

Ekman och Arnetz (2002) beskriver stress som en individs gaspådrag. Acceptabla mängder 

stress är naturligt och kan hjälpa en individ att tillfälligt förbättra sin förmåga medan 

överdrivna mängder leder till en försämring av prestationen (Stevenson & Harper, 2006). Det 

som avgör hur skadlig stressen är för individen beror på hur stor stressen är, hur länge den har 

pågått och hur pass rimlig stressen är i förhållande till de krav som ställts på individen 

(Ekman & Arnetz, 2002).  

När omgivningen ställer krav på individen som denne inte kan hantera eller upplever vara för 

stora uppstår en obalans mellan belastning och resurs, ett så kallat stresspåslag. Denna obalans 

leder till känslomässiga och fysiska symtom och dessa kan yttra sig på många olika sätt 

(Borg, Gerdle, Grimby & Stibrandt-Sunnerhagen, 2006; Cassidy, 2003). Exempel på några 

symtom kan vara sömnsvårigheter, morgontrötthet trots flera nätters god sömn, svårigheter att 
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koppla av, upplevd tidsbrist och därmed ökat tempo i vardagen. De fysiologiska symtom som 

kan visa sig är bland annat huvudvärk, muskelspänningar och smärta i kroppen (Borg et al, 

2006; Vårdguiden, 2014). När stresspåslaget varat tillräckligt länge börjar även kroppen 

utsöndra olika hormoner till blodet som bland annat kan leda till minnes- och 

koncentrationssvårigheter, vilket innebär att svårigheter att återkalla viktiga kunskaper kan 

uppstå (Vårdguiden, 2014; Währborg, 2011).  

Enligt Nechita, Nechita, Pîrlog och Rogoveanu (2014) finns tre stresskategorier. Frustration: 

upplevelsen när påfrestningen det krävs att nå ett mål hindras av externa eller interna faktorer. 

Konflikt: när två motsatta mål eller behov uppstår samtidigt och på så vis hindrar varandra 

från att fullföljas. Press: när en individ på grund av inre eller yttre faktorer ökar tempot eller 

kraftansträngningen eller förändrar strategin för att nå ett visst mål.  

Flertalet studier visar att studenter är en grupp i dagens samhälle som upplever mycket stress, 

inte minst inom program med hälsovetenskaplig inriktning, däribland fysioterapeutstudenter 

(Jönsson & Öjehagen, 2006; Omigbodun et al, 2006; Tucker, Jones, Mandy & Gupta, 2006). 

Enligt en studie som Statistiska Centralbyrån gjort på högskolestudenter (2007) kände sig sju 

av tio stressade flera dagar i veckan och tre av tio upplevde sömnsvårigheter. Studien visade 

även att en av fyra hade huvudvärk minst en gång i veckan på grund av upplevd stress. 

Anledningen till att hälso- och sjukvårdsstuderande upplever så mycket stress kan vara att 

dessa utbildningar har en högre arbetsbelastning än övriga utbildningar. De är ofta långa 

vilket innebär ökade krav på den ekonomiska situationen samt att omställningen från studier 

till kliniskt arbete ställer höga krav på studenten (Omigbodun et al, 2006). 

Höga nivåer av stress bland sjuksköterskestudenter och medicinstuderande har visat sig 

påverka minne, koncentration samt problemlösningsförmågan, vilket i sin tur leder till 

försämrad inlärning och försämrade studieresultat (Goff, 2011; Nechita et al, 2014). Vidare 

enligt Dahlin, Joneborg och Runeson (2005) finns det bland medicinstuderande ett tydligt 

samband mellan höga nivåer av stress och försämrad inlärning. 

En studie som undersökt stressorerna hos fysioterapeutstudenter i Australien och 

Storbritannien visade att de främsta stressorerna var mängden kunskap som studenterna skulle 

tillgodogöra sig, tidspressen i kurserna samt konflikten mellan studier och fritid. Många 

studenter upplevde även att studierna var svårare än vad de förväntat sig (Tucker et al, 2006). 
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Vad gäller skillnaden i upplevd stress mellan män och kvinnor så pekar studier på spridda 

resultat. Vissa studier tyder på att kvinnor upplever en större mängd stress än män i samband 

med studierna, medan andra studier visar att det inte är någon skillnad mellan könen 

(Omigbodun et al, 2006; Goff, 2011). Det finns även studier på svenska läkarstudenter som 

visar på att kvinnor är mer oroliga att inte kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs 

inför kommande yrke än män (Jönsson & Öjehagen, 2006). 

Författarna har under sina egna studier till fysioterapeuter uppmärksammat att det finns en oro 

att ej tillgodogöra sig tillräckligt med kunskap inför kommande yrke samt en generell oro 

inför att få arbete efter avslutat studietid. En av de tuffaste stressorerna som finns enligt 

Danielsson (2005) är ofrivillig arbetslöshet då yrket dels är en viktig del av vår identitet och 

dels källan till vår inkomst. Enligt Arbetsförmedlingen (2015-02-23) finns det ute 202 tjänster 

som fysioterapeut och under våren 2015 utexamineras cirka 30-40 studenter från vardera av 

Sveriges åtta fysioterapeututbildningar (Universitets- och Högskolerådet, 2015), vilket 

innebär att antalet nyexaminerade arbetssökande överstiger antalet tjänster, som i flera fall 

dessutom efterfrågar arbetslivserfarenhet. 

Då väldigt få studier gjorts på fysioterapeutstudenters stress generellt, men framför allt hur 

denna stress kan komma att påverka det framtida yrket anser författarna att det är av stor vikt 

att belysa detta ämne och förtydliga bilden om den aktuella stressituationen. Studier på 

sjuksköterskestudenter pekar på att bland annat en stor mängd stress under den kliniska 

utbildningen kan påverka omhändertagandet av patienter negativt (Williams, 2014). Om 

studien visar på stora mängder stress kopplat till inlärning och kommande yrke hos 

studenterna kan detta indikera på att förändringar inom utbildningen behövs, detta för att göra 

studenterna tryggare i sin kommande yrkesprofession.  
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Syfte 

Studien syftade till att undersöka upplevelser av stress hos fysioterapeutstudenter vid ett 

universitet i norra Sverige och uppfattningen om hur denna stress kan påverka studier och 

framtida yrkesliv. 

Frågeställningar 

o Vilka är de främsta orsakerna till stress bland fysioterapeutstudenter? 

o Hur upplever studenterna att inlärningen påverkas av stress? 

o Skiljer sig den upplevda stressen mellan män och kvinnor? 

Material och metod 

Studiedesign 

För att svara på studiens syfte så valde författarna att göra en enkätstudie med kvantitativ 

ansats då denna metod lämpar sig väl vid undersökning av en större grupp (Olsson & 

Sörensen, 2008). 

Urval 

Samtliga 192 fysioterapeutstudenter från ett universitet i norra Sverige inkluderades i studien.  

Samtliga respondenter fick en förfrågan om deltagande i studien via mail, mailuppgifter fick 

författarna tillgång till via universitetet. I mailet fanns information om studien samt en länk 

till enkäten, deltagandet blev frivilligt genom att de studenter som ville deltaga i studien 

svarade på enkäten.  

Inklusionskriterier 

o Fysioterapeutstudent vid ett universitet i norra Sverige. 

Datainsamling 

Insamling av data skedde genom en egenkonstruerad webbenkät (EvaSys) som mailades till 

samtliga 192 respondenter vid det utvalda universitetet. Totalt inkom 109 svar vilket innebar 

att 83 individer valde att ej deltaga och ett större bortfall förekom bland männen (se tabell 1). 

Frågorna i enkäten (se bilaga 1) var till viss del egenkonstruerade och till viss del hämtades 

inspiration från tidigare studier och enkäter som undersöker stress (Dahlin, 2007; 

Folkhälsomyndigheten, u.å; Franzén, Hall, 2008; Jönsson & Öjehagen, 2006; Prevent, 2011). 
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EvaSys är en programvara som användes på det aktuella universitetet för att utforma enkäter 

(Personlig kommunikation, N, Olaisson, 27 februari 2015). 

Tabell 1: Fördelning av antalet utskickade enkäter, inkomna svar samt bortfall. 

 Utskickade enkäter Inkomna svar Bortfall 

Män 69 32 (46,4%) 37 (53,6%) 

Kvinnor 123 77 (62,6%) 46 (37,4%) 

Totalt 192 109 (56,8%) 83 (43,2%) 

 

För att öka enkätens validitet utfördes en pilotenkät på åtta sjuksköterskestuderanden vid 

samma universitet. På detta sätt kunde det undvikas att den tilltänka undersökningsgruppen 

svarade på enkäten två gånger. Enkäten justerades sedan till en slutgiltig version innan den 

skickades ut till samtliga inkluderade respondenter. De justeringar som gjordes var 

förtydliganden av vissa frågor då pilotgruppen ansåg frågorna något svårtolkade, två frågor 

lades även till (fråga 14 och 15, se bilaga 1). Två påminnelser skickades ut med en veckas 

mellanrum till de som ej besvarat enkäten, detta för att så många som möjligt skulle 

inkluderas i studien (Olsson & Sörensen, 2008). Enkäten fanns tillgänglig för studenterna i tre 

veckor, sedan fick författarna en sammanställning av svaren via programmet EvaSys. 

Utgångspunkter för informationsbrev 

I informationsbrevet (se bilaga 2) beskrevs syftet med studien tydligt samt att det var ett 

examensarbete och var den publicerades. Det framkom även att deltagandet var frivilligt samt 

att respondenterna förblir helt anonyma. Författarna kunde inte härleda en enskild enkät till en 

enskild individ och resultatet redovisades på ett sådant sätt att en enskild individ ej kunde 

identifieras. Respondenterna fick även veta hur många frågor enkäten innehöll, en ungefärlig 

tid på hur lång tid det tog att fylla i den samt när den senast skulle vara besvarad (Trost, 

2012).  

Analysmetod 

Efter slutdatum för enkäten så erhöll författarna en sammanställning av rådata i en excelfil 

samt en pdf-översikt automatiskt från dataprogrammet EvaSys. Analys av data skedde sedan i 

programmet excel, där samtliga svarsalternativ var omvandlade till numeriska värden. Män 

och kvinnor särskildes för att jämförelser mellan könen skulle vara möjlig. Sedan beräknades 
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antalet svar per svarsalternativ på vardera fråga, både i absoluta (antal) samt relativa (procent) 

tal (Ejlertsson, 1992). 

Informationen redovisas i antingen korstabell, diagram eller båda delarna beroende på vad 

författarna vill synliggöra. Frågor som ansågs vara av större betydelse för studiens syfte 

redovisas i diagram då de ger ett visuellt intryck vilket skapar en tydlig överskådlighet 

(Olsson & Sörensen, 2008). Övriga frågor redovisas i korstabell, detta för att numeriskt kunna 

jämföra svaren mellan män och kvinnor med de totala svaren (Byström & Byström, 2011). I 

korstabellen kategoriserades frågorna i tre huvudrubriker, stress, inlärning samt syn på yrket, 

där det relativa talet per kön och svarsalternativ redovisas. Några av dessa frågor redovisas i 

både diagram samt korstabell för att skapa överskådlighet samtidigt tydliggöra de exakta 

värdena.  
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Resultat 

Av 192 tillfrågade fysioterapeutstudenter inkom 109 svar, vilket innebar en svarsfrekvens på 

56,8%.  Från enkätsvaren kunde det utläsas att samtliga terminer och Sveriges alla län var 

representerade. Bland respondenterna var det 32 män (30,2%) samt 74 kvinnor (69,8%), 3 

respondenter angav ej kön.  

Nedan kan majoriteten av enkätfrågorna utläsas. Totala andelen svar samt andelen svar från 

män respektive kvinnor redovisade i procent (Tabell 2). 

 Totalt (%) 

n=109 

Män (%) 

n=32 

Kvinnor (%) 

n=74 

STRESS    

Jag upplever mig stressad    

Stämmer inte alls 2,8 3,1 2,7 

Stämmer ganska dåligt 9,2 9,3 9,5 

Stämmer delvis 26,6 37,5 23 

Stämmer ganska bra 30,3 31,3 29,7 

Stämmer helt 31,2 18,8 35,1 

Jag har en studiemängd som känns acceptabel n=107 n=32 n=72 

Stämmer inte alls 10,3 9,4 11,1 

Stämmer ganska dåligt 26,2 25 27,8 

Stämmer delvis 29,9 31,3 29,2 

Stämmer ganska bra 26,2 25 26,4 

Stämmer helt 7,5 9,4 5,5 

Studierna präglar min tillvaro och lämnar för lite 

tid till andra aktiviteter 

n=108 n=32 n= 73 

Stämmer inte alls 10,2 18,7 6,8 

Stämmer ganska dåligt 15,7 21,9 13,7 

Stämmer delvis 23,1 18,7 26 

Stämmer ganska bra 30,6 31,3 28,8 

Stämmer helt 20,4 9,4 24,7 

Jag har energi kvar till annat efter skoldagen n=109 n=32 n=74 

Stämmer inte alls 11,9 9,4 13,5 

Stämmer ganska dåligt 29,4 18,8 32,4 

Stämmer delvis 32,1 34,4 32,4 

Stämmer ganska bra 18,3 28,1 14,9 

Stämmer helt 8,3 9,4 6,8 

Jag upplever att kraven på studierna är för höga n=109 n=32 n=74 

Stämmer inte alls 13,8 28,1 8,1 

Stämmer ganska dåligt 28,4 37,5 21,6 

Stämmer delvis 33 15,6 42 

Stämmer ganska bra 15,6 6,3 20,3 

Stämmer helt 9,2 12,5 8,1 

Jag upplever stress inför kommande kursers start n=108 n=32 n=73 

Stämmer inte alls 21,3 28,1 19,2 

Stämmer ganska dåligt 17,6 28,1 13,7 

Stämmer delvis 25 18,8 26 

Stämmer ganska bra 24,1 15,6 28,8 

Stämmer helt 12 9,4 12,3 

Det är viktigt för mig att få högsta betyg i n=109 n=32 n=74 

Tabell 2: Fördelning av svarsalternativen i procent. 
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kurserna 

Stämmer inte alls 24,8 31,3 23 

Stämmer ganska dåligt 17,4 21,8 16,2 

Stämmer delvis 23,9 15,6 28,4 

Stämmer ganska bra 24,8 18,7 25,7 

Stämmer helt 9,2 12,5 6,7 

Jag upplever det stressande att läsa två kurser 

parallellt 

n=109 n=32 n=74 

Stämmer inte alls 12,8 9,3 14,9 

Stämmer ganska dåligt 13,8 28,1 8,1 

Stämmer delvis 20,2 12,5 24,3 

Stämmer ganska bra 23,9 18,8 25,7 

Stämmer helt 29,4 31,3 27 

INLÄRNING    

Jag har kunnat koncentrera mig på det jag gjort 

de senaste veckorna 

n=107 n=32 n=72 

Stämmer inte alls 6,5 6,3 6,9 

Stämmer ganska dåligt 22,4 28,1 19,4 

Stämmer delvis 33,6 31,3 34,7 

Stämmer ganska bra 26,2 21,9 27,8 

Stämmer helt 11,2 12,5 11,1 

Jag har svårt att minnas det jag lärt mig i 

kurserna 

n=109 n=32 n=74 

 

Stämmer inte alls 5,5 3,1 6,7 

Stämmer ganska dåligt 16,5 25 13,5 

Stämmer delvis 32,1 34,4 28,4 

Stämmer ganska bra 34,9 28,1 39,2 

Stämmer helt 11 9,4 12,2 

Jag upplever att min inlärningsförmåga påverkas 

negativt av för hög studiebelastning 

n=109 n=32 n=74 

 

Stämmer inte alls 3,7 3,1 4 

Stämmer ganska dåligt 9,2 18,8 5,4 

Stämmer delvis 24,8 9,4 31,1 

Stämmer ganska bra 32,1 28,1 32,4 

Stämmer helt 30,3 40,6 27 

SYN PÅ YRKET    

Jag är orolig för att inte kunna tillgodogöra mig 

den kunskap som krävs i mitt kommande yrke 

n=109 n=32 n=74 

Stämmer inte alls 6,4 12,5 4,1 

Stämmer ganska dåligt 7,3 12,5 5,4 

Stämmer delvis 15,6 18,8 14,9 

Stämmer ganska bra 34,9 37,5 33,8 

Stämmer helt 35,8 18,8 41,9 

Jag är orolig att inte få anställning som 

fysioterapeut efter avslutade studier 

n=109 n=32 n=74 

Stämmer inte alls 8,3 18,8 4,1 

Stämmer ganska dåligt 22 28,1 18,9 

Stämmer delvis 27,5 25 28,4 

Stämmer ganska bra 22 9,4 27 

Stämmer helt 20,2 18,8 21,6 

Jag anser att mängden praktik i utbildningen är 

tillräcklig för att förbereda mig inför kommande 

yrke 

 

n= 69 

 

n=17 

 

n=50 

Stämmer inte alls 21,7 17,6 22 

Stämmer ganska dåligt 33,3 29,4 36 

Stämmer delvis 14,5 11,8 14 

Stämmer ganska bra 18,8 17,6 20 

Stämmer helt 11,6 23,5 8 
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Figur 1: Svarsfördelning på frågan: ”Jag upplever mig stressad”.  

n= antalet respondenter  

 

Resultaten visade på hög upplevd stress bland respondenterna, där kvinnorna upplevde mer 

stress än männen (Figur 1). För exakta värden se tabell 1. 

 

 

Bland orsakerna till den upplevda stressen utmärkte sig alternativen ”oro att ej tillgodogöra 

sig den kunskap som krävs för yrket” (63,3%) och ”för högt studietempo”(60,6%) hos både 

män och kvinnor. Hos kvinnorna utmärkte sig även ”för lite tid till fritid” (45%) (Figur 2). 

Nedan följer några direktcitat från de angivna svaren på ”annat”: 

o ”Stress för att få sömnbrist, vilket leder till sämre koncentrationsförmåga och 

prestation” 

o ”Alla examinationer sker på samma gång!” 

o ”Lite tid till barnen pga. studierna” 

o ”Många olika moment i kurserna” 
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n=72 

Stämmer inte alls 6,5 6,3 6,9 

Stämmer ganska dåligt 20,6 21,9 20,8 

Stämmer delvis 49,5 34,4 54,2 

Stämmer ganska bra 13,1 15,6 12,5 

Stämmer helt 10,3 21,9 5,5 

Jag vet inom vilket område jag vill arbeta efter 

avslutade studier 

n=109 n=32 n=74 

Vet ej 22,9 31,3 18,9 

Jag vill prova mig fram 49,5 34,4 56,8 

Ja 27,5 34,4 24,3 
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Figur 2: Svarsfördelning på frågan: ”Vilka är de främsta orsakerna till din stress”. På frågan var det möjligt att ange 

flera svarsalternativ. 

o ”Tidsbrist och bortprioriteringar” 

o ”Utbildningen känns för kort med tanke på att vi ska få ut en legitimation”.  

 

 

 

Bland respondenterna upplevde majoriteten att de praktiska kurserna var mer stressande än de 

teoretiska kurserna (Figur 3). 

 

Figur 3: Svarsfördelning på frågan: ”Jag upplever de praktiska kurserna mer stressande än de teoretiska”. 
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Resultatet av enkäten visade på att det fanns en oro hos majoriteten av respondenterna att inte 

tillgodogöra sig den kunskap som krävs i det framtida yrket som fysioterapeut (Figur 4). 

 

Figur 4: Svarsfördelning på frågan: ”Jag är orolig för att inte kunna tillgodogöra mig den kunskap som krävs i mitt 

kommande yrke”. 

 

Flertalet respondenter ansåg att det borde införas allmäntjänstgöring för fysioterapeuter efter 

avslutade studier (Figur 5). 

 

Figur 5: Svarsfördelning på frågan: ”Jag anser att det bör införas allmäntjänstgöring (AT) för fysioterapeuter efter 

avslutade studier”. 
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Av respondenterna angav 29 respondenter att de visste inom vilket område de ville arbeta, där 

flertalet var män, till skillnad från kvinnorna som i större utsträckning ville prova sig fram 

(Figur 6). De respondenter som svarade ”ja” på frågan ombads att precisera sitt önskade 

yrkesområde i fritext. De sedan angivna svaren tydde på att primärvården var övervägande 

som svarsalternativ, dock sågs en stor spridning mellan områdena (Figur 7). 

 

Figur 6: Svarsfördelning på frågan: ”Jag vet inom vilket område jag vill arbeta efter avslutade studier”. Värden 

angivna i procent. 

 

 

Figur 7: Fördelning över angivna ”Ja” svar på frågan "Jag vet inom vilket område jag vill arbeta efter avslutade 

studier”. Värden angivna i procent. 
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Ur enkäten går det att utläsa att en stor mängd av respondenterna känner sig otrygg i att gå ut i 

arbete efter avslutade studier, där största delen av respondenterna som svarat ”Stämmer ej” på 

frågan var sista års studenter, det vill säga de som har närmast till att gå ut i yrkeslivet (Figur 

8). 

 

Figur 8: Svarsfördelning på frågan: ”Jag känner mig trygg i att gå ut i arbete efter avslutade studier”. Värden 

angivna i procent. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Resultatet i en enkätstudie bygger på enkäten, därför är det väldigt viktigt att skapa en 

välkonstruerad enkät med frågor som endast går att tolka på ett sätt för att resultatet ska svara 

mot studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2008; Trost, 2012). Olsson och Sörensen (2008) 

skriver att de enkla frågorna som kön, ålder bör komma först och de frågor som kräver mer 

tanke bakom svaret bör vara i slutet, samt att dubbla svarsalternativ eller två frågor i en inte 

bör användas. En styrka för denna enkätstudie är att författarna haft dessa riktlinjer i åtanke, 

vilket troligen bidragit till minskade risker för feltolkningar och ett tvetydligt resultat. Ett 

exempel på detta är att författarna har medvetet valt bort uttryck som stressnivå i enkäten, då 

nivån måste definieras specifikt och kan utan definition tolkas olika av samtliga individer. 

Ytterligare en styrka är att enkäten granskades kritiskt och sedan gick ut som pilotenkät, detta 

har troligen ökat relevansen och validiteten i enkäten då faktorer som medförde risk för 

feltolkning av frågor kunde elimineras (Trost, 2012).  

Med tanke på att resultatet bygger på enkäten hade det varit fördelaktigt med mer tid för 

utformning av enkäten då det efter att enkäten skickats ut framkom ytterligare en fråga som 

troligen varit relevant för studien syfte. Frågan ämnade ta reda på om respondenterna önskade 

en fyraårig utbildning istället för den nuvarande treåriga utbildningen. 

Det förekom ett relativt stort externt bortfall av respondenter. Möjligen hade svarsfrekvensen 

blivit större om författarna personligen lämnat ut pappersenkäter i respektive klass. Det som 

talade emot detta var det etiska perspektivet, då respondenterna möjligen kunde känna sig 

tvingade att svara trots att deltagandet var frivilligt. Det skulle även vara svårare för 

respondenten att vara anonym. Fördelen med den aktuella datainsamlingsmetoden 

(webbenkät) var även att rådatan automatiskt sammanställdes vilket innebar att författarna ej 

manuellt införde statistiken i ett statistikprogram. Detta minskar risken för felinmatning av 

siffror (Olsson & Sörensen, 2008) vilket i sin tur påverkar det slutgiltiga resultatet. 

Enligt Olsson och Sörensen (2008) har vanligen 50-60 procent av de tillfrågade svarat på en 

enkät efter tio dagar, detta går även att utläsa i denna studie. I denna studie inkom under första 

veckan i stort sett samtliga respondentsvar och efter påminnelserna inkom endast enstaka 

svar. Olsson och Sörensen (2008) menar även att efter två till tre påminnelser kan en 

svarsfrekvens på 90 procent förväntas, detta förutsätter dock att respondenterna anser att 
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innehållet i enkäten är viktigt. Totalt valde 43,2 procent av de tillfrågade att ej deltaga i denna 

studie. En påverkande faktor kan vara att enkäten gick ut mitt i en läsperiod i samband med en 

längre ledighetsperiod samt att det under denna period var många andra enkätundersökningar 

som nådde fysioterapeutstudenterna. Ytterligare en påverkande faktor kan vara att ämnet ej 

var tillräckligt tilltalande för respondenterna, det framkommer heller inte om de respondenter 

som svarat var de som tyckte ämnet var tilltalande på grund av mycket upplevd stress. Det är 

även möjligt att resultatet visat på högre stress eller färre deltagande om enkäten varit 

tillgänglig för respondenterna i samband med en examinationsperiod.  

Det förekom ett större externt bortfall bland männen än kvinnorna (se tabell 1). Då männen 

generellt var mindre stressade går det att anta att resultatet generellt visat på lägre upplevd 

stress om männens svarsfrekvens varit högre. Det lägsta externa bortfallet var bland termin 

sex studenterna, en trolig påverkande faktor är att samtliga termin sex studenter på 

fysioterapeutprogrammet skriver examensarbetet samtidigt vilket kan öka benägenheten att 

svara på relaterade enkätutskick.  

En viktig detalj som förbisågs och delvis påverkade resultatet var att författarna antog att det 

var obligatoriskt att svara på samtliga frågor för att enkäten skulle kunna slutföras. Detta 

interna bortfall kan berott på olika faktorer så som rädsla att bli identifierad då termin, kön 

och län ingick i enkäten, trots information om att resultaten redovisas på ett sådant sätt att 

ingen enskild individ går att identifiera. Respondenten kan även förbisett enskilda frågor, inte 

kunnat ta ställning eller inte velat svara på frågan.  

Under dataanalysens gång framkom det att tre respondenter ej angivit kön vilket medför att 

resultaten där män och kvinnor skiljs åt inte är helt korrekta. Därför bör resultaten tolkas med 

viss försiktighet när totalsumman mot antalet män och kvinnor jämförs. Totalantalet kvinnor 

varierar i vissa frågor som redovisas i korstabellen, detta beror på att somliga kvinnor ej 

svarat på enstaka frågor då det var möjligt att avstå från att svara på frågorna. En av 

respondenterna som ej angav kön angav ej termin vilket försvårade analysen av data och 

påverkar resultatet till viss del. 

Utvalda frågor ur enkäten redovisas ej i resultatet på grund av att svaren ej gav relevant 

information till studiens syfte samt att svaren ej utmärkte sig i någon riktning. De diagram i 

resultatet som innehåller totalantal respondenter samt antalet män och kvinnor kan vara något 

missvisande då männen är betydligt färre än kvinnorna. Det man bör utläsa i diagrammen är 

respektive köns kurva i förhållande till varandra, vilket visar på den trend respektive kön har.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att de förekom en hög grad av stress bland 

fysioterapeutstudenterna. Av männen svarade 50,1 procent ”stämmer ganska bra” samt 

”stämmer helt” medan kvinnorna låg på 64,8 procent. Att kvinnor generellt är mer stressade 

än män styrks av Jönsson och Öjehagen (2006) samt Dahlin, Joneborg och Runeson (2005) 

och i en studie av Matud (2004) har man sett att kvinnor i större utsträckning än män har 

kronisk stress och lättare stressar upp sig över vardagshändelser och förändringar i livet. Att 

kvinnorna på det aktuella universitetet visade på mer stress kan enligt författarna bero på att 

majoriteten har flyttat till studieorten, gått från gymnasiestudier alternativt yrkesliv till 

universitetsstudier eller var på väg in i yrkeslivet, vilket innebär stora förändringar i livet. Hos 

kvinnor tenderar stresspåslaget dessutom kvarstå efter skol- och arbetsdagens slut vilket det 

vanligen inte gör hos männen (Lundberg, 2005). Likartade resultat sågs bland denna studies 

respondenter då 53,5 procent av kvinnorna ansåg att studierna präglar tillvaron och lämnar för 

lite tid till annat jämfört med männens 40,7 procent. Dessutom ansåg endast 21,7 procent av 

kvinnorna att de hade energi kvar till annat efter skoldagen jämfört med 37,5 procent av 

männen.  

Enligt denna studie var de främsta orsakerna till stress bland respondenterna oro över att inte 

kunna tillgodogöra sig den kunskap som krävs för yrket (63,3%), för högt studietempo 

(60,6%) samt för lite tid till fritid (45%). Även i en studie gjord på svenska läkarstudenter 

sågs de två förstnämnda orsakerna som främsta orsaker till stress (Jönsson & Öjenhagen, 

2006). Det är vanligt att det uppstår en konflikt mellan studier och fritid bland studenter på 

grund av att genomförandet av olika mål krockar eller hindras av olika faktorer (Nechita et al, 

2014). Detta framkom i denna studie då svar som ”för lite tid till barnen”, ”många olika 

moment i kurserna”, samt ”tidsbrist och bortprioriteringar” inkom. Konflikten i dessa 

situationer kan då vara att studierna krockar med fritidsaktiviteter, eller att flertalet moment i 

kurserna bidrar till att studierna krockar med varandra, vilket gör att det blir svårt att 

prioritera. Enligt Nechita, Nechita, Pîrlog och Rogoveanu (2014) kan dessa konfliktsituationer 

resultera i stress. 

En annan tänkbar stressor för respondenterna kan vara betygsättningen då det i en del kurser 

var möjligt att uppnå betyget väl godkänd. Av respondenterna ansåg 34 procent att det var 

viktigt att uppnå högsta betyg i kurserna samtidigt som en studie gjord på medicinstuderande 

visade att de studenter med högst betyg uppvisade de högsta nivåerna av stress (Nechita et al, 
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2014). Det är oklart huruvida de respondenter med högst betyg var de mest stressade då detta 

inte är undersökt, men det är möjligt att en viss del av den upplevda stressen skulle kunna 

minskas genom att den högsta betygsnivån ändras till godkänd. En viktig faktor som inte är 

undersökt men som ej bör förbises enligt författarna är de personliga aspekterna och 

respondentens aktuella livssituation, då detta rimligen kan påverka upplevelsen av stress.   

För att minska den påvisade höga stressen bland fysioterapeutstudenterna i denna studie, kan 

en möjlig lösning vara att förändra utbildningen till fyra år. Enligt Frick, Frick, Coffman och 

Dey (2011) kan en fyraårig utbildning istället för en utbildning på tre år bidra till minskad 

stress. De undersökte skillnaden i upplevd stress mellan studenter som läste samma 

farmakologiutbildning på tre respektive fyra år, resultatet visade att studenterna på den längre 

utbildningen upplevde betydligt lägre stress. Trots att en fråga om utbildningens längd i denna 

enkätstudie uteblev uttryckte sig en respondent enligt följande; ”utbildningen känns för kort 

med tanke på att vi ska få ut en legitimation”. 

Enligt författarna skulle fyra års studier kunna möjliggöra mer tid för praktiskt lärande genom 

de praktiska kurserna samt den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett stort stressmoment för 

respondenterna var just de praktiska kurserna som upplevdes mer stressande än de teoretiska. 

En möjlig orsak till detta kan vara att det finns för lite tid då 60,6 procent av respondenterna 

ansåg att det är för högt studietempo samt att en enskild respondent skrev i fritext; ”För 

många moment i kurserna”. Det kan vara så att många moment i kurserna orsakar en känsla 

av bristande kontroll vilket i sin tur är en stark faktor till stress, med en ökad känsla av 

kontroll minskar därmed stressen (Matud, 2004; Nechita et al, 2014). 

I en studie som är gjord på medicinstuderande visade resultatet att inlärningen påverkas 

negativt av stress (Abdulghani, AlKanhal, Mahmoud, Ponnampreuma & Alfaris, 2011), detta 

kan även utläsas i denna studie där 62.4 procent av respondenterna ansåg att deras 

inlärningsförmåga påverkades negativt av för hög studiebelastning. Då stress påverkar 

inlärningen negativt och respondenterna upplever mycket stress vid de praktiska kurserna är 

det enligt författarna troligt att dessa moment påverkas mer, men där det kan antas att 

fysioterapeutstudenterna bör lära sig mest. Stor stress påverkar därmed utbildningskvaliteten, 

minskas stressen förbättras således inlärningen (Najafi-Doulatabad, Mohamadhosaini, 

Ghafarian-Shirazi & Mohebbi, 2014). 

Nästan samtliga respondenter (70,7%) upplevde oro över att inte kunna tillgodogöra sig de 

kunskaper som krävs inför yrket. Enligt Jönsson och Öjenhagen (2006) finns det ett tydligt 
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samband mellan stress och oro för otillräcklig kunskap samt stress inför framtida yrket. Även 

detta skulle kunna påverkas positivt av en längre utbildning eller mer tid till de praktiska 

momenten. Majoriteten av respondenterna kände sig stressade (61,5%), upplevde att 

inlärningsförmågan påverakades negativt av för hög studiebelastning (62,4%) och att de haft 

svårt att minnas det som de lärt sig i tidigare kurser (45,9%). Med det upplägget som var 

aktuellt under studiens genomförande kan det vara möjligt att det fanns för lite tid till 

inlärning då kunskaperna snabbt måste läras in. Därmed begränsas utrymmet för reflektion 

och det blir en viss risk för enbart ytinlärning vilket innebär att en djupare förståelse saknas 

(Gedda, 2008). 

Då 55 procent av respondenterna ansåg att det var för lite praktik i utbildningen skulle en 

lösning kunna vara införandet av allmäntjänstgöring för fysioterapeuter, i likhet med det som 

förekommer för läkare. Den kliniska utbildningen för studerande inom hälsovetenskap är en 

viktig del för att förbereda studenterna inför det kommande yrket (Öhman, 2001). Av 

respondenterna ansåg 56,9 procent att allmäntjänstgöring borde införas för 

fysioterapeutstudenter. Detta skulle möjligen kunna minska den upplevda oron att inte 

tillgodogöra sig den kunskap som krävs samt öka trygghetskänslan i att gå ut i arbete efter 

avslutade studier. Av respondenterna kände sig 27,1 procent otrygga att gå ut i arbete där en 

märkbart stor andel var sistaårs studerande. 

Enligt författarna finns det med allmäntjänstgöring möjligheter att få praktiska erfarenheter 

och skapa en bred kompetens innan individen blir självständig fysioterapeut. Bland 

respondenterna ville 49,5 procent prova sig fram i yrket för att veta vilket område som känns 

mest intressant, antalet var överrepresenterat bland kvinnorna (56,8%). Av de som vet inom 

vilket område de vill arbeta har majoriteten svarat primärvården (44,8%). En möjlig anledning 

kan vara att primärvården innebär en möjlighet till att behålla en bred kompetens i likhet med 

allmäntjänstgöring jämfört med en direkt områdesinriktning, exempelvis internmedicin, då 

kompetensen kan bli smalare. 

Männen var i sin tur överrepresenterade bland de som visste inom vilket område de ville 

arbeta, vilket även framkommer i tidigare studier gjorda på fysioterapeutstudenter då 

resultatet visade att män var mer målinriktade och därmed visste vad de ville vid 

utbildningens start (Öhman, 2001). 

Bland de respondenter som angav yrkesområde angav ingen att de ville arbeta med äldre 

patienter, trots att detta är ett stort område inom fysioterapin (Rydwik, 2012). Det går att anta 
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att fysioterapeutstudenter ofta har ett stort intresse av idrott, personlig träning och hälsa, vilket 

kan bidra till att många väljer den aktuella utbildningen med en föreställning om att arbeta 

inom sitt intresseområde (Öhman, 2001). Av respondenterna angav 17,2 procent 

idrottsrelaterat arbete som föreställt yrkesområde. Det är möjligt att den bild av det 

fysioterapeutiska arbetet inom idrottsmedicin och den fokus på träning och hälsa som 

förekommer avviker från det arbete som riktar sig mot de äldre patienterna. Detta kan 

möjligen orsaka en intressekonflikt bland de unga fysioterapeuterna eftersom det krockar med 

den föreställning om yrket som finns hos studenten.  

Möjligen ger fysioterapeututbildningen ej ett tillräckligt gott intryck av arbetet med de äldre 

patienterna trots att grunden i arbetet är det samma men med en annan patientgrupp. För att få 

fysioterapeutstudenterna mer intresserade av området skulle det kunna gå att göra mer 

attraktivt, exempelvis genom utveckling av fallprevention, träningsrutiner, upprättande av 

träningslokaler och gruppträning på boenden med mera. Då dessa alternativ kan kopplas 

tillbaka till den föreställning om yrket som Öhman (2001) beskriver är det inte omöjligt att 

intresset för området kan ökas. Då människans medellivslängd ökar (Ekwall, 2010) och 

dagens individer dessutom lever mer stillasittande liv (Rydwik, 2012) bör detta räknas som ett 

framtidsområde för fysioterapeuter, därmed bör det vara väldigt viktigt att öka intresset samt 

att tillsätta fler tjänster inom området. 

Genomgående i resultatet finns tydliga genusskillnader främst på upplevd stress (män 50,1%, 

kvinnor 64,8%), svårigheter att finna koncentration (män 34,4%, kvinnor 26,4%), svårigheter 

att minnas det de lärt sig (män 37,5%, kvinnor 51,4%), upplevd försämrad inlärning (män 

68,7%, kvinnor 59,4%), oro att inte tillgodogöra sig den kunskap som krävs för yrket (män 

56,3%, kvinnor 75,7%), oro att ej få ett arbete efter avslutade studier (män 28,2%, kvinnor 

48,6%) samt trygghet i att påbörja arbetslivet (män 37,5%, kvinnor 18%).  

Det går att utläsa ett samband mellan kvinnornas stress, dess påverkan på studierna samt 

synen på det framtida yrkeslivet. Helhetsintrycket pekar mot att kvinnorna var mer stressade 

och oroliga. En bidragande orsak till att kvinnorna upplever sig mer stressade än männen kan 

vara att det finns en könsskillnad vad gäller mottagligheten av stress då olika delar av hjärnan 

aktiveras. Hos männen är främst prefrontala cortex aktiverat medan det limbiska systemet i 

huvudsak är aktiverat hos kvinnorna (Wang et al, 2007). Detta innebär att mer känslor är 

involverade i den stress kvinnor upplever vilket kan vara en bidragande orsak till att kvinnor 

generellt upplever mer stress och kanske är mer mottaglig för den. 
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För att minska stress, förbättra inlärning och göra studenterna tryggare i sin kommande 

profession och därmed möjliggöra en bättre patientvård kan möjliga åtgärder enligt författarna 

bland annat vara att förlänga utbildningen eller införa allmäntjänstgöring för att ge mer tid till 

praktisk utbildning. 

Av respondenterna ansåg 33,7% att de hade en studiemängd som kändes acceptabel. Detta är 

en subjektiv fråga där det behövs mer forskning för att få ut ett tydligt svar på vad som är en 

acceptabel studiemängd. Samma gäller för svarsalternativet ”för högt studietempo” på frågan 

om orsaker till stress, där svarsalternativet inte besvarar varför det är för högt studietempo. 

Enligt författarna kan saker som spelar in vara prioriteringskonflikter och personliga aspekter 

hos studenten, det krävs ytterligare studier för att besvara detta.  

Inkommer endast 50-60 procent av utskickade enkäter kan det vara svårt att generalisera 

resultaten (Olsson & Sörensen, 2008). För att denna studies resultat skulle kunnat 

generaliseras behövdes en högre svarsfrekvens än det aktuella 56,8 procenten. Då 

utbildningsupplägget ser olika ut i olika utbildningsorter borde även fler universitet varit 

inkluderade. 

Konklusion 

Denna studie indikerar att det finns en hög grad av stress bland fysioterapeutstudenterna och 

en generell könsskillnad, där kvinnorna tenderar att vara mer stressade och oroliga. Många 

upplevde dessutom att den upplevda stressen påverkade inlärningen negativt samt var oroliga 

för att inte kunna tillgodogöra sig den kunskap som krävs inför yrket. Då det finns relativt få 

studier gjorda på fysioterapeutstudenter kopplat till stress och inlärning är det ett ämne där det 

behövs mer forskning.  
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Bilaga 1. Enkät. 

 

1. Termin 

1 ( )        2 ( )   3 ( )  4 ( ) 5 ( )  6 ( ) 

 

2. Kön 

Man ( ) Kvinna ( ) 

 

3. Kryssa i det län som du tillhörde innan eventuell flytt till nuvarande studieort. 

( ) Blekinge län  ( ) Stockholms län 

( ) Dalarnas län  ( ) Södermanlands län 

( ) Gotlands län  ( ) Uppsala län 

( ) Gävleborgs län  ( ) Värmlands län 

( ) Hallands län  ( ) Västerbottens län 

( ) Jämtlands län  ( ) Västernorrlands län 

( ) Jönköpings län  ( ) Västmanlands län 

( ) Kalmar län  ( ) Västra Götalands län 

( ) Kronobergs län  ( ) Örebro län 

( ) Norrbottens län  ( ) Östergötlands län 

( ) Skåne län  ( ) Annat land 

 

Följande frågor i enkäten syftar till att ta reda på hur du upplever dina studier kopplat till 

stress. När svaret anges i siffror, svara enligt följande: 

1 = stämmer inte alls 

2= stämmer ganska dåligt 

3 = stämmer delvis  

4 = stämmer ganska bra  

5 = stämmer helt 

 

4. Jag upplever mig stressad. Med stress menas ett tillstånd präglat av exempelvis oro, 

rastlöshet, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, känsla av tidsbrist. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 
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5. Vilka är de främsta orsakerna till din stress? Kryssa samtliga alternativ som stämmer 

in på dig. 

( ) Ekonomin 

( ) För högt studietempo 

( ) För lite tid till fritid 

( ) Flytt på grund av studier 

( ) Svår kurslitteratur 

( ) Grupptryck (stressade kurskamrater) 

( ) Oro att inte få jobb efter avslutad studietid 

( ) Oro att ej tillgodogöra sig den kunskap som krävs för yrket 

( ) Att hela tiden bli bedömd 

( ) Annat______________________________________________________________ 

 

6. Jag har en studiemängd som känns acceptabel. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

7. Studierna präglar min tillvaro och lämnar för lite tid till andra aktiviteter. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

8. Jag kan njuta av en skönlitterär bok, en film, en promenad eller annan 

avkopplingssyssla på min fritid. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

9. Jag har energi kvar till annat efter skoldagen. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

10. Jag har svårt att somna och vaknar flera gånger under natten. 

Frågan syftar till hur du upplever din sömn i samband med stress/studier, inte om 

detta har varit ett problem för dig generellt. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

11. Jag känner mig inte utvilad trots en hel natts sömn. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 
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12. Jag upplever att kraven på studierna är för höga. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

13. Det är viktigt för mig att få högsta betyg i kurserna. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

14. Jag upplever stress inför kommande kursers start. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

15. Jag upplever det stressande att läsa två kurser parallellt. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

16. Jag upplever de teoretiska kurserna mer stressande än de praktiska. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

17. Jag upplever de praktiska kurserna mer stressande än de teoretiska. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

18. Jag har kunnat koncentrera mig på det jag gör de senaste veckorna. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

19. Jag har svårt att minnas det jag lärt mig i kurserna. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

20. Jag upplever att min inlärningsförmåga påverkas negativt av för hög studiebelastning. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

21. Jag är orolig för att inte kunna tillgodogöra mig den kunskap som krävs i mitt yrke. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

22. Jag är orolig att inte få anställning som fysioterapeut efter avslutade studier. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

23. Jag anser att det utbildas för mycket fysioterapeuter i förhållande till arbetsmarknaden.  

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) Vet ej ( ) 
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24. Jag anser att det bör införas allmäntjänstgöring (AT) för fysioterapeuter efter avslutade 

studier. Med AT menas en tidsbegränsad anställning under handledning. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) Vet ej ( ) 

 

25. Jag anser att mängden praktik i utbildningen är tillräcklig för att förbereda mig inför 

kommande yrke. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) Vet ej ( ) 

 

26. Jag känner mig trygg i att gå ut i arbete efter avslutade studier. 

1 ( )          2 ( )    3 ( ) 4 ( )  5( ) 

 

27. Jag vet inom vilket område jag vill arbeta efter avslutade studier. 

Vet inte ( ) 

Jag vill prova mig fram ( ) 

Ja ( ), ange inom vilket område du vill arbeta: 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Informationsbrev till respondenter. 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter, Maria och Ulrika, som går termin sex på Luleå tekniska 

universitet, vi skriver vårt examensarbete och behöver nu din hjälp.  

Idag finns det få studier som undersöker fysioterapeutstudenters upplevda stress i samband 

med studier därför anser vi att detta är viktigt att belysa. Vårt examensarbete är en enkätstudie 

som syftar till att ta reda på den upplevda stressen hos fysioterapeutstudenter vid ett 

universitet i norra Sverige och hur synen på att få arbete kan påverka denna stress. Resultaten 

av studien kan bidra till ett fortsatt utvecklingsarbete av fysioterapeututbildningen.  

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i vår studie, fram till 

inskickandet av enkäten är deltagandet frivilligt. Enkäten innehåller 27 frågor med färdiga 

svarsalternativ och tar cirka 5 minuter att fylla i. Enkäten når du via länken i detta mail och 

finns tillgänglig fram till den 20 mars. 

Det är endast vi som är ansvariga för studien som har tillgång till svaren på enkäterna. Då du 

svarat kommer enkäten inte att kunna spåras tillbaka till dig och du raderas automatiskt från 

vår kontaktlista. Resultaten i studien kommer att redovisas så att du inte kan identifieras. 

Totalt två påminnelser kommer att skickas ut vid uteblivet svar på enkäten, då vi verkligen 

hoppas på ditt deltagande. Vid frågor eller ytterligare information är det fritt att kontakta oss 

genom nedanstående kontaktuppgifter. 

Om du är intresserad av att läsa vårt färdiga examensarbete kommer studien finnas tillgänglig 

på denna sida: http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html i juni 2015. 

 

Maria Larsson 

E-post: marlam-2@student.ltu.se   

Ulrika Örarbäck 

E-post: ulrsem-2@student.ltu.se 

Handledare: Jenny Röding, Leg. Sjukgymnast, Universitetslektor. 

Telefon: 0920-49 00 00 

E-post: jenny.roding@ltu.se 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:marlam-2@student.ltu.se
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