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Sammanfattning 

Bakgrund. Psykisk ohälsa förekommer bland svenska fysioterapeutstudenter. Ett av symtomen 

är ökad stress. För att bli mer motståndskraftig visar forskning att fysisk aktivitet är ett bra 

medel. Dock är korrelationen oklar. 

Syfte. Att undersöka upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå hos fysioterapeutstudenter på 

Uppsala universitet, skillnaden mellan dessa två variabler hos första-, andra- och 

tredjeårsstudenter, vilken korrelationen mellan upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå var samt 

i vilken utsträckning stressen var relaterad till studierna. 

Metod. En tvärsnittsstudie genomfördes med webbenkät. Enkäten bestod av frågor från 

GA(2)LEN formuläret, frågeformuläret Uppfattad stress-10 samt skattningsskalan SNRS-11. 

Resultat. Studenternas upplevda grad av stress var hög hos 9,4%, måttlig hos 50% och låg hos 

40,6%. 55,2% av studenterna hade hög fysisk aktivitetsnivå, 27,1% hade måttlig nivå och 

17,7% hade låg nivå. Signifikant skillnad fanns mellan årskurs 2 och 3 gällande upplevd 

stressgrad (p=0,002). Korrelationen mellan upplevd stress och fysisk aktivitet var -0,287 

(p=0,006). Studenterna skattade i snitt att stressen var 7 av 10 relaterad till studierna. 

Konklusion. Fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet upplevde sig vara stressade, 

relaterat till studierna. Samtidigt uppnådde majoriteten kraven för hög fysisk aktivitetsnivå. 

Korrelationen emellan variablerna var svag. Det fanns en liten skillnaden i upplevd stressgrad 

mellan andra- och tredjeårsstudenter. Ytterligare forskningsunderlag behövs. 
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Abstract 

Background. Mental illness occurs among Swedish physiotherapy students. One symptom is 

increased stress. Research has shown that physical activity has a resistant effect. However, the 

correlation is unclear. 

Purpose. To describe the perceived level of stress and the level of physical activity among 

physiotherapy students at Uppsala University, describe differences between first-, second- and 

third-year students, what the correlation between the variables was and to what extent the stress 

is related to studies. 

Method. A cross-sectional study with a web survey, which consisted questions from the 

surveys GA(2)LEN and Perceived Stress-10, and the rating-scale SNRS-11. 

Results. The students’ perceived level of stress was high among 9,4%, moderate among 50% 

and low among 40,6%. 55,2% of the students had high physical activity-levels, 27,1% had 

moderate and 17,7% had low. Significant difference in stress was found between second- and 

third-year students (p=0,002). The correlation was -0,287 (p=0,006). The students ranked 7 out 

of 10 that the stress was related to studies.  

Conclusion. Physiotherapy students at Uppsala University were stressed which was related to 

studies. A majority met requirements of high physical activity-levels. The correlation was weak 

between physical activity and stress. There was a difference in stress between second- and third-

year students. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

Sedan 1980-talet har psykisk ohälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande ökat bland 

svenska invånare (1). En stor anledning till detta är de höga krav som ställs på 

individen från arbetsgivare och skola. Många känner av dessa krav, vilket kan 

resultera i ökad känslighet för stress. Stressen påverkar vårt välbefinnande samt har 

en negativ påverkan på vår psykiska och fysiska hälsa. Idag står nedsatt välmående 

och värk för 75 % av alla sjukskrivningar för kvinnor och över 65 % hos män (1). 

En liknande trend råder gällande svenska studenter, där andelen studerande med 

nedsatt välmående är den högsta på 10 år (2) På senare tid har det forskats om hur 

fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan, bland annat på individer med 

depression (3). Det har visat sig att fysisk aktivitet är effektivt både som behandling 

och i förebyggande syfte hos denna grupp, där man har lyckats med att reducera 

psykiska besvär. Har fysisk aktivitet samma effekt hos den övriga populationen? 

Hur ser det ut bland studenter på svenska lärosäten? Kan mängden utövad fysisk 

aktivitet ha ett samband med graden av upplevd stress? 

  

1.2 Stress 

Vid stress utsätts individen för hot på fysisk eller psykisk nivå och kroppen reagerar 

på detta med ”fight, flight, freeze” (4,5). Ofrivilligt gör sig individen redo för att 

slåss, fly undan och ta skydd eller frysa till. Nervsystemet går på högvarv och ökar 

förutsättningarna för att kunna klara av de krav som ställs på individen. Det 

autonoma nervsystemet slås på och aktiviteten i hypotalamus, hypofysen och 

binjurebarken stegras, för ökad frisättning av signalsubstanser (5,6). 

      

Stress kan indelas i två grupper: akut och långvarig. Med den akuta stressen menas 

kortvariga tillfällen då stress uppkommer, vilket är den stress som vanligtvis 

uppkommer i det vardagliga livet. Det är framförallt adrenalin och noradrenalin 

som frisätts till följd av ett ökat sympatikuspåslag. Även inom den kortvariga 

stressen diskuteras positiv stress. Positiv stress anses vara bra för individen bland 

annat eftersom individen tränas till att ha ökad fokus i, och lär sig handskas med 

stressiga situationer (6,7). Den långvariga stressen är däremot ohälsosam. 
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Långvarig stress uppkommer av att människan frekvent utsätts för stress. Här 

upprätthålls en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet, vilket ökar 

energibehovet och högre krav ställs på kroppen. Risken för att stressen utvecklas 

till att bli kronisk ökar då kroppen inte hinner återhämta sig. Vid den långvariga 

stressen ökar aktiviteten i det endokrina systemet, som leder till en ökad utsöndring 

av signalsubstansen kortisol. Höga kortisolhalter kan i sin tur resultera i hämmande 

tillväxt, sänkt immunförsvar, sömnbesvär och utmattning. Risken för utvecklande 

av psykisk ohälsa och somatiska besvär är också ökad (1,8). 

  

Under de senaste åren har flera uppmärksammat den psykiska ohälsan hos 

studenter. En forskargrupp konstaterar att psykiska symtom som exempelvis stress 

och ångest är ett etablerat hälsobesvär i världen (9). Vidare poängterar flertalet 

studier att majoriteten av svenska studenter känner sig stressade och att det påverkar 

lärandet negativt (10–12). Slutsatsen är att studenter, fysioterapeutstudenter 

inkluderade, generellt känner oro över sin situation och upplever svårigheter att få 

ihop studierna med sitt övriga liv (10,13). En uppmärksammad studie jämförde 

svenska fysioterapeutstudenters upplevelse av stress med nederländska 

fysioterapeutstudenter, vilken gav konklusionen att de kvinnliga svenska 

studenterna signifikant sett upplever stress i högre mån än de kvinnliga 

nederländska studenterna (12). En annan intressant studie visar att det är viktigt för 

fysioterapeutstudenter att ha ett hälsosamt liv och hålla sig fysiskt aktiva. En slags 

press att leva som de lär, vilket kan ha en påverkan på deras upplevda stressgrad 

(14). 

  

I avseendet att mäta stress finns det olika instrument att använda. Ett av dessa 

instrument är Uppfattad stress-10, som är en reviderad svensk version av Perceived 

stress scale-10 (15). Uppfattad stress-10 har till uppgift att identifiera individens 

subjektiva grad av upplevd stress. Graden av upplevd stress räknas ut med hjälp av 

ett antal frågor som handlar om individens upplevelser, tankar och känslor. Svaren 

på frågorna resulterar i en summa poäng som enligt en poängskala översätts till låg, 

måttlig eller hög grad av upplevd stress. Ett annat verktyg som också används vid 

mätning av stress är Numeric Rating Scale (NRS-11) (16). NRS-11 är framförallt 

känd inom skattning av smärta men kan även användas för att skatta grad av stress 
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och kallas då SNRS-11. Detta görs genom att individen får skatta sin stress på en 

skala från 0–10. 

 

1.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (FYSS), rent fysiologiskt som “all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukning” (17). Definitionen kan sedan delas in 

i aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet. Aerob fysisk aktivitet 

eller uthållighetsträning har som syfte att öka eller bibehålla konditionen. Vid aerob 

träning täcks energibehovet i första hand av processer som förbrukar syre (17).  

Muskelstärkande fysisk aktivitet eller styrketräning har i sin tur som syfte att belasta 

muskulaturen för att öka eller bibehålla muskulär styrka och massa. 

 

Förutom de nämnda fysiska vinsterna kan fysisk aktivitet förebygga utveckling av 

trötthet och utmattning (18). Det har visats att individer som bättre klarar av att 

utsättas för stress var mer fysiskt aktiva och de som hade god mental hälsa och låg 

stressgrad var de individer med högst nivå av fysisk aktivitet (19). En studie som 

gjorts på män visade att individer som tränar på elitnivå hade lägre kortisolnivå och 

hjärtfrekvens när dessa ställdes inför ett stresstest (Trier social stress test) (20). 

Detta avspeglade sig också i form av ett bättre humör vid utförandet av testet 

jämfört med friska otränade individer. Samma test utfördes i en större studie där 

även en grupp med amatöridrottare introducerades (21). Testet visade att responsen 

på den psykologiska stressen följde ett mönster relaterat till deras nivå av fysisk 

aktivitet. Resultaten tyder på att fysisk aktivitet kan ha en skyddande effekt mot 

stress samt att högre nivå av fysisk aktivitet verkar ge ett ökat skydd. 

  

Fysisk aktivering fungerar som en stressor som påverkar kroppens fysiologiska 

system likt en akut psykisk stressituation. Effekterna på lång sikt av 

konditionsträning gör att träning på en bestämd nivå blir mindre belastande för den 

vältränades muskler, vilket avspeglar sig i att hjärtfrekvens, kärlmotstånd och att 

nivåer av stresshormoner sänks (22). Fysisk stress i form av träning har då en möjlig 

inverkan på hur individer reagerar på psykisk stress. Det är viktigt att ha i åtanke 
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att psykosociala faktorer också påverkar en individs hantering av stress men att 

fysisk aktivitetsnivå kan ha en stor del i detta (23). 

  

Vid mätning av fysisk aktivitet är en objektiv mätmetod accelerometer, men den 

fysiska aktivitetsnivån kan även mätas med hjälp av självskattning och 

frågeformulär. Ett mätinstrument som består utav den senare är det svenska 

frågeformuläret från Global Allergy and Asthma European Network (GA(2)LEN) 

som bland annat innehåller två frågor om fysisk aktivitet (24). 

 

1.4 Korrelationen stress och fysisk aktivitet 

Resultaten från studierna där jämförelsen över hur otränade individer och tränade 

individer klarar av ett stress-test indikerar att fysisk aktivitet har en 

motståndskraftig effekt gentemot stress (20, 21). Forskningen visar på liknande 

resultat hos studenter. I en studie gjord på studenter i USA visade resultatet att de 

studenter som uppfyllde kraven för en hög nivå av fysisk aktivitet samtidigt 

påvisade en lägre tendens av dåligt mående och upplevd stress än de studenter som 

inte nådde upp till samma fysiska aktivitetsnivå (25). Även boken ”Träna bort den 

stressrelaterade ohälsan” redogör för betydelsen av fysisk aktivitet gällande den 

mentala hälsan (26). Trots vetenskapligt underlag är korrelation mellan stress och 

fysisk aktivitet fortfarande oklar. Frågetecken kvarstår kring hur sambandet ter sig 

samt vad relationen är sett till vilken grad av upplevd stress individen upplever och 

mängden fysisk aktivitet individen utövar. 

 

1.5 Problemformulering 

Den psykiska ohälsan ökar bland Sveriges befolkning och likaså hos svenska 

studenter. Studier har visat att svenska studenter känner sig stressade och oroliga, 

vilket bland annat påverkar studenternas lärande och välmående (2,11). Sett till den 

ökade psykiska ohälsan finns det förhållandevis lite forskning kring stress bland 

fysioterapeutstudenter, vilket är av intresse för denna studie. En studie tyder på att 

fysioterapeutstudenter lägger stor vikt vid hur deras livsstil är och att den ska vara 

i likhet med hur yrket lär vilket kan ha betydelse för den upplevda stressen (14). 

Om fallet är att fysioterapeutstudenter tränar relativt mycket har det möjligen en 

effekt på deras stress eftersom under träning reagerar kroppens fysiologiska system 
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på liknande sätt under fysisk aktivering som under en akut psykiskt stressande 

situation. Det är bland annat därför den aktuella forskningen säger att individer som 

på ett bättre sätt klarar av att utsättas för fysisk stress i form av träning, också bättre 

klarar av att utsättas för psykisk stress (20,21). Men när det kommer till relationen 

mellan fysisk aktivitet och stress hittades endast ett fåtal studier på huruvida det 

finns ett samband, vilket denna studie gick in på.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå hos 

fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet. Syftet var också att undersöka 

skillnaden mellan dessa två variabler hos fysioterapeutstudenter som går sitt första, 

andra och tredje år på programmet, vilken korrelationen mellan upplevd stress och 

fysisk aktivitetsnivå var samt i vilken utsträckning stressen var relaterad till 

studierna enligt studenterna själva. 

 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

 

- Vilken är den upplevda graden av stress hos fysioterapeutstudenter på 

Uppsala universitet mätt vid ett tillfälle med frågeformuläret Uppfattad 

stress-10? 

- Vilken är den fysiska aktivitetsnivån hos fysioterapeutstudenterna mätt vid 

ett tillfälle med två frågor om fysisk aktivitet från svenska GA(2)LEN 

formuläret? 

- Vilken är den upplevda stressgraden respektive fysiska aktivitetsnivån hos 

fysioterapeutstudenterna som går år 1, 2 och 3 på programmet och finns det 

någon signifikant skillnad kring variablerna mellan studenter i de olika 

årskurserna? 

- Vilket är sambandet mellan upplevd stress och mängden fysisk aktivitet hos 

studenterna? 

- I vilken utsträckning är studenternas upplevda stress direkt kopplat till 

studierna mätt vid ett tillfälle med SNRS-11? 
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3. Metod 

 

3.1 Design 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med korrelerande och komparativ design. 

En kvantitativ metod valdes eftersom författarna till studien eftersträvade att få ett 

högt antal deltagare samt tillräckligt med numeriska data för att möjliggöra analys-

jämförelser, beräkna samband och därmed besvara frågeställningarna (27). Studien 

valdes till att vara en tvärsnittsstudie, eftersom syftet var att undersöka 

frågeställningarna här och nu. Ingen intervention skedde, vilket klassas som icke-

experimentell. 

 

3.2 Urval 

Författarna utgick från ett bekvämlighetsurval i valet av respondenter på grund av 

tidsaspekten för arbetet samt tillgängligheten. Urvalet medförde att alla 

fysioterapeutstudenter som fanns tillgängliga (ej var sjuka eller inte närvarande på 

andra sätt) för författarna på Uppsala universitet bjöds in till att delta i studien. 

Medverkan var frivillig, där berörda studenter behövde godkänna ett utskick av 

enkäten innan de fick själva enkäten. Inklusionskriterierna för att kunna delta i 

studien var: a) Fysioterapeutstudent på Uppsala universitet, och b) Behärskar det 

svenska språket. Exklusionskriterierna för studien var: a) Studieuppehåll och b) 

Rapportens författare, c) identifierar sig som annat i kön, d) ofullständigt ifyllda 

enkäter med undantag för ålder. 

  

Den slutliga undersökningsgruppen var (närvarande) fysioterapeutstudenter på 

Uppsala universitet som handskas med det svenska språket. Författarna strävade 

efter att få ett minimum på 20 respondenter per årskull, där termin 1–2 ingår i år 1, 

termin 3–4 ingår i år 2, och termin 5–6 ingår i år 3. Ett minimum på antalet 

respondenter sattes för att en slutsats skulle kunna dras från studiens resultat, men 

eftersom deltagandet var frivilligt kunde ingen spridning på deltagarna garanteras. 

Författarna försökte förbättra förutsättningarna genom att nå ut till alla berörda 

studenter med information på förhand samt genom att en påminnelse skickades till 

de studenter som avlagt intresse för att delta i studien. 
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Enkäten skickades ut till totalt 177 studenter varav 101 svarade. Under insamlingen 

uppkom ett externt bortfall på grund av kommunikationsmiss mellan författarna 

och lärare, då författarna fick minimal tid att presentera sitt arbete vid ett av 

tillfällena. Det rådde även en bristfällig kommunikation lärare emellan, som själva 

skulle fråga studenter om intresset för att delta i studien, vilket aldrig blev av. Andra 

externa bortfall var de studenter som inte närvarade på föreläsningen då författarna 

presenterade sitt arbete. 

 

3.3 Genomförande 

Studien och enkäten informerades av författarna under enskilda 

föreläsningstillfällen på Biomedicinskt Centrum (Uppsala universitet) för alla 

närvarande fysioterapeutstudenter i samtliga terminer. Detta genomfördes genom 

att författarna tog kontakt med kursansvarig för varje enskild termin för att få 

möjlighet att besöka studenterna under de första veckorna av vårterminen. Under 

besöken presenterades studien kortfattat och samtidigt efterfrågades godkännanden 

och mejladresser bland de studenter som önskade delta i studien. För att få till detta 

användes en blankett (se Bilaga 1) där studenterna genom att fylla i sin mejl 

godkände ett utskick innehållande av informationsbrev (se Bilaga 2) och en länk 

till enkäten (se Bilaga 3), samt tillåtelse att skicka ut en påminnelse. 

Informationsbrevet, enkäten och påminnelsen skickades ut elektroniskt via en 

skapad mejladress, fysiostressFA@gmail.com. Studenterna fick 14 dagar på sig att 

svara på enkäten och påminnelsen skickades ut till alla berörda efter sju dagar. 

  

3.4 Etiska överväganden 

Deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst. 

Ett godkännande från varje enskild student krävdes för att studenterna skulle få 

informationsbrevet och enkäten utskickade till sin mejladress. Vid insamling av 

mejladresser hade studenten möjlighet att hålla sin mejl hemlig för sina 

kurskamrater genom att kunna ändra textfärgen till vit och därmed osynliggöras för 

andra. Respondenternas insamlade mejladresser har endast funnits hos författarna 

och därav förblivit konfidentiella för utomstående. För ändamålet skapades en 

mejladress (fysiostressFA@gmail.com) som till sitt enda syfte var att skicka ut 

information om studien, länken till enkäten samt att svara på eventuella frågor. 
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Enkäten besvarades samt skickades in anonymt och ifyllda enkäter har därmed inte 

kunnat spåras till en viss person. En kod tilldelades varje respondent som svarade 

på enkäten vid dataöverföringen till Excel. Det kodade källmaterialet kommer, ihop 

med enkäten, att raderas efter att studien och examensuppsatsen har godkänts. 

  

3.5 Datainsamlingsmetoder 

3.5.1 Webbenkät 

Datainsamlingsmetoden som användes var en webbaserad enkät skapad med 

Google Forms som är ett kostnadsfritt digitalt verktyg online. Datainsamlingen 

skedde gemensamt av studiens författare successivt i takt med att enkäter skickades 

in och sammanställningen gjordes i ett Excel-dokument. Enkäten var uppbyggd 

med tre bakgrundsfrågor som möjliggjorde att deltagarna kunde sorteras in i 

grupper baserat på årskull, ålder och kön. Dessa bakgrundsfrågor följdes sedan av 

ett avsnitt gällande fysisk aktivitet innehållandes två frågor samt ett avsnitt om 

stress innehållandes elva frågor. Då det saknas ett heltäckande mätinstrument för 

ändamålet samt för att göra enkäten mer reliabel och valid, sattes tre olika redan 

beprövade mätinstrument ihop i samma enkät istället för att konstruera en enkät på 

egen hand. De mätinstrument som användes i enkäten var två frågor tagna från det 

svenska GA(2)LEN-formuläret, enkäten vid namn Uppfattad stress-10 samt 

självskattningsskalan SNRS-11. 

 

3.5.2 Mätning av fysisk aktivitet 

Avsnittet med fysisk aktivitet mättes med två frågor tagna från frågeformuläret 

GA(2)LEN där respondenterna fick beskriva sina träningsvanor genom att ange hur 

många gånger och hur många timmar de motionerade per vecka. De två frågorna 

har svarsalternativ som är rangordnade 1–6 (se Bilaga 3). Nivåerna av fysisk 

aktivitet utgår från World Health Organization’s (WHO) rekommendationer: 

“Adults aged 18–64 should do at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic 

physical activity throughout the week...” (28). Enligt WHO är också 

rekommendationen att vara fysisk aktiv minst 2–3 gånger i veckan. I enkäten 

efterfrågas inte intensiteten och därför bestäms den måttliga nivån till 2–3 timmar i 

veckan (120–180 minuter/veckan) med en frekvens på minst 2–3 gånger i veckan. 
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Den rekommendationen sätter också gränsen mellan att ha hög eller låg fysisk 

aktivitetsnivå. 

 

Respondenter som valde svarsalternativ 4, 5 eller 6 på den första frågan och 

svarsalternativ 4 på den andra frågan (vilket skrivs som följande 4+4, 5+4, och 6+4) 

når upp till rekommendationen från WHO på minst 2-3ggr/v och 120–180 min/v. 

Dessa sorteras därmed in på måttlig nivå av fysisk aktivitet. De respondenter som 

svarade alternativ 4+5, 4+6, 5+5, 5+6, 6+5 och 6+6 tränar mer än 

rekommendationen och hamnar på hög nivå. Alla övriga kombinationer av svar 

nådde inte upp till rekommendationerna och hamnar på låg nivå. För låg nivå fick 

studenterna 1 poäng (p), för måttlig och hög nivå fick de 2p respektive 3p. 

  

Eftersom det inte finns något självklart och erkänt sätt för att självskatta fysisk 

aktivitet blir validiteten bristfällig, men de två frågorna ovan har tidigare använts 

för ändamålet (29). Dessa frågor har hos yngre populationer visat på en måttlig 

reliabilitet och är ett instrument som använts på olika stora populationer och länder 

(30,31), vilket gör att det bör vara användbart även i denna studie. 

 

3.5.3 Mätning av stress 

Det sista avsnittet i enkäten bestod av elva frågor om stress. De tio första frågorna 

togs från “Uppfattad stress-10” som är en svensköversatt version av 

mätinstrumentet “Percieved Stress Scale” (9,28). De tio frågorna innehåller fem 

svarsalternativ som alla har tilldelats en viss poäng: Aldrig = 0p, Nästan aldrig = 

1p, Ibland = 2p, Ganska ofta = 3p och Väldigt ofta = 4p. I formuläret är frågorna 4, 

5, 7 samt 8 positivt ställda vilket gör att enkätens poängsättning måste omvändas. 

En sammanräkning av poängen användes sedan för att översätta till vilken grad 

(låg, måttlig eller hög) studenten upplever stress (32). Låg grad av stress har de med 

poäng 0–13, måttlig grad mellan 14–26 poäng och hög grad mellan 27–40 poäng. 

Uppfattad stress-10 har i en studie, på ett stort och randomiserat urval, utvärderats 

och testats för reliabilitet och validitet. Där framkom det att enkäten med fördel kan 

användas för ändamålet “upplevd stress”. Enkäten Upplevd stress-10 uppmätte 0.84 

på Cronbachs alfa, vilket ger instrumentet betyget “bra” (33). 
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Den sista och elfte frågan i enkäten var utformad efter den numeriska skalan NRS-

11, där respondenterna på en skala 0–10 fick skatta i vilken utsträckning de 

upplever att deras upplevda stress är direkt kopplad till studierna. Vid de båda 

extremvärdena fanns en förklaring där siffran 0 stod för “Inte alls” och siffran 10 

för “I allra högsta grad”. NRS-11 har tidigare använts och testats i avseende stress 

(SNRS-11) där instrumentet får ett gott omdöme och bedömts lovande för att mäta 

stress samt anses vara simpelt att utföra och är subjektivt (34). 

                                                      

3.6 Databearbetning 

De ifyllda enkäterna sammanställdes i Microsoft Excel. Vid 

datasammanställningen beräknades median och kvartiler, samt antal och procent-

andel för att besvara vilken upplevd grad av stress och nivå av fysisk aktivitet 

fysioterapeuterna hade. Under datasammanställningen imputerades tre värden för 

de tre respondenterna (två män och en kvinna) vars enkäter saknade 

åldersangivelse. Imputeringen gick till genom att medelvärdet för kvinnornas ålder 

räknades ut vilken blev 22,635. Talet avrundades till närmaste heltal, 23, som blev 

den ålder som då skrevs in för kvinnan. Samma tillvägagångssätt användes för de 

två männen, där medelvärdet beräknades till 24,682 som avrundas till 25. 

  

För att besvara vilken grad av stress och fysisk aktivitetsnivå första, andra och tredje 

års studenter hade samt om det fanns en skillnad mellan dem, användes testet Mann-

Whitney’s U-test. Mann-Whitney’s U-test är ett statistiskt test där oberoende 

grupper jämförs (27). Med hjälp av enkät-svaren kunde studenterna delas in 

gruppvis (år 1, år 2 och år 3) och utfallsvariablerna upplevd stressgrad och fysisk 

aktivitetsnivå kunde räknas på, beroende på vad respondenterna svarade på 

enkätens frågor och därav hur många poäng de fick på respektive del. Mann-

Whitney’s U-test passade bra eftersom oberoende grupper deltog i studien med 

vilka författarna strävade efter att dra en jämförelse emellan, och undersöka om det 

fanns en skillnad mellan årskurserna. 

  

Sedan för att besvara vilken korrelationen var mellan upplevd grad av stress och 

fysisk aktivitetsnivå användes Spearmans rangkorrelationskoefficient. Med denna 

metod räknades ett r-värde ut som talade om hur starkt sambandet var men också 
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ett p-värde (signifikansnivån). P-värdet talade om hur säkert resultatet var och om 

det faktiskt fanns en korrelation eller om utfallet kommit till av slumpen. Vid ett 

resultat på p <0,05 kunde korrelationen mellan grad av upplevd stress och mängd 

utövad fysisk aktivitet bekräftas (27). Spearmans rangkorrelationstest var också 

lämplig eftersom det är ett verktyg som beräknar sambandet mellan två ordinala 

variabler, vilket var fallet i denna studie. För att sedan få fram i vilken utsträckning 

studenterna tyckte att stressen var kopplat till studierna sammanställdes resultaten 

från studenternas skattning genom SNRS-11 och medianen räknades ut. Beroende 

på hur högt studenterna skattade kunde författarna avläsa den generella och 

subjektiva upplevelsen över hur pass stor del av studenternas stress som de tyckte 

var relaterat till studierna. Exempelvis om medianen över studenternas skattning 

blev 6 av 10 kan stressen subjektivt sett från studenternas håll, konstateras vara till 

mer än 50 % relaterad till studierna.  
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4. Resultat 

Interna bortfall var selektiva där författarna valde att inte räkna in respondenter 

vars enkäter var ofullständiga eller innehåller orimliga svar, med undantag för 

saknad åldersangivelse. Även respondenten som svarade annat på kön har 

exkluderats från sammanställningen eftersom planen var att sekundärt undersöka 

könsskillnader mellan män och kvinnor. Det interna bortfallet blev totalt fem 

respondenter, och det slutliga antalet deltagare hamnade på 96 studenter. 

 

4.1 Upplevd grad av stress hos fysioterapeutstudenter 

Den upplevda graden av stress hos fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet 

uppmättes till hög hos 9,4%, måttlig hos 50% och låg hos 40,6% av studenterna. 

Det fanns även en stor spridning kring poängsumman hos studenterna (se Figur 2).  

   

Figur 1  

 

Figur 1. Figuren visar antalet studenter som hade låg, måttlig eller hög grad  

av upplevd stress. 
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Figur 2  

 

Figur 2. Figur visar median, den undre och övre kvartilen samt variationsbredd över studenternas 

poängsumma för upplevd stressgrad från Uppfattad stress-10. 

 

4.2 Fysisk aktivitetsnivå hos fysioterapeutstudenter 

Den fysiska aktivitetsnivån hos fysioterapeutstudenterna var hög hos majoriteten, 

där 55,2% av studenterna nådde hög nivå, 27,1% måttlig nivå och 17,7% låg nivå. 

(se Figur 3). 

  

Figur 3  

 

Figur 3. Figuren visar antalet studenter som hade låg, måttlig eller hög nivå av  

fysisk aktivitet. 
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4.3 Jämförelse mellan årskurserna i upplevd stressgrad och fysisk 

aktivitetsnivå 

Den upplevda stressgraden var måttlig eller låg hos de olika årskurserna samt var 

fysiska aktivitetsnivån hög respektive måttlig till hög i samtliga årskurser (Tabell 

II). 

  

Tabell II. Tabellen visar medianresultaten samt den undre och övre kvartilen inom 

parentes för första, andra och tredje års studenter gällande grad av upplevd stress 

(poäng från Uppfattad stress-10) och fysisk aktivitetsnivå (poäng från två frågorna 

från GA(2)LEN formuläret). Tabellen visar även p-värdet kring jämförelse mellan 

årskurserna i upplevd stressgrad och fysisk aktivitetsnivå.  

  Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Upplevd 

stressgrad 

Måttlig - 17p (13–21p) 

p1 = 0,156 

Måttlig - 19p (13,75–23,5p) 

p2 = 0,002* 

Låg -12p (8–19p) 

p3 = 0,114 

Fysisk 

aktivitetsnivå 

Hög - 3p (2–3p) 

p4 = 0,791 

Måttlig/Hög - 2,5p (2–3p) 

 p5 = 0,619 

Hög - 3p (2–3p) 

p6 = 0,858 

* p2 = 0,002 och bekräftar att det var en signifikant skillnad mellan årskurs 2 och 3 i upplevd 

stressgrad. 

p1, p4 – jämförelse mellan årskurs 1 och 2.  

p2, p5 - jämförelse mellan årskurs 2 och 3.  

p3, p6 - jämförelse mellan årskurs 1 och 3. 

 

4.4 Sambandet mellan upplevd stress och mängd fysisk aktivitet 

Sambandet mellan upplevd stress och mängden fysisk aktivitet hos studenterna var 

r = -0,287 (p = 0,006), vilket innebär ett svagt samband. 

  

4.5 Studenternas stress kopplat till studierna  

På SNRS-skalan skattade studenterna i median 7 av 10 för i vilken utsträckning 

deras stress var kopplat till studierna och majoriteten upplevde att stressen är i högre 

grad relaterad till studierna. Diagrammet nedan visar fördelningen av studenternas 

svar (se Figur 4). 
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Figur 4  

 

Figur 4. Figuren visar studenternas svar på frågan “I vilken utsträckning upplever  

du att din upplevda stress är direkt kopplad till studier?”, mätt med SNRS-11. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Nittiosex fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet hade enligt 

medianberäkning en måttlig upplevd grad av stress, med 17 poäng på Uppfattad 

stress-10. Nio studenter hade hög grad, 48 studenter hade måttlig grad och 39 

studenter hade låg grad. Femtiotre av studenterna hade hög fysisk aktivitetsnivå, 26 

studenter hade måttlig och 17 hade låg nivå. Den upplevda graden av stress var 

måttlig i årskurs 1 (17p) och årskurs 2 (19p) men låg i årskurs 3 (12p). Studenter i 

årskurs 1 och 3 hade i genomsnitt hög fysisk aktivitetsnivå medan studenter i 

årskurs 2 hade måttlig till hög nivå. En signifikant skillnad (p=0,002) fanns mellan 

årskurs 2 och 3 gällande upplevd stressgrad. Sambandet mellan upplevd stress och 

mängden fysisk aktivitet var -0,287 vilket är svagt (p=0,006). Medianen var 7 av 

10 när studenterna fick skatta i vilken utsträckning de tyckte att stressen var kopplad 

till studierna. 

 

Som vi har visat är fysioterapeutstudenterna en grupp i samhället som utsätts för 

stress, likt många andra grupper i samhället (1). Endast nio procent av studenterna 

upplevde hög grad av stress, vilket är ett resultatet som går i linje med statistiken 

från Folkhälsomyndighetens rapport, där 5-10 % av svenska högskole- och 

universitetsstudenter år 2014-2016 kände sig mycket stressade (2). Även resultat 

från tidigare gjorda studier på studenters stress speglar vårt resultat (10,13). Men 

de sistnämnda studierna har genomförts med egenkonstruerade enkäter vilket kan 

ifrågasätta om huruvida metoden var valid och om den verkligen har mätt 

studenternas upplevda stressnivå.  

 

En stor andel av studenterna kände att den upplevda stressen var direkt relaterad till 

studierna, då 75% av studenterna skattar högre än fem på SNRS-skalan, det vill 

säga i vilken utsträckning stressen är kopplat till studierna. Skolan är en stor del av 

en students liv och kan ha ett stort inflytande i studentens mående. Som tidigare 

studie har visat kan studenternas stress bidra till oro och bland annat påverka 

inlärningen (11). Vad stressen beror på kan inte besvaras och är inget som denna 

studie har undersökt, men möjligen finns det saker att göra för att eventuellt minska 
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den. Utbildningens antal terminer är en av dem möjliga faktorer som kan spela in 

när det kommer till skillnad i stressupplevelse. I studien som undersökte skillnaden 

mellan svenska och nederländska fysioterapeutstudenter visade resultaten att ha en 

utbildning på fyra år istället för tre år kan reducera den upplevda stressen hos 

studenterna (12). 

 

Vi har också visat att större delen av studenterna hade en hög fysisk aktivitetsnivå 

och anses vara en aktiv grupp. Här fanns en klar majoritet där fler än hälften svarade 

att de träna minst 4–6 timmar i veckan. Detta bekräftar påståendet att det är viktigt 

för en fysioterapeutstudent att leva likt med vad de lär sig och att leva hälsosamt 

samt att fysioterapeutstudenter är generellt sett en aktiv grupp av människor (14). 

Den grupp av studenter som inte i snitt hade hög fysisk aktivitetsnivå var årskurs 2, 

vilka också var de som hade högst poäng på Uppfattad stress-10. Från resultatet kan 

en hint ges om att mängden fysisk aktivitet kan påverka den upplevda stressen. 

 

Från vårt utfall har vi visat att korrelationen mellan hur fysisk aktiv studenten var 

och hur pass stressad studenten upplevde sig vara var svagt (r=-0,287, p=0,006). 

Resultatet tyder på att fysisk aktivitet kan ha en effekt vilket går i linje med tidigare 

påstående och forskning, men där är det vetenskapliga fyndet starkare. Studierna 

konstaterar att fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot stress och ökar ens 

motståndskraftighet gentemot stressen vilket inte kan bekräftas med säkerhet med 

våra studieresultat (20,21,25). Samtidigt finns det motstridande studier som inte 

påvisar någon effekt av fysisk träning (35), och kan i viss mån stödja vårt resultat. 

Dock är det viktigt i denna punkt att poängtera att det är mängder av faktorer som 

spelar in i vad som påverkar en människas upplevda stress samt att vår studie endast 

är gjord på ett begränsat antal individer och i begränsad omfattning.  

 

Slutligen sett till skillnaderna mellan årskullarna visade vi att det fanns en skillnad 

mellan studenterna men endast mellan de som går år 2 och år 3 på programmet. De 

som går i år 2 upplevde sig vara mer stressade än de som går år 3 (p=0,002). Detta 

kan möjligtvis kopplas vidare till programmets utformning och att utbildningen har 

perioder som är olika stressade, men på grund av avsaknad av studier och 

information kan ingen parallell dras. Det som är något överraskande är att som 

tredjeårsstudent var man inte mer stressad än de andra årskurserna vilket andra 
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studier tyder på eftersom studenterna inte kände sig redo för arbetslivet i 

kombination med att känna oro inför en oviss framtid (10,11). Trots att 

deltagargruppen var någorlunda homogen fanns en spridning sett till den upplevda 

stressgraden med ett minvärde på 2p och ett maxvärde på 35p. Spridningen i 

upplevd stress kan ha att göra med flertalet faktorer sådana som personlighet, 

bakgrund, ekonomisk situation, familj och närliggande stressfulla event som 

exempelvis en examination (36,37). 

 

Gällande överförbarheten har studiens målgrupp varit fysioterapeutstudenter vid 

Uppsala universitet och att generalisera till fysioterapeutstudenter i Sverige kan 

möjligen fungera eftersom utbildningarna och den sociala strukturen är relativt lika 

över landet. Det finns en läroplan och en struktur över vad en fysioterapeut bör veta 

och ha med sig innan hen är färdig. Att generalisera till alla fysioterapeutstudenter 

i hela världen är dock inte rimlig då kulturella skillnader kan förändra både struktur 

och läroplan men även attityd och tillvägagångssätt. På samma sätt är det svårt att 

generalisera till alla studenter i Uppsala eller Sverige eftersom med olika 

utbildningar finns olika upplägg och läroplaner, samt att det är svårt att veta hur likt 

man har det på exempelvis andra högskolor och fakulteter. Avseende 

överförbarheten bör även studiens begränsning av antalet personer och därav de 

värden som använts tas till hänsyn. 

  

Gällande studiens och resultatens tillförlitlighet tror vi att denna är relativt hög på 

grund av att undersöknings- och insamlingsinstrumenten har accepterade värden 

gällande reliabilitet. Därmed tror vi att om studien skulle utföras på nytt med samma 

metod skulle resultaten vara relativt lika. Detsamma gäller även om studien skulle 

genomföras under en annan tidpunkt inom den närmaste framtiden. Givetvis finns 

det en sannolikhet att resultaten förändras exempelvis med att nya människor 

tillträder programmet, dock förväntar vi att det finns en generell stressnivå bland 

fysioterapeutstudenterna vilken är på en måttlig grad. En av anledningarna är att 

programmet inom de närmaste åren troligtvis har mer eller mindre samma innehåll, 

struktur och omfattning och på grund av det tror vi att resultatet inte skulle skilja 

sig markant om denna enkät skulle skickas ut igen under kommande terminer. 

Möjligtvis om ett annat mätinstrument, som accelerometer, hade använts och 

designen för studien varit annorlunda, exempelvis experimentell, skulle sannolikt 
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även resultaten vara annorlunda då andra sorters instrument eller andra slags 

infallsvinklar plockar upp andra parametrar än det som används denna gång. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Den kvantitativa tvärsnittsstudien som genomfördes passade i detta avseende bra 

då syftet var att få numeriska data från respondenterna mätt vid ett tillfälle. Ingen 

intervention skulle ske utan för att kunna besvara frågeställningarna behövdes 

siffror till att beräkna samband och göra jämförelser. Webbenkäten som skapades 

byggdes upp av tre mätinstrument som sedan tidigare använts. Dessa är beprövade 

och testade i syftet instrumentet är skapat för vilket ger studien en bättre validitet 

än om samma studie gjorts med en egenskapad enkät med egenformulerade frågor 

(38). Dock är reliabiliteten osäker eftersom instrumenten inte tidigare har slagits 

ihop och använts tillsammans i en och samma enkät. Enkäten kunde under en 14-

dagarsperiod fyllas i och var en tillgång för både respondenter som författare. En 

pappersvariant av enkäten som hade lämnats ut vid ett kursbesök skulle ge 

respondenterna mindre tid och möjlighet till att svara i lugn och ro och där de kan 

tänka och reflektera kring hur de verkligen känner och vad de upplever. Dessutom, 

i författarnas anseende, har vi fått mer tid för databearbetning och vidare arbete med 

uppsatsen. 

  

Metoden som valdes till denna studie tror vi har gett ett resultat som avspeglar 

verkligheten på fysioterapeutprogrammet. Ytterligare en styrka med att ha enkäten 

på webben och tillgång till intressenternas mejladresser var möjligheten till att 

skicka ut en påminnelse efter sju dagar där vi lyckades samla in fler svar. 

Författarna fick, genom att allt var webbaserat, all numeriska data tillgänglig att 

direkt hämta från ett dokument och därav minskade risken för fel vid eventuell 

överföring från pappersform. Eftersom syftet med studien var att undersöka 

studenter på författarnas egna universitet blir det en form av bekvämlighetsurval. 

Urvalet var av relativt liten spridning gällande ålder och bestod till 75% kvinnor 

och var överlag en homogen grupp eftersom alla respondenter också tillhörde 

samma utbildning. Genom att studien hade frivilligt deltagande, avidentifiering av 

respondenterna samt möjligheten att avbryta sin medverkan i enkäten säkerställdes 
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det att ingen utsattes för någon risk över exempelvis kränkning av integritet eller 

motvilligt deltagande. 

  

Målet som sattes upp med att få svar från minst 20 respondenter per årskull 

uppfylldes (25 första årsstudenter, 28 andra års studenter och 43 tredje årsstudenter) 

men av det totala antalet studenter på fysioterapeutprogrammet som uppgår till runt 

300 samlades det endast in 177 mejladresser för utskick varav 101 enkäter sedan 

skickades in. Utav dessa uppfyllde 96 enkäter kraven för att användas i studien och 

detta påverkar därmed styrkan i slutsatsen negativt. Den stora faktorn som 

påverkade antalet studenter som författarna nådde ut till var att dialogen med 

respektive kursansvarig inleddes först när Promemoria inför denna studie var 

godkänt vilket gjorde att tiden och möjligheten blev knapp. Det fanns heller inte 

obligatoriska moment för alla terminer vid detta tillfälle och inte sällan fick 

författarnas introduktion av arbetet och insamlande av mejladresser äga rum vid 

slutet av lektionstiden eller när densamma redan var slut. Dessa nämnda faktorer 

drog säkerligen ned antalet möjliga intressenter och respondenter till studien. 

  

En etisk aspekt kring studiens genomförande är exkluderandet av den deltagaren 

som svarat ”Annat” på kön. Anledningen till exkluderandet var för att planen var 

att även undersöka könsskillnader mellan män och kvinnor, vilken aldrig blev av. 

Med detta kan det tyckas vara fel att deltagaren och dennes svar inte tagits med i 

beräkningarna men då deltagarens enkät togs bort vid datainsamlingen gick det inte 

att åtgärda. 

 

5.3 Nytta i klinik och samhälle & vidare forskning 

Det som kan tas med från denna studie är att upplevd stress är en viktig aspekt hos 

fysioterapeutstudenter och är av betydelse för deras utbildning. Vi vet att 

studenterna i snitt låg på en måttlig stressnivå vilken var i stor grad kopplat till 

studierna. Därav kan det finnas en viktig poäng med att se över utbildningens 

struktur och innehåll när det kommer till vad som bör ingå i en utbildning och hur 

det ska läggas upp. Kanske finns det förbättringsmöjligheter med att exempelvis 

öka utbildningens period från 3 år till 4 år. Men eventuellt en viktigare poäng är att 

studera kring hur stressade studenterna upplevs vara inom utbildningen. Samtidigt 
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som målet är att göra studenterna förberedda inför arbetslivet och att lära de hantera 

stress i praktiken, är det minst lika väsentligt att hålla koll på att studenterna inte 

känner sig stressade i den mån att det går ut över prestation och lärdom vilket i sin 

tur kan påverka välmåendet. En annan möjlig nytta är att studenterna själva är 

aktiva och tränar en del. Det kommer med stor sannolikhet att hjälpa studenterna i 

kliniken när de senare ska träna med och instruera olika övningar för sina patienter 

eftersom de troligtvis lättare kan relatera och ha förståelse för patienten. 

Förhoppningen är att det ska leda till bättre allians mellan fysioterapeuten och 

patienten och därmed öka chanserna för en bättre vård.  

  

Det finns många aspekter inom området stress och dess samband med fysisk 

aktivitet som behöver undersökas vidare och mer material och fler studier behöver 

genomföras för att vi ska kunna dra några generella slutsatser av denna studie. I den 

här studien gjordes endast en kartläggning av fysioterapeutstudenter på Uppsala 

universitet. För att kunna generalisera ytterligare hade en enkät kunnat skickats ut 

till fler lärosäten med samma utbildning eller möjligtvis till studenter på övriga 

program på Uppsala universitet. Det hade även varit intressant att veta vad det är 

som stressar studenterna och gå in mer på exakt vad det är med studierna som 

stressar och i genomförandet använda sig av en kvalitativ design. Likaså veta vilken 

period under studietiden som studenterna upplever som mest respektive minst 

stressande och vilka kurser som är mer belastande än andra och kanske följt samma 

studenter under hela utbildningens gång. Allt för om möjligt förbättra 

förutsättningarna för en god hälsa och ett gott lärande. 

 

5.4 Konklusion 

Fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet under vårterminen 2019 är en grupp 

som överlag var fysiskt aktiva och kände sig måttligt stressade, där studierna var en 

stor bidragande faktor till det. Studenter som läser det andra året på programmet 

kände sig mer stressade än de som går sitt tredje år. Orsaken till detta är oklar. I 

undersökningsgruppen fanns ett svagt samband mellan hur fysisk aktiv studenten 

var och hur pass stressad studenten upplevde sig. För att stärka och bekräfta 

slutsatserna från studien krävs ett större forskningsunderlag och med en möjligtvis 

annan och mer kvalitativ ansats.  
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6. Tack 
 

Vi vill tacka alla som bidragit och gjort det möjligt att genomföra denna studie. Till 

de fysioterapuetstudenter som ställt upp med deltagande i enkäten, lärare på 

universitetet som möjliggjort för oss att presentera vårt arbete och gett råd kring 

uppsatsen samt till övriga som hjälpt till. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Margareta Emtner som gett oss kontinuerlig återkoppling och varit ett 

stöd genom hela uppsatsskrivandet och genomförandet av studien. 

Tack till er alla! 

  

Uppsala den 27 maj 2019, Philip Basala & Magnus Borgsgård 
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Bilaga 1 – Godkännande för utskick av enkät via mejl 

Blankett för godkännande av utskick. 
 

Genom att fylla i mejladress nedanför godkänner jag härmed att utskick med 

informationsbrev och enkät får utföras till berörd student mejlväges. 

 

(Vid önskan kan mejladressen döljas för andra deltagare som fyller i sin mejl) 

 

Mejladress: 

 

-  

-  

-  

-  
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Bilaga 2 – Informationsbrevet 

Till dig som är fysioterapeutstuderande på Uppsala Universitet - 

Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie. 
   

Den psykiska ohälsan ökar bland Sveriges befolkning och så även hos svenska 

studenter. Flera studier har visat att svenska studenter känner sig stressade och 

oroliga, vilket bland annat påverkar inlärning och välmående. Forskningen visar 

också att individer som på ett bättre sätt klarar av att utsättas för fysisk stress i form 

av fysisk aktivitet även på ett bättre sätt klarar av att utsättas för psykisk stress. Det 

finns lite forskning kring stress bland svenska studenter och vi vill därför 

genomföra en enkätstudie för att undersöka nivåerna av stress och fysisk aktivitet 

samt sambanden mellan dessa hos fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet. 

 

Syftet med studien är att undersöka upplevd stress och fysisk aktivitetsnivå hos 

fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet. Syftet är också att undersöka 

skillnaden mellan dessa två variabler hos fysioterapeutstudenter som går sitt första, 

andra och tredje år på programmet, vilken korrelationen mellan upplevd stress och 

fysisk aktivitetsnivå är samt i vilken utsträckning stressen är relaterat till studierna. 

  

Alla fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet kommer att tillfrågas om intresse 

för deltagande i denna studie. En enkät skickas ut via mejl till de studenter som är 

villiga att delta och enkäten fylls i online. Enkäten omfattar tre delar med frågor om 

bakgrund, fysisk aktivitet samt känslor och tankar. Enkäten tar ungefär fem minuter 

att fylla i och du kommer att ha 14 dagar på dig att svara. En påminnelse kommer 

att skickas ut till samtliga deltagare sju dagar innan sista svarsdatum.  

  

Det insamlade materialet kommer endast att bearbetas och hanteras av studiens 

författare. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Varje deltagare 

kommer att tilldelas en kod. Det kodade källmaterialet kommer att raderas efter att 

studien har godkänts. Resultatet kommer att publiceras och finnas tillgängligt för 

alla. 

Det är frivilligt att medverka i studien och enkäten kan fyllas i och skickas in när 

som helst under de fjorton dagar som enkäten är öppen från och med detta utskick. 

  

Vi heter Philip Basala och Magnus Borgsgård och studerar vid Uppsala Universitet 

och går termin 6 på Fysioterapeutprogrammet. I utbildningen ingår att göra ett 

examensarbete, vilket är anledning till att denna enkätstudie kommer att göras.  

 

Vi skulle verkligen uppskatta ditt deltagande. Har du frågor så hör gärna av dig! 

  

Uppsala 2019-01-22 

 

 

Författare    Handledare 

Magnus Borgsgård   Margareta Emtner 

Philip Basala    Professor,  

Fysioterapeutstudenter    leg sjukgymnast 

Uppsala universitet    Uppsala universitet 

fysiostressFA@gmail.com  

mailto:fysiostressFA@gmail.com
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Bilaga 3 - Enkäten 

 

En undersökning om fysisk aktivitet och stress hos 
fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet.  

Examensarbete - Fysioterapeutprogrammet, Uppsala Universitet. 

Philip Basala och Magnus Borgsgård, Termin 6. 
 

Kön:  

  
o Man 
o Kvinna 
o Annat 

 
Ålder:  
 
 
Pågående termin:  
 

o  Termin 1 
o  Termin 2 
o  Termin 3 
o  Termin 4 
o  Termin 5 
o  Termin 6 
o  Uppehåll 

 
 

Frågorna i denna del handlar om dina träningsvanor under 
den senaste månaden. Du ska fylla i det alternativ som 
stämmer in bäst på dig. 
 
 
Hur ofta brukar du motionera (träna/idrotta) så mycket att du blir andfådd 
eller börjar svettas:  
 

o  Mindre än en gång i månaden / Aldrig 
o  En gång i månaden 
o  En gång i veckan 
o  2–3 gånger i veckan 
o  4–6 gånger per vecka 
o  Varje dag 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-ekKbBrA2Y3sx_Gobhe4QsQtOyrjEzwjfQUyNVZbPgLGLA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-ekKbBrA2Y3sx_Gobhe4QsQtOyrjEzwjfQUyNVZbPgLGLA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Hur många timmar per vecka brukar du motionera (träna/idrotta) så mycket 
att du blir andfådd och svettas:  
 

o  Aldrig. 
o  Ungefär 1/2 timme. 
o  Ungefär 1 timme. 
o  Ungefär 2–3 timmar. 
o  Ungefär 4–6 timmar. 
o  7 timmar eller mer. 

 

Frågorna i denna del handlar om dina känslor och tankar 
under den senaste månaden. Du skall fylla i hur ofta du har 
känt eller tänkt på ett visst sätt.  
 
Under den senaste månaden, hur ofta har du varit upprörd över något som 
hände helt oväntat?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du var oförmögen att 
kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
 
 
 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig nervös och "stressad"?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 
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Under den senaste månaden, hur ofta har du litat på din förmåga att hantera 
dina personliga problem?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att saker och ting har gått 
din väg?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte kunnat hantera 
allt som du måste göra?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 
 

Under den senaste månaden, hur ofta har du klarat av att kontrollera 
irritationsmoment i ditt liv?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 

 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du haft kontroll?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 
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Under den senaste månaden, hur ofta har du varit arg över sådant som hänt 
och varit utanför din kontroll?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att svårigheter hopat sig 
(samlats ihop) så att du inte kunnat hantera dem?  
 

o  Aldrig 
o  Nästan aldrig 
o  Ibland 
o  Ganska ofta 
o  Väldigt ofta 

 
I vilken utsträckning känner du att din upplevda stress är direkt kopplad till 
studier?  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte alls. 
 

       
 

  

I allra högsta grad. 

 
Stort tack för Ditt deltagande! 
 
Med vänliga hälsningar Philip och Magnus. 
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