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Bakgrund: Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning 
är mer centralt än någonsin tidigare. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal 
studier visat att stress och psykisk ohälsa har ökat bland studenter, där studenter vid bland 
annat sjuksköterskeutbildningen visat sig vara extra utsatta. Detta är ett problem då 
forskningen visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning 
och ångest. För att högskolor och universitet ska kunna bidra med att skapa förutsättningar för 
studenter så krävs det kunskap om hur studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och 
vilka påverkansfaktorer det finns. Tidigare forskning har konstaterat att 
sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig 
när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback, lågt 
socialt stöd och låg grad av kontroll har visat sig öka risken för psykisk ohälsa. Syfte: 
Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, 
stress och normer och upplevd arbetsbelastning samt undersöka om, och i så fall hur, det 
skiljer sig åt mellan sjuksköterskeprogrammet och Organisations- och personalutvecklare i 
Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie 
som genomfördes med 85 enkäter besvarade av studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten 
besvarades av 36 OPUS-studenter och 49 sjuksköterskestudenter. Statistiken analyserades 
med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS ver 25, där sambandsanalyser- och tester 
genomfördes. Resultat: Analyserna visade att samtliga faktorer förutom socialt stöd hade en 
koppling till högre upplevd arbetsbelastning. Dessutom upplevde sjuksköterskestudenterna att 
de hade högre arbetsbelastning, högre krav, lägre grad av kontroll och socialt stöd, mer 
psykisk ohälsa och stress samt hade normer i sin omgivning som ställer högre krav på dem 
jämfört med personalvetarprogrammet. Slutsats: Studien visade att det finns ett samband 
mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress, normer och upplevd arbetsbelastning där krav hade 
störst betydelse och socialt stöd minst. Sjuksköterskestudenterna upplever i samtliga aspekter 
en högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna. 
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INLEDNING 
Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning är mer 
centralt än någonsin tidigare (Säljö 2000:239). Värdet av högskole- och universitetsutbildning 
har därför blivit högre och idag studerar över 400 000 personer på högskole- och 
universitetsnivå. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal studier visat att stress 
och psykisk ohälsa har ökat bland studenter. Enligt vissa studier så är en grupp extra utsatt, 
vilket är studenter på kliniska utbildningar såsom sjuksköterske- och läkarprogram 
(Söderberg, Wastensson, Eriksson & Thorén 2017:1). Detta är ett problem då forskningen 
visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning och ångest 
(Eklöf 2017:50). Problemet är inte bara individuellt utan också en utmaning för hela samhället 
då samhällskostnaderna för utmattning och sjukskrivningar är väldigt höga.  
 
Studier på helfart anses vara en heltidssysselsättning då en studievecka motsvarar samma 
arbetstimmar som ett heltidsjobb, alltså 40 timmar (Umeå Universitet 2019). Ändå anses vissa 
utbildningar vara mer påfrestande än andra när det gäller arbetsbelastning. För att högskolor 
och universitet ska kunna skapa rätt förutsättningar för studenter krävs kunskap kring hur 
studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och vilka påverkansfaktorer som finns.  På så 
sätt ges större möjligheter att genom förebyggande åtgärder och justeringar av utbildningarna 
förhindra en psykisk ohälsa som riskerar att sänka individens livskvalitet och höja samhällets 
kostnader. Därför vill vi undersöka ifall förutsättningarna skiljer sig mellan olika 
högskoleprogram med samma antal högskolepoäng, samt vilka faktorer som påverkar den 
upplevda arbetsbelastningen. 
 

BAKGRUND 
Högskolans värld 

Sjuksköterskeprogrammet 
Sjuksköterskeprogrammet (SSK) är en utbildning där vård och välbefinnande är det primära. 
Utbildningen innehåller även existentiella frågor i samband med hälsa, lidande och vårdande. 
Efter utbildningen blir studenten legitimerad sjuksköterska där arbetsområdet är brett. 
Sjuksköterskan ska finnas till för patienter och deras anhöriga för att ge behandling och 
omvårdnad (Högskolan i Borås 2019a). 
 

OPUS-programmet 
OPUS-programmet är en utbildning där personal och verksamhetsfrågor är det primära. 
Utbildningen lägger fokus på arbetslivet där kompetens, arbetsmiljö, mångfald och relationer 
ligger till fokus.  Kurser som arbetsrätt och företagsekonomi ingår också. Efter utbildningen 
kan studenten jobba inom organisation och personlig utveckling där avdelningschef, utredare 
och HR är några av yrkena (Högskolan i Borås 2019b). 

Examination 
En examination är när en examinator eller lärare testar en students kunskaper genom en 
tentamen eller uppgift. Därefter betygsätter läraren eller examinatorn tentamen och eventuella 
högskolepoäng delas ut. En examination kan se ut på många olika sätt, till exempel genom en 
salstentamen där man skriver ett prov under en begränsad tid i högskolans lokaler, en 
individuell skriftlig inlämningsuppgift där man skriver uppgiften hemma eller en muntlig 
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tentamen där studenten träffar läraren och diskuterar det ämnet som ska examineras. Det finns 
även examinationer genom inlämningsuppgifter i grupp, eller praktiska examinationer 
(Universitets- och högskolerådet u.å.). 

I kontrast till gymnasiala studier 
Jämfört med studier på gymnasienivå är högskolestudier i större utsträckning utformade efter 
egenansvar. Det finns ingen obligatorisk närvaro förutom vid poänggivande examinationer. 
På många utbildningar är antalet timmar undervisning lågt i jämförelse med gymnasiestudier 
och ställer mycket högre krav på att studenten tar eget ansvar för sina studiers framgång.  

Krav- kontroll- stöd- modellen 
Karasek och Theorell (1990:31) har tagit fram en modell för hur den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar individen och vad det kan ha för konsekvenser. Dels är det graden av 
kontroll, dels graden av psykiska krav, och dels det sociala stödet (Karasek & Theorell 
1990:69). Det som Karasek och Theorell funnit är att kombinationen låg grad av kontroll och 
hög psykiska krav leder både till ohälsosam stress och låg produktivitet. När de psykiska 
kraven är höga ökar produktiviteten endast om de höga kraven kombineras med en hög grad 
av kontroll (Karasek & Theorell 1990:11). När socialt stöd adderas till modellen enligt 
Johnson och Hall (1988:1336-1337) och Karasek och Theorell (1990:69) klassas socialt stöd 
som antingen isolering eller ett kollektiv. Brist på socialt stöd kan innebära en isolering från 
omvärlden där varje person står ensam, medan ett högt socialt stöd mer liknar ett kollektiv där 
alla hjälps åt. Därmed blir det en tredimensionell modell som skapar en modell med åtta olika 
typer av arbete, vilka illustreras i figur 1 nedan. Hög grad av socialt stöd är positivt för både 
produktivitet och psykisk hälsa.  
 
 

 
Figur 1. Krav- kontroll- stöd-modellen (Johnson & Hall 1988:1336, Karasek & Theorell 
1990:70). 
 
Vår studie kommer generellt diskuteras utifrån Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-
modell då den är relevant för att kunna se mönster och hitta förklaringar i studenternas 
upplevda arbetsbelastning. 
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Studentens upplevelse 

Socialt stöd 
Socialt stöd är ett begrepp som kan definieras som en positiv stämning på jobbet, bra 
relationer och ömsesidig förståelse med kollegor och chefer (Karasek & Theorell 1990:69). I 
termen socialt stöd ingår även andra faktorer som till exempel instrumentellt stöd i form av 
tillgång till praktisk hjälp, emotionellt stöd, informationsstöd och feedback som innefattar 
bekräftelse och konstruktiv kritik till hur man arbetar. Socialt stöd tar sig uttryck på två sätt, 
dels i form av en resurs som hjälper medarbetarna att hantera de krav som finns på arbetet, 
dels i form av bristande socialt stöd i relationer vilket medför en stresskälla som kan resultera 
i ökade psykiska krav (Eklöf 2017:83). Som student kan det sociala stödet komma från lärare, 
kursadministratörer, klasskamrater, andra studenter vid lärosätet eller från andra anställda vid 
lärosätet. 

Psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa 
Inom arbetsmiljön används termen psykosocial miljö för att beskriva samspelet mellan 
individen och miljön på och utanför arbetsplatsen. Det handlar om en individs totala 
upplevelse av arbetet och dess omgivning. Faktorer som spelar in är hur individen upplever 
arbetsförhållanden, den fysiska arbetsmiljön, arbetsuppgifternas innehåll och de psykosociala 
effekter som kan påverka välbefinnandet (Lennéer & Thylefors 2018:13-14). Arbetsmiljön 
kan man dela in i tre delar; det fysiska, det organisatoriska och det sociala. De tre delarna 
ligger till grund för att bevara och skydda den anställde från psykiska och fysiska 
påfrestningar på arbetet (Lennéer & Thylefors 2018:15). I en god psykosocial arbetsmiljö 
ingår rimliga krav, socialt stöd, egenkontroll samt att få konstruktiv kritik och belöning för sitt 
arbete. Det är också viktigt att arbetsuppgifterna känns meningsfulla, begripliga och 
hanterbara (Lennéer & Thylefors 2018:13-18). Om den psykosociala arbetsmiljön avgör den 
psykiska hälsan på arbetsplatsen så är definitionen av det generella begreppet psykisk hälsa 
mer komplext. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.a) så är psykisk hälsa ett svårdefinierat 
begrepp vars betydelse generellt sett är frihet från psykisk sjukdom. Ur ett studentperspektiv 
kan en god psykosocial arbetsmiljö och psykisk hälsa upprätthållas genom meningsfulla 
studieuppgifter, bra studieförhållanden, egenkontroll över sina studier och ett allmänt bra stöd 
för en students välbefinnande genom till exempel socialt stöd. 

Stress 
Stress är i grunden en överlevnadsmetod eller en psykofysiologisk mekanism som finns hos 
både människor och djur. Främst upplever levande varelser stress för att kunna hantera och 
klara sig undan hotfulla situationer. Den psykofysiologiska mekanismen beror på en reaktion i 
det limbiska systemet. Detta är en primitiv del av hjärnan som aktiveras vid till exempel 
rädsla och ilska. Vid sådana tillfällen kopplas det autonoma nervsystemet på vilket kan leda 
till kamp- eller flyktbeetende (Weman-Josefsson & Berggren 2013:23-25). När kroppen inte 
hinner återhämta sig mellan påslagen blir det en långvarig stress. Den långvariga stressen är 
farlig ur ett hälsoperspektiv, då det kan leda till utbrändhet eller stressammanbrott som kan 
visa sig genom trötthet, sömnproblem och kognitiva svårigheter. Detta kan få långvariga 
konsekvenser som inlärningssvårigheter, minnesstörningar eller koncentrationssvårigheter. 
När stressen defineras som ett mönster av fysiologiska responser, beetendetendenser och 
förändrade kognitiva värderingar så är det oftast ett resultat av en individs obalans mellan 
upplevda krav och de resurser som individen har tillgång till (Werman-Josefsson & Berggren 
2013:34). Stressorer kallas det som hotar människors välmående vilket egentligen innebär 
krav som vi inte kan hantera. Detta kan oftast uppstå i arbetsmiljö vid brist på kontroll, dålig 
ergonomi, konflikter eller för höga arbetskrav (Werman-Josefsson & Berggren 2013:31).  
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Genom att studenter till exempel kan studera alla tider på dygnet så kan det leda till ett 
gränslöst arbete som kan medföra stress. Brister i den psykosociala arbetsmiljön är också en 
anledning till att studenter upplever stress. 

Psykiska krav 
Psykiska krav har en bred definition som innefattar en tonvikt på hastighet, mängd, 
upplevelsen av att behöva arbeta hårt med motsägelsefulla krav, samt arbetets svårighetsgrad 
(Eklöf 2017:47). Höga psykiska krav är enligt forskning tydligt kopplat till stress, ökad risk 
för hjärt-kärlsjukdomar, depression, utmattningssyndrom, ångest och ökad sjukfrånvaro 
(Eklöf 2017:50). De kvantitativa psykiska kraven fokuserar på mängd och tempo. 
Upplevelsen för de drabbade är att det är svårt att hinna med, det är ständigt mycket att göra, 
samt att arbetet går ut över fritiden eftersom det annars inte hinns med (Eklöf 2017:51). Detta 
samspelar med de kognitiva krav som finns i form av krav på tankeförmåga, 
informationsbearbetning, beslutsfattande och uppmärksamhet på omgivningens signaler.  
 
Det finns även beroendeförhållanden och hinder som kan öka den psykiska stressen. Det kan 
vara brist på utrustning, utrymme och regelverk. Hinder kan även uppstå när individen är 
beroende av att andra gör sitt jobb för att själv kunna genomföra sina egna arbetsuppgifter. 
Det kan också finnas brister i samarbete, informationsflöden och kunskapsutbyte som hindrar 
arbetet (Eklöf 2017:70). Det så kallade gränslösa arbetet är en effekt av det moderna 
arbetslivet. Då finns inga tydliga gränser mellan arbete och fritid, vilket kan innebära att 
individen har svårt att känna sig ledig. Personen måste då själv försvara dessa gränser för att 
bevara sin fritid, vilket kan vara väldigt svårt och psykiskt påfrestande (Eklöf 2017:62). 
Studenter kan uppleva psykiska krav som en följd av till exempel tidsbrist, dåligt social stöd, 
arbetsbelastning eller för hög svårighetsgrad. Enligt Eklöf (2017:39) kan även motivationen 
påverkas av kraven. Både för höga och för låga krav kan leda till minskad motivation. 

Kontroll 
Kontroll, eller handlingsutrymme, berör både möjligheterna att använda sina färdigheter och 
sina kunskaper, det vill säga få utnyttja sin kapacitet, och möjligheten att själv ta beslut över 
sitt arbete (Karasek & Theorell 1990:31). I forskning har det visat sig att större 
kontrollmöjligheter har statistiska samband med ökad arbetstillfredsställelse och ökat 
engagemang, samtidigt som personalomsättning och sjukfrånvaro varit låg. Stora 
kontrollmöjligheter medför också lägre risk för arbetsplatsolyckor, psykisk ohälsa och 
smärtproblem till följd av slitage (Eklöf 2017:74-76). Ur ett studentperspektiv kan kontroll 
handla om hur studenten kan lägga upp sina studier, hur hen kan vara med och påverka sina 
studier eller hur skolan ger respons på studenternas åsikter och förslag till förändring. 

Studenters påverkan 
På samma sätt som arbetet i en organisation så är det viktigt att kunna vara med och påverka 
sina studier. På högskolan i Borås kan studenterna vara med och påverka genom till exempel 
kursutvärderingar. Efter en avslutad kurs sammanställs utvärderingarna av den som är 
kursansvarig och därefter görs en kursrapport. I rapporten kan det ingå hur en kurs har 
resursfördelats, eller mer generella åsikter kring kursens upplägg och resultat. Med rapporten 
som underlag kan sedan en kurs ändras (Högskolan i Borås 2019c). Studenter har även rätt att 
vara representerade i diverse utskott, nämnder och råd vid Högskolan i Borås. 
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Normer 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) är en norm det som anses som ”det normala”, eller som 
ett beteende som är godtaget i till exempel en social grupp. Normer kan se olika ut i olika 
sammanhang och avser de delade uppfattningar som gäller vad som bör prioriteras och vad 
som är lämpliga tillvägagångssätt vid olika typer av problem och utmaningar. Normer kan 
gälla både utseende och beteendemönster. Att bryta mot normerna kan innebära utfrysning 
och kan även påverka individers uppfattning av prestationsmål och förväntade arbetsinsatser. 
Normer kan ha mycket stor påverkan på hur en grupp beter sig, och påverkar även enskilda 
individers beteende (Eklöf 2017:97-99). Normer som innebär höga krav på prestation och 
insatser kan leda till stress och utmattningssyndrom i och med individens desperation att följa 
normerna för att undvika att bli utfryst. Normerna kan medföra orimliga krav på perfektion 
(Eklöf 2017:100). 

TIDIGARE FORSKNING 
Den tidigare forskning som beskrivs nedan behandlar olika aspekter av arbetsbelastning och 
resurser. 
 
En studie av Söderberg et al. (2017) genomfördes genom utskickade digitala enkäter. 
Respondenterna var studenter vid Sahlgrenska akademin och frågorna omfattade studenternas 
upplevda studiemiljö och arbetsbelastning. Påståendena var utformade med svarsalternativ 
från “stämmer inte alls” till “stämmer precis” och respondenterna fick själva uppskatta sin 
arbetsbelastning och stressnivå. Studien visade att ett stort antal studenter upplevde en hög 
arbetsbelastning och lade ner mycket tid på sina studier. Många studenter kände också att de 
hade höga studiekrav samtidigt som de hade lite inflytande över sin studiesituation. 
Sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig 
när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback och 
stöd från kursledare och lärare var två faktorer som hade en signifikant koppling till ökad risk 
för psykisk ohälsa. 
 
Hedh och Wiik (2018) undersökte i en studie hur organisationskulturen påverkar motivation 
och upplevda prestationskrav. De använde data från 114 enkäter och hittade tre aspekter av 
organisationskulturen; sociala, resultatorienterade och risktagande. Efter analys kunde de 
konstatera att en organisationskultur med normer om en positiv social samverkan minskar de 
upplevda prestationskraven. 
 
I en studie av lärare i en kommun undersöktes arbetsbelastning, socialt stöd och coping hos ca 
600 lärare vid två olika tillfällen genom utskick av frågeformulär. Vid båda tillfällena 
användes samma frågor, vilka berörde faktorer som socialt stöd, coping, depression, 
arbetsbelastning och måloklarhet. Med coping menar forskarna olika strategier som 
människor använder för att hantera externa och interna krav i stressframkallande situationer, 
där de huvudsakliga funktionerna är att anpassa den känslomässiga responsen till problemet 
och att ändra det problem som skapar stress. Resultatet visade att ökat socialt stöd minskade 
styrkan i sambandet mellan arbetskrav och ohälsa, både på kort och lång sikt (Ljungblad & 
Näswall 2009). 
 
Detta styrker Hultberg (2007) genom att belysa möjligheten till återhämtning kombinerat med 
rimliga krav som en av de viktigaste faktorerna för en god psykosocial arbetsmiljö (Hultberg 
2007:115-116). Forskning som är skriven av Theorell (2009) menar också på att för lite 
inflytande över sitt arbete kan orsaka psykisk ohälsa. Hultberg (2007) beskriver också vikten 
av inkludera och göra gemensamma förändringar i en organisation, samt ha ett bra teamarbete 
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med intern och extern handledning för att minska den psykosociala belastningen. Även det 
sociala stödet är en viktig del då det kan motverka stress och utbrändhet (Hultberg 2007:117) 
 

PROBLEMFORMULERING 
Forskning visar att det finns många olika faktorer som kan påverka den upplevda 
arbetsbelastningen. Arbetsgivaren, eller i detta fall lärosätet, har stor påverkan på dessa 
faktorer då det är lärosätet som sätter ramarna. Både praktiska och sociala faktorer påverkar, 
och forskningen talar om att de sociala faktorerna i större utsträckning spelar roll för 
individens upplevelse av arbetsbelastningen. 
 
Vi ser att det finns ett behov av att undersöka arbetsbelastningen på olika utbildningar, särskilt 
vid jämförelse mellan två utbildningar med vitt skilda ämnesområden eftersom det är få 
sådana studier av jämförande karaktär som genomförts tidigare. 

SYFTE 
Syftet är att testa eventuella skillnader i arbetsbelastning mellan två kandidatutbildningar vid 
Högskolan i Borås, sjuksköterskeprogrammet (SSK) samt programmet Organisations- och 
personalutveckling i samhället (OPUS) och försöka klargöra likheter och skillnader i den 
arbetsbelastning som de upplever. Nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad i upplevd 
arbetsbelastning mellan grupperna. 

Frågeställningar 
 

• I vilken grad kan studenternas upplevda arbetsbelastning kopplas till krav, kontroll, 
socialt stöd, stress och normer? 

• Hur skiljer sig den upplevda arbetsbelastningen mellan OPUS- och 
sjuksköterskestudenter med avseende på krav, kontroll, socialt stöd, stress och 
normer? 

Avgränsningar 
Vi vill inte undersöka utbildningarnas kvalitet eftersom vi vill fokusera på skillnader i 
arbetsbelastning, vilket även gör de ämnen som studeras på respektive utbildning irrelevanta. 
Det enda med ämnesområdena som är relevant, är att de är vitt skilda från varandra. Vi 
undersöker också bara studenter vid Högskolan i Borås för att kunna göra en jämförelse 
mellan två utbildningar vid samma lärosäte. 

METOD 
Studien är en tvärsnittsstudie som har genomförts med kvantitativ metod genom enkäter och 
statistiska analyser. Kvantitativ metod har använts för att det ger goda förutsättningar för att 
jämföra olika grupper och testa vilka faktorer som kan bidra till högre eller lägre upplevd 
arbetsbelastning. Dessutom är en enkätstudie mer kostnadseffektiv och mindre tidskrävande 
än exempelvis en intervjustudie (Kröner & Wahlgren 2012:27, 34). Genom kvantitativ metod 
kan resultatet användas som pilotstudie för en större studie, eller generaliseras på en större 
population. Dessutom är metoden lämplig för att undersöka samband, likheter och skillnader 
genom att risken är mindre för att forskarnas egna värderingar och betraktelsesätt ska 
avspegla sig i resultatet. Det passar i den här studien eftersom forskarna själva tillhör en av de 
grupper som undersöks, och genom kvantitativ metod säkerställs att resultatet kan bli så 
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objektivt som möjligt, och presenteras utan att innehålla spår av forskarnas egen upplevelse 
(Polit & Beck 2016:13, 224). 

Urval och genomförande 
Det naturliga urvalet i den här undersökningen är ur populationen av studenter vid respektive 
utbildning. För att öka tillförlitligheten och generaliserbarheten ska minst 5 % av den stora 
populationen undersökas, varav en svarsfrekvens på 80 % ger en värdefull studie (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen 2018:112). Med ca 800 studenter sammanlagt på båda utbildningarna 
sattes målet till att få svar från mer än 5 % av studenterna. Det är fördelaktigt om det är en 
jämn fördelning i kön och utbildning. Eftersom båda utbildningarna är kvinnodominerade 
innebär det att urvalet kommer bestå av fler kvinnor. Undersökningen fokuserar på studenter i 
termin 2-6 eftersom nya studenter kan uppleva arbetsbelastningen annorlunda på grund av att 
de troligtvis är mer ovana vid studier. I studien ingick 85 studenter mellan 19 och 45 år (M = 
26,66, SD = 6,30) varav 13 (15 %) män och 72 (85 %) kvinnor, som rekryterats via det 
sociala mediet Facebook. Av dessa 85 studenter var 36 (42 %) sjuksköterskestudenter och 49 
(58 %) OPUS-studenter. Studenterna läste vid termin två (N=38, 45 %), tre (N=7, 8 %), fyra 
(N=19, 22 %) och sex (N= 21, 25 %). χ2-analys visade att det inte fanns några statistiskt 
signifikanta skillnader mellan vald utbildning och studenternas modersmål (χ2 = 0,12, p = 
1,00). På samma sätt fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan utbildningsprogram 
och föräldrars modersmål (χ2 = 0,40, p = 0,82) eller mellan utbildningsprogram och föräldrars 
utbildning (χ2 = 1,38, p = 0,50). 
 
Enkäten skickades ut via Facebook till 402 studenter vid OPUS- och 
sjuksköterskeprogrammen vid Högskolan i Borås, vilket beräknades genom att summera 
medlemsantalen i de grupper där enkäten publicerades. Med 85 svar landade svarsfrekvensen 
på 21 %. Då målet var 70 svar, var detta fullt acceptabelt. Bortfallet analyserades genom att 
ställa frågor till några personer som valt att inte svara på enkäten. Vilka som inte svarat var 
okänt eftersom enkäten varit helt anonym, vilket gjorde att vi riskerade att fråga personer som 
hade svarat på enkäten. Därför ställdes först frågan om studenten hade svarat på enkäten eller 
inte. Därefter efterfrågades anledningar till varför studenten valt att inte svara på enkäten. Det 
var 2 sjuksköterskestudenter och 5 studenter från OPUS-programmet som tillfrågades. Av de 
sju studenter som valde att svara på vår fråga angav fyra (57 %) att de inte hade haft tid, och 
resterande tre (43 %) att de inte fann ämnet intressant. 
 
För de flesta faktorer användes flera frågor för att mäta samma begrepp. Den enda som inte 
innefattas av detta är prediktorn kontroll. För de övriga säkerställdes reliabiliteten genom 
Cronbach’s alpha som ska vara ≥ 0,70 för att indikera en god reliabilitet (Brace 2016:350-
352). Samtliga variabler har kodats så att ett högt värde innebär höga krav, högt socialt stöd, 
hög grad av psykisk ohälsa, normer som sätter höga krav, och låg grad av kontroll.  I frågan 
om utbildning har svaren kodats OPUS = 1, SSK = 2. 

Enkäten 
Frågorna i enkäten testades genom en pilotstudie på fyra personer, två per utbildningsgrupp. 
Därefter utvärderades enkäten och justerades utifrån utvärderingen. Enkäten innehöll 
bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildningsprogram, vilken termin studenten läser på, 
modersmål, föräldrars modersmål och föräldrars utbildning. Just dessa variabler har valts 
eftersom det är författarnas förförståelse och egna uppfattning att det är vanligt att de påverkar 
individers val, att människor följer i sina föräldrars spår. Vidare ställdes frågor om de 
områden som ingick i undersökningens huvudanalyser. Enkäten finns bifogad i bilaga 1. 
Samtliga frågor, variabler och skalor är konstruerade specifikt för den här studien utifrån vad 
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som vanligtvis används vid undersökningar av arbetsbelastning, men också utifrån vår egen 
förförståelse och erfarenhet. Genom faktoranalys med extraheringsmetoden Principal Axis 
Factoring och eigenvalues = 1,00 undersöktes att varje mått föll ut i en och samma dimension. 

Arbetsbelastning 
Utfallsvariabeln i studien är arbetsbelastning, vilken mättes genom frågan “Upplever du att du 
har lagom mycket att göra?” (för mycket att göra = 5, mycket att göra = 4, lagom att göra = 3, 
lite att göra = 2, för lite att göra = 1).  

Krav 
Variabeln mättes genom sex items. Tid per vecka mättes med sex svarsalternativ (mer än 50 h 
= 6, 41-50 h = 5, 31-40 h = 4, 21-30 h = 3, 11-20 h = 2, 0-10 h = 1). Fem items mättes med 
femgradiga skalor, Påverkan på fritid (nästan alltid = 5, ofta = 4, ibland = 3, sällan = 2, nästan 
aldrig = 1), Funderingar på att avbryta studierna (väldigt ofta = 5, ofta = 4, flera gånger = 3, 
en gång = 2, aldrig = 1), Mängd undervisning (för mycket = 5, mycket = 4, lagom = 3, lite = 
2, för lite = 1) samt Antal examinationer och Mängd grupparbeten som hade samma skala (för 
många = 5, många = 4, lagom många = 3, få = 2, för få = 1). Frågan gällande Mängd 
grupparbeten inkluderades inte i det här måttet då den påverkade reliabiliteten negativt. För de 
övriga fem items som här angetts gav analys ett värde på Cronbachs alpha = 0,79. Även 
faktoranalys indikerade att alla items i variabeln krav förutom frågan om Mängd grupparbeten 
mätte samma sak, vilket resulterade i att sagda item exkluderats från samtliga analyser 
härefter. 

Kontroll 
Variabeln mättes genom ett så kallat single item som handlade om möjlighet att påverka 
studiesituationen. Den mättes med en femgradig skala (nej = 5, i liten utsträckning = 4, ibland 
= 3, ofta = 2, i stor utsträckning = 1). 

Socialt stöd 
Variabeln mättes genom tre items, stöd från lärare, stöd från klasskamrater och stöd från 
övriga anställda på högskolan. Stöd från lärare och Stöd från klasskamrater hade samma 
femgradiga skala (nästan alltid = 5, ofta = 4, ibland = 3, sällan = 2, nästan aldrig = 1). Stöd 
från övriga hade en sexgradig skala (inte relevant/aldrig använt = 6, i mycket stor utsträckning 
= 5, i stor utsträckning = 4, i ganska stor utsträckning = 3, i liten utsträckning = 2, i mycket 
liten utsträckning = 1). För dessa items var Cronbachs alpha = 0,48 vilket inte anses vara 
reliabelt, men variabeln analyseras ändå eftersom den är en stor del av syftet. Faktoranalys 
visade att samtliga items hörde till samma dimension/komponent och därmed mätte samma 
sak. 

Stress 
 Variabeln mättes med två items. Upplevt psykisk ohälsa och Stressad av studier hade samma 
femgradiga skala (nästan alltid = 5, ofta = 4, ibland = 3, sällan = 2, nästan aldrig = 1). 
Faktoranalys visade att de mätte samma sak. Då erhölls Cronbachs alpha = 0,75. 

Normer 
 Normer mättes med sex items som alla hade samma femgradiga skala (stämmer helt = 5, 
stämmer till stor del = 4, stämmer ganska väl = 3, stämmer till viss del = 2, stämmer inte alls 
= 1) och gav Cronbachs alpha = 0,75. Faktoranalys visade att samtliga items mätte samma 
komponent. 
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Statistiska analyser 
Materialet som samlats in analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS (version 25). De test 
som genomfördes var oberoende t-test, Mann-Whitneys u-test och multipel linjär 
regressionsanalys. Mann-Whitney användes istället för t-test i de fall där Levene’s test visade 
på skillnader mellan inomgruppsvarianserna för de båda grupperna. Prediktorernas 
gemensamma förmåga att förklara variansen presenteras genom adj. R2 som kan variera 
mellan 0,00 (ingen förmåga) och 1,00 (fullständig förmåga). För de enskilda prediktorerna 
redovisas den standardiserade betakoefficienten (std beta), som varierar mellan -1,00 och 1,00 
där prediktorns påverkan på utfallsvariabeln är minst runt 0 och störst vid -1 och 1. Ett 
positivt värde innebär att ett högre värde på prediktorn ger ett högre värde på utfallsvariabeln. 
För negativa värden blir det omvänt, att ett högre värde på prediktorn ger ett lägre värde på 
utfallsvariabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018:265). Signifikansnivån har satts till p 
< 0,05 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018:186). 

Etiska överväganden 
Den här studien har genomförts i linje med människors mänskliga rättigheter. I lagen om 
etikprövning av forskning (SFS 2003:460 2§) så undantas arbeten inom högskoleutbildningar 
på grundnivå från kraven på etikprövning. Ingen ansökan om etikprövning har därför gjorts. 
Enkäten var helt anonym. Respondenterna ombeds aldrig att uppge namn eller annan 
information som kan härledas tillbaka till en specifik individ. Enligt Forskningsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning ska 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vara 
uppfyllda. Dessa har följts i den genomförda studien och kraven är uppfyllda genom att 
respondenterna har informerats om studiens syfte, de har informerats om att deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ifrågasättas. De har även informerats om att 
de är anonyma. Samtidigt har de även informerats om hur informationen som de delar med sig 
av kommer att användas. 

RESULTAT 
De statistiska analyserna började med att undersöka hur krav, grad av kontroll, socialt stöd, 
stress och normer kan kopplas till upplevelsen av hög arbetsbelastning. Därefter undersöktes 
huruvida det fanns skillnader mellan sjuksköterske- och OPUS-studenter på samtliga punkter. 

Sambandsanalyser 
Linjär multipel regressionsanalys visade att samtliga variabler förutom en kan med statistisk 
säkerhet kopplas upplevelsen av arbetsbelastning, se tabell 1.  
  
Tabell 1. Hur de olika variablerna korrelerar med upplevelsen av arbetsbelastning. 

Variabel adj. R2 p-värde 

Krav 0,67 < 0,001 

Kontroll 0,25 < 0,001 

Socialt stöd 0,03 0,21 

Stress och psykisk ohälsa 0,52 < 0,001 

Normer 0,32 < 0,001 
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Krav 
Linjär multipel regressionsanalys visade att de faktorer som tillsammans utgör variabeln krav 
gemensamt kunde förklara 67 % av den upplevda arbetsbelastningen. De olika prediktorernas 
enskilda resultat presenteras i tabell 2 som visar hur mycket av variationen i arbetsbelastning 
som kan föras tillbaka på respektive faktor. 
 
Tabell 2. Varje faktors enskilda förklaringsförmåga av upplevd arbetsbelastning. 

Faktorer Std beta-koefficienter P-värden 

Påverkan på fritid 0,53 < 0,001 

Funderat på att avbryta 0,21 < 0,01 

Mängd undervisning 0,19 < 0,01 

Tid/vecka 0,11 0,16 

Antal examinationer 0,09 0,21 

Kontroll 
Resultatet av sambandsanalysen visar på ett statistiskt signifikant samband mellan 
arbetsbelastning och graden av kontroll där 25 % av variationen i upplevelsen av 
arbetsbelastning kan förklaras av graden av kontroll. För prediktorn mättes std beta-
koefficienten till 0,51 och p-värdet till < 0,001. 

Socialt stöd 
Analysen visade på inga signifikanta samband mellan socialt stöd och upplevelsen av 
arbetsbelastning. Socialt stöd hade med andra ord ingen inverkan på upplevd arbetsbelastning. 
Vi valde ändå att gå vidare och titta på enskilda prediktorer eftersom det var en stor del av 
vårt syfte. 

Stress 
Regressionsanalysen visar att det finns ett signifikant samband mellan upplevd psykisk ohälsa 
och stress på grund av studierna och upplevd arbetsbelastning där upplevd psykisk ohälsa och 
stress kan förklara 52 % av den upplevda arbetsbelastningen. Faktorn Psykisk ohälsa hade ett 
uppmätt värde på std beta = 0,14 (p = 0,15) och faktorn upplevd stress std beta = 0,64 (p < 
0,001). 

Normer 
Resultatet av regressionsanalysen klargjorde att det finns ett signifikant samband där 
prediktorerna gemensamt kan förklara 32 % av variansen i arbetsbelastning. Se tabell 3 nedan 
för de enskilda prediktorernas resultat. 
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Tabell 3. Faktorernas enskilda resultat. 

Faktorer Std beta-koefficienter P-värden 

lägga ner mycket tid 0,58 < 0,001 

gå på alla föreläsningar 0,09 0,42 

vara aktiv på seminarier 0,08 0,47 

läsa all kurslitteratur 0,01 0,97 

godkänt vid första tillfället -0,08 0,43 

alltid vara tillgänglig för grupparbeten -0,09 0,44 

Samband 
Jämförelse mellan utbildningar med avseende på upplevelsen av att ha lagom mycket att göra 
är signifikant (p < 0,001). Sjuksköterskestudenterna upplever att de har markant mer att göra 
(M = 4,11, SD = 0,67) än OPUS-studenterna (M = 2,96, SD = 0,58). Det innebär att OPUS-
studenterna anser att de har lite mindre än lagom mycket att göra, medan 
sjuksköterskestudenterna anser sig ha lite mer än mycket att göra. 

Krav 
Resultatet visade att det fanns skillnader i nedlagd tid hos sjuksköterskestudenter och OPUS-
studenter som berodde på att OPUS-studenterna lade ner mindre tid i veckan (M = 2,61, SD = 
0,93) än studenterna på sjuksköterskeprogrammet (M = 3,67, SD =1,39). Det innebär i 
genomsnitt ca 16 h för OPUS-studenterna och ca 27 h för sjuksköterskestudenterna, vilket är 
en skillnad på ca 11 h. Sjuksköterskestudenterna lägger alltså ner mer tid än vad OPUS-
studenterna gör. Mann-Whitneys test visade att sambandet är signifikant (p < 0,001). 
 
Resultatet visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i hur studenterna på respektive 
utbildning upplevde studiernas påverkan på fritiden (p < 0,001). Majoriteten av 
sjuksköterskestudenterna ansåg att deras fritid påverkas av deras utbildning (M = 3,92, SD = 
0,87) medan detsamma inte gällde OPUS-studenterna (M = 2,63, SD = 1,09). 
 
Det var fler sjuksköterskestudenter (M = 2,36, SD = 1,27) än OPUS-studenter (M = 1,22, SD 
= 0,51) som övervägt att avbryta sina studier på grund av arbetsbelastningen, men samtidigt 
fanns en större spridning bland sjuksköterskestudenterna. Mann-Whitneys test visade att 
sambandet är signifikant (p < 0,001). 
 
Det var endast en liten skillnad mellan vad studenterna tyckte om mängden undervisning på 
sjuksköterskeprogrammet (M = 2,94, SD = 0,67) och OPUS-programmet (M = 2,39, SD = 
0,70. Mann-Whitneys test visade att sambandet är signifikant (p < 0,001). Det var inte heller 
någon stor skillnad i vad studenterna tyckte om antalet examinationer bland 
sjuksköterskestudenterna (M = 3,53, SD = 0,74) och OPUS-studenterna (M = 3,00, SD = 
0,35), men visade sig även det vara signifikant (p < 0,001) genom Mann-Whitneys test. 
Sjuksköterskestudenterna tyckte att de både har lite mer undervisning, och lite färre 
examinationer än OPUS-studenterna. 
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Kontroll 
Det fanns även en signifikant skillnad mellan de olika utbildningarna även i frågan gällande 
möjligheten att påverka sin egen studiesituation där OPUS-studenterna (M = 4,12, SD = 0,88) 
upplevde större möjligheter än sjuksköterskestudenterna (M = 3,39, SD = 1,08), p < 0,001. 

Socialt stöd 
Eftersom mycket forskning har visat att ett högt socialt stöd kan ge en lägre upplevd 
arbetsbelastning (se till exempel Söderberg et al 2017, Hultberg 2007) har författarna valt att 
fortsätta undersöka socialt stöd trots bristande statistisk signifikans. 
 
Det fanns inga signifikanta samband mellan socialt stöd och utbildning, vilket kan tyda på att 
studenterna på de båda utbildningarna upplever ungefär samma stöd från lärare, klasskamrater 
och övriga anställda på högskolan. Stödet från lärarna upplevs i genomsnitt vara bra, från 
klasskamrater bra till mycket bra, och på medelnivå från övriga anställda. Det fanns en liten 
skillnad mellan OPUS-studenters (M = 3,20, SD = 0,98) och sjuksköterskestudenters (M = 
3,47, SD = 1,16) upplevda stöd från sina respektive lärare men sambandet är inte signifikant 
(p = 0,25). Stödet från klasskamrater är högt på båda utbildningarna (OPUS M = 4,20, SD = 
0,84) men lite högre för sjuksköterskestudenterna (M = 4,36, SD = 0,72). Sambandet är inte 
signifikant (p = 0,37). När det gäller stöd från övriga anställda på Högskolan i Borås fanns 
inga signifikanta skillnader (OPUS M = 2,85, SD = 1,10, sjuksköterskeprogrammet M = 3,00, 
SD = 0,95), p = 0,60). 

Stress och psykisk ohälsa 
Resultatet visade ett signifikant samband mellan vald utbildning och psykisk ohälsa. OPUS-
studenterna svarade att de upplevde mindre psykisk ohälsa än sjuksköterskestudenterna (M = 
2,20, SD = 1,00 respektive M = 2,97, SD = 1,23, p < 0,01). Samtidigt fanns ett signifikant 
samband mellan stress och vald utbildning där OPUS-studenterna upplevde mindre stress till 
följd av studierna (M = 3,10, SD = 1,01) än sjuksköterskestudenterna (M = 3,94, SD = 1,05), 
p < 0,001. 

Normer 
Sjuksköterskestudenterna upplevde att normerna på deras utbildning ställde högre krav på 
dem än vad OPUS-studenterna upplevde, se tabell 4 nedan. Den enda norm som OPUS-
studenter upplevde i större utsträckning var den som gällde att bli godkänd vid första 
examinationstillfället. 
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Tabell 4. Normer medelvärde och standardavvikelse. 
Norm: det är viktigt att... OPUS SSK  

M  SD M  SD p 

lägga ner mycket tid på sina studier 2,96 1,14 4,28 0,82 < 0,001 

alltid vara tillgänglig för grupparbeten 3,71 1,19 4,12 0,81 0,10* 

gå på alla föreläsningar 2,71 1,18 3,06 1,28 0,20 

få godkänt vid första examinationstillfället 3,54 1,09 3,14 1,42 0,21* 

läsa all kurslitteratur 2,46 1,11 3,17 1,25 < 0,01 

vara aktiv på seminarier 2,96 1,21 4,26 0,98 < 0,001 
 
* Mann-Whitneys test. 
 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
Studien hade som utgångspunkt att undersöka skillnader i två olika gruppers upplevda 
arbetsbelastning och vilka faktorer som kan kopplas till arbetsbelastning, genom att i enkäter 
mäta arbetsbelastning, psykiska krav, grad av kontroll, socialt stöd, stress och normer. 
Resultaten visar att sjuksköterskestudenterna i samtliga undersökta aspekter upplevde en 
högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna. 

Krav 
Samtliga items i krav-variabeln visade signifikanta samband mellan upplevda krav och vald 
utbildning, där sjuksköterskestudenterna i samtliga items upplevde högre psykiska krav. Det 
stämmer överens med studien gjord av Söderberg et al. (2017) där sjuksköterskeprogrammet 
vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig när det gällde höga krav 
och psykisk ohälsa. 
 
Variabeln krav visade sig vara den som hade starkast koppling till upplevd arbetsbelastning. 
Det kan bero på att de faktorer som variabeln består av är relativt lätta att mäta. Tre av 
faktorerna var statistiskt signifikanta; påverkan på fritid, funderat på att avbryta och mängd 
undervisning. Det var alltså de som predicerade arbetsbelastningen. Det var också de som 
hade störst påverkan sett till std beta-koefficienterna, där Påverkan på fritid var störst med stor 
marginal. 
 
Den tid som studenterna uppgett att de lägger på sina studier är mycket under 40 timmar på 
båda utbildningarna. Sjuksköterskestudenterna anger att de lägger ner tid motsvarande en 
sysselsättningsgrad på ca 70 % av en heltidssysselsättning, medan OPUS-studenterna har 
uppgett en sysselsättningsgrad på ca 40 %. Här är det tydligt att ingen av utbildningarna har 
ett genomsnitt som motsvarar en normal studievecka, men samtidigt uppger 
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sjuksköterskestudenterna att de i genomsnitt har mycket till för mycket att göra. OPUS-
studenterna anser att deras arbetsbelastning är lite mindre än lagom. Det finns extremvärden i 
denna item; det finns både sjuksköterskestudenter som lägger över 40 timmar i veckan, och 
OPUS-studenter som lägger mindre än 10 timmar i veckan. Huruvida en treårig 
kandidatutbildning faktiskt motsvarar 40-timmars arbetsveckor är dock inget som den här 
studien gör anspråk på att undersöka, utan vi är främst intresserade av skillnaderna mellan de 
två utbildningarna. Skillnaderna i arbetsbelastning kan bero på att OPUS-studenterna 
upplevde en högre grad av kontroll över sin studiesituation än vad sjuksköterskestudenterna 
gör. Det stöttas av tidigare forskning av Söderberg et al. (2017), Hultberg (2007) och Karasek 
och Theorell (1990) som alla har fått resultatet att en högre grad av kontroll innebär en mer 
hållbar arbetssituation för individen. 

Kontroll 
Graden av kontroll påverkade den upplevda arbetsbelastningen, på så sätt att ökad kontroll 
resulterade i lägre upplevd arbetsbelastning. Signifikansen visar på att, trots att variabeln 
endast mättes genom en item, det finns en statistiskt viktig påverkan av graden av kontroll på 
upplevd arbetsbelastning. Detta stämmer överens med resultaten som Söderberg et al. (2017) 
konstaterat i sin omfattande studie. Även Theorell (2009) har konstaterat samma sak som 
denna studie kommit fram till, det vill säga att brist på inflytande har en negativ effekt på 
individen. 
 
Krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell (1990:70) visar att graden av kontroll har 
påverkan på individens välbefinnande på arbetet. I modellen framkommer att hög grad av 
kontroll möjliggör för lägre stressnivåer och högre produktivitet. Produktivitet har inte 
undersökts i denna studie, men däremot visar analysen att mer kontroll innebär lägre upplevd 
arbetsbelastning vilket överensstämmer med modellen. 
 
Sjuksköterskestudenterna upplevde lägre grad av kontroll än OPUS-studenterna, samtidigt 
som de angav en högre upplevd arbetsbelastning, högre upplevda krav och lite högre socialt 
stöd. Kombinationen lägre grad av kontroll, högre krav och en medelnivå av socialt stöd ger 
en högre arbetsbelastning, precis som krav-kontroll-stöd-modellen förklarar. Samtidigt 
upplever OPUS-studenterna liknande men något lägre grad av socialt stöd, högre grad av 
kontroll, och medelnivå på psykiska krav. Samtidigt som de svarat att de upplever en lägre 
arbetsbelastning kan dessa antas ha den koppling som tidigare forskning konstaterat. Den 
tidigare forskningen stämmer i huvuddrag överens med fynden som gjorts i den här studien. 

Socialt stöd 
Det fanns i denna studie inga samband mellan socialt stöd och upplevd arbetsbelastning. Det 
sociala stödet har ingen förmåga att förklara den upplevda arbetsbelastningen utifrån det sätt 
som arbetsbelastning mätts i denna studie. Tidigare forskning (se till exempel Karasek & 
Theorell 1990, Söderberg et al. 2017, Ljungblad & Näswall 2009) har visat att socialt stöd 
kanske är den enskilt största faktorn för en god psykosocial arbetsmiljö, vilket studiens 
resultat inte överensstämmer med. Det är möjligt att det sociala stödet just på Högskolan i 
Borås inte spelar någon särskild roll för arbetsbelastningen, och att det är därför detta resultat 
har konstaterats. Kanske är det mer troligt att frågorna kring socialt stöd missförståtts av 
respondenterna, eller att måttet för arbetsbelastning var undermåligt. Det är möjligt att 
normen på de båda utbildningarna är att ställa upp som socialt stöd för varandra, vilket skulle 
stödjas av resultaten från studien av Hedh och Wiik (2018) som konstaterat att en 
organisationskultur med normer som fokuserar på det sociala stödet ger möjlighet till en lägre 
upplevd arbetsbelastning. 
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Det som ändå går att utläsa, är att sjuksköterskestudenterna upplever ett högre socialt stöd än 
OPUS-studenterna från både lärare, klasskamrater och övriga anställda vilket kan tyda på att 
de frågor i enkäten som berört socialt stöd ändå tolkats på det sätt som menats vid 
utformningen av frågorna. Sjuksköterskestudenterna har även uppgett att de upplever en 
högre arbetsbelastning än vad OPUS-studenterna angett. Det kan tänkas att 
sjuksköterskestudenterna hade upplevt ännu högre arbetsbelastning om de inte hade haft det 
sociala stöd som de har. Särskilt utmärker sig socialt stöd från klasskamrater, där genomsnittet 
ligger markant högre än det sociala stödet från de andra grupperna. 

Stress 
Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan upplevd stress och vald 
utbildning. Detta visade sig även i att sjuksköterskestudenterna i högre grad har upplevt 
psykisk ohälsa jämför med studenterna på OPUS-programmet. Studenterna på OPUS-
programmet kände även mindre stress jämfört med sjuksköterskestudenterna. Stress kan 
resultera i fysologiska responser, beetendetendenser och förändrade kognitiva värderingar 
som oftast går ihop med de krav och resurser en individ besitter för att klara av dem (Weman-
Josefsson & Berggren 2013:34). Detta går i linje med den tidigare forskningen av Söderberg 
et al. (2017) där resultatet visade att sjuksköterskeprogrammet på Sahlgrenska akademin 
utmärkte sig gällande psykisk ohälsa. Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Borås 
upplevde högre studiekrav i kombination med ett lägre inflytande över studiesituationen vilket 
studien av Söderberg et al. (2017) och krav-kontroll-stöd-modellen visat kan leda till bland 
annat psykisk ohälsa. Det har även resultatet i den här studien visat. Att 
sjuksköterskestudenter upplever psykisk ohälsa kan även bero på bristen på återhämtning och 
eventuellt orimliga krav på utbildningen. Detta menar Hultberg (2007) som beskriver dessa 
två komponenter som väldigt viktiga för att uppleva en bra psykosocial arbetsmiljö. På 
samma sätt visar Theorell (2009) att för lite inflytande över sin studiesituation kan orsaka 
psykisk ohälsa, vilket många sjuksköterskestudenter vittnade om i vår enkätstudie. 

Normer 
Upplevda normer varierade på utbildningarna då studenterna på sjuksköterskeprogrammet 
upplevde att det ställs högre krav på dem jämfört med OPUS-studenterna. Dock upplevde 
OPUS-studenterna att det fanns normer som i högre grad krävde att alltid vara tillgänglig för 
grupparbeten och att få godkänt vid första examinationstillfället. Enligt resultatet är de 
upplevda kraven lägre på OPUS-programmet, vilket kan vara en anledning till att det är 
mindre accepterat att inte bli godkänd vid första examinationstillfället. 
 
Den största skillnaden gällde normen kring att lägga ner mycket tid på sina studier. Där stack 
sjuksköterskestudenterna ut jämfört med OPUS-studenterna, där sjuksköterskestudenterna 
upplevde den normen i mycket större utsträckning än OPUS-studenterna. Skillnaden kan bero 
på har högre krav och högre arbetsbelastning, vilket visats i den här studien. I grupparbeten är 
studenterna beroende av varandra, vilket kan ha bidragit till denna norm. 

Betydelse och tillämpning 
Enligt vad som skrivits ovan kan sjuksköterskestudenterna anses befinna sig i en situation 
med lägre grad av egenkontroll, höga arbetskrav och medelhögt socialt stöd. Detta är långt 
ifrån optimalt enligt Karasek och Theorell (1990) då dessa förutsättningar kan leda till 
ohälsosam stress och psykisk ohälsa. Det kan bero på beroendeförhållanden mellan student 
och lärare, då studenterna är beroende av lärarna för information och socialt stöd. 
Beroendeförhållandet kan också påverka studenternas egenkontroll negativt, i form av lägre 
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arbetstillfredsställelse och minskat engagemang (Eklöf 2017:74-76). För att förbättra 
sjuksköterskestudenternas situation kan deras grad av kontroll ökas och/eller kraven sänkas 
för att få en bättre balans mellan dessa och därmed bättre förutsättningar för en hållbar 
studiesituation på sjuksköterskeprogrammet. 
 
OPUS-studenterna upplevde krav på en nivå lägre än 3,00 i genomsnitt. Det innebär att de i 
samtliga frågor som rörde krav har svarat “lagom”, “ibland” eller motsvarande. De anser 
alltså att deras krav är relativt låga, och lägger heller inte ner särskilt mycket tid på sina 
studier. De har en hög grad av kontroll, låga arbetskrav och medelhögt socialt stöd. Utifrån 
Karasek och Theorell (1990) har OPUS-studenterna en bättre arbetssituation än 
sjuksköterskestudenterna. Vi tror att för låga arbetskrav i skolan kan leda till sämre prestation 
i arbetslivet då studenten skulle kunna få en chock genom skillnaden i arbetsbelastning. 
Motivation är också något som kan påverkas eftersom för låga eller för höga arbetskrav båda 
kan leda till försämrad lust att arbeta och studera (Eklöf 2017:39). Det kan därför vara rimligt 
att bibehålla eller öka arbetsbelastningen för OPUS-studenterna. 

Metoddiskussion 
En tvärsnittsstudie har både svagheter och styrkor. Bristerna är att den endast ger en inblick 
vid ett visst tillfälle, och inte kan ge någon insikt i hur det ser ut över tid och därmed kan inte 
några slutsatser dras om ifall det är arbetsbelastningen som ger högre stressnivå, tuffare 
normer, högre psykiska krav och mindre kontroll eller om det är omvänt. Resultatet kan ha 
påverkats av de kurser som studenterna för tillfället läser då olika kurser kan ha olika 
belastning. Samtidigt består urvalet av en spridning mellan vilka terminer studenterna läst, 
vilket kan innebära att det inte spelat någon roll. En respondent hörde av sig till författarna 
och berättade att hon just nu läste en kurs som enligt henne var klassens tuffaste kurs hittills. 
Det är något som behöver tas i beaktning vid tolkning av resultaten. Dessutom har studien 
endast undersökt två utbildningar vid ett lärosäte, vilket gör att studien inte är lämplig att 
generaliseras på andra utbildningar, lärosäten och sammanhang. Det var inte heller syftet med 
studien. Däremot kan studien visa på att skillnader föreligger, vilket gör den intressant genom 
att lägga en grund för fortsatt forskning inom området. 
 
Enkäten utformades specifikt för den här undersökningen. På grund av författarnas ovana att 
utforma enkäter och enkätfrågor ställdes relativt direkta frågor, exempelvis om socialt stöd. 
Det kan ha varit möjligt att resultatet blivit mer utförligt och tillförlitligt om frågorna ställts 
mer indirekt, genom att respondenterna fått svara på hur de upplever en viss specifik händelse 
som exempelvis “upplever du att dina lärare ger dig den information du behöver?”. En mängd 
sådana frågor hade antagligen gett ett mer reliabelt resultat eftersom det innebär mindre krav 
på respondentens korrekta tolkning av ett visst begrepp. Validiteten riskerar minska i och med 
att frågorna utformats utifrån vår egen förförståelse, men förförståelsen kan också ses som en 
styrka i och med att vi då vetat vad som skulle efterfrågas. En risk med enkäter är att frågorna 
kan tolkas olika av olika respondenter vilket gör att resultatet kan tappa i reliabilitet. Genom 
pilotstudien lyckades vi hindra åtminstone några sådana fallgropar, men det finns risk att 
frågorna ändå tolkats olika. Att vara noggrann vi utformningen av frågor och svarsalternativ 
är därför väldigt viktigt (Ejlertsson 2014:12). Nästan samtliga variabler mättes genom flera 
frågor, vilket ökar reliabiliteten. Dock undersöktes faktorn kontroll med endast en fråga. Det 
ökar risken för att respondenternas eventuella misstolkningar och frågans eventuella 
otydlighet ger en skev bild jämfört med hur resultatet hade sett ut om faktorn angripits från 
flera olika håll genom flera frågor. Eftersom individens referensramar kan variera både 
gällande utbildning och andra faktorer finns en risk att frågorna feltolkas (Ejlertsson 2014:12). 
Genom att använda flera frågor för att angripa samma begrepp eller fenomen från olika håll 
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ökar chansen för att få ett resultat som stämmer överens med verkligheten. Ett 
endimensionellt utfall av faktoranalys innebär att respondenterna har tolkat frågorna likadant. 
Vi har bara fått endimensionella utfall i faktoranalyserna. 
 
Förutom faktorn kontroll mättes vår utfallsvariabel, arbetsbelastning, med bara en fråga. Först 
och främst riskerar validiteten och reliabiliteten att skadas av att endast en fråga använts för 
att undersöka utfallsvariabeln. Som vi tidigare varit inne på hade ett batteri med frågor om 
just upplevd arbetsbelastning ökat både validitet och reliabilitet i studien genom att det hade 
angripit frågan från flera olika håll och därmed minskat risken för att resultatet påverkas av 
respondenternas misstolkningar av frågan. Med facit i hand hade ett bättre val varit att ställa 
många olika frågor om och kring upplevd arbetsbelastning. Utöver detta var även frågan 
konstigt formulerad. Istället för att använda orden ”lagom mycket att göra” hade vi istället 
kunnat fråga ”hur upplever du din arbetsbelastning?”. Det hade varit en tydligare, mer 
lättolkad fråga och förmodligen varit bättre att ha som enda fråga om upplevd 
arbetsbelastning. 
 
Gällande frågan om hur mycket tid studenterna lägger ner på sina studier i veckan hade svaren 
blivit mer exakta om respondenterna själva hade fått fylla i en siffra istället för att ha några 
intervaller som svarsalternativ. Då hade vi också kunnat använda svaren på ett annat sätt och 
med större noggrannhet än vad vi nu kunnat. Det hade ökat styrkan i jämförelsen mellan hur 
mycket tid studenterna på respektive utbildning lade ner. 
 
Urvalet bestod av mestadels kvinnor samt relativt unga personer, vilket kan ha påverkat 
resultatet. Som vi har beskrivit upplever kvinnor enligt forskningen mer besvär till följd av 
hög arbetsbelastning och andra psykosociala faktorer, och med en majoritet av kvinnliga 
respondenter kan resultatet ha påverkats. Samtidigt är båda utbildningarna som undersökts 
kvinnodominerade och studeras övervägande av yngre personer, vilket gör att resultatet gäller 
för de som faktiskt studerar på utbildningarna. 
 
Genom att sprida enkäten via sociala medier nåddes många av den. En nackdel med detta var 
att de som inte är aktiva på Facebook föll mellan stolarna. Dock kan majoriteten av 
studenterna anses vara aktiva på det sociala mediet, och resultatet hade därför antagligen inte 
blivit annorlunda ifall vi istället hade gått ut på föreläsningar och delat ut vår enkät, särskilt 
med tanke på de signifikansnivåer som ändå nåtts på flera variabler. Däremot hade troligtvis 
svarsfrekvensen varit högre om vi hade delat ut enkäten på föreläsningar vilket hade gett ett 
mer pålitligt resultat. 
 
Beräknat på summan av medlemsantalen i de grupper där enkäten publicerades svarade 21 % 
av de tillfrågade på enkäten. Enligt praxis ska 5 % av populationen tillfrågas, och därefter ska 
80 % av dessa svara för att säkerställa reliabilitet och validitet. I vårt fall landade motsvarande 
siffror på att ca 50 % tillfrågades och 21 % svarade. Det riskerar att sänka validiteten och 
reliabiliteten. 
 
En felkodning i enkätprogrammet orsakade visst bekymmer vid export av data till SPSS, 
vilket ledde till att vi behövde koda om alla frågor kring variabeln för normer. Eftersom detta 
gjordes manuellt finns en risk att det gjordes misstag som skulle kunna ha gett en liten 
skillnad i resultatet jämfört med det resultat som nu presenterats. Däremot kan inte ett eller ett 
fåtal misstag vid omkodningen ha påverkat den stora trenden särskilt mycket, eftersom det är 
en så liten del av det hela. 
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Fortsatta studier 
För att få reda på hur studenters psykiska hälsa står till samt hur olika program på högskolor 
och universitet skiljer sig i arbetsbelastning behöver fortsatta studier göras. I framtida studier 
skulle det vara intressant att undersöka hur studenter på fler utbildningar upplever sin 
situation och om den skiljer sig mellan olika program. Detta för att försöka se eventuella 
mönster kring arbetsbelastning på olika utbildningar och lärosäten. Att undersöka och jämföra 
fler program vid Högskolan i Borås skulle kunna vara ett första steg i denna process. Utöver 
det kan det vara intressant att undersöka huruvida låga krav i en högskoleutbildning påverkar 
prestation och karriär i arbetslivet efter studierna. Resultaten i den här studien tyder på att en 
kandidatutbildning kanske inte motsvarar de tänkta 40 timmarna i veckan, även om just den 
faktorn i studien inte har särskilt hög validitet. Det kan behövas ytterligare studier för att reda 
ut om detta är något som stämmer på andra utbildningar och lärosäten. 

Slutsatser 
I den här studien går det endast att dra slutsatser kring dessa två program på Högskolan i 
Borås. Studien har visat att det finns ett samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, psykisk 
ohälsa, normer och arbetsbelastning där krav har störst påverkan och socialt stöd minst. 
Resultatet har också visat att sjuksköterskestudenterna i samtliga aspekter upplever en högre 
arbetsbelastning än OPUS-studenterna. De lägger ner mer tid, har större påverkan på fritiden 
och lider i större utsträckning av psykisk ohälsa. Det är få studenter på båda utbildningarna 
som lägger ner de 40 timmar i veckan som en högskoleutbildning anses motsvara. Även 
normerna på sjuksköterskeutbildningen skapar högre förväntningar på studenterna, än vad 
normerna på OPUS-programmet gör. För att kunna generalisera resultaten till andra 
utbildningar och lärosäten behövs ytterligare forskning. 
 
Vår slutsats är att det är stora skillnader mellan utbildningarna, och att det enligt den här 
studien finns utrymme för mer innehåll och högre krav på OPUS-programmet. På 
sjuksköterskeprogrammet bör kraven rimligtvis inte ökas i förhållande till hur studenterna 
uppfattat vårterminen 2019. En annan åtgärd kan vara att utöka sjuksköterskestudenternas 
upplevelse av kontroll över den egna studiesituationen. Hur detta kan göras på lämpligt sätt 
behöver undersökas vidare. 
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Bilaga 1. Enkät 

 
 
 
 
 

Vi heter Anna och Amanda och gör nu vår kandidatuppsats på OPUS-programmet. 
Kandidatuppsatsen handlar om skillnader i den psykosociala arbetsmiljön hos sjuksköterske- och 
OPUS-studenter. I studien undersöker vi studenter från båda programmen som går i termin 2-6 
och vi är mycket tacksamma för att du tar dig tiden att fylla i vår enkät. 

Du som respondent är helt anonym. Deltagande är frivilligt, och du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan att behöva uppge anledning. 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Biologiskt kön 

• Man 

• Kvinna 
2. Ålder 

 
3. Vilken utbildning läser du? 

• Sjuksköterskeprogrammet 

• OPUS-Programmet 
4. Vilken termin läser du? 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
5. Är svenska ditt modersmål? 

• Ja 

• Nej 
6. Har dina föräldrar svenska som modersmål? 

• Ja, båda 

• Bara en av dem 

• Nej, ingen av dem 
7. Har dina föräldrar studerat vid högskola/universitet? 

• Ja, båda 

• Bara en av dem 

• Nej, ingen av dem 
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Arbetsbelastning 
8. Hur mycket tid lägger du i genomsnitt ner på dina studier i veckan? 

• 0-10 h 

• 11-20 h 

• 21-30 h 

• 31-40 h 

• 41-50 h 

• Mer än 50 h 
9. Upplever du att du har lagom mycket att göra när det gäller dina studier? 

• för lite att göra 

• lite att göra 

• lagom mycket att göra 

• mycket att göra 

• för mycket att göra 
10. Upplever du att dina studier påverkar din fritid? 

• nästan aldrig 

• sällan 

• ibland 

• ofta 

• nästan alltid 
11. Har du på allvar funderat på att avbryta dina studier på grund av utbildningens 
arbetsbelastning? 

• aldrig 

• en gång 

• flera gånger 

• ofta 

• väldigt ofta 
12. Vad tycker du om mängden undervisning på din utbildning? 

• för lite 

• lite 

• lagom 

• mycket 

• för mycket 
13. Vad tycker du om antalet examinationer i din utbildning? 

• för få 

• få 

• lagom många 

• många 

• för många 
14. Vad anser du om mängden grupparbeten i din utbildning? 

• för få 

• få 

• lagom många 
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• många 

• för många 
Socialt stöd 

15. Känner du att du får tillräckligt stöd från dina lärare? 

• nästan aldrig 

• sällan 

• ibland 

• ofta 

• nästan alltid 
16. Känner du att du får tillräckligt stöd från dina klasskamrater? 

• nästan aldrig 

• sällan 

• ibland 

• ofta 

• nästan alltid 
17. Känner du att du får stöd från andra anställda på högskolan? T.ex. studenthälsan, 
bibliotekarier, studievägledare mm. 

• i mycket liten utsträckning 

• i liten utsträckning 

• i ganska stor utsträckning 

• i stor utsträckning 

• i mycket stor utsträckning 

• inte relevant/aldrig använt 
Psykisk hälsa 

18. Har du någon gång upplevt psykisk ohälsa på grund av dina studier? 

• nästan aldrig 

• sällan 

• ibland 

• ofta 

• nästan alltid 
19. Känner du dig stressad av dina studier? 

• nästan aldrig 

• sällan 

• ibland 

• ofta 

• nästan alltid 
20. Upplever du att du har möjlighet att påverka förutsättningarna för din 
studiesituation? T.ex. vilka tider på dygnet du studerar, på vilket sätt och hur mycket. 

• nej 

• i liten utsträckning 

• ibland 

• ofta 

• i stor utsträckning 
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21. Vad upplever du för normer på din utbildning? 

  stämmer 
inte alls 

stämmer 
till viss del 

stämmer 
ganska väl 

stämmer 
till stor del 

stämmer 
helt 

Det är viktigt att lägga ner 
mycket tid på sina studier      
Det är viktigt att alltid vara 
tillgänglig för grupparbeten      
Det är viktigt att gå på alla 
föreläsningar      
Det är viktigt att få godkänt 
vid första 
examinationstillfället 

     

Det är viktigt att läsa all 
kurslitteratur      
Det är viktigt att vara aktiv 
på seminarier      
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