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Förord 
Bakgrund  
Idén bakom undersökningen om stress kom 2014/2015. Detta projekt plockades senare upp i 
Studiesociala utskottet (STUDS). Under vårterminen 2016 skickades en enkät ut till studenterna vid HT 
angående stress. Denna fick 386 svar och perioden där svar registrerades var mellan slutet av mars till 
slutet av maj. HT har ca 5000 studenter, vilket ger en svarande grad om ca 7,7%. Det studiesociala 
utskottet, under verksamhetsår 16/17, fick enkätsvaren och skulle skriva en rapport om resultatet av 
undersökningen. När verksamhetsåret var slut hade STUDS skrivit på rapporten, dock hade utskottet 
även valt att fokusera på andra åtaganden som gjorde att rapporten inte färdigställts och lämnats vidare till 
STUDS verksamhetsår 17/18.  
 

Bedömning av material 
I den påbörjade rapporten presenteras syftet: ”Syftet med undersökningen är att kartlägga i vilken utsträckning 
studenterna vid HT-fakulteterna känner sig stressade och ifall stressnivån går att koppla till mängden aktiv studietid eller 
engagemang utanför studierna. Kartläggningen ska senare fungera som underlag för fakulteten att ta hänsyn till i framtida 
planering av studier, men även som ett underlag för studenterna själva och skapa förståelse kring stress och studier i 
korrelation”.  
 
Själva enkäten upplever vi svår att dra några generella slutsatser från. Frågan ställs om studenterna mått 
dåligt av stress, men enkäten frågar inte i vilken grad studier eller sociala engagemang bidrar till hur de 
mår av stress. Det finns flera faktorer som bidrar till stress, skola och sociala engagemang kan vara bland 
dem, men det är inte de enda faktorerna. Detta gör att vi inte kan dra slutsatser om ifall antalet 
kontakttimmar eller sociala engagemang bidrar till negativ stress, bara att de som har färre kontakttimmar 
är mer/mindre benägna att må dåligt av stress. Enkäten frågar inte heller hur mycket aktiv studietid 
studenterna lägger ner, det som frågas är hur många av kontakttimmarna som utnyttjas, eller om 
kurslitteraturen hinns med. Dessa faktorer är del av den aktiva studietiden, men studietiden innefattar 
även andra former av egenstudier, varför rapporten inte kan svara på syftet enligt ovan.   

 
Slutsats.  
Som undersökningen är formulerad kan vi inte med denna rapport svara på syftet ”att kartlägga i vilken 
utsträckning studenterna vid HT-fakulteterna känner sig stressade och ifall stressnivån går att koppla till mängden aktiv 
studietid eller engagemang utanför studierna”. Detta då det inte ställs en fråga som gör att de kan länkas 
samman. Detta innebär att syftet behöver formuleras om, något som är svårt då tiden gjort att mycket av 
processen gått förlorad. Det Studiesociala utskottet för verksamhetsår 17/18 består för närvarande av två 
ledamöter och en ordförande vilket vidare gör att arbetets omfång bedöms för omfattande för nuvarande 
sammansättning av utskottet. Vår bedömning är därför att Studiesociala utskottet verksamhetsår 17/18 
ska avsluta projektet om stress med att sammanställa resultatet, men inte göra en stor rapport av 
materialet och istället fokusera på andra projekt kopplade till studenternas arbetsmiljö.  

 
Lovisa Tillström 

Theresa Fuchs 
Anna Johansson 

Studiesociala Utskottet 17/18  
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Inledning 

En av de viktigaste faktorerna för att en student ska kunna prestera i sina studier är en sund 
psykisk hälsa. Ett hinder för en sund psykisk hälsa är negativ stress. Dagligen hör en hur 
studenter säger att de är stressade i sina studier och att det är svårt att hinna med allting som 
krävs och förväntas. 
 
Studiesociala utskottet i Humanistiska och teologiska studentkåren har därför jobbat med detta 
projekt för att kartlägga var stressen ligger hos våra studenter. Detta är första gången som 
studiesociala utskottet gjort en undersökning likt denna och vi är av åsikten att det är av stor vikt 
att faktiskt sätta fingret på vad det är som gör att våra studenter känner sig stressade. Vi har 
undersökt om det går att kartlägga om socialt engagemang och tiden för studier hänger ihop med 
stress hos studenter. Resultatet av denna undersökning presenteras i denna summering.  

Syfte och avgränsningar 
Syftet med undersökningen är att kartlägga i vilken utsträckning studenterna vid HT-fakulteterna 
känner sig stressade och ifall stressnivån går att koppla till mängden studietid eller engagemang 
utanför studierna. Kartläggningen ska senare fungera som underlag för fakulteten att ta hänsyn 
till i framtida planering av studier, men även som ett underlag för studenterna själva och skapa 
förståelse kring stress i korrelation med studier och sociala engagemang.  
 
Vi har valt att avgränsa oss till studenter vid HT-fakulteterna som studerat minst en termin vid 
fakulteten. Utöver detta har vi även avgränsat oss genom att exkludera doktorander från 
undersökningen då dessa ses som anställda i lagens mening. 

Metod 
Genomförandet av projektet har skett genom en enkätundersökning som skickades till studenter 
genom studievägledare på HT-fakulteternas institutioner. Resultatet har sammanställts av 
studiesociala utskottet och presenteras i denna rapport.  
 
Enkäten skickades till studenterna av studievägledare under vårterminen 2016. Enkäten 
öppnades upp för svar i februari och den stängdes under maj. Under dessa fyra månader svarade 
386 studenter på enkäten. Avgränsningar på cirka 10% skedde efter vid vi nämnde ovan. Bilaga 1 
kan man se ut enkäten såg ut. 
 
Vi har valt att inte ta med fråga 5 i denna summering av resultatet, då vi i efterhand inte ansåg att 
denna fråga var relevant för syftet.  
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Kritik  
Undersökningen har en svarandegrad om 7,7% vilket gör att det går att fråga sig om materialet 
kan användas för att dra några generella slutsaster för HT studenter. Däremot bedömer vi 
underlaget tillräckligt stort för att kunna dra slutsaster gällande de svarande studenterna.  
 
Enkäten ställer inte heller frågan om studierna eller det sociala engagemanget bidrar till stressen 
vilket gör att vi inte kan dra slutsatser specifikt om detta.  
 

Resultat av enkäten 
 
Fråga 13 Har du mått dåligt på grund av stress under det senaste halvåret? 

Ja, ofta 36,3% 

Ja, ibland 31,7% 

Vid något enstaka tillfälle 22,4% 

Nej  10,6% 

 
 
För att skapa en övergripande bild av hur utbrett negativ stress är ställdes frågan ”Har du mått 
dåligt på grund av stress under det senaste halvåret?”. Resultatet visar att mer än var tredje 
svarande student har ofta mått dåligt på grund av stress under den senaste terminen. 31,7% av de 
svarande studenterna har ibland mått dåligt på grund av stress. Andelen som inte mått dåligt av 
stress eller gjort det vid något enstaka tillfälle är också en tredjedel. Resultatet ovan visar på att 
den negativa stressen är utbredd bland studenterna. Enbart var tionde student uppger att hen 
inte mått dåligt på grund av stress det senaste halvåret.  
 

Stress och bakgrundsinformation  
 
Fråga 1: Vilket kön identifierar du dig som? 
 
Totalt fördelade sig svaren sig följande: 

Kvinna 68,6% 

Man 28,9% 

Könsöverskridande identitet / Vill ej uppge 2,3% 

 
I gruppen som angett att de identifierar sig som kvinna har 73% angett har att de har mått dåligt 
på grund av stress ofta eller ibland (40,2 procentenheter ofta och 32,8 procentenheter ibland). 
Resterande 27% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
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I gruppen som angett att de identifierar sig som man har 55,8% angett har att de har mått dåligt 
på grund av stress ofta eller ibland (27,9 procentenheter ofta och 27,9 procentenheter ibland). 
Resterande 44,2% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte vill uppge kön eller har en könsöverskridande identitet har 
44,4% angett har att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (33,3 procentenheter 
ofta och 11,1 procentenheter ibland). Resterande 55,6% har antingen inte alls mått dåligt på 
grund av stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress 

Har ibland mått dåligt 
av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Kvinnor 40,2% 32,8% 27% 

Män 27,9%  27,9% 44,2% 

Ville ej uppge / 
Könsöverskridande 
identitet 

33,3% 11,1% 55,6% 

 
 
Fråga 3: Hur många terminer utöver den pågående har du läst tidigare? 
 
Totalt fördelade sig svaren följande: 
 

1-3 terminer 38,1% 

4-6 terminer 27,5% 

7-9 terminer 19,4% 

10+ terminer  15% 

 
 
I gruppen som angett att de studerat 1-3 terminer har 67,9% angett har att de har mått dåligt på 
grund av stress ofta eller ibland (39,4 procentenheter ofta och 28,5 procentenheter ibland). 
Resterande 32,1% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de studerat 4-6 terminer har 72,2% angett har att de har mått dåligt på 
grund av stress ofta eller ibland (44,4 procentenheter ofta och 27,8 procentenheter ibland). 
Resterande 27,8% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
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I gruppen som angett att de studerat 7-9 terminer har 54,3% angett har att de har mått dåligt på 
grund av stress ofta eller ibland (22,9 procentenheter ofta och 31,4 procentenheter ibland). 
Resterande 45,7% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de studerat 10+ terminer har 75,8% angett har att de har mått dåligt på 
grund av stress ofta eller ibland (38,4 procentenheter ofta och 37,4 procentenheter ibland). 
Resterande 24,2% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress 

Har ibland mått dåligt av 
stress 

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

1-3 terminer  39,4% 28.5% 32,1% 

4-6 terminer 44,4%  27.8% 27,8% 

7-9 terminer 22,9% 31.4% 45,7% 

10+ terminer 38,4%  37.4% 24,2% 

 

Stress och studier 
 
Fråga 4, 5, 6, 7 och 8 i enkäten behandlar förhållandet mellan stress och studier. De områden 
som tas upp är kontakttimmar (fråga 4, 6 och 7) och kurslitteratur (fråga 8).  
 
Fråga 4 Är du nöjd med mängden kontakttimmar (d.v.s föreläsningar, seminarier m.m) du 
erbjuds? 
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  

 

Mycket nöjda 25% 

Ganska nöjda 45,6% 

Ganska missnöjda 23,3% 

Mycket missnöjda  6,1% 

 
 

I gruppen som angett att de är mycket nöjda med mängden kontakttimmar har 58,9% angett att 
de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (22,2 procentenheter ofta och 36,7 
procentenheter ibland). Resterande 41,1% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
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I gruppen som angett att de är ganska nöjda med mängden kontakttimmar har 70,2% angett att 
de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (43,3 procentenheter ofta och 26,9 
procentenheter ibland). Resterande 29,8% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de är ganska missnöjda med mängden kontakttimmar har 71,4% angett 
att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (38,1 procentenheter ofta och 33,3 
procentenheter ibland). Resterande 28,6% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de är mycket missnöjda med mängden kontakttimmar har 63,6% angett 
att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (40,9 procentenheter ofta och 22,7 
procentenheter ibland). Resterande 36,7% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle 
 
 
I allt kan andelen personer som mått dåligt på grund av stress i de olika grupperna sammanfattas 
enligt följande tabell:  
 

 Har ibland mått 
dåligt på grund av 
stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Mycket nöjda 22,2%  36,7% 41,1% 

Ganska nöjda 43,3% 26,9% 29,8% 

Ganska 
missnöjda 

38,1%  33,3% 28,6% 

Mycket 
missnöjda 

40,9% 22,7% 36,7% 

 
 
Slutsats: Resultatet visar på att de som är  mycket nöjda med mängden kontakttimmar de har 
känner sig mindre stressade, vilket blir extra tydligt om man endast tittar på andelarna som svarat 
att de ofta känner sig stressade. Däremot finns det inget i undersökningen som talar på att de 
som är mycket missnöjda skulle vara de mest stressade. 
 
Fråga 6 Hur stor del av kontakttimmarna som du erbjuds utnyttjar du? 
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  

 

Utnyttjar nästan alla eller alla 71,6% 
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Utnyttjar de flesta 19,2% 

Utnyttjar några få 3,1% 

Nästan inga, eller inga utnyttjas 1,7% 

 
 

I gruppen som angett att de utnyttjar nästan alla eller alla kontakttimmar som erbjuds har 67,1% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (35 procentenheter ofta och 32,1 
procentenheter ibland). Resterande 32,9% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de utnyttjar de flesta kontakttimmar som erbjuds har 71% angett att de 
har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (42 procentenheter ofta och 29 procentenheter 
ibland). Resterande 29% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de utnyttjar några få kontakttimmar som erbjuds har 90,9% angett att 
de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (54,5 procentenheter ofta och 36,4 
procentenheter ibland). Resterande 9,1% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de utnyttjar nästan inga eller inga kontakttimmar som erbjuds har 20% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (20 procentenheter ofta och 0 
procentenheter ibland). Resterande 80% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller 
endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I allt kan andelen personer som mått dåligt på grund av stress i de olika grupperna sammanfattas 
enligt följande tabell:  
 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Alla (nästan) 35% 32,1% 32,9% 

De flesta 42%  29% 29% 

Några få 54,5% 36,4% 9,1% 

Inga (nästan) 20%  0% 80% 

 
 
Slutsats: Då antalet respondenter som går på några få eller inga föreläsningar är så pass få ar det 
svårt att dra några slutsatser i denna grupp. Av de studenter som utnyttjar alla, nästan alla eller de 
flesta kontakttimmarna mår majoriteten av studenterna dåligt av stress. Detta visar på att 
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nyttjande av kontakttimmar inte nödvändigtvis minskar den negativa stressen. Däremot kan en 
inte dra slutsatsen att nyttjande av kontakttimmar bidrar till den negativa stressen.  
 
 
Fråga 7 Hur viktiga anser du att kontakttimmarna är för dina studier?.  
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  

 

Väldigt viktiga 73,6% 

Ganska viktiga 22,5% 

Inte särskilt viktiga  2,8% 

Inte alls viktiga  1,1 % 

 
 

I gruppen som angett att de tycker att kontakttimmarna är mycket viktiga har 68,7% angett att de 
har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (37 procentenheter ofta och 31,7 
procentenheter ibland). Resterande 31,3% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de tycker att kontakttimmarna är ganska viktiga har 70,4% angett att de 
har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (38,3 procentenheter ofta och 32,1 
procentenheter ibland). Resterande 29,6% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte tycker kontakttimmarna är särskilt viktiga har 40% angett att de 
har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (20 procentenheter ofta och 20 procentenheter 
ibland). Resterande 60% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I allt kan andelen personer som mått dåligt på grund av stress i de olika grupperna sammanfattas 
enligt följande tabell:  
 
Notera: Då antalet respondenter som ansåg att kontakttimamrna inte var särskilt viktiga eller 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Väldigt viktiga 37%  31,7% 31,3% 

Ganska viktiga 38,3%  32,1% 29,6% 

Inte särskilt 
viktiga 

20% 20% 60% 

Inte alls viktiga 33% 0% 67% 
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inte alls viktiga är så pass få går det inte att dra slutsatser utan detta.  
 
 
 
Fråga 8 Hinner du läsa all kurslitteratur du förväntas läsa?  
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  

 

Hinner läsa allt 20% 

Hinner skumma eller läsa det mesta 43,6% 

Hade hunnit läsa allt eller det mesta om 
de hade lagt ner mer tid på det 

23,6% 

Hinner inte läsa all litteratur 12,8% 

 
 

I gruppen som angett att de hinner läsa allt har 50% angett att de har mått dåligt på grund av 
stress ofta eller ibland (15,3 procentenheter ofta och 34,7 procentenheter ibland). Resterande 
50% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid något enstaka 
tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de hinner skumma eller läsa det mesta har 65,8% angett att de har mått 
dåligt på grund av stress ofta eller ibland (34 procentenheter ofta och 31,8 procentenheter 
ibland). Resterande 34,2% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de hade hunnit läsa allt eller det mesta om de hade lagt ner mer tid på 
det har 75,3% angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (42,4 
procentenheter ofta och 32,9 procentenheter ibland). Resterande 24,7% har antingen inte alls 
mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte hinner läsa all litteratur har 89,1% angett att de har mått dåligt 
på grund av stress ofta eller ibland (67,4 procentenheter ofta och 21,7 procentenheter ibland). 
Resterande 10,9% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 
I allt kan andelen personer som mått dåligt på grund av stress i de olika grupperna sammanfattas 
enligt följande tabell:  
 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Hinner läsa allt 15,3 % 34,7% 50% 
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Hinner 
skumma/läsa 
allt 

34% 31,8% 34,2% 

Hade hunnit 
läsa allt eller det 
mesta om de 
hade lagt ner 
mer tid på det 

42,4% 32,9%  24,7% 

Hinner inte 67,4% 21,7% 10,9% 

 
 
Slutsats: De som hinner läsa all kurslitteratur tenderar vara mindre benägna att må dåligt av 
stress. Två av tre studenter anser att de hinner skumma eller läsa all litteratur, eller hade hunnit 
läsa allt om de lagt ned mer tid på det. Av de som inte hinner läsa kurslitteratur är övervägande 
majoritet stressade ofta eller ibland. Andelen som inte hinner läsa kurslitteraturen är liten till 
antalet respondenter, vilket gör det svårt att dra slutsatsen att kurslitteraturen är det som gör 
studenterna stressade.  
 

Stress och engagemang  
De frågor på fråga 9, 10, 11 och 12 handlar om stress och engagemang. Mer specifikt om 
studentens engagemang utanför studier, hur studenten prioriterar i frågan och hur man ser på 
tidsanvändningen allmänt. 
 
Fråga 9 Hur mycket tid som läggs på andra engagemang (t.ex studentkår, nation, AF, politiskt, 
föreningsverksamhet etc.)? 
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  
 

Lägger mycket tid på engagemang utanför 
studierna  

12,5% 

Lägger ganska mycket tid på engagemang 
utanför studierna 

23,9% 

Lägger ganska lite tid på engagemang utanför 
studierna 

34,7% 

Är inte engagerade utanför studierna 28,9% 

 
 
I gruppen som angett att de lägger mycket tid på engagemang utanför studierna har 80% angett 
att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (28,9 procentenheter ofta och 51,1 
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procentenheter ibland). Resterande 20% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller 
endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de lägger ganska mycket tid på engagemang utanför studierna har 
62,8% angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (25,6 procentenheter ofta 
och 37,2 procentenheter ibland). Resterande 37,2% har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de lägger ganska lite tid på engagemang utanför studierna har 64% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (39,2 procentenheter ofta och 
24,8 procentenheter ibland). Resterande 36% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, 
eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte är engagerade utanför studierna har 72,2% angett att de har 
mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (46,2 procentenheter ofta och 26 procentenheter 
ibland). Resterande 27,8% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I allt kan andelen personer som mått dåligt på grund av stress i de olika grupperna sammanfattas 
enligt följande tabell:  
 

 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress 

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Mycket tid 28,9%  51,1% 20% 

Ganska mycket 
tid 

25,6%  37,2% 37,2% 

Ganska lite tid 39,2%  24,8% 36% 

Ingen tid 46,2% 26%  27,8% 

 
 
 
Slutsats: Övervägande del av undersökningsdeltagarna lägger lite eller ingen tid på engagemang 
utanför sina studier. Dessa tenderar också att ofta uppleva sig stressade. Noterbart är dock att 
undersökningen inte berör andra typer av engagemang som ex. extrajobb. Det som är intressant 
att notera är att de som i större utsträckning är aktiva utanför sina studier tenderar att inte vara 
stressade lika ofta som de som inte har sociala engagemang vid sidan av studierna.  
 
Fråga 10 Prioriterar du föreläsningen om den krockar med ditt övriga engagemang?.  
 
Totalt fördelade svaren sig enligt följande:  
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Prioriterar alltid föreläsningen 35,8%  

Prioriterar oftast föreläsningen  35,8% 

Prioriterar sällan föreläsningen  10% 

Prioriterar aldrig föreläsningen 2,2% 

Har inga övriga engagemang  16,1% 

 
 
I gruppen som angett att de alltid prioriterar föreläsningen har 62,8% angett att de har mått 
dåligt på grund av stress ofta eller ibland (31,8 procentenheter ofta och 31 procentenheter 
ibland). Resterande 37,2% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de oftast prioriterar föreläsningen har 74,5 % angett att de har mått 
dåligt på grund av stress ofta eller ibland (38,8 procentenheter ofta och 35,7 procentenheter 
ibland). Resterande 25,5% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de sällan prioriterar föreläsningen har 61,2% angett att de har mått 
dåligt på grund av stress ofta eller ibland (30,6 procentenheter ofta och 30,6 procentenheter 
ibland). Resterande 38,8% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de aldrig prioriterar föreläsningen har 50% angett att de har mått dåligt 
på grund av stress ofta eller ibland (25 procentenheter ofta och 25 procentenheter ibland). 
Resterande 50% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid 
något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte har några övriga engagemang utanför studierna har 72,4% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (48,3 procentenheter ofta och 
24,1 procentenheter ibland). Resterande 27,6% har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 

 Har ofta mått 
dåligt på grund 
av stress 

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress 

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Alltid prioriterar 
föreläsningen 

31,8% 31% 37,2% 

Oftast prioriterar 
föreläsningen 

38,8% 35,7% 25,5% 

Sällan prioriterar 
föreläsningen 

30,6% 30,6% 38,8% 
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Aldrig prioriterar 
föreläsningen 

25% 25% 50% 

Har inga övriga 
engagemang 

48,3% 24,1%  27,6% 

 
 
 
Slutsats: Vad vi kan se av detta är att kontakttimmarna generellt sett prioriteras över det sociala 
engagemanget. Ett intressant resultat att titta på är att gruppen som inte några övriga 
engagemang tenderar att vara mer benägna att må dåligt av stress. Detta resultat skulle därför 
kunna visa på att det inte är det sociala engagemanget som ensamt är en stressfaktor.  
 
 
Fråga 11: Hur ser du på din tidsanvändning? 
 

Upplever att studierna går ut över övriga 
engagemang 

21,1% 

Upplever att övriga engagemang går ut över 
studierna 

15,8% 

Upplever att inget går ut över det andra 42,2% 

Är inte engagerade utanför studierna 20,8% 

 
 
I gruppen som angett att de upplever att studierna går ut över övriga engagemang har 85,5% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (56,6 procentenheter ofta och 
28,9 procentenheter ibland). Resterande 14,5% har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de upplever att övriga engagemang går ut över studierna har 82,5% 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (35,1 procentenheter ofta och 
47,4 procentenheter ibland). Resterande 17,5% har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de upplever att inget går ut över det andra har 53,9% angett att de har 
mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (23 procentenheter ofta och 30,9 procentenheter 
ibland). Resterande 46,1% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort 
det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte är engagerad har 68% angett att de har mått dåligt på grund av 
stress ofta eller ibland (45,3 procentenheter ofta och 22,7 procentenheter ibland). Resterande 
32% har antingen inte alls mått dåligt på grund av stress, eller endast gjort det vid något enstaka 
tillfälle. 
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 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress  

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress 

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Studier går ut 
över övriga 
engagemang 

56,6 %  28,9% 14,5 % 

Övriga 
engagemang går 
ut över 
studierna 

35,1 %  47,4% 17,5 % 

Inget går ut 
över det andra 

23%  30,9% 46,1% 

Inte engagerad 45,3%  22,7%  32% 

 
 
Slutsats: Den svarsgrupp där studenterna är mest benägna att må dåligt av stress är de som 
upplever att det ena går ut över det andra. Antingen så att studierna går ut över engagemanget 
eller att engagemanget går ut över studierna. De studenter som upplever att inget går ut över det 
andra tenderar att vara mindre benägna att må dåligt utav stress. Detta resultat visar på att 
faktorer inte kan isoleras när det gäller stress.  
 
Fråga 12 Skulle du engagera dig mer utanför studierna om de tog upp mindre tid?  
 

Ja  48,6% 

Nej 51,4%  

 
 
I gruppen som angett att de skulle engagera sig mer om studierna tog upp mindre tid har 74,9 % 
angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (46,3 procentenheter ofta och 
28,6 procentenheter ibland). Resterande 25,1 % har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
 
I gruppen som angett att de inte skulle engagera sig mer om studierna tog upp mindre tid har 
61,7% angett att de har mått dåligt på grund av stress ofta eller ibland (27,6 procentenheter ofta 
och 24,1 procentenheter ibland). Resterande 38,3% har antingen inte alls mått dåligt på grund av 
stress, eller endast gjort det vid något enstaka tillfälle. 
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 Har ofta mått dåligt 
på grund av stress 

Har ibland mått dåligt på 
grund av stress  

Har inte eller endast vid 
något enstaka tillfälle mått 
dåligt på grund av stress 

Ja 28,6%  46.3% 25,1% 

Nej 27,6%  24.1% 38,3% 

 
 
 
Slutsats: Ungefär hälften av de tillfrågade skulle vilja engagera sig mer utanför studierna om de 
tog upp mindre tid. Uppdelningen är ganska jämn, men det är intressant att notera att de som 
skulle vilja engagera sig mer är mer stressade än de som inte skulle vilja det. Detta skulle kunna 
bero på att studenten vill hinna med mer på sin tid än vad som är möjligt.  
 

Avslutning 
 
Undersökningen har visat på att den negativa stressen är utbredd bland studenterna, men att 
ingen enskild grupp kan pekas ut som mer stressad än en annan. Det har inte heller gått att 
plocka ut studierna eller det sociala engagemanget som enskilt bidragande till stressen, utan 
snarare verkar stressen kunna kopplas till balansen mellan ens åtaganden. Andra resultat som går 
att ta med sig från denna undersökning är att nästan alla av de svarande studenterna anser antalet 
kontakt timmar är viktiga för studierna och drygt 70% tenderar att prioritera föreläsningen över 
det sociala engagemanget.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
Enkät från HTS studiesociala utskott läsåret 15/16: 
Den här enkäten handlar om sambandet mellan studier och övriga sociala engagemang. 
 
1. Vilket kön identifierar du dig som? 

_____________________. 
 

2. Hur gammal är du? 
_____________________. 
 

3. Hur många terminer utöver den pågående har du läst tidigare? 
Inga. 
1 – 3. 
4 – 6. 
6 – 9. 
10 eller fler. 
 

4. Är du nöjd med mängden kontakttimmar (dvs föreläsningar, seminarier mm) du erbjuds? 
Ja, mycket nöjd. 
Ja, ganska nöjd. 
Nej, ganska missnöjd. 
Nej, mycket missnöjd. 
 

5. Om nej, varför inte? 
För många kontakttimmar. 
För få kontakttimmar. 
 

6. Hur stor del av kontakttimmarna som du erbjuds utnyttjar du? 
Nästan alla eller alla. 
De flesta. 
Några få. 
Nästan inga eller inga. 
 

7. Hur viktiga anser du att kontakttimmarna du erbjuds är för dina studier? 
Väldigt viktiga. 
Ganska viktiga. 
Inte särskilt viktiga. 
Inte viktiga alls. 
 

 8. Hinner du läsa all kurslitteratur du förväntas läsa? 
Jag hinner läsa allt. 
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Jag hinner skumma eller läsa det mesta. 
Jag hade hunnit läsa allt eller det mesta om jag lade ner mer tid på det. 
Jag hinner inte läsa all litteratur. 
 

9. Hur mycket tid upplever du att du lägger ner på engagemang utanför dina studier? (T.ex. 
studentkår, nation, AF, politiskt, idrotts- eller kulturföreningar etc.) 

Mycket tid.  
Ganska mycket tid. 
Ganska lite tid. 
Jag är inte engagerad i något utanför mina studier. 
 

10. Om en föreläsning som inte är obligatorisk krockar med ditt övriga engagemang (t.ex. 
aktiviteter med kår, nation eller andra organisationer), i vilken utsträckning prioriterar du då 
föreläsningen? 

Jag prioriterar alltid/nästan alltid föreläsningen. 
Jag prioriterar oftast föreläsningen om inte det andra är jätteviktigt. 
Jag prioriterar sällan föreläsningen, om den inte är jätteviktig. 
Jag prioriterar aldrig/sällan föreläsningen. 
Jag är inte engagerad i något utanför mina studier. 
 

11. Hur ser du på din tidsanvändning? 
Mina studier går ut över mitt övriga engagemang. 
Mitt övriga engagemang går ut över mina studier. 
Jag känner inte att det ena går ut över det andra. 
Jag är inte engagerad i något utanför mina studier. 
 

12. Skulle du engagera dig mer utanför studierna om de tog upp mindre tid? 
Ja 
Nej 
 

13. Har du mått dåligt på grund av stress under det senaste halvåret? 
Ja, ofta. 
Ja, ibland. 
Vid något enstaka tillfälle. 
Nej. 


