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Studierelaterad psykisk hälsa bland universitetsstudenter   

– En undersökning bland svenska och nepalesiska studenter  

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Stress- och ångestsjukdomar är ett stigande problem, framförallt bland unga kvinnor. Många 

universitetsstudenter känner sig utmattade, har sömnsvårigheter, finansiella problem samt är rädda 

för att misslyckas akademiskt. Finansiell oro kan vara en stor källa till stress.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka självskattad studierelaterade omgivningsfaktorer samt 

studierelaterad psykisk hälsa bland kvinnliga studenter i Nepal och Sverige. Studien undersökte den 

subjektiva upplevelsen bland variablerna organisationskultur och klimat, interaktion mellan studier 

och privatliv, motivation, studie- och livsglädje samt psykisk hälsa och välmående hos kvinnliga 

nepalesiska och svenska studenter inom den medicinska fakulteten. Vidare avsåg vi att ta reda på 

hur de finansierar sina studier och beskriva svaren överskådligt mellan grupperna samt inom de 

olika variablerna. 

 

Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Material och metod: En modifierad version av QPS Nordic har använts i studien, vilken är 

konstruerad att mäta psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Tjugofem frågor 

har valts, samt en lagts till, gällande hur studenterna finansierar sina studier. Studien beskriver två 

undersökningsgrupper som bestod av 35 nepalesiska kvinnliga studenter från medicinska fakulteten, 

varav två bortfall, samt 35 svenska kvinnliga studenter baserat på den nepalesiska gruppen utifrån 

utbildning, termin och ålder. Medelåldern för grupperna var 22 respektive 23 år. 

 

Resultat 

Alla deltagare i den nepalesiska gruppen finansierar sina studier med hjälp av familjen, utom en 

som angett besparingar. Bland de svenska deltagare får samtliga hjälp av CSN, åtta jobbar extra och 

fyra använder besparingar. Generellt sett följer medelvärdena på frågorna samma mönster i båda 

grupperna. Den nepalesiska gruppen skattade högre än den svenska angående interaktion mellan 

studier och privatliv samt angående motivation. Den svenska gruppen skattade högre gällande 

organisationskultur och klimat, livsglädje samt hälsa och välmående. 

 

Slutsats 

Skillnaden mellan den nepalesiska och svenska gruppen var marginell. Majoriteten av deltagarna 

tycks, enligt självskattningsformulären, må bra. Det bör uppmärksammas att det finns deltagare som 

angivit att de inte längre ser fram emot saker och ting samt inte trivs med sitt nuvarande liv. Det 

borde finnas ett sätt att identifiera studenter som känner så och ge dem stöd. 

 

Nyckelord: Stress, universitetsstudenter, välmående, tvärssnittsstudie, QPS Nordic 

 

 

  



Study-related mental health among university students 

- A research with Swedish and Nepalese students  

 

Abstract 
 

Background 

Stress- and anxiety diseases are an increasing problem, especially among young women. Many 

university students feel exhausted, have sleeping-issues, financial problems and are afraid to fail 

academically. Financial worrying can be a big source of stress.  

 

Objective 

The aim of this study was to examine self-rated study-related environmental factors and study-

related mental health among female students in Nepal and Sweden. The study aimed to describe the 

subjective experience of the variables organizational culture and climate, interaction between 

studies and family, motivation, study and life satisfaction, health and well-being among female 

Nepalese and Swedish students within the Faculty of Medicine. Also, the purpose was to find out 

how they finance their studies and to schematically compare the answers between the groups and 

within the variables. 

 

Design: Quantitative cross-sectional study 

 

Material and methods 

A modified version of the QPS Nordic questionnaire was used in this study. QPS Nordic is 

constructed to measure psychological, social and organizational factors at work. Twenty-five 

questions were selected for this study and one extra added, regarding how the students finance their 

studies. The study describes two groups, consisting of 35 Nepalese female students from the 

Faculty of Medicine, of which two were excluded, and 35 Swedish students based on the Nepalese 

group, regarding education, semester and age. The average age for the groups was 22 and 23 years 

old. 

 

Result 

All participants in the Nepalese group finance their studies with support from their families, except 

for one who wrote “savings”. All of the Swedish participants receive support from the CSN, eight 

also work extra and four are using savings. Generally, the mean was quite consistent between the 

groups on all the questions. The Nepalese group rated higher than the Swedish regarding interaction 

between studies and family and regarding motivation. The Swedish group rated higher regarding 

organizational culture and climate, life satisfaction and health and well-being. 

 

Conclusion 

Generally there was no big difference between the Nepalese and Swedish group. The majority of 

the participants seem to, according to the questionnaire, feel good. It is important to pay attention to 

the fact that there are participants who indicated that they no longer look forward to things and who 

are not satisfied with their present life. There should be a way to identify students who feel this way 

in order to give them support. 

 

Keywords: stress, university students, well-being, cross-sectional study, QPS Nordic 
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Inledning 

Studien är gjord av fysioterapeutstudenter vid Lunds universtitet. Författarna har själva samlat in 

informationen på plats i Dhulikhel, Nepal, samt Lund. Sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa 

är ett ämne författarna finner spännande samt väldigt relevant ur ett fysioterapeutiskt perspektiv (1). 

Det här i kombination med ett stort intresse för andra kulturer har lett fram till val av uppsats.   
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Bakgrund 

Forskning kring livsglädje och vad som gör oss lyckliga har ökat enormt under de senaste tio åren 

(2). Kvinnor löper en två gånger högre risk att drabbas av allvarlig depression än män, och två till 

tre gånger högre risk att drabbas av ångestsjukdomar (3) . I Sverige har andel kvinnor i åldern 16-30 

som beskriver besvär av ängslan, oro eller ångest ökat från nästan var tionde kvinna år 1988 till 

nästan var tredje kvinna år 2008 (4). Författarna till boken ”Women’s mental health”(5) har en 

möjlig förklaring till varför kvinnor oftare drabbas av depression än män. De resonerar kring att 

kvinnor ofta förutsätts att ta hand om andra, bortse från sina egna behov och förväntas att inte agera 

utåt, vilket kan leda till att känslorna vänds inåt istället. De tar även upp att det finns ett starkt 

samband mellan fattigdom och depression bland kvinnor (5). 

 

Stress kan ge uttryck på många olika sätt, varje individ har sitt eget sätt att reagera på stress. Det 

kan vara psykologiskt, fysiskt eller beteendemässigt. Som reaktion på arbetsplatsstressorer kan 

människor uppleva psykologiska symtom som ångest, depression, utbrändhet, otillfredsställdhet, 

emotionell trötthet, frustration, bitterhet, dålig självkänsla och tristess. Personer som upplever 

arbetsrelaterad stress och missnöje uppgår till 26-40 % (6, 7). Några arbetsrelaterade stressfaktorer 

är (7); 

 Arbetsbelastning; för många olika uppgifter och för stora uppgifter.  

 Tvetydighet och inre konflikt; otydlighet i vad uppgiften består av och vad som förväntas av 

individen.  

 Sociala relationer; brist på socialt stöd och oförmåga att skapa goda relationer  

 Kontroll; brist på känsla av egen-kontroll.  

QPS Nordic, General Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at work, är ett 

frågeformulär konstruerat för att kunna mäta psykologiska, sociala och organisatoriska 

arbetsförhållanden. Det används bland annat för forskning inom samband mellan arbetsliv och hälsa 

samt för att ge anställda förutsättningar för att förbättra sin arbetssituation (8). 

 

I en studie av Bitsika et al. identifierades följande samband mellan depression och stress bland 

universitetsstudenter; minskat stöd och kontakt med familj och vänner, minskad egen tid till följd av 

ökade studiekrav (9). Många i studien upplevde att de var utmattade, hade sömnsvårigheter, 

finansiella problem och rädda för att misslyckas akademiskt. I en studie av Ross et al. fann 

författarna att pengar var den näst största källan till stress, efter själva studierna. De fann även att 

bland studenter som fick finansiell hjälp av sina föräldrar kände 59,2 % en ökad stress relaterad till 

familjens ekonomi (10).  

 

Prevalensen för depression hos studerande kvinnor skiljer sig åt i olika studier, 16.1-35.4% (11-14). 

Enligt en studie av Sherina et al. fann de att prevalensen för psykisk stress hos universitetsstudenter 

låg på 42.2% (15). Hos studenter utan tidigare historik av depression fann Alloy et al. att under de 

första tre åren av universitetsstudier utgjorde 16% en hög risk för att drabbas av allvarlig depression 

och 45% utgjorde en hög risk för att drabbas av mild depression (16).  

 

I en studie av Simpson et al.(17) jämfördes depression och livsglädje mellan australiensiska och 

nepalesiska universitetsstudenter. Där kunde de inte se någon skillnad länderna emellan gällande 

depression men däremot framgick det att de australiensiska studenterna upplevde en signifikant, 

p<0.01, större livsglädje som mättes med Satisfaction With Life Scale (SWLS). Författarna 

resonerade kring resultatet i studien och gör en koppling till att den nepalesiska kulturen har 

influenser från österländsk kultur gällande acceptans och att se livet som det är. Det vill säga att 

nepalesiska studenter kan se negativa känslor och lidande som en naturlig del av livet, utan att tolka 

det som något problematiskt (17).  

 

Brutto national produkt (BNP) per capita är ett mått på ett lands ekonomi sett till antal invånare, 

men bedöms inte vara ett korrekt sätt för att mäta invånarnas levnadsstandard. Däremot ger det en 
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indikation på hur den ekonomiska situationen ser ut i ett land och används som ett sätt att jämföra 

välfärden mellan olika länder trots dess brister (18). År 2013 var köpkraftsjusterad BNP per capita i 

Sverige 43 533 US dollar och i Nepal 2244 US dollar (19). 

 

I Sverige får studenter ansöka om studiebidrag samt studielån, med förmånlig ränta, från centrala 

studiestödsnämnden (CSN). Universitetsutbildning är avgiftsfri för medborgare i EU eller EES. 

Studenter har även möjlighet att få bostadsbidrag (20). Studiebidraget är 14100 kr per termin (21), 

ca 1940 US dollar (22). En termin består av 20 veckor. Heltidsstudier innebär ca 40 timmar studier i 

veckan fördelade på föreläsningar och självstudier (23).  

 

I Nepal är universiteten avgiftsbelagda. Sjuksköterskeutbildningen på universitetet i den här studien 

hade år 2013 en avgift på totalt 859 100 nepalesiska rupees (NPR)(24) för fyra år vilket motsvarar 

ungefär 8670 US dollar (22). Avgiften för fysioterapeututbildningen på samma universitet år 2014 

var 945 000 NPR för fyra år (25), ca 9530 US dollar (22). Ett läsår i Nepal ska bestå av minst 180 

arbetsdagar på universitetet. I genomsnitt uppskattas universitetet vara öppet och tillgänglig 188 

dagar per läsår, varav 164 dagar (eller 33 veckor) förväntas vara lärarledda (26).  

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka självskattad studierelaterade omgivningsfaktorer samt 

studierelaterad psykisk hälsa bland kvinnliga studenter i Nepal och Sverige. 

Frågeställningar 

Hur finansierar studenterna sina studier? 

 

Hur ser den subjektiva upplevelsen ut bland variablerna organisationskultur och klimat, interaktion 

mellan studier och privatliv, motivation, studie- och livsglädje, psykisk hälsa och välmående hos 

kvinnliga nepalesiska respektive svenska studenter inom den medicinska fakulteten? 

Metod 

Undersökningsgrupp 

Studien beskriver två undersökningsgrupper som bestod av 35 nepalesiska kvinnliga studenter från 

sjuksköterske- och fysioterapeutprogrammet, samt 35 svenska kvinnliga studenter från dito. Den 

nepalesiska gruppen valdes utifrån bekvämlighetsurval genom att slumpmässigt tillfråga studenter 

från sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet i Nepal om de ville delta i studien. De 

35 första som accepterade att delta i studien, genom informativt samtycke, kom att utgöra gruppen. 

Därefter baserades den svenska gruppen på den nepalesiska med fokus på medicinsk utbildning, 

termin och ålder. Personerna i den svenska gruppen kontaktades via deras universitet. Gruppen 

bestod av de första 35 som uppfyllde kriterierna och accepterade deltagandet i studien via 

informativt samtycke. Inklusionskriterier var kvinna och pågående studier på sjuksköterske- eller 

fysioterapiprogrammet. Exklusionskriterier var inkorrekt ifyllt formulär och under 18 år. Efter 

insamling av data framgick att två deltagare från Nepal var under 18, dessa exkluderades från 

studien. Vid sammanställning av resultat ingick 68 enkätsvar, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskriver undersökningsgrupperna. 

 Åldersintervall Ålder 

genomsnitt 

Sjuksköterske-

programmet 

Fysioterapeut-

programmet 

Termin 

Sverige 19-30 23 22 13 1-6 

Nepal 18-29 22 20 13 1-7 
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Mätinstrument 

Studien baserades på ett frågeformulär utformat från QPS Nordic Monitoring the future work, 

skrivet på engelska. Mätinstrumentet är validitets- och reliabilitetstestat i de nordiska länderna med 

intentionen att det även ska användas internationellt för att stärka de anställdas möjlighet till 

arbetslivsförbättringar. QPS Nordic används främst för att dokumentera arbetslivsförändringar och 

för forskning om samband mellan arbete och hälsa (8). Till studien har en modifierad version 

använts, som författarna utformat, se bilaga 1 (muntlig källa Gunvor Gard professor vid Lunds 

universitet). Den modifierade versionen består av 26 frågor, varav en fråga lagts till av författarna. 

Den adderade frågan handlar om hur de finansierar sina studier. Ordet arbete/arbetsplats har bytts ut 

till studier/skola för att den ska vara lämplig för universitetsstudenter. Variablerna som undersöktes 

var organisationskultur och klimat, interaktion mellan studier och privatliv, motivation, studie- och 

livsglädje, hälsa och välmående. Enkäterna delades ut och samlades in på universiteten i samband 

med accepterat deltagande i studien. Första delen av enkäten bestod av sex bakgrundsfrågor varav 

två visade sig vara irrelevanta och ströks vid sammanställningen, fråga 2 och 6. Frågorna 7-23 i 

enkäten besvarades med gradering 1-5 samt 24-26 graderades 1-4. Sex av frågorna var ställda 

negativt, dessa omvandlades i resultatet, vilket genererade till att alla siffror i resultatet hade samma 

innebörd; det vill säga låg siffra för negativt svar, hög siffra för positivt svar. Variablerna som 

undersöktes är fördelade i enkäten på följande vis; 7-9 organisationskultur och klimat, 10-11 

interaktion mellan studier och privatliv, 12-14 motivation, 15-17 studie- och livsglädje, 18-26 

psykisk hälsa och välmående. 

Analys av data 

Deskriptiv statistik har använts för att sammanställa medelvärden +- standarddeviation för varje 

fråga och variabel på gruppnivå. 

Studiedesign 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Etiska ställningstaganden 

I projektet användes ett redan testat frågeformulär där det inte ställs några personliga frågor som 

kan avslöja deltagarens identitet. Data behandlades på gruppnivå, ingen enskild individ kommer att 

kunna identifieras. Respondenterna blev muntligt informerade om studiens upplägg, syfte, metod, 

att all information behandlas konfidentiellt, vilka som kommer ta del av materialet och att det är 

frivilligt att delta. De tog därefter ställning till om de ville delta eller ej. Då det varken finns risk för 

att påverkas fysiskt eller psykiskt innefattar studien ingen risk för den deltagande individen (27). 
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Resultat 

Medelvärdet för studenternas svar på fråga 7-26 följer i stort sett samma mönster, se figur 1. De två 

gruppernas medelvärde för vardera variabel presenteras i tabell 2.  

 

 
 

 

 

 

 

Finansiering 

I studien framkom att alla deltagare utom en i den nepalesiska gruppen finansierar studierna med 

hjälp av familjen. En av deltagarna svarade att hon finansierar sina studier med hjälp av 

besparingar. I den svenska gruppen tar samtliga studenter hjälp av CSN i form utav bidrag och/eller 

lån, dessutom jobbar åtta studenter extra och fyra använder sig av besparingar. 

Organisationskultur och klimat 

Organisationskultur och klimat ser till i vilken grad studenterna upplever skolmiljön utifrån 

faktorerna stöttande, avslappnad och misstänksam. I Nepal beskriver studenterna klimatet i skolan 

något mer negativt jämfört med de svenska studenterna, sett till medelvärdet för den här variabeln. 

Gällande om miljön är stöttande och avslappnad skattas det till ”Somewhat” i båda grupperna.  

Interaktion mellan studier och privatliv 

Båda grupperna upplever att studiekraven stör privatlivet i högre utsträckning än vad krav från 

familjen stör de studierelaterade aktiviteterna. Den svenska gruppen upplever i genomsnitt att 

familjen stör de studierelaterade aktiviteterna i högre grad, ”Sometimes”, än den nepalesiska, 

”Rather seldom”. För procentuell fördelning i frågorna 10 och 11 se figur 2. 

0

1
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nepal

Sverige

  Sverige Nepal 

 Fråga Medelvärde Medelvärde 

Organisationskultur och klimat  7-9 3,64 3,28 

Interaktion mellan studier och privatliv 10-11 3,03 3,76 

Motivation 12-14 3,98 4,36 

Studie- och livsglädje 15-17 4,04 3,7 

Hälsa och välmående 18-23 3,93 3,68 

Hälsa och välmående (maxvärde 4) 24-26 3,29 3,05 

Tabell 2 De fem variablernas medelvärde i grupperna Sverige och Nepal 

Figur 1 Medelvärde och standarddeviation för Sverige och Nepal fråga 7-26. Fråga 7-23 har 
maxvärde 5 och fråga 24-26 har maxvärde 4. 
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Motivation 

Gällande studiemotivation och att de finner sina studier utmanande skattade båda grupperna högt, 

genomsnittet för de två frågorna är 4,67 för den nepalesiska gruppen samt 4,19 för den svenska 

gruppen. Sett till hur många dagar studenterna känner sig motiverade att gå till skolan är 

spridningen stor inom grupperna, se figur 1 fråga 12-14. Bland de svenska och nepalesiska 

studenterna uppger 26 % respektive 15 % att de känner motivation att gå till skolan färre än tio 

dagar per månad.  

Studie- och livsglädje 

Studenterna från båda grupperna uppger i genomsnitt att de känner sig ”Rather satisfied” med sin 

nuvarande studie- och livsglädje. Gällande frågorna How satisfied are you with your present 

studying och How satisfied are you with your present life uppger i genomsnitt 33 % av de svenska 

studenterna att de är ”Very satisfied”, medan 11 % i den nepalesiska gruppen uppger samma svar. 

För procentuell fördelning på båda frågorna se figur 3 och 4. Synen på det framtida arbetet är näst 

intill identiskt mellan grupperna se figur 1 fråga 17. 

 

  
 

Psykisk hälsa och välmående 

Generellt sett skattar den svenska gruppen något högre än den nepalesiska på frågorna som handlar 

om hur individen klarar att uppnå kraven som ställs från studierna, om individen klarar att möta 

utmaningar hon ställs inför i samband med skolan och om de har en positiv inställning till studierna. 

Den svenska gruppen uppger även att de upplever studierelaterad stress i mindre utsträckning än 

den nepalesiska gruppen, se figur 5. Angående studenternas upplevelse av huruvida de fortfarande 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Figur 3 Fråga 15: How satisfied are you with your 
present studying? 

Figur 4 Fråga 16: How satisfied are you with your 
present life? 

Figur 2 De två kolumnerna till vänster behandlar fråga 10: Do the demands of your studies 
interfere with your home and family life? De två kolumnerna till höger behandlar fråga 11: Do the 
demands of your family or spouse/partner interfere with your study-related activities. 
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tycker om att göra saker de tidigare gjort har båda grupperna i genomsnitt svarat mellan 

”Definitely” och ”Not quite so much”; den nepalesiska gruppen ligger något närmre ”Not quite so 

much”, se figur 6. Fråga 26 lyder: I look forward with enjoyment to things, genomsnittet för båda 

grupperna är mellan ”As much as I ever did” och ”Rather less than I used to”. Den nepalesiska 

gruppen ligger även här något närmre ”Rather less than I used to” än den svenska gruppen, se figur 

7. 
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Figur 5 Fråga 19: Do you feel that kind of study-related stress these days? 

Figur 6 Fråga 24: I still enjoy the things I used to enjoy 

Figur 7 Fråga 26: I look forward with enjoyment to things 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Finansiering 

Alla studenter i Nepal anger att de finansierar sina studier med hjälp av sina familjer, utom en som 

skrivit att hon använder sig av besparingar vilket kan innebära familjens besparingar, det är oklart. 

Som tidigare studier visat har finansiell oro en negativ påverkan både på den psykiska hälsan och på 

studieresultaten. Skolavgiften i Nepal för en fysioterapeutexamen och sjuksköterskeexamen anser vi 

är hög, särskilt om vi jämför med Sverige. I Sverige finns ingen skolavgift, studenten får ett 

generöst bidrag och rätt till ett lån med förmånlig ränta vilket räcker väl till en bra levnadsstandard. 

Det är svårt att jämföra två länder med helt olika levnadsstandard och olika förutsättningar. Det kan 

innebära en stor hjälp för studenterna att få så pass stort ekonomiskt stöd som de får i Sverige. 

Speciellt i relation till studien av Ross et al. som tar upp studieskulder och finansiell oro som en stor 

stressfaktor (9). 

 

Organisationskultur och klimat 

Sett till referensvärdet för organisationskultur och klimat har båda grupperna i den här studien 

skattat lägre (28). På fråga nio angående om studiemiljön kändes avslappnad och bekväm svarade 

båda grupperna i genomsnitt ”Somewhat”, vilket borde varit högre då det är viktigt att ha en bra 

studiemiljö för inlärningsprocessen (29).  

 

Interaktion mellan studier och privatliv 

Den svenska gruppen skattar lägre på båda frågorna gällande interaktion mellan studier och 

privatliv jämfört med den nepalesiska gruppen. I Nepal är det vanligt att studenterna bor 

tillsammans på hostel. Vår uppfattning efter vi träffat både nepalesiska och svenska studenter är att 

det i Sverige är mer fokus på att ha ett aktivt och socialt studentliv medan det i Nepal är mer fokus 

på att endast sköta sina studier och få bra betyg. Generellt tror vi att i Sverige lägger unga mycket 

energi på att följa sociala trender, jämfört med i Nepal, vilket också kan öka stressen och känslan att 

inte hinna med eller räcka till. Vi tror även att behovet av bekräftelse från omgivningen är större och 

att vi förväntas ha ett intressant liv fullspäckat med aktiviteter i större utsträckning i Sverige än i 

Nepal. 

 

Motivation 

Fråga 13 gällande om studenten upplever att studierna är utmanande skattas i genomsnitt högt i 

båda grupperna, med låg spridning. Tanken med frågan är att det ska vara positivt att studierna 

upplevs som utmanande, men för den som har svårt att klara sig igenom studierna kan det ses som 

negativt, om det upplevs som för svårt. Frågan lyder Do you percieve your studies as challenging, 

där ordet challenging kan tolkas både som utmanande och svåra. Det är inte troligt att tolkning på 

olika sätt har påverkat hur studenterna skattat frågan. Om vi hade valt att tolka frågan negativt, hade 

frågan behövt omkodas och medelvärdet för motivation hade sjunkit avsevärt. Det är svårt att 

uppskatta hur många som tolkat frågan negativt eller positivt. Däremot i fråga 12 gällande om 

studenten känner sig motiverad av sina studier är medelvärdet även här väldigt högt, vilket kan tyda 

på att de flesta tolkat fråga 13 som positivt. Det är positivt att en så stor andel från båda grupperna 

känner sig motiverade av sina studier, eftersom motivationen är viktigt för lärande (29). 

 

Studenterna i Nepal förväntas studera 36 veckor per år, sex dagar per vecka och 48 timmar i veckan. 

Deras skolvecka är från söndag till fredag. Därför kan fråga 14 om hur många dagar per månad 

studenten känner sig motiverad att gå till universitet vara missvisande, eftersom de i Nepal har fler 

skoldagar per månad. I Sverige har studenterna ibland ”självstudiedagar” då de inte behöver befinna 

sig på universitetet, vilket ökar skillnaden på antal skoldagar per månad ännu mer. 
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Det är viktigt att tänka på studenter som skattar lågt gällande motivation. Även om medelvärdet 

ligger högt kan det vara viktigt att fånga upp studenter som skattar lågt eftersom bristande 

motivation kan försämra studieresultat (29).  

 

Studie- och livsglädje 

Många fler i den svenska gruppen skattar livsglädje högre än i den nepalesiska. Det kan bero på 

flera faktorer, exempelvis att de svenska studenterna får mer ekonomiskt stöd från staten, att de har 

en större frihet och egenbestämmande, att de studerar färre timmar i veckan och därför har mer 

fritid. Det är svårt att svara på varför det skiljer sig, det går bara att spekulera. Även här känns det 

relevant att fånga upp de studenter som skattar lågt gällande både studie- och livsglädje, vilket i den 

här undersökningen var ca 10 % för båda grupperna.  

 

Gällande framtidsutsikter svarade båda grupperna nästan identiskt. Det var ett högt medelvärde och 

spridningen var snarlik. Det kan tolkas som något väldigt positivt då synen på framtiden har en stor 

inverkan på välmåendet. Hur prognosen för att få jobb efter examen ser ut tror vi kan påverka 

inställningen till sitt framtida arbete. Sjuksköterske- och fysioterapeutyrket kommer troligtvis aldrig 

försvinna från arbetsmarknaden, vilket kan stärka den positiva synen på framtiden. Enligt den 

svenska myndigheten arbetsförmedlingen är prognosen för yrkeskategorierna sjuksköterskor och 

fysioterapeuter i Sverige goda. Bland grundutbildade sjuksköterskor finns det en låg konkurrens 

över hela landet och arbetslösheten inom den här yrkeskategrin är väldigt låg. Framtidsprognosen 

visar även att den kommer förbli låg de kommande 10 åren (30). För Fysioterapeuter i Sverige 

bedöms prognosen vara ”medelgod” till ”god”, vilket innebär att tillgången av fysioterapeuter 

överensstämmer med efterfrågan. Arbetsmarknaden förväntas förbli ”medelgod” även de 

kommande 5-10åren. Prognosen för nyutexaminerade däremot ser lite tuffare ut än för erfarna 

fysioterapeuter (31). Motsvarande prognoser går inte att hitta för Nepal. 

 

Psykisk hälsa och välmående  

Generellt tyder deltagarnas skattningar på ett bra välmående men det är viktigt att inte bara se till 

medelvärdet. Svarsfördelningen visar i vissa frågor en annan bild, speciellt i fråga 19, 24 och 26. 

Betydligt fler i den nepalesiska gruppen beskrev att de upplevde studierelaterad stress, jämfört med 

den svenska gruppen. Vi förväntade oss inte att det skulle skilja sig så mycket mellan grupperna, 

särskilt gällande andelen som skattat rather much och very much. När datainsamlingen i Nepal 

gjordes var samtliga studenter inne i terminens enda examinationsperiod, vilket kan vara en 

anledning att de upplevde stress i högre grad jämfört med de svenska studenterna, som har tentor 

mer utspritt över läsåret. De flesta tycks känna att de kan hantera utmaningarna de ställs inför och 

att de har en positiv inställning, vilket kan vara av stor vikt för att klara av studierna (29). 

Spridningen i fråga 16, om livsglädje, och fråga 24 påminner väldigt mycket om varandra. Det 

skulle kunna hänga ihop; om man är nöjd med sitt nuvarande liv uppskattar man också fortfarande 

det man brukade tycka om. Det är förvånande att spridningen inom grupperna ser så olika ut, 

framförallt i fråga 24. Det kan tyda på att studierna inte tär på de svenska studenterna i lika hög grad 

som på de nepalesiska. Kanske beror det på att de studerar 48 timmar i veckan till skillnad från 

Sveriges 40 timmar i veckan. Det kan även bero på deras ekonomiska situation eller hur de upplever 

studiemiljön. 

 

Totalt i båda grupperna har 12 deltagare skattat att de knappt eller endast lite fortfarande uppskattar 

sådant de brukade tycka om samt knappt eller definitivt mindre ser fram emot saker och ting. 

Procentuellt sett är det låga siffror men det är fortfarande 12 deltagare där vi kan misstänka att de 

inte mår bra. Det är viktigt att fånga upp studenter som mår dåligt och frågorna 24 och 26 kan vara 

av relevans för det ändamålet. Dessa 12 personer utgör 18% av studiens deltagare och enligt Alloy 

et al. riskerar 16% procent av universitetsstudenter att drabbas av allvarlig depression (16). 
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Referensvärden människor i arbetslivet 

Grundarna av QPS Nordic har utformat en användarmanual för frågeformuläret. Under 

utvecklingen sammanställdes referensvärden för de flesta frågorna. Referensvärdena är baserade på 

människor i arbetslivet i de nordiska länderna. Det går därför inte att dra några slutsatser vid 

jämförelse med studenterna, men det kan ge en indikation. Generellt sett är referensvärdena högre 

än studenternas värden. Däremot har den nepalesiska gruppen skattat högre än referensvärdet 

gällande variabeln motivation och den svenska gruppen har skattat högre gällande variabeln studie- 

och livsglädje. Vad gäller variabeln organisationskultur och klimat ligger referensvärdet högre än 

studenternas och vi tolkar det som att det finns utrymme för förbättringar i studiemiljön (28). 

Metoddiskussion 

Frågeformuläret är reliabilitets- och validitetstestat, men vi har valt att modifiera den och använda 

den på en ny målgrupp. Vi anser att QPS Nordic är relevant även för studenter då universitet är en 

arbetsplats och studenterna i studien har det som heltidssysselsättning. Vi har valt att utgå från den 

engelska versionen för att kunna använda samma formulär i Nepal och i Sverige. Det kan vara en 

felkälla att formuläret inte är på modersmålet för något utav länderna, eftersom deltagarna kan tolka 

språkbruket annorlunda än vi gjort. Frågan angående hur många timmar per vecka de lägger på 

studier ströks eftersom den inte var tydlig nog. Efter insamling insåg vi att den kunde tolkas på två 

olika sätt; inklusive skolbaserat lärande eller exklusive skolbaserat lärande samt att frågan inte 

berördes i syfte eller frågeställning. Vid sammanställning av resultatet insåg vi att det hade varit 

intressant att ha med frågor som tar upp om det är studentens eget val att studera samt om de känner 

en oro gällande sin ekonomi. 

 

Grupperna i studien var inte så stora, vilket gör att resultatet inte är tillförlitligt för att kunna dra 

slutsatser beträffande universitetsstudenter i Nepal och Sverige. Däremot kan det ge en indikation. 

 

Svårigheter vi stött på med insamling av data i Nepal var bland annat kommunikation, både före 

och under resan. Svar via mail dröjde, svaren vi fick var otydliga och informationen på internet 

bristfällig. Generellt sett var människorna i Nepal väldigt trevliga och hjälpsamma, men de hade 

ingen brådska med att reda ut våra frågor eller ge raka svar. Mycket beror på kulturella skillnader 

vilket ibland kunde vara frustrerande, särskilt då vi hade begränsat med tid i Nepal. Det har varit 

svårt att få fram både en trovärdig källa och relevant fakta om hur schema och läsår ser ut för 

studenterna i Nepal. Informationen vi har fått fram har framförallt varit via besök i Nepal och 

kontakt med rektorer. 

 

Vid sammansättning av urvalsgrupperna har vi lyckats med en nästan perfekt matchning mellan 

länderna vilket gör resultatet mer pålitligt, vid jämförelse mellan grupperna. Vi är nöjda med 

utformningen av frågeformuläret; lagom stort, relevanta frågor med en logisk följd och bra struktur. 

Förslag till fortsatt forskning 

Om vi skulle göra vidare studier kring studierelaterad hälsa och omgivningsfaktorer tror vi att det 

vore intressant att använda oss av fokusgrupper. Med fokusgrupper kan vi få djupare kunskap om 

vad som ligger bakom exempelvis en hög respektive låg skattning. Vi undviker även felkällor som 

till exempel att en fråga tolkas på olika sätt eller missförstås. Det skulle även vara intressant att 

skapa ett screening-formulär för att fånga upp studenter som mår dåligt och kunna erbjuda åtgärder. 

Vi tror att många har svårt att själva be om hjälp eller se allvaret i sin situation. 

Konklusion 

Alla deltagare i den nepalesiska gruppen finansierar sina studier med hjälp av familjen, utom en 

som angett besparingar. Bland de svenska deltagare får samtliga hjälp av CSN, åtta jobbar extra och 

fyra använder besparingar. Generellt sett följer medelvärdena på frågorna samma mönster i båda 
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grupperna. Den nepalesiska gruppen skattade högre än den svenska angående interaktion mellan 

studier och privatliv samt angående motivation. Den svenska gruppen skattade högre gällande 

organisationskultur och klimat, livsglädje samt hälsa och välmående. Majoriteten av deltagarna 

tycks, enligt självskattningsformulären, må bra. Det bör uppmärksammas att det finns deltagare som 

angivit att de inte längre ser fram emot saker och ting samt inte trivs med sitt nuvarande liv. Det 

borde finnas ett sätt att identifiera studenter som känner så och ge dem stöd. 

 

Vi tycker att det här har varit ett intressant ämne och inriktning för vår C-uppsats och är nöjda med 

resultatet. 

Betydelse/Kliniskrelevans 

Som tidigare nämnts påverkas kroppen fysiskt vid psykiska besvär såsom stress och ångest. Därför 

är den här studien av stor relevans för det fysioterapeutiska kunskapsområdet. 
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QPSNordic, monitoring the future work (modified) 

 
Personal background 

1. Year of birth 

 

 

2. Sex 

 

 

3. Title of education 

 

 

4. How many semesters have you 

studied? 

 

5. How do you finance your 

studies?  

 

 

6. How many hours do you 

usually study per week? 

 

 

Responding to the questionnaire: 

On the following pages you will find questions and statements about how you feel about 

your studying situation. 

 

The purpose of this questionnaire is to make a comparison between students in Nepal and 

students in Sweden. You will remain anonymous throughout the study. 

 

Take your time in answering. Answers to most of the questions are given by circling the 

alternative which best describes your opinion. 

 

 

Organizational culture and climate (3/3) 

 Very 

little or 

not at all 

Rather 

little 

Somewhat Rather 

much 

Very 

much 

7. Encouraging and supportive 

 

1 2 3 4 5 

8. Distrustful and suspicion 

 

1 2 3 4 5 

9. Relaxed and comfortable 

 

1 2 3 4 5 

 

  

Bilaga 1 



   

15 

 

Interactions between work and private life (2/2) 

 Very 

seldom 

or never 

Rather 

seldom 

Sometimes Rather 

often 

Very 

often or 

always 

10. Do the demands of your 

studies interfere with your 

home and family life 

1 2 3 4 5 

11. Do the demands of your family 

or spouse/partner interfere with 

your study-related activities  

1 2 3 4 5 

 

Motivation (3/4) 

 Absolutel

y not 

Rarely Uncertai

n 

Maybe Absolutely 

12. Do you feel motivated by your 

studies 

1 2 3 4 5 

13. Do you perceive your studies 

as challenging 

1 2 3 4 5 

 Less than 

5 days 

5-9 

days 

10-14 

days 

15-20 

days 

More than 

20 days 

14. During how many days per 

month do you feel a strong will 

to go to school 

1 2 3 4 5 

 

Job and life satisfaction (3/3) 

 Very 

dissatisfie

d 

Rather 

dissatisfie

d 

Neither 

satisfied or 

dissatisfie

d 

Rather 

satisfie

d 

Very 

satisfie

d 

15. How satisfied are you with 

your present studying 

1 2 3 4 5 

16. How satisfied are you with 

your present life 

1 2 3 4 5 

 Not at all Only a 

little 

To some 

extent 

Rather 

much 

Very 

much 

17. Do you feel positive about 

the future of your work 

1 2 3 4 5 
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Health and well-being (9/17) 

 Very 

poor 

Rather 

poor 

Moderate Rather 

good 

Very 

good 

18. How do you rate your current 

study ability with respect to 

the mental demands of your 

studying 

1 2 3 4 5 

Stress means the situation when a 

person feels tense, restless, nervous, 

or anxious, or is unable to sleep at 

night because his or hers mind is 

troubled all the time 

 

 

Not at all 

 

 

Only a 

little 

 

 

To some 

extent 

 

 

Rather 

much 

 

 

Very 

much 

19. Do you feel that kind of study-

related stress these days 

1 2 3 4 5 

 Totally 

disagree 

Disagree 

to some 

extent 

Indifferent Agree to 

some 

extent 

Totally 

agree 

20. I can manage what I do at 

school as good as other people 

1 2 3 4 5 

21. I can balance my study-related 

tasks in relation to my 

physical and psychosocial 

capacities 

1 2 3 4 5 

22. I have the capacity to handle 

most of the situations I face in 

school 

1 2 3 4 5 

23. I have a positive attitude to 

my studying 

1 2 3 4 5 

 Definitely Not quite so 

much 

Only a little Hardly at 

all 

24. I still enjoy the things I used 

to enjoy 

1 2 3 4 

 Nearly all 

the time 

Very often Not often Not at all 

25. I feel as if I’m slowed down 

 

1 2 3 4 

 As much 

as I ever 

did 

Rather less 

than I used to 

Definitely 

less than I 

used to 

Hardly at 

all 

26. I look forward with enjoyment 

to things 

1 2 3 4 

 

 

 

 


