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Abstrakt 
 

Psykosocial arbetsmiljö 
Jämförelse i arbetsform 

 
 
Många undersökningar och mycket forskning har skett genom åren då det 
gäller vår psykosociala arbetsmiljö. De undersökningar och den forskningen 
som hittills skett ger dock en bild av att dessa främst har inriktat sig på 
arbetstagare inom olika yrken och branscher. Syftet med denna uppsats är 
därför att försöka belysa och ge en förståelse kring studenterna situation ur 
ett helhetsperspektiv då det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Så även 
hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverka oss som individer. Under 
senare år så har det även skett en förändring inom högskolor och universitet då det 
gäller val av arbetsform. Studenterna har fått fler möjligheter och alternativ till hur 
de vill bedriva sina studier, tack vare den utveckling som har skett genom IT. De 
underlag som har använts och som ligger till grund för att genomföra denna 
undersökning är delvis Karaseks och Theorells Krav- kontroll och stöd modell, då 
denna är mest applicerbar på studenternas arbetssituation eftersom deras situation 
inte är helt olik arbetstagarnas. Samt en enkät som sändes ut till studenterna genom 
ett bekvämlighetsurval. Analysen och slutsatsen ger en överblick om studenternas 
uppfattning och förståelse kring begreppet psykosocial arbetsmiljö, den påvisar även 
hur de till viss del upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen visar på 
små skillnader mellan grupperna samt arbetsformen, dock inga signifikanta 
skillnader.  Generellt sett så upplever båda grupperna av respondenter (campus-
distans) att deras psykosociala arbetsmiljö som god. 

 
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, stress, skillnader i arbetsform, studenter 
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Abstract 
 

Psychosocial work enviroment 
Comparison of working forms 

 
Many studies and a lot of research has been done on the topic of 
psychosocial work environments. Most of the research has been focused  
on the work environment of professionals. The purpose with this paper is  
to give a holistic perspective of the psychosocial work environment for university 
students. It is intended to give some insight and understanding of the impact the 
working environment has on the individual. During recent years there has been a 
change in the ways of work within universities. The students now have more options 
and more freedom in what methods they apply to their studies, to a high degree made 
possible due to the developments within Information Technology. 
The study presented in this paper is to a certain degree based on the 
methods established by Karaseks and Theorells job strain model as the situation  
for students is similar to the one of the professionals.  
In addition a selection of students has answered to a questionnaire. 
The analysis and result of this paper gives a overview of the students 
understanding of the term 'psychosocial work environment', it also  
gives insight in to the students actual psychosocial work environment. 
The results of the study show some minute differences between groups 
of students (students on campus and those taking distance learning),  
the differences is not significant. 
Both groups perceive their psychosocial work environment as good. 
 
 
Keywords: Psychosocial work environment, stress, differences in working forms, 
students 
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Inledning 
 

Den psykosociala arbetsmiljön kan ses ur olika synvinklar ur ett studentperspektiv. Hur 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön graden av inlärning? Vilken påverkan har den 

psykosociala arbetsmiljön för att man ska kunna fullfölja de studier man har påbörjat? Hur 

påverkas vår motivation som individer utifrån den psykosociala arbetsmiljön? Det finns 

många olika sätt att belysa denna uppsats från, men vill med denna undersökning försöka se 

till studenternas psykosociala arbetsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att möjligtvis 

kunna belysa, förstå, och skapa en överblick över de lägen som nu råder bland studenter. Hur 

upplysta är studenterna om den psyksociala arbetsmiljön och dess påverkan? 

 

 Ämnet som denna uppsats tar upp väcktes till viss del på grund av en doktorsavhandling som 

undersöker användandet av datorer ur ett arbetsperspektiv.  I avhandlingen undersöker man på 

ett holistiskt synsätt hur användandet av datorer påverkar vår psykosociala arbetsmiljö, och 

vårt välbefinnande utifrån olika arbetsförhållande. Man påvisar här också att ensamarbete, 

eller isolerat arbete har en negativ effekt på vår psykosociala hälsa (Wanek, 2006).  Den första 

tanken med denna uppsats var att helt se den psykosociala arbetsmiljön utifrån distans 

studenternas perspektiv. Detta på grund av att studierna till stor del sker via 

datorkommunikationen i den egna hemmiljön. Avhandlingen påvisar ett behov av fortsatt 

forskning inom detta område ur än fler perspektiv (Wanek, 2006). Vid lite närmre 

efterforskning så skapades dock bilden av att det inte gjorts så många undersökningar, eller 

forskning kring studenternas psykosociala arbetsmiljö. En studie visar på att de flesta studier 

som tidigare gjorts berörande arbetsmiljö inom universitet och högskolor inriktar sig på de 

anställda inom området (Nilsson-Lindström, 2005). Att undersöka studenternas psykosociala 

arbetsmiljö är viktigt, dels för att högskolan eller universitet ofta blir studentens ”arbetsplats” 

under en längre tid beroende på val av utbildning. I likhet med arbetstagarna så finns det även 

en risk bland studenter att man kan påverkas negativt av sin psykosociala arbetsmiljö, vilken i 

värsta fall kan leda till sämre resultat eller att man kanske inte fullföljer sina studier alls 

(Cotton. Dollard & de Jonge, 2002). Studierna kan ju faktiskt vara avgörande för hur 

individens fortsatta framtid kan komma att se ut. Om man således upplever en positiv 

psykosocial arbetsmiljö så är även detta viktigt att uppmärksamma, delvis för att vidhålla 

denna eller kanske för att kunna förstärka denna positiva miljö ytterligare. Det ger möjlighet 

till att skapa bra relationer till kolleger, och till att utvecklas som individ (Socialstyrelsen, 

2009). Ett av uppsatsens delsyften är även att med min undersökning försöka se om det 

föreligger några skillnader i upplevelser mellan grupperna av studenter beträffande den 
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psykosociala aspekten i relation till vald arbetsformen. Detta då med tanke på att 

arbetsformen mellan grupperna skiljer sig åt ifrån varandra genom sättet att bedriva sina 

studier på. Finns det någon skillnad i studenternas upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljö, gällande val av arbetsform?  

 

Som grund för denna undersökning så har Karaseks och Theorells krav –kontroll och stöd 

modell använts som underlag (Karasek & Theorell, 1990), tillsammans med en egen 

konstruerad enkät, och relevant litteratur. Att Karaseks och Therorells modell utgör en grund i 

undersökningen beror delvis på att det i dag är den som är mest aktuell inom ämnet. Men det 

beror också på att man med Karaseks och Theorells modell ser miljön som något objektivt, 

som generellt kan gälla för de flesta arbetsplatser och organisationer oavsett vilken typ av 

individer som befinner sig i denna miljö (Eklöf, 2006). I detta fall studenter inom högskolan. 

Denna modell är den som är mest passande och mest applicerbar på studenternas 

arbetssituation, men då görs ett antagande här om att arbetstagarnas och studenternas 

arbetssituation är likvärdiga. 

 

Definition av psykosocial arbetsmiljö 

 

Vad är då psykosocial arbetsmiljö? Det kan till en början verka vara ett enkelt begrepp att 

förstå och förklara, men vid djupare granskning så visar det sig att begreppet är mer komplext 

än vad man kan föreställa sig. Till en början och i stora drag så omfattar begreppet 

psykosocial arbetsmiljö bland annat olika typer stressfaktorer. Det kan till exempel handla om 

en trygg anställning, bristande kontroll över arbetsuppgifter, för hög arbetsbelastning, 

oregelbundna arbetstider, ensam arbete, eller kanske om ett allt för ensidigt eller monotont 

arbete. Om man ser det utifrån den sociala delen så berör den punkter som handlar om hur vi 

till exempel fungerar tillsammans med våra arbetskamrater.  Det handlar bland annat om 

konflikter, samarbete, gemenskap, stöd (feedback) från kolleger och ledning, mobbing, 

diskriminering, eller kanske om ett otydligt ledarskap (Abrahamsson, 2011;www.prevent.se). 

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar ett oerhört stort område men Karasek och Theorell 

har med sin modell (krav- kontroll och stöd), lyckats fånga upp detta område väldigt bra 

(Karasek & Theorell, 1990). Generellt sett så verkar det vara svårare att beskriva och reglera 

den psykosociala arbetsmiljön, jämförelsevis med då den fysiska arbetsmiljön. Men det finns 

trots allt en viss påverkan från den fysiska miljön till den psykiska arbetsmiljön, och tvärtom 

(Eklöf, 2006). 
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Definitionen av vad psykosocial arbetsmiljö påverkas även i viss mån av individen i sig, i 

vilket sammanhang och miljö som man väljer att använda sig av begreppet. Det finns många 

faktorer som spelar in (Karasek & Theorell, 1990). Precis som Eklöf (2006) tar upp i sin text 

om psykosocial arbetsmiljö så finns det en vetenskaplig problematik i att veta vilka typer av 

psykisk belastning som kan påverka eller orsaka ohälsa, detta i samband med tanke på graden 

av belastningsnivå. Den psykosociala arbetsmiljön har i samband med ohälsa skapat debatter 

om var ”problemet” ligger. Är det arbetsmiljön som är problemet? Eller ligger ”problemet” 

hos den enskilde individen i sig, eller dennes fritidsmiljö (Eklöf, 2006;Karasek & Theorell, 

1990).  Man kan i korthet säga att den psykosociala arbetsmiljön är den miljö som du som 

arbetstagare eller student möter varje dag. 

 

Tidigare forskning 

 

Som tidigare nämnts så är uppfattningen den att lite forskning har gjorts kring just 

studenternas psykosociala arbetsmiljö. Vilket kan vara något förvånande då väldigt mycket 

undersökningar, studier och forskning har skett kring begreppet under lång tid men då oftast i 

relation till arbetslivet. Men precis som för arbetstagarna så omfattas även studenterna av den 

arbetsmiljölag som gäller enligt 1 kapitlet, 3§ (www.av.se ). Arbetsmiljöverket har även gett 

ut föreskrifter som komplement till arbetsmiljölagen. Dessa föreskrifter tar upp de 

skyldigheter och krav som ställs på arbetsmiljön på ett mer detaljerat sätt. En av dessa 

föreskrifter berör just de psykiska och sociala aspekterna på arbetsmiljön, AFS 1980:14 

(www.av.se). Svårigheten med vetenskaplig forskning och vetenskaplig bevisning i 

förhållande till den psykosocial arbetsmiljö ligger delvis i att det finns väldigt många olika 

typer av jobb med diverse olika arbetsuppgifter och individer. På det sociala planet så är det 

svårt att kartlägga alla de situationer som kan uppstå mellan personer. Upplevelsen av den 

psykosocial arbetsmiljö är väldigt subjektivt betingat. Det som upplevs som stress hos den ena 

individen kanske upplevs som tillfredsställelse hos den andra personen (Karasek & Theorell, 

1990;Eklöf, 2006). Men genom många års forskning kring begreppet psykosocial arbetsmiljö 

så har man fått fram olika typer av modeller som i allmänhet berör många av de situationer 

som kan förekomma och uppstå på till exempel en arbetsplats, organisation eller skola. En av 

dessa modeller är då Robert Karaseks och Töres Thorells krav –kontroll och stöd modell. 

Robert Karasek utvecklade för ca trettio års sen krav och kontroll modellen, som har varit 

flitigt använd av arbetsmiljöforskare runt om i världen (Taris & Feij, 2004;Karasek, 1979). 

Men på senare så utvecklades hans modell med hjälp av forskare som Töres Theorell och 

Jefferey Johnson. Man kunde med denna utveckling av modellen få en bild av hur den 
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psykosociala arbetsmiljön påverkar oss fysiologiskt, och man fick med ännu en viktig aspekt 

– det sociala stödet (www.stressforskning.su.se). Man har genom forskning då det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön även funnit samband mellan olika typer av sjukdomar, eller början 

till sjuklighet genom miljön (Karasek & Theorell, 1990;Eklöf, 2006).  

 

Krav- kontroll och stöd modellen 

 

Denna modell är applicerbar i många sammanhang, och man kan använda den såväl utifrån 

arbetslivet som i privatlivet för att få en överskådlig bild om hur det totala välbefinnandet ser 

ut för en person. Modellen utvecklades för att kunna kartlägga negativ stress, stress som kan 

ge upphov till många och olika sjukdomstillstånd. Men den har även använts för att undersöka 

relationerna mellan olika faktorer, så som mellan krav, inlärning och kontroll (de Witte, 

Verhofstadt & Omney, 2007). De väsentligaste delarna av modellen består precis som namnet 

anger av (arbets-) krav, socialt stöd och möjlighet till kontroll. Enligt Karask och Theorells 

modell så har det visat sig att kombinationen låg kontroll, och höga krav ger en negativ 

påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån den enskilda individen så kan det ge 

negativa effekter på en persons hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Det har i studier visat sig att 

denna kombination av lite kontroll och höga krav kan förknippas med hjärt- och 

kärlsjukdomar. För att ge några exempel ur den psykiska aspekten så kan detta bland annat 

leda till såväl depression, oro, som sömnsvårigheter, och utmattning. I detta läge så finns det 

även en risk i att man tappar arbetsmotivationen och arbetsglädjen. Man kanske börjar 

undvika möjligheten till nya utmaningar, som kan leda till utveckling. Saknar man socialt stöd 

i ett sådant här sammanhang så leder det till att situationen upplevs som än värre av personen 

(Karasek, 1979;Karasek & Theorell, 1990).  

Kombinationen av låga krav och hög kontroll medför däremot att man ur den psykiska och 

fysiska hälsoaspekten mår mycket bättre jämförelsevis med den förra kombinationen av höga 

krav och låg kontroll. Om man som individ tar till vara på sina kontroll möjligheter så kan 

detta ge ökade  möjligheter till utveckling på många plan. Men det finns dock en viss risk för 

att man här blir ”bekväm” då kraven är för låga och kontrollen är stor. Denna kombination har 

även visat sig hjälpa individen att hantera de psykiska kraven på ett bättre sätt. 

Låga krav och låg kontroll kan däremot leda till att man som individ upplever arbetet som 

ensidigt, långtråkigt och monotont. Arbetsmotivationen och arbetsglädje kan påverkas i hög 

grad. Då kraven blir för små så blir en avsaknad av utmaningar, och då kontrollen är låg så 

påverkas även motivationen som i sin tur hämmar individens utveckling. Denna kombination 

kan även leda till att man ”tappar” kunskaper och erfarenheter som man har då man inte får 
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möjlighet till att använda dem. Även då kraven här är låga så kan det trots allt upplevas som 

höga då man har små kontroll möjligheter. Här finns en viss risk för såväl fysisk som psykisk 

belastning. Arbetsmiljö som består av denna kombination upplevs av många som negativ. 

Den sista av de beskrivna situationer som i allmänhet kan råda, och som kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön och individen i sig, är hög kontroll tillsammans med höga krav. 

Denna arbetssituation är den som leder till ett ökat välbefinnande ur såväl fysisk som 

psykologisk aspekt. Att kraven är höga upplevs inte påverka det psykiska välbefinnandet 

negativ då kontrollen är hög. Denna kombination ger större möjlighet till att kunna hantera de 

krav man ställs inför då man har möjlighet till kontroll.  Man kan påverka, planera och fatta 

beslut utifrån den situation man har och upplever. Utifrån de höga kraven och den höga 

kontrollen så får man även stor chans till att utvecklas som person, och man får använda sig 

av de erfarenheter och den kunskap man har. Detta kan på så vis leda till ökad inlärning, att 

man känner en större säkerhet i sitt jobb, och att man blir skickligare på det man gör (Taris & 

Feij, 2004). Det ger även omväxling och möjlighet till kreativitet, vilket gör att denna 

arbetssituation är önskvärd utifrån såväl den enskilda individen som för företaget eller 

organisationen i helhet. Balansen mellan kontroll och krav är viktigt för individens välmående 

och hälsa, detta tillsammans med det sociala stödet (Karasek & Theorell, 1990;Karasek, 

1979). 

 

                         Låga krav         Höga krav                                                    

Hög kontroll 

 

Låg kontroll 

 

    Negativ stress 

Figur 1 enligt Karasek & Theorell (1990, s.32)        
 

                                                                                              
Figur 2 enligt Karasek & Theorell (1990, s.70) 

Avspänd Aktiv 

Passiv Spänd 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=karasek+modell+s.+70&source=images&cd=&cad=rja&docid=KymUTcLJbhISvM&tbnid=2-HPJIMFrf47PM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frhpeo.net%2Fijhp-articles%2Fe-proceedings%2Fverona%2F3%2Findex.htm&ei=aAUHUY-2OISM4ATo2ICAAw&bvm=bv.41524429,d.bGE&psig=AFQjCNGIdT432DNr0jqxgggMAb5Fbda8ig&ust=1359501033338862
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Krav 

 

Till en början så beskriver modellen den upplevda stressnivån utifrån två aspekter, dessa är 

(arbets-) krav och kontroll. Kraven omfattar alla de uppgifter som kan ingå i arbetet. De 

psykiska kraven som kan uppstå visar sig bland annat genom till exempel tidspress 

(deadlines) som ska hållas, krav på intag av information och presentationer, krav på kunskap 

och erfarenhet, arbete i högt tempo, krav genom oförutsedda tillkomna uppgifter, och krav 

genom att få ta del av motsägande direktiv i från ledare och chefer. Kraven kommer dock inte 

nödvändigtvis enbart ifrån chefer och ledare. De kan även komma ifrån andra håll, och uppstå 

i olika situationer. Krav kan ingå i den så kallade yrkesetiken, som till exempel råder för 

läkare och advokater. Här finns krav genom att man i sitt yrke måste förhålla sig på ett visst 

sätt. Det kan även uppstå krav mellan exempelvis arbetskolleger, och studenter. Slutligen så 

ställer man ju faktiskt krav på sig själv. Dessa krav styrs av den personlighet man har, vilka 

presentationsbehov och utifrån individens ambitioner. När det gäller intag av information så 

kan detta bli en psykisk belastning i sig på grund av att det kan bli ett för mycket information. 

Eller så kanske informationen är störande, eller tvetydig på något sätt. Utifrån den information 

som man vidhåller kanske man sedan måste göra tolkningar, tolkningar som leder till beslut. I 

värsta fall felaktiga beslut som får konsekvenser. Då man har ett socialt inriktat jobb, eller har 

mycket kontakt med andra individer så finns här även en emotionell påverkan som har 

samband med psykiska krav. Kraven kan också vara fysiska, dessa krav kan leda till smärta 

och uttröttning om belastningen är för hög. Detta kan således ge en psykisk påverkan. Precis 

som psykisk belastning kan ge en fysisk påverka på vår hälsa (Karasek & Theorell, 

1990;Eklöf, 2006). 

 

 Kontroll 

 

Med kontroll menar man att man ser till arbetstagarens egna möjligheter till att kunna styra 

över det egna arbetet, och hur det ska utföras och planeras. Samt om arbetstagaren har 

möjlighet till att fatta egna beslut. Har man möjlighet till att få använda de kunskaper och den 

erfarenhet som man besitter på ett tillfredställande sätt. Får man tillräckligt utlopp för den 

kreativitet som man har. Vad som är stimulerande och upplevs som kontroll är väldigt 

individuellt. Om man upplever brist på kontroll däremot, och att man inte har så stor påverkan 

på sitt arbete så kan det uppstå situationer där man kan få arbetsuppgifter som man antingen 

är överkvalificerad för, eller också underkvalificerad för. Detta kan leda till konsekvenser, 

som att man upplever arbetet för ensidigt och monotont. Eller så kan det leda till att man 
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känner en allt för stor belastning som man inte kan hantera på ett bra sätt. Genom att ha 

kontroll så får man bättre förutsättningar för att utvecklas och lära sig nya saker. Det stärker 

således även motivationen. Man kan också lättare hantera de psykiska krav som man kan få 

eller uppleva, eftersom man har större handlingsutrymme (Karasek & Theorell, 1990;Eklöf, 

2006).  

 

Socialt stöd 

 

Det sociala stödet är viktigt utifrån många aspekter, dels för att klara av de krav som ställs. 

Men också för att öka kontrollen och de egna möjligheterna. Genom ett gott samarbete, och 

en bra social gemenskap så blir man mer delaktig och kan påverka arbetsfördelning och 

beslut. Kraven som man har kan också genom ett bra samarbete upplevas som lättare och mer 

hanterbara. På grund av att man då kan söka stöd och hjälp hos varandra när det gäller 

information som kunskap. Man kan även stötta varandra genom att ge varandra återkoppling 

på de uppgifter som man jobbar med. De ökar även arbetstillfredsställelsen och trivseln vilket 

medför bättre resultat på de jobb man utför. En bra gemenskap och samvaro bryter även 

eventuella upplevelser av enformighet och tristess. Om man däremot är utesluten ur den 

sociala gemenskapen så leder detta till att man kan må väldigt dåligt då denna typ av psykisk 

belastning kan vara såväl påfrestande som intensiv. Även för mycket ensamarbete, eller brist 

på möjligheter till kommunikation kan ha samma påverkan på individens hälsa. Om det råder 

konflikter, trakasserier, mobbing, eller kränkningar av olika slag så är de likaså en hög 

bidragande orsak till ohälsa. Det påverkar även inte bara den enskilda individen i sig, utan 

även de som finns närmast i dennes omgivning. Att komma till rätta med denna typ av 

problem kan vara svårt, för här spelar den individuella uppfattningen och upplevelsen av 

situationen en stor roll. Den händelse, och den situation som råder kan tolkas ur lika många 

synvinklar som det finns personer. Denna typ av allvarliga brister i den sociala gemenskapen 

kan även vara ett tecken på att det kanske finns andra olösta bakomliggande faktorer som 

spelar in på den psykosociala miljön. Dessa faktorer kan till exempel vara brist på 

kommunikation, ett otydligt, eller bristande ledarskap, eller att man kanske har för hög 

arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990;Eklöf, 2006). 
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Coopers modell  

 

Den definition som ges av Kaufmann & Kaufmann (2010) av den psykosociala arbetsmiljön 

berör ”förhållandena i arbetsmiljön som påverkar stress och konflikter”. Vad har då den 

psykosociala arbetsmiljön för betydelse för företag och organisationer? Företagens och 

organisationernas kostnader i samband med sjukfrånvaro är mycket stora. En stor del av 

denna sjukfrånvaro består av olika psykiska besvär (stress, utbrändhet, konflikter, etc.) hos 

individen som är kopplat till arbetsplatsen. Ett av Sveriges största folkhälsoproblem är 

psykisk ohälsa, vanligast bland studerande kvinnor enligt Socialstyrelsen (2009). 

 

 Enligt Kaufmann & Kaufmann (2010) så finns det två olika typer av arbetsmiljöperspektiv, 

dessa benämns som belastningsperspektivet och berikningsperspektivet. 

Belastningsperspektivet är det äldsta inom arbetspsykologin historiskt sett. Detta perspektiv 

omfattar olika problem som kan vara hälsoskadliga för såväl grupper som för individen i sig. 

Dessa hälsoskadliga problem berör bland annat stress, konflikter, mobbing i arbetslivet och 

utbrändhet. Berikningsperspektivet består av de delar som är positiva och anses vara 

hälsofrämjande exempelvis arbetsglädje, trivsel, inspiration och motivation. Samt individens 

förmåga till hur man hanterar eventuella utmaningar. Negativ stress är ett ständigt 

återkommande begrepp då man undersöker den psykosociala arbetsmiljön och den anses vara 

upphov till många hälsoproblem, såväl fysiska, sociala som psykiska (Wiklund, 2010). 

Mycket forskning har gjorts inom detta område som är väldigt komplext, och det finns många 

olika modeller för att kunna skapa och ge en bild över hur stress påverkar som individer. En 

av många modeller är Coopers modell för yrkesrelaterad stress. Denna modell (se s.14) ger en 

bild över vilka faktorer som påverkar den arbetsrelaterade stressen (arbetsarenan), men den 

ger även en totalbild över hur vi påverkas privat (hemmaarena), socialt (social arena) och 

individuellt (individuell arena). Genom denna modell så kan man se att ingen del i sig är 

isolerad från varandra, vilket leder till en viss svårighet då det gäller kartläggningen av 

stressfaktorer och dess påverkan. I Coopers modell så kan man även se de eventuella 

konsekvenser som kan uppstå på grund av yrkesrelaterad stress (manifestationsarenan), det 

uppstår även en fysisk påverkan på individen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det finns ett 

beroende mellan individens privatliv och arbetsliv som i hög grad påverkas av varandra 

(Thylefors, 2010).  
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Vad har forskningen kommit fram till idag? Bra arbetsförhållanden ger ökat skydd mot 

psykosociala och fysiska risker. På det individuella planet så stärks hälsan genom förbättrade 

sociala relationer, personlig utveckling, social status, bättre ekonomi, och ett starkare 

självförtroende. För företaget och organisationen så blir den positiva effekten av detta en 

större tillväxt och bättre utvecklings möjligheter. En oro finns dock gällande andelen 

psykosociala problem inom arbetslivet, signaler visar på att de ökat eller kommer att öka i 

framtiden (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Högskoleverket (2012) uppger i en rapport 

specificerade orsaker till doktoranders avhopp. De tre mest förekommande skälen till avhopp 

bestod av främst otillräcklig stöd av handledaren, bristfällig psykosocial arbetsmiljö, och 

tappad motivation. En studie visar på att studenternas resultat påverkas i stort av den 

psykosociala miljö som de upplever. Studien påvisar hur betydelsefullt det sociala stödet är 

från omgivningen, det vill säga studentkolleger, handledare, föreläsare och föräldrar (Clifton, 

Perry, Stubbs & Robert, 2004). Även Kaufmann & Kaufmann (2010) tar upp vikten av socialt 

stöd i relation till stress. Man benämner här fyra olika typer av socialt stöd som kan dämpa 

eventuella stressreaktioner och dess följder. Dessa är stöd är följande: informationsstöd (bra 

information från ledning), uppgiftsstöd (systematisera och klarlägga problem), praktiskt stöd 

(tid, råd, hjälp, pengar), känslomässigt stöd (uppmärksamhet, intresse och omsorg). 

Forskningen visar på att det sociala stödet kan främja hälsan på mer än ett sätt (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 
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Coppers modell för yrkesrelaterad stress 
 

  
 
Figur 3 enligt Kaufmann & Kaufmann (1998, s.133) 
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Studenternas krav 

 

Som student så har man krav, krav som kan visa sig på olika vis. Man kan känna krav genom 

att man har ett stort eget ansvar, om man inte presterar bra så får det efterföljder. Dessa 

efterföljder kan till exempel vara att man kanske inte klarar av kursen för att sedan kunna gå 

vidare i sina studier. Som i sin tur kan leda till ekonomiska följder om man har ekonomiskt 

stöd från till exempel CSN. Här finns krav på att man ska prestera ett visst antal poäng för att 

få ett fortsatt ekonomiskt stöd (Centrala studiestödsnämnden, 2012). Kraven bottnar i att 

kunna ta in relevant information, lära, minnas, och förstå för att klara sina studier. Samt att 

man kan prestera det som krävs inom en viss tid, då det ofta finns tidsgränser att hålla för 

diverse uppgifter, tentor och examinationer. Om dessa krav upplevs bli för höga så kan man 

uppleva stress som i värsta fall kan leder till att man inte klarar av att fullfölja sina studier, 

(Holman & Wall, 2002;Cotton, m.fl., 2002). Kraven inom högskola eller universitet kan vara 

bra att uppmärksamma då man som student kan uppleva kraven som väldigt olika. Detta 

beroende på att man ibland blir tilldelade uppgifter som gäller för en större grupp (kurs), i 

gruppen så har varje enskild person med sig sina erfarenheter och kunskaper som då kan skilja 

sig åt markant. Det finns dock oftast gemensamma krav på förkunskaper innan man blir 

antagen till en kurs eller ett program. Om balansen mellan krav- kontroll och stöd finns, och 

upplevs som så av studenten så leder det till många positiva effekter för personen. Man lär sig 

nya saker, och man finner en glädje i att lära, motivation ökar, man utvecklas som person, och 

självförtroendet stärks då man når de mål som man tidigare satt upp (Karasek & Theorell, 

1990;Rotbring, 2008).  

 

Studenternas kontroll 

 

Hur mycket kan då studenterna påverka och kontrollera sin psykosociala arbetsmiljö? Som 

student så kan man till stor del styra och planera över sin egen tid. Man har även en viss frihet 

i hur arbetet/uppgifterna utförs. Efter varje kurs så ska de finnas möjlighet till att göra en 

kursutvärdering där man kan ge med sig av sina åsikter, bra som dåliga. Genom 

representanter från studenterna så kan man i ett större sammanhang även ta del av, och till 

viss mån påverka de beslut som tas av högskolorna och universiteten då det gäller forskning 

och utbildning (Högskoleverket, 2010). Studenterna har en viss möjlighet att kunna påverka 

och kontrollera sin psykosociala arbetsmiljö, men upplevelsen av att kunna detta beror på 

individen i sig till viss del. Men det beror också på den ledare man har (lärare, handledare), de 

har sina restriktioner om hur arbetet skötas och läggas upp, såväl vid föreläsningar, som 
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uppgifter, tentor som examinationer. Men sen kan de som personer i sin tur tolka sina 

arbeten/arbetsuppgifter på olika sätt precis som studenterna. Detta kan ge en viss påverka på 

den kontroll som studenten i slutändan får över sina egna studier (Karasek & Theorell, 

1990;Rotbring, 2008) 

 

Studenternas sociala stöd 

 

Med tanke på de krav och de kontroll möjligheter som finns så kan det finnas en risk i att en 

del studenter kanske upplever att det finns en viss tidsbrist i att hinna med sina studier, detta i 

sin tur leder till stress. Brist på kontroll och höga krav kan då i värsta fall kännas 

överväldigande, och man upplever att det kanske inte finns så mycket utrymme för att till 

exempel underhålla de sociala kontakter som man har. Den sociala delen är i en sådan här 

situation än viktigare att värna om, för att ge och få stöd av varandra för att motiveras till att 

fullfölja sina studier. Man hinner inte heller kanske med att skapa nya kontakter, då studierna 

blir för tidskrävande. Det kan lätt leda till att man blir eller känner sig isolerad, vilket 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön i allra högsta grad.  

Det är också viktigt att man får den bekräftelse och det stöd som man behöver av lärare och 

handledare för att klara av sina studier. Liksom det även är viktigt att man som student ger 

och får återkoppling (feedback), och stöd till varandra. Detta för att värna om den 

psykosociala arbetsmiljön i helhet (Karasek & Theorell, 1990;Rotbring, 2008). 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Det huvudsakliga syftet med undersökning är att i sin helhet få en bild av hur studenter i 

allmänhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö, detta genom att i undersökningen utgå ifrån 

Karasek´s och Theorells krav- kontroll och stöd modell (1990). Valet av modell grundar sig 

på att den är beprövad sedan tidigare, och är applicerbar även på studenternas situation 

(Cotton m.fl., 2002). Undersökningens delsyfte är även att se om det föreligger några 

psykosociala skillnader mellan grupperna av studenter när det gäller sättet att studera på. 

Jämförelsen sker mellan den grupp av studenter som studerar på campus, och den grupp av 

studenter som studerar via distans. Förhoppningsvis så kan undersökningen belysa och ge en 

ökad förståelse kring detta ämne ur studenternas perspektiv. 
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Frågeställning: Hur upplever studenter sin psykosociala arbetsmiljö? Finns det någon skillnad 

i upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön mellan grupperna (campus -distans) i valet av 

arbetsform? 

 

Metod 

 

Som underlag för denna undersökning så har enkäter används tillsammans med relevant 

litteratur. Undersökningen är huvudsakligen kvantitativ. Valet av metod grundas på att det är 

tydligare och lättare att urskilja det resultat som kommer att redovisas, på grund av att 

enkäterna innehåller strukturerade frågor. Men då ett helhets intryck av undersökningen är 

önskvärd så har det i enkäten även förekommit kvalitativa frågor. Detta för att öka 

undersökningens reliabilitet och validitet (Backman, 1998). Enkäterna omarbetades ett antal 

gånger med stöd av handledning, för att få med de mest relevanta frågorna, och för att 

statistiskt sett kunna göra analyser via SPSS. Förutom relevant litteratur så har även internet 

använts som informationskälla, detta för att få så aktuell information som möjligt. Enkäterna 

har sänts ut till berörda studenter (campus-distans) via Internet med hjälp av ett program som 

heter SurveyGizmo. Alla har fått samma förutsättningar för att svara på enkäten. 

 

Deltagare och design 

 

Respondenterna valdes ut (bekvämlighetsurval) från en teknisk högskola i södra Sverige, där 

de delades upp i två olika grupper. Den ena gruppen bestod distans studenter, och den andra 

gruppen bestod av studenter som studerade vid campus. Studenterna valdes ut via skolans 

interna kontaktnät.  

 

I undersökningen så jämförs två separata oberoende grupper från samma population 

(mellangruppsdesign). Undersökningen är till största del kvantitativ, men har även omfattat en 

del kvalitativa frågor. Detta för att öka undersökningen reliabilitet som validitet (Borg & 

Westerlund, 2007). 

 

Material 

 

Enkäten utgör ett av de viktigare underlagen till denna undersökning tillsammans med Robert 

Karaseks krav- kontroll och stöd modell. Enkäten innehåller egen konstruerade och 

strukturerade frågor, för att passa undersökningens syfte och frågeställningen. Såväl då det 
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gäller enkätens utformning som undersökningen i helhet så har information, omfattande och 

lämplig litteratur använts som underlag tillsammans med aktuella avhandlingar, och 

uppsatser. Underlag till denna undersökning har sökts med hjälp av Internet och bibliotekens 

databaser.    

 

Procedur 

 

För att kunna utforma enkäten så var det av stor vikt att först kunna definiera begreppet 

psykosocial arbetsmiljö. Vad säger tidigare forskning? Vad innebär psykosocial arbetsmiljö? 

För att göra denna definition så ligger ett antal litterära undersökningar till grund, att utforma 

denna enkät så korrekt som möjligt var betydelsefullt för resten av undersökningen 

(Enkätboken, 2001). Frågorna utformades utefter krav- kontroll och stöd modellen, med stöd 

av litteratur (Karasek & Theorell, 1990;Eklöf, 2006).  En grupp av frågor berör krav (7, 10, 

12, 14) en annan grupp berör kontroll (15, 16) samt en grupp som berör stöd (8, 9, 11, 13). 

Men enkäten ger även utrymme för frågor av kvalitativ sort med öppna svars möjligheter. Då 

enkäten blev färdigställd för utskick så gjordes ett bekvämlighetsurval av respondenter. Dessa 

respondenter bestod av två grupper av studenter från en teknisk högskola i södra Sverige. Den 

ena gruppen studerande vid campus, och den andra gruppen studerande på distans via samma 

högskola. Respondenterna valdes ut via den berörda skolans interna kontaktnät, och för att 

sålla bort icke intressanta respondenter så gjordes där en sökning efter enbart studenter. 

Enkäterna sändes ut till cirka 3 000 studenter. Utskicken fanns tillgängliga för respondenterna 

under ca en månads tid, mellan den 23/12 2012 till den 21/1 2013.  

  

Såväl utskick som datainsamlingen har skett via Internet med hjälp av programmet 

SurveyGizmo. Respondenternas svar sammanställdes och redovisades sedan i SurveyGizmo, 

samt till viss del med hjälp av det statistiska programmet SPSS för att göra vidare analyser 

och jämförelse mellan grupperna campus –distans. De öppna svaren av kvalitativ typ tolkades 

och sammanställdes manuellt för att slutligen redovisas under resultat, tillsammans med de 

statistiska testerna. I bilagan för jämförelse rapport mellan grupperna distans –campus har ej 

de enskilda svaren redovisats på grund av dess omfång. Information om undersökningen 

angavs i enkäten (se bilaga 3). 
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Resultat 

 

Av 226 stycken enkäter så uppgick antalet kvinnliga respondenter till 130 stycken (57,5%), 

och antalet manliga respondenter var 96 stycken (42,5%). Om man ser till antalet 

respondenter mellan grupperna distans -campus så var 123 stycken distansstudenter (54,4%), 

och campus studenterna var 103 till antalet (45,6%). I gruppen distans så var 84 stycken av 

respondenterna kvinnor och 39 stycken av svarande var män, av totalt 123. Den grupp som 

berörde campus studenterna så var 57 stycken män och 46 stycken kvinnor, av totalt 103 

(bilaga 1). Medelålder hos distansstudenterna var 35 år, medan medelåldern hos campus 

studenterna var 25 år. Högsta ålder bland distansstuderande var 56 år, och lägsta ålder var 21 

år. Hos campus studenterna var högsta åldern 54 år, och den lägsta åldern var 19 år. 

 

Totalt så svarade 464 personer av ca 3000, varav 226 stycken av enkäterna användes som 

underlag i undersökningen då dessa var komplett ifyllda.  Bortfallet var stort, men till trots det 

så ger det antalet inkomna respondenter en god grund att stå på i undersökningen. 

 I relation till undersökningens syfte och frågeställning, så redovisas här till en början de 

resultat som givits ur ett såväl kvalitativt som kvantitativt perspektiv. Detta med början utifrån 

frågan: Hur upplever studenter sin psykosociala arbetsmiljö? 

 

 Till en börja så görs här en genomgång av de öppna frågorna. De kvalitativa öppna frågorna 

skiljer de sig från de mer strukturerade frågorna på det vis att varje svar blir unikt i sig. För att 

få en bild och ett resultat av dessa svar så har varje svar noga lästs igenom och analyserats 

utefter de mest likvärdiga och mest förekommande svaren. En av dessa öppna (kvalitativa) 

frågor löd: Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? Här kunde man se ett visst mönster i 

svaren. Främst så visade det sig att många av respondenterna förknippa begreppet psykosocial 

arbetsmiljö med de sociala interaktioner som sker mellan kolleger, lärare, handledare, 

arbetskamrater, chefer och ledare, och huruvida detta ger en psykisk påverkan för den 

enskilda individen i olika sammanhang. Det visade sig även att en stor del av respondenterna 

inte hade någon uppfattning om vad begreppet psykosocial arbetsmiljö innebar som sådant. 

En annan gemensam nämnare var att man ville undvika stress.   

Nästa öppna fråga av kvalitativ typ var: Berätta om dina reflektioner kring god respektive 

dålig psykosocial arbetsmiljö. Precis som med den förra frågan så fanns här ett visst mönster 

av liknande och återkommande svar från respondenterna. Om man jämför svaren från de båda 

öppna frågorna så ser man även ett samband här. Svaren som respondenterna gav på denna 

fråga berörde främst även här den sociala delen. Ett gott samarbete och en bra gemenskap var 
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önskvärd här, samt bra kommunikation och tydligt ledarskap. En dålig psykosocial 

arbetsmiljö berörde främst stress, men även utanförskap, konflikter, dålig respons och 

feedback. Det fanns en liten del av respondenter som inte kunde ge svar då de ansåg sig ha för 

lite information om vad psykosocial arbetsmiljö innebär. Denna fråga var placerad sist i 

frågeformuläret, och trots det återkommande mönstret utifrån båda frågorna samt de inkomna 

svaren så ser man en viss förändring i svaren. Svaren på den senare frågan är mer 

uttömmande, och man har fått med fler aspekter utifrån den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Frågorna som står för krav (7, 10, 12, 14) redovisas här med fråga sju till en början. Denna 

fråga handlade om upplevelser av stress i samband med studierna och graderades i en skala 1-

10, där ett var lite och tio mycket. Redovisar här de tre högst rankade svaren procentuellt, 

20,4% av respondenterna svarade 8 på en skala av 10, och 16,8% svarade 7, och 14,2% 

svarade 10. Fråga tio: Stämmer arbetsmängden och arbetstempot med dina förväntningar i 

relation tillkursbeskrivningen/programbeskrivningen? Här anges svaren på samma sätt som 

vid fråga 7. 20,8% angav 7 av en skala på 10, 19,0% angav 8, och 12,4% angav 5. Fråga tolv 

löd: Stämmer arbetsuppgifterna och tentorna/examinationerna med dina förväntningar i 

relation till kursbeskrivningen/programbeskrivningen? Svarsalternativen var här samma som 

ovan,  23,5% svarade 8 av tio, 20,8% svarade 7, och 13,7% svarade 5. Den sista frågan (14) 

beträffande krav var följande: Känner du att du har de förkunskaper som krävs och behövs för 

att klara av dina studier? Här erbjöds fyra olika svarsalternativ, instämmer ej, instämmer 

delvis, instämmer till stor del, och instämmer helt, 43,4% svarade här instämmer helt, 32,7% 

svarade instämmer till stor del, och 20,8% svarade instämmer delvis (bilaga 1). 

 

Frågorna som berör stöd (8, 9, 11, 13) redovisas med fråga åtta till en början, denna fråga löd: 

Följande ger mig trygghet i mina studier. Här kunde man ange de tre väsentligaste 

påståendena av 8 möjliga. De tre mest förekommande svaren här bestod av påståendena: 

tydliga instruktioner, här svarade 164 personer, det andra påståendet berörde respons och 

feedback, här svarade 143 personer, och det tredje mest valda påståendet berörde rimliga krav 

på arbetsuppgifter. Frågorna 9, 11, och 13 har alla samma typ av svarsalternativ vilka är 

instämmer ej, instämmer delvis, instämmer till stor del och instämmer helt. På fråga nio: 

Känner du att du får det stöd och den respons (feedback) som du behöver, och vill ha från 

handledare/lärare och studentkolleger? Här svarade 41,6% instämmer delvis, 35,8% svarade 

instämmer till stor del, och 12,0% svarade instämmer ej. Fråga 11 löd: Känner du dig ensam i 

dina studier? 46,9% svarade här instämmer delvis, 31,0% instämmer ej, och 16,4% svarade 

instämmer till stor del. I fråga tretton så ställs frågan som följande: Du träffar kurskamrater? 
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86 personer svarade här instämmer ej, 62 personer svarade instämmer delvis, och 46 personer 

svarade instämmer helt. 

 

Den första frågan av två som berörde kontroll (15, 16) löd: Vilka åtgärder tror du skulle kunna 

förbättra din psykosociala arbetsmiljö som student? Här gavs sju stycken olika förslag på vad 

som skulle kunna förbättra denna miljö. 41,6% ansåg att tydligare instruktioner då det gäller 

arbetsuppgifter skulle kunna vara en förbättring, 22,1% gav egna förslag, och 15,0% tyckte att 

sociala träffar med studenter och personal skulle kunna förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön. 

 

Den jämförande undersökningen mellan campus och distans gruppen har i denna jämförelse 

skett med hjälp av SPSS och SurveyGizmo, utifrån frågeställningen: Finns det någon skillnad 

i upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön mellan grupperna (campus -distans) i valet av 

arbetsform? T-test gjordes när det gäller frågorna 7, 10 och 12. Detta för att se om det 

föreligger några signifikanta skillnader mellan grupperna. Valet av t-test i förhållande till 

dessa frågor beror delvis på frågornas utformning, men också på de svarsalternativ som var 

möjliga att ge här. Frågorna som berör krav (7, 10, 12) visar genom t-test att det övervägande 

och generellt sett inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna (fråga 7, t=,369, 

p>,05), (fråga 10, t=,853, p>,05), (fråga 12, t=,431, p>,05). Det kan dock förekomma en viss 

signifikant skillnad i vissa av skalorna som angavs som svarsalternativ, men överlag så 

påvisades ingen skillnad. I fråga 14 så användes testet Mann-Whitney U, på grund av frågans 

utformning och dess svarsalternativ. Analysen här visar på ingen som helst skillnad mellan 

grupperna i förhållande till krav på förkunskaper för att klara studierna (U=1,000, p>,05). 

Även då det gäller gruppen av frågor som berörde stöd (8, 9, 11, 13) så utfördes Mann-

Whitney U test exkluderat fråga 8. Här påvisades inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna (fråga 9, U=,468, p>,05), (fråga 11, U=,773, p>,05), (fråga 13, U=,275, p>,05). 

Men man kan dock utläsa små skillnader mellan grupperna via test resultatens ”sum of ranks”. 

Här visar fråga 9 att distans studenterna känner något mer stöd och respons från 

handledare/lärare och student kolleger än vad campus gruppen gör. I fråga 11 så visar det sig 

även att distans studenterna upplever att de känner sig något mer ensamma i sina studier än 

vad studenterna på campus gör. Campus studenterna träffar även i något högre utsträckning 

sina kurskamrater oftare än vad distans studenterna gör. I fråga 8 fanns ingen möjlighet till att 

utföra någon test via SPSS. Gällande gruppen av frågor som bestod av kontroll så utfördes det 

även här en Mann-Whitney U test på fråga 16 (Jag upplever att jag kan påverka och har 

inflytande över min arbetssituation (studier) i helhet?) Denna test påvisar inte någon 
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signifikant skillnad mellan grupperna distans –campus (U=,564, p>,05). Sammanfattningsvis 

så finns det inga signifikanta skillnader i undersökningen. Men genom resultatet i ”sum of 

ranks” så ser man att det finns en liten skillnad mellan grupperna. Distans studenterna 

upplever i något högre utsträckning att de kan påverka, och ha inflytande över sina studier i 

helhet.  

 

39
84

35
57 46

25

0

100

Antal studerande män Antal studerande kvinnor Medelålder

Distans Campus
 

  Figur 4 Diagrammet visar fördelning mellan män/kvinnor samt medelålder 

 

 
Figur 5 Diagrammet visar fördelningen mellan distans/campus studenternas upplevelser av stress i    

             samband med studier 

 

Tabellen visar de tre mest rangordnade valen för grupperna, i fråga om vad som ger trygghet i studierna. 

Distans Antal  

studenter 

Campus Antal 

studenter 

 Tydliga instruktioner 95 Tydliga 

instruktioner 

69 

Respons och feedback 86 Respons och 

feedback 

57 

Rimliga krav på 

 tentor/examinationer 

51 Bra föreläsningar 49 
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Slutsatser och analys 

 

Då analysen skett beträffande den första frågan hur studenterna upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö så visar det på att studenterna i stort främst förknippar den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån ett socialt perspektiv. Den visar också på att det fanns en viss andel av 

studenterna som inte hade någon uppfattning om vad begreppet innebar som sådant vilket 

leder till att denna undersökning känts än mer befogad att göra om inget annat än i 

upplysnings syfte. Kanske fler studenter blir uppmärksammade på såväl begreppet i sig som 

på den sociala delen. Detta delvis med tanke på undersökningens resultat men också med 

tanke på att det enligt Socialstyrelsen (2009) är ett stort folkhälsoproblem. Denna 

undersökning skapar kanske en medvetenhet om hur viktig den sociala gemenskapen är, och 

att samarbetet mellan oss fungera bra. Om man ser till hela undersökningen i sig så visar den 

generellt sett på att studenterna upplever sin psykosociala arbetsmiljö som god med vissa 

undantag. Dessa undantag berörde tre återkommande punkter som studenterna ansåg vara 

negativt när det gäller deras psykosociala arbetsmiljö. Dessa punkter berörde stress, otydliga 

instruktioner (arbetsuppgifter, tentor och examinationer), och respons/feedback. Studenterna 

ville här ha en mer uttömmande och snabbare respons och feedback.  I fråga om stress så 

upplevdes uppsatta inlämningsdatum (deadlines) som det mest stressande och mest negativa. 

På denna punkt kan man då fråga sig varför detta upplevs som de mest negativa och mest 

stressande momentet? Troligen kan det ha en koppling till parallella sysslor bredvid studierna. 

För att ta fråga fyra som exempel (vad är skälet till vald studieform?) så uppger här 48,7% av 

studenterna att de även jobbar parallellt med sina studier. Det visade sig även i de öppna 

svaren att en bidragande orsak till stress var att inte klara av kurser eller arbetsuppgifter på 

utsatt tid, delvis på grund av att arbetsbörda blev tyngre då man får jobba med fler uppgifter 

samtidigt. Samt att det även fanns en oro att inte leva upp till de krav som till exempel csn 

ställer för att få fortsatt ekonomiskt stöd. Precis som tidigare forskning (Clifton m.fl., 

2004;Kaufmann & Kaufmann, 2010) så visar denna undersökning på att upplevd stress och 

socialt stöd är två viktiga punkter som ingår i den psykosociala arbetsmiljön, och som är 

starkt kopplat till vår psykiska hälsa i helhet. Om man ser till undersökningen som nu gjorts i 

relation till den rapport som gavs ut av Högskoleverket (2012) så kan man se ett liknande 

mönster då det gäller de negativa aspekterna som studenterna upplever då det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön. Högskoleverkets rapport (2012) visar på att de tre främsta 

orsakerna till avhopp beror på: otillräckligt stöd av handledare, bristfällig psykosocial 

arbetsmiljö, samt tappad motivation. Denna undersökning visar på att de tre mest 

förekommande och negativa påfrestningarna då det gäller studier berör: stress, otydliga 
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instruktioner (arbetsuppgifter, tentor/examinationer), samt respons och feedback (socialt 

stöd). Konsekvenserna av detta kan leda till avhopp då det gäller studier (Cotton m.fl, 

2002;Högskoleverket, 2012) vilket i sin tur påverkar den enskilda individens psykiska och 

fysiska hälsa i sin helhet enligt Coopers modell för yrkesbaserad stress (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 

 

Det fanns i en väldigt lite utsträckning skillnader mellan grupperna, skillnaderna var dock inte 

signifikanta i någon fråga. Man hade kunnat förutsätta och tro att det skulle föreligga en större 

skillnader mellan grupperna än vad det visat sig i denna undersökning. I fråga 13 (Du träffar 

kurskamrater?) så påvisades dock en viss skillnad vilket kan antagas bero på de geografiska 

skillnader som finns mellan studenterna. Förslag gavs i undersökningen på att man skulle 

kunna dela in distansgrupperna mer geografisk då det i viss utsträckning skulle kunna 

underlätta fysiska möten om man har behov av detta.  Den sociala delen och umgänget var till 

stor del tillfredställd då det gäller distansstudenterna, detta då de i större utsträckning jobbade 

bredvid sina studier i relation till campus studenterna. Fråga 16 (Jag upplever att jag kan 

påverka och har inflytande över min arbetssituation (studier) i helhet) här fanns en liten 

skillnad. De studenter som läser på distans upplever att de har något mer inflytande och kan 

påverka sina studier i större utsträckning än vad campus studenterna kan. En förklaring till att 

det förhåller sig så skulle kunna bero på att studenternas medelålder skiljer sig något åt mellan 

grupperna. Undersökning visar på en högre medelålder hos dem som studerar på distans (35 

år), jämförelsevis med campus studenterna (25 år).  Detta skulle också kunna förklara 

distansstudenternas något mer säkrare förhållningssätt till huruvida de kommer att klara av de 

krav som ställs på dem i sina studier (fråga 14). Ett antagande görs här att man med stigande 

ålder har mer erfarenhet, och att man kanske är mer medveten om vad man kan klara eller inte 

klarar av. Därför upplever man kanske att man kan påverka sina studier i större omfattning. 

 

Diskussion  

 

Precis som i inledningen så är det av vikt att påpeka svårigheten med att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön, då upplevelsen av denna kan vara väldigt subjektivt betingad 

(Thylefors, 2010). Vilket leder till att det finns lika många upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön som det finns personer. Men genom tidigare forskning och studier så har man 

trots detta lyckats finna vissa modeller och teorier som i viss mån kan vara allmän giltiga 

(Karasek & Theorell, 1990;Eklöf, 2006). Detta underlätta till en viss del, men vissa 

svårigheter återstår fortfarande. Som till exempel då det uppstår situationer där psykosocial 
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arbetsmiljö kommer på tal. Alla individer är olika och kräver olika i olika situationer. Vissa 

personer mår bra av en måttlig mängd stress, det kan till och med vara så att detta är deras 

drivkraft i att uppnå ett välbefinnande. Medan en del personer kanske upplever samma mängd 

stress som väldigt negativt vilket påverkar dem i motsatt riktning, studierna (arbetet) blir en 

börda. Om man ser till den sociala delen så är upplevelsen av denna i relation till psykosocial 

arbetsmiljö kanske än mer individuellt påverkad än då det kanske gäller arbetstempo. Vart går 

gränsen när det gäller den sociala gemenskapen eller utanförskapen? Vad kan uppfattas som 

ett skämt, eller som trakasserier? Gränserna kan vara hårfina, och den egna personligheten 

spelar här en stor roll i hur man definierar saker och ting. 

 

I denna undersökning så har respondenterna och information från dem varit av stor betydelse, 

och det har givet ett bra underlag. Men trots detta så hade en mer omfattande enkät varit att 

önska med än fler strukturerade frågor. Detta tillsammans med fler öppna (kvalitativa) frågor 

och svarsalternativ, framför allt med mer frågor beträffande kontroll. Man hade då få ut mer 

information och fått med än fler aspekter av den psykosociala arbetsmiljön. Men en nackdel 

med ett mer komplext frågeformulär är att undersökningen kanske hade fått än färre 

respondenter. I de flesta undersökningar så får man oftast räkna med ett visst bortfall, så även 

i denna undersökning. Detta bortfall kan troligtvis bero på att enkäterna nådde ett visst antal 

studenter som inte kunde tyda dem på grund av språket. Enkäterna sändes endast ut på 

svenska, och under undersökningens gång så förekom det förfrågningar om enkäten kunde 

sändas ut på engelska. En annan orsak till det stora antalet bortfall kan troligtvis även vara att 

utskicken skedde så tätt inpå en stor helg. Bortfallet kan till viss del även bero på att man var 

”tvungen” att svara på den aktuella frågan för att gå komma vidare till nästa fråga.  En annan 

brist med denna undersökning var likväl tidsaspekten, med mer tid så hade det varit önskvärt 

att kunna utföra en text analys över de svar som respondenterna gav på de öppna frågorna. 

Denna analys skedde manuellt, vilket ger en ökad risk för felbedömningar i undersökningen. 

Men med de strukturerade frågorna och de givna svaren på dessa så fanns det dock en viss 

grund att stå på, vilket gav ett visst stöd som underlättade analysen av de öppna frågorna.  

Kan även tillägga att det under undersökningens gång uppstod kritik beträffande en förklaring 

till vad begreppet psykosocial arbetsmiljö står för, med detta fanns dock en viss avsikt. Denna 

avsikt var att få fram studenternas egna definition av begreppet, och för att se i vilken 

omfattning de var bekanta med det. En återkommande tanke i denna undersökning har också 

varit hur häpnadsväckande och förvånande det ändå är att så många olika människor med så 

många olika behov ändå kan fungera tillsammans i så komplexa miljöer som en skola eller 

arbetsplats kan utgöra.  
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Med vidare forskning så hade det varit intressant att utifrån denna undersökning kunna forska 

djupare i ämnet psykosocial arbetsmiljö beträffande studenter. Kanske över en längre tid med 

såväl djupare och fler frågor. Kanske med ett tillägg av intervjuer, och observationer. Ett 

annat område som känns något outforskat i relation till psykosocial arbetsmiljö är distans 

studenternas arbetsförhållande. Detta är ett relativt ”nytt” sätt att studera på, vilket ger många 

outforskade vinklar att gå vidare på.  
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Bilaga 1 

Rapport SurveyGizmo  

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man Kvinna 

Distans 39 84 

Campus 57 46 

Totalt 96 130 

 

2. Ålder? 

 Antal Ålder 

Distans 7 26 

 7 24 

 7 25 

 7 30 

 6 41 

 6 32 

 5 46 

 5 22 

 5 35 

 4 21 

 4 34 

 4 28 

 4 50 

 4 36 

 4 29 

 3 40 

 3 51 

 3 27 

 3 42 
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 3 23 

 3 37 

 3 44 

Distans 3 38 

 2 49 

 2 53 

 2 20 

 2 43 

 2 48 

 2 31 

 1 52 

 1 56 

 1 47 

 1 39 

 1 54 

 1 45 

 1 49 

 1 55 

Campus 14 21 

 11 19 

 10 22 

 10 23 

 9 20 

 8 24 

 7 25 

 7 27 

 5 26 
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3. Hur studerar du? 

 
 

 
 
 
 
 

 
4. Vad är skälet till vald studieform? 

 
 
 
 Antal % 
Jobb 110 48,7 
Utlandsvistelse 12 5,3 
Familj 32 14,2 
Social gemenskap 24 10,6 
Annat 48 21,2 
 

           
 Jobb Utlandsvistelse Familj Social 

gemenskap 
Annat 

Distans 60 11 21 0 31 

Campus 50 1 11 24 17 

 3 31 

 3 28 

Campus 3 29 

 3 30 

 2 35 

 2 36 

 1 32 

 1 47 

 1 38 

 1 39 

 1 42 

 1 54 

Totalt  226 

 Antal  % 
Distans 123 54,4 
Campus 103 45,6 
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Totalt 110 12 32 24 48* 
         *48 styck individuella svar 
  

5. Hur beskriver du ditt val av studieform? 
 
226 stycken individuella svar 
 
 

6. Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 
 
226 stycken individuella svar  
 
 

7. Upplever du stress i samband med dina studier? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Distans 3 2 7 6 14 14 22 27 18 10 
Campus 3 4 3 4 13 9 16 19 10 22 
Totalt 6 6 10 10 27 23 38 46 28 32 
 
I så fall vad är stressande? 
 
226 stycken individuella svar 
 
 

8. Följande ger mig trygghet i mina studier?* 
 

 Klara 
förväntningar 

Respons och 
feedback 

Social 
gemenskap 

Bra 
föreläsningar 

Distans 21,7% 38,1% 8,4% 17,7% 
Campus 19,0% 25,2% 15,0% 21,7% 
Totalt 40,7% 63,3% 23,4% 39,4% 

 
           
 Tydligt ledarskap Rimliga krav på arb. 

uppgifter 
Tydliga 
instruktioner 

Rimliga krav 
på tentor/exam 

Distans 5,3% 21,2% 42,0% 22,6% 
Campus 8,8% 20,8% 30,5% 16,4% 
Totalt 14,1% 42,0% 72,5% 38,0% 

*Anledningen till höga antal beror på att studenterna hade möjlighet till att ranka tre alternativ per person 
 
 
 

9. Känner du att du får det stöd och den respons (feedback) som du behöver, och vill ha 
ifrån handledare/lärare och student kolleger? 

 
 Instämmer ej Instämmer 

delvis 
Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 

Distans 12 48 46 17 
Campus 15 46 35 7 
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Totalt 27 94 81 24 
 
 

10. Stämmer arbetsmängden och arbetstempot med dina förväntningar i relation till 
kursbeskrivningen/programbeskrivningen? 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Distans 3 2 7 10 14 15 24 22 12 14 
Campus 6 0 9 12 14 7 23 21 8 3 
Totalt 9 2 16 22 28 22 47 43 20 17 

 
 

11. Känner du dig ensam i dina studier? 
 

 
 Instämmer ej Instämmer 

delvis 
Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 

Distans 29 67 20 7 
Campus 41 39 17 6 
Totalt 70 106 37 13 

 
 

12. Stämmer arbetsuppgifterna och tentorna/examinationerna med dina förväntningar i 
relation till kursbeskrivningen/programbeskrivningen? 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Distans 1 2 2 9 17 12 24 32 12 12 
Campus 2 3 5 10 14 10 23 21 8 7 
Totalt 3 5 7 19 31 22 47 53 20 19 

 
 

13. Du träffar kurskamrater? 
 

 
 Instämmer ej Instämmer 

delvis 
Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 

Distans 81 33 5 4 
Campus 5 29 27 42 
Totalt 86 62 32 46 
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14. Känner du att du har de förkunskaper som krävs och behövs för att klara av dina 
studier? 
 

 
 Instämmer ej Instämmer 

delvis 
Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 

Distans 2 19 39 63 
Campus 5 28 35 35 
Totalt 7 47 74 98 

 
 

15. Vilka åtgärder tror du skulle kunna förbättra din psykosociala arbetsmiljö som 
student? 
 

 
 Tydligare 

instruktioner då 
det gäller arb. 
uppgifter 

Annat* Sociala träffar m. studenter - 
personal 

Distans 23,5% 14,6% 6,2% 

Campus 18,1% 7,5% 8,8% 

Totalt 41,6% 22,1% 15,0% 

     
     

 Utvecklingsamtal Tydligare 
ledarskap 

Gemensamma 
aktiviteter 

Regelbundna 
enkät utskick 

Distans 5,3% 2,7% 1,3% 0,9% 

Campus 3,5% 3,5% 3,1% 0,9% 
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Totalt 8,8% 6,2% 4,4% 1,8% 
         *50 stycken individuella svar 
 

 
16. Jag upplever att jag kan påverka och har inflytande över min arbetssituation (studier) i 

sin helhet. 
 
 
 Instämmer ej Instämmer 

delvis  
Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 

Distans 19 51 39 14 
Campus 18 44 30 11 
Totalt 37 95 69 25 
 
 

17. Berätta om dina reflektioner kring god respektive dålig psykosocial arbetsmiljö. 
 
226 stycken individuella svar. 
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Bilaga 2 
Enkät 
 

 
 
 
 
Vad är psykosocial arbetsmiljö? Kort sagt kan man säga att det är den verklighet som du 
möter och upplever varje dag som student. Med denna enkät vill jag nu undersöka den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån studenternas perspektiv, då tidigare undersökningar till stor 
del har skett inom arbetslivet. Förhoppningsvis så kan ditt deltagande till denna undersökning 
ge en ökad förståelse för hur studenternas psykosociala arbetsmiljö ser ut. 
 
Frågeformuläret kommer att användas som underlag för den C-uppsats som kommer att 
skrivas inom ämnet psykologi. Deltagandet är helt frivilligt, och all information som 
tillhandahålls kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 
 
 
Vid frågor eller synpunkter kan kontakt ske via It´s learning, meddelande skickas till akronym 
anjy10. 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Ann-Louise Johansson 
SAGLU10 
 
Handledare: 
Erik Lindström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Psykosocial arbetsmiljö 
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1.Är du man eller kvinna? 
 

 Man  Kvinna  
 

2. Ålder? 
 

_____år 
  

3.Hur studerar du? 
 

 Distans  Campus  
                                   
 
       4.  Vad är skälet till vald studieform? 
 

             Jobb                     Utlandsvistelse                Familj  
 

             
Social gemenskap

     Annat:________________________________________  
 
               
        5.  Hur beskriver/upplever du ditt val av studieform? 

 
        Kommentar:_______________________________________________________ 
 
        _________________________________________________________________ 

 
 
         6. Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 
 
  Kommentar:________________________________________________________ 
  
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 

    7.  Upplever du stress i samband med dina studier? 
 
   Instämmer                                                                                            Instämmer 
   ej                   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    helt 
 
 

               I så fall, vad är stressande?____________________________________________ 
             
               __________________________________________________________________ 
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8. Följande ger mig trygghet i mina studier: 
 

Markera de tre viktigaste 

         
                    

9. Känner du att du får det stöd och den respons (feedback) som du behöver, och vill ha i 
från handledare/lärare, och student kolleger? 
 

 Instämmer ej              

 Instämmer delvis  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer helt  
 
 

 10. Stämmer arbetsmängden och arbetstempot med dina förväntningar i  
       relation till kursbeskrivningen/programbeskrivningen? 
 

Instämmer                                                                                            Instämmer 
ej                   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    helt 
          

 
11. Känner du dig ensam i dina studier? 
 

 Instämmer ej              

 Instämmer delvis  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer helt  
 

12. Stämmer arbetsuppgifterna och tentorna/examinationerna med dina förväntningar i  
relation till kursbeskrivningen/programbeskrivningen? 
 
Instämmer                                                                                            Instämmer 
ej                   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    helt 

13. Du träffar kurskamrater? 
 

       

      
Klara förväntningar

                   Tydligt ledarskap               
 

                Respons och feedback             Rimliga krav på arb. uppgifter  
 

                Social gemenskap                    Rimliga krav på tentor/examinationer  
 

                Bra föreläsningar                    
Tydliga instruktioner
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 Instämmer ej              

 Instämmer delvis  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer helt  
                

 
14. Känner du att du har de förkunskaper som krävs och behövs för att klara av dina    

studier? 
 

           Instämmer ej              

 Instämmer delvis  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer helt               
 
       15. Vilka åtgärder tror du skulle kunna förbättra din psykosociala arbetsmiljö som  
              student? 
 

            
Utvecklingssamtal

                           
Tydligare ledarskap

 

            
Regelbundna enkät utskick

                 
Gemensamma aktiviteter

 
 

            

Tydligare instruktioner då det 
gäller arb. uppgifter

       

Sociala träffar med studenter och 
personal

  
 
                
  Annat_____________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________ 
 
 

16. Jag upplever att jag kan påverka och har inflytande över min arbetssituation (studier)   
   i  sin helhet. 

 

              Instämmer ej              

   Instämmer delvis  

   Instämmer till stor del  

              Instämmer helt                                       
         

17. Berätta om dina reflektioner kring god respektive dålig psykosocial arbetsmiljö. 
 



 41 

 Kommentar:_________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________________ 
   
 
   
  TACK!                  
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