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Abstrakt 
Syfte: Denna studie undersöker förekomsten av stress, ångest och depression hos 
sjuksköterskestudenter på ett lärosäte i södra Sverige, och om det förekommer någon 
skillnad i förekomst av stress, ångest och depression mellan termin 1-2 vs. termin 3-4. 
Metod: Totalt 126 sjuksköterskestudenter ingick i studien. Data samlades in med en 
online survey utformad av DASS-21. Chi-square test användes för att jämföra 
grupperna i avseende på symtom. Resultat: Det förekommer lindriga till mycket svåra 
symtom på stress, ångest och depression hos sjuksköterskestudenterna, som mättes till 
respektive 57,9 %, 51,6 % och 55,6 %. Studien fann ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna i symtomen för stress, ångest eller depression (p=0,158, p=0,783, p=0,811). 
Slutsats: Sjuksköterskestudenterna rapporterade höga nivåer av stress, ångest och 
depression under utbildningen och indikerar att insatser som syftar till att reducera och 
förebygga psykisk ohälsa hos sjuksköterskestudenterna bör implementeras.  
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Introduktion 
 

Problemområde 
 

Högre utbildning är förknippat med krav och stress som kan innebära en stor påfrestning och 

utmaning för dagens studenter (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Nästan varannan student 

uppger att de har besvär med nedsatt psykiskt välbefinnande, stress och ångest under 

utbildningstiden (Folkhälsomyndigheten, 2020e). Flera studier indikerar att andelen studenter 

som rapporterar psykiska besvär är högre jämfört med jämnåriga (Andrews & Wilding, 2004; 

Cvetkovski et al., 2012; Winzer et al., 2014), där kvinnliga studenter utgör en grupp med 

högre risker (Cvetkovski et al., 2012; Eisenberg et al., 2013; Said et al., 2013). Att vara en 

högskolestudent, som en sjuksköterskestudent är, innebär en benägenhet att uppleva högre 

nivåer av stress, ångest och depression jämfört med allmänheten (Folkhälsomyndigheten, 

2018a). Psykisk ohälsa hos studenter kan få allvarliga konsekvenser för framtiden i form av 

studieavbrott (Eisenberg et al., 2009), sämre inlärningsförmåga (Dinse et al., 2017), sämre 

studieresultat (Andrews & Wilding, 2004; Eisenberg et al., 2009; Vaez & Laflamme, 2008), 

sämre yrkesberedskap, mindre engagemang, mindre professionalitet i yrket, och kan även leda 

till utbrändhet som kan påverka kvalitén på omvårdnaden (Rudman & Gustavsson, 2012). 

 

Det finns begränsat med forskning kring hur svenska sjuksköterskestudenter upplever stress, 

ångest och depression under utbildningstiden. En turkisk studie som inkluderade 330 

sjuksköterskestudenter visade att 30,0 % hade stressymtom, 24,0 % hade ångestsymtom, och 

20,0 % hade depressionssymtom (Yüksel & Bahadir-Yilmaz, 2019). Under utbildningen 

utsätts sjuksköterskestudenten för olika typer av stress (Cheung et al., 2016). Beroende på 

vilken termin sjuksköterskestudenterna studerade på, upplevde de högre grader av vissa 

stressorer än andra. Dessa stressnivåer skiftade med de erfarenheter som studenterna erhöll 

från programmet (Jimenez et al., 2010). Tidigare studier visar att stress såväl som ångest och 

depression var mer uttalat tidigt i sjuksköterskeutbildningen (Cheung et al., 2016; Fabbris et 

al., 2017; Fornés-Vives et al., 2016; Jimenez et al., 2010; Rathnayake, & Ekanayaka, 2016), 

till exempel har det visat sig att studenter i sitt första år på utbildningen hade högre förekomst 

av stress, ångest och depression i jämförelse med de som gick sitt andra år (Cheung et al., 

2016; Fornés-Vives et al., 2016). Liknande studie i avseende på jämförelse mellan terminer 

med avseende på stress, ångest och depression har inte gjorts på sjuksköterskestudenter i 

Sverige. 
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Bakgrund 
 

Psykisk ohälsa 
 
Det finns ingen vedertagen definition av psykisk ohälsa och därför används begreppet olika 

beroende på vilket sammanhang som råder (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa är en 

övergripande term, ett paraplybegrepp, som innefattar flera psykiska besvär och psykiska 

sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Psykisk ohälsa i benämning, kan därför innefatta 

allt från nedsatt psykiskt välbefinnande till allvarligare former av psykiska sjukdomar eller 

syndrom (Vingård, 2020). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett 

tillstånd av psykiskt välbefinnande och inte bara frånvaro av psykisk ohälsa eller sjukdom 

(World Health Organization [WHO], u.å.). 

 

Psykisk ohälsa kan förekomma i olika svårighetsgrader, till exempel från mildare tillstånd av 

ångest och oro till grav depression, eller andra psykiska tillstånd som kräver hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Psykiska besvär har en långvarig negativ påverkan på funktionsförmågan, 

men inte i den grad att det kan diagnostiseras (Folkhälsomyndigheten, 2020f). Den psykiska 

hälsan och således den psykiska ohälsan kan mätas på olika sätt (Folkhälsomyndigheten, 

2020e). Eftersom begreppet kan definieras olika finns det svårigheter i att mäta förekomst av 

psykisk ohälsa då det kan innehålla olika definitioner beroende på vilket sammanhang som 

råder. I Folkhälsomyndighetens (2018a) nationella folkhälsoenkät, som syftar till att visa hur 

befolkningen mår, analyseras och mäts nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, ångest och 

depression för att undersöka förekomst av självrapporterad psykisk ohälsa. Genom att mäta 

förekomst av självrapporterad stress, ångest och depression kan man uttala sig om psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018a), och är således ett sätt att mäta förekomst av psykisk 

ohälsa. 

 

På samhällsnivå beskrivs psykisk ohälsa som ett problem som medför stora kostnader och 

utmaningar för hälso- och sjukvården (Skärsäter & Wiklund Gustin, 2019). Psykisk ohälsa 

anses vara vår tids stora folkhälsoutmaning, och därför gick regeringen och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) in i en överensstämmelse att anslå 1,7 miljarder svenska 

kronor under 2020, i syfte att främja psykisk hälsa (Aarflot, 2020). På individnivå är 

problemet med förekomst av psykisk ohälsa mångfacetterat och kan leda till konsekvenser 

som isolering, diskriminering och stigmatisering (Alonso et al., 2009; Angermeyer & Dietrich 

2006). Personer med psykisk ohälsa, till exempel besvär med stress, ångest och depression, 



 

 3 

 

har även en ökad risk för att drabbas av somatiska sjukdomar och 70,0 % högre dödlighet 

jämfört med personer utan psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2019). Det krävs preventiva 

åtgärder för att psykisk ohälsa inte ska leda till olika former av somatisk eller psykisk 

sjukdom (Skärsäter & Wiklund Gustin, 2019). 

 

Förekomst av psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa har under det senaste decenniet ökat både bland kvinnor (från 17,0 % till 20,0 

%) och män (från 10,0 % till 14,0 %), och i de flesta ålders- och utbildningsgrupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). En sjuttioprocentig ökning av psykisk ohälsa skedde i 

åldrarna 18-24 år under 2006-2016 (Socialstyrelsen, 2017), vilket även går i linje med 

Callings et al. (2017) studie som under en 25 årsperiod följde personers självrapportering av 

psykisk ohälsa i åldrarna 16-71 år. Den högsta ökningen av självrapporterad psykisk ohälsa 

hittades hos unga vuxna 16-23 år, med en trefaldig ökning hos kvinnor (från 8,9 % till 29,0 

%) och en 2,5 faldig ökning hos män (från 5,0 % till 12,2 %) (Calling et al., 2017).  

 

Ökningen av psykisk ohälsa är störst hos unga vuxna (Folkhälsomyndigheten, 2020b), 

samtidigt som psykiska besvär är vanligare bland unga i Sverige än i andra nordiska länder 

(Bremberg, 2015; Löfstedt, 2017). En av tre unga mellan 16-29 år har besvär av ångest i 

Sverige (Statistiska centralbyrån [SCB], 2020). Under 2020 var stress, ångest och nedsatt 

psykiskt välbefinnande högst förekommande i befolkningen i åldersgrupperna 16-29 år, där 

33,0 % hade förekomst av stress, 66,0 % hade besvär med ångest (Folkhälsomyndigheten, 

2020e) och 25,0 % hade nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2020d).  

 

Fler kvinnor har förekomst av stress (18,0 %) och ångest (49,0 %) än män (stress: 11,0%, 

ångest 33,0 %) (Folkhälsomyndigheten, 2020e). Uppskattningsvis drabbas cirka 25,0 % av 

befolkningen av ångest, och förekommer två till tre gånger mer hos kvinnor än som hos män 

(Socialstyrelsen, 2019). Även depression förekom nästan i dubbel så hög utsträckning hos 

kvinnor som bland män (Folkhälsomyndigheten, 2020e). I Folkhälsomyndighetens rapport, 

rapporterade 11,0 % av kvinnorna i befolkningen depressiva symtom i jämförelse med 

männen, där endast 8,0 % uppgav depressiva symtom (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

 

Tidigare forskning visar att det finns en uppenbar skillnad i hur de olika könen självskattar 

förekomsten av stress, ångest och depression (Eaton et al., 2012; Lidwall & Olsson-Bohlin, 
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2016; Folkhälsomyndigheten, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 2020e). Förekomsten av 

psykisk ohälsa är högre bland kvinnor än män. Det gäller både självrapporterade psykiska 

besvär (kvinnor 20,0 %, män 11,0 %) och även psykiatriska diagnoser inom öppenvård såväl 

som slutenvård (Folkhälsomyndigheten, 2020e). Risken att drabbas av psykisk ohälsa är 

avsevärt högre för kvinnor än för män (Eaton et al., 2012; Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016), 

där kvinnor har 24 procents större risk än män att insjukna i en psykisk sjukdom (Eaton et al., 

2012). 

 

Psykisk ohälsa hos studenter 
 

Psykiska besvär är vanligare bland studenter än jämnåriga i befolkningen och var fjärde 

student uppger att de känner sig stressade (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Av studier utförda 

på universitet i Sverige, uppger 23,0 % av studenterna att de mått psykiskt dåligt på grund av 

sina studier (Holmström, 2018), där Björnemark et al. (2020) fann att 71,0 % av de kvinnliga 

studenterna och 62,0 % av de manliga studenterna mått psykiskt dåligt av sin studiesituation. 

Kvinnliga studenter rapporterade även dubbelt så höga stressnivåer i jämförelse med männen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

 

I jämförelse med yrkesverksamma i samma åldersgrupp har studenter högre frekvenser av 

nedsatt psykiskt välbefinnande (25,0 % vs 16,0 %) (Folkhälsomyndigheten, 2020d), stress 

(25,0 % vs 16,0 %) och där varannan student vs. var tredje yrkesverksam har ångest 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Depression förekom hos 16,0 % av studenterna i jämförelse 

med yrkesverksamma där 14,0 % hade depression (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Studenter 

mår sämre än de yrkesverksamma i samhället med samma åldersgrupp, vilket flera 

internationella studier visar då högre andelar psykisk ohälsa förekommer hos studenter än hos 

jämnåriga icke-studerande (Cvetkovski et al., 2012; Dyrbye et al., 2006; Leahy et al., 2010; 

Winzer et al., 2014) och den allmänna befolkningen (Ibrahim et al., 2013; Rotenstein et al., 

2016). 

 

Stress 
 

Stress definieras som det sätt människans kropp reagerar när den utsätts för krav, utmaning, 

hot eller belastning, vilket påverkar människan såväl kroppsligt som själsligt (Gustafsson & 

Wiklund Gustin, 2019). Det saknas en vedertagen definition av stress trots att det är ett 
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begrepp som har använts sedan länge. Stress är naturligt och kan ha både positiva och 

negativa effekter, men beskrivs som en subjektiv upplevelse som påverkar välmående 

negativt, och har sitt ursprung i situationer som individen inte har resurser till att hantera. 

Kroppens stressystem är väl utvecklat för plötsliga och kortvariga hot. Den långvariga, svåra 

stressen är däremot något som resulterar i minskad energi, trötthet och försämrad 

prestationsförmåga som kan påverka individens förmåga att klara av vardagslivet. Denna nivå 

av stress kan i slutändan leda till depression eller död (Gustafsson & Wiklund Gustin, 2019; 

Wiklund Gustin, 2015). Yrkesgrupper med hög arbetsbelastning och höga krav har en större 

sårbarhet att utveckla stressrelaterad ohälsa (Gustafsson & Wiklund Gustin, 2019). Stress hos 

studenter har skadliga och negativa effekter på inlärning och kognitiv funktion under 

utbildningstiden (Cahill et al., 2003; Lupien & Schramek, 2006; Palmer et al., 2014; 

Saipanish, 2003). 

 

Stress hos sjuksköterskestudenter 
 

Sjuksköterskestudenter upplever både akademisk och klinisk stress (Galvin et al., 2015; 

Jimenez et al. 2010), men även social stress (Galvin et al., 2015). Akademisk stress beskrivs 

som stress som uppstår i samband med skolan genom uppgifter relaterat till utbildningen, 

såsom tentamen, press på att uppnå högre betyg och relationen med lärarna på skolan 

(Jimenez et al., 2010). Högre nivåer av akademisk stress förekommer i första året hos 

sjuksköterskestudenter jämfört med de i sista året (Chan et al. 2009; Kumar & Chew, 2011). 

Galvin et al. (2015) beskriver i en kvalitativ studie att studentens upplevelse av stress ökar i 

samband med uppgifter relaterat till studier, och särskilt mycket då uppgiften sker parallellt 

med VFU:n. Jimenez et al. (2010) rapporterar att klinisk stress till exempel kan uppstå då det 

förekommer dödsfall på VFU:n eller vid brist på kunskap och förmåga att hantera akuta 

situationer. Personalbrist under den kliniska placeringen bidrar även till den kliniska stressen 

vilket gör att sjuksköterskestudenter kan känna sig utsatta eftersom de inte utvecklat förmågan 

att hantera dessa situationer och samtidigt möta patienter i klinisk praxis (Galvin et al., 2015). 

Den sociala stressen uppstår bland annat genom att sjuksköterskestudenter upplever att andra 

studenter inte förstår hur det är att ha studier i samband med en klinisk placering (Galvin et 

al., 2015). 

 

Tidigare studier identifierar att studieår har en avgörande roll i förekomsten av stress hos 

sjuksköterskestudenter (Chan et al., 2009; Cheung et al., 2016; Fornés-Vives et al., 2016; 
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Kumar & Chew, 2011). Forskning visar att högre frekvenser av stress förekommer bland de 

som går i första och andra termin (72,0 %), i jämförelse med de som går i tredje och fjärde 

termin (62,0 %), det kan förklaras genom att studenterna upplever större påfrestningar då 

VFU:n ofta sker parallellt med andra studier (Cheung et al., 2016). Stressen minskar under 

utbildningen och är som högst under första utbildningsåret i jämförelse med det sista året 

(Fornés-Vives et al., 2016). Diaz-Godiño et al. (2019) fann att sjuksköterskestudenter i Peru 

hade en 67,6 procentig prevalens av lindriga till mycket svåra stressymtom. Den vanligaste 

åldersgruppen bland deltagarna var 20-29 år och 36,9 % av dem hade lindriga till mycket 

svåra stressymtom. Mer än två femtedelar av både männen (41,2 %) och kvinnorna (40,0 %) 

självrapporterade lindriga till mycket svåra stressymtom (Diaz-Godiño et al. 2019), men de 

kvinnliga sjuksköterskestudenterna var mer benägna att rapportera stressymtom (33,4 %) än 

de manliga (30,2 %) (Cheung et al., 2016). 

 

Ångest 
 

“Ångest kommer från latinets angustia som betyder trånghet” (Ottosson, 2015, s. 174). Ångest 

är vår känslomässiga upplevelse och reaktion på förväntad eller tänkt fara, och beskrivs som 

ett tillstånd kopplat till tiden, panikkänslor eller rädsla för det absoluta nuet. Ångest kan vara 

allt från en normal reaktion till ett sjukligt tillstånd men är dock något varje människa möter 

förr eller senare i livet. Ångest kan därför fungera som en vägvisare som visar att något inte 

fungerar optimalt (Sjöström & Skärsäter, 2019). Ångestreaktioner initierar både psykiska och 

somatiska reaktioner genom att sinnena skärps och det sker en mobilisering för kamp-, flykt- 

eller frysningsrespons (Sjöström & Skärsäter, 2019). Vid svår ångest kan svårhanterlig oro 

och känslor av att inte kunna hantera tillvaron orsaka svårigheter i att klara av arbete, 

sysselsättning och fungera socialt i det vardagliga livet (Wiklund Gustin, 2015). Svåra 

ångesttillstånd kan även leda till varaktig funktionsnedsättning, sekundära psykiska och 

fysiska komplikationer, och suicid om inte adekvat behandling sätts in (Socialstyrelsen, 

2020). 

 

Ångest hos sjuksköterskestudenter 
 

Internationella studier identifierar ångest bland sjuksköterskestudenter (Cheung et al., 2016; 

Diaz-Godiño et al., 2019; Fabbris et al, 2017). Tidigare studier visar att ålder, kön och 

utbildningsår påverkar förekomst av ångest, där ung ålder (Cheung et al., 2016; Diaz-Godiño 
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et al., 2019), det kvinnliga könet (Cheung et al., 2016) och att befinna sig i första året av 

utbildningen (Fabbris et al., 2017) är faktorer som kan vara risk för ångest. Cheung et al. 

(2016) visar att ångest är vanligare hos yngre sjuksköterskestudenter i Hong Kong, oavsett 

vilken årskurs de går: där hela 51,0 % av den yngre åldersgruppen (18-22 år) rapporterade att 

de har ångestsymtom (Cheung et al., 2016). Kvinnliga sjuksköterskestudenter var mer 

benägna att rapportera ångestsymtom (50,1 %) än manliga (47,3 %) (Cheung et al., 2016). 

Diaz-Godiño et al. (2019) fann i sin studie, att 77,8 % av sjuksköterskestudenterna i Peru hade 

ångestsymtom. Mer än 80,0 % av studenterna i åldern 20 år eller yngre rapporterade lindriga 

till mycket svåra ångestsymtom. I åldrarna 20-29 år fanns en liknande prevalens på över 75,0 

%. En annan internationell studie visar att ångest i högre grad förekom hos första års 

sjuksköterskestudenter med en skillnad på 16 procentenheter i jämförelse med de studenter 

som går sitt sista år (Fabbris et al., 2017).  

 
Depression 
 

Depression kan komma utan utlösande orsak eller utlösas av yttre händelser (Skärsäter, 2019). 

Det kan förlama individens psykiska och såväl fysiska förmåga, och kan ibland förväxlas med 

känslan av nedstämdhet (Rowe, 1993). Personer som utvecklar depression befinner sig ofta i 

pressade livssituationer och olika faktorer kan bidra till depression, där stress är en påtaglig 

faktor. Vid depression uppstår en otillräcklig serotoninomsättning som leder till en biokemisk 

obalans i hjärnan (Skärsäter, 2019). Det som tidigare gav tröst och värme har inte samma 

effekt vid depression (Rowe, 1993). Depression delas in i olika allvarlighetsgrader: lindrig, 

medelsvår och svår eller allvarlig depression. Allvarlighetsgraden har en avgörande betydelse 

för vilka konsekvenser som kan uppstå för individen. Vid lindrig nivå är symtomen få och 

oftast milda medan symtomen vid medelsvår är fler och mer varaktiga. Hos personer med 

svår depression är funktionsförmågan och livskvaliteten kraftig nedsatt, vilket medför stora 

svårigheter att klara vardagslivet och de dagliga aktiviteterna. Nivån kan även leda till 

suicidtankar och psykotiska symtom om den fortgår obehandlad (Socialstyrelsen, 2020). 

 

Depression hos sjuksköterskestudenter 
 

Depression förekommer hos sjuksköterskestudenter (Chen et al., 2015; Cheung et al., 2016; 

Christensson et al., 2011; Diaz-Godiño et al., 2019; Rathnayake & Ekanayaka, 2016; Tung et 

al., 2018), där kvinnliga sjuksköterskestudenter i den yngre åldersgruppen har större 

benägenhet att rapportera depressiva symtom. I en metaanalys som omfattade 8918 
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sjuksköterskestudenter förekom depression hos 34,0 %, där yngre studenter (21-25 år) hade 

högre förekomst av depression (39,0 %) än äldre (<25 år, 18,0 %) (Tung et al., 2018). Årskurs 

är statistiskt signifikant med förekomsten av depression (Rathnayake & Ekanayaka, 2016). 

Studenter i år två av utbildningen rapporterade lägre andel depressiva symtom (14,3 %) än de 

som gick sitt första år (33,7 %) (Cheung et al., 2016), och kan bero på den ökade belastning 

som förekommer då individen börjar studera i kombination med den första långvariga 

praktikplatsen (Cheung et al., 2016). Diaz-Godiño et al. (2019) fann att det förekom 

depression hos 38,8 % av både kvinnliga och manliga sjuksköterskestudenter i Peru (Diaz-

Godiño et al., 2019). Manliga sjuksköterskestudenter i Hong-Kong tenderar att rapportera 

högre andel depressiva symtom (38,5 %) än kvinnliga studenter (33,8 %) (Cheung et al., 

2016). I studien av Christensson et al. (2011) hade 16,0 % av sjuksköterskestudenter 

depressiva symtom. I en internationell studie hade 33,0 % av sjuksköterskestudenterna 

depressiva symtom som var korrelerad till stress och ångest (Chen et al., 2015).  

 

Sjuksköterskeutbildning I Sverige 
 

Omvårdnadsarbetet är historiskt sett ett övervägande kvinnligt yrke. Könsklyftan inom 

sjuksköterskeyrket var under 2018: 89,0 % kvinnor och 11,0 % män av sjuksköterskorna 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2018). Liknande könsfördelning sågs bland ansökningarna 

till sjuksköterskeprogrammet inför höstterminen 2019, där 84,0 % bestod av kvinnor och 

resterande 16,0 % var män (Universitets- och högskolerådet [UHR], 2020). Således är 

övervägande del av sjuksköterskestudenter kvinnor. Hälften av alla ansökningar till 

sjuksköterskeprogrammet inför höstterminen 2019 gjordes av personer under 24 år (52,0 %), 

32,0 % av de som ansökte var mellan 25-34 år och 16,0 % var 35 år eller äldre (UHR, 2020). 

Således består sjuksköterskeprogrammen i Sverige till stor del av unga kvinnor. 

 

För att erhålla en sjuksköterskeexamen krävs ett godkännande på 180 högskolepoäng, som 

motsvarar 120 studieveckor. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) beskriver olika krav som 

ska uppnås för att den studerande ska tilldelas sjuksköterskeexamen, dessa krav innebär att 

sjuksköterskestudenten bland annat ska kunna visa kunskap, färdigheter, förmågor och 

förhållningssätt som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. I takt med den medicinska och 

tekniska utvecklingen förändras kraven på sjuksköterskans omvårdnadsarbete, som uttrycks i 

en ständig utveckling av sjuksköterskeutbildningens innehåll och längd (Willman, 2016). 

Vissa krav kan prövas genom examination av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som 
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innebär en klinisk placering i öppen- och sluten hälso- och sjukvård, eller inom omsorgen. 

VFU innebär att sjuksköterskestudenter får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper 

och utöva diverse praktiska moment, som krävs inom sjuksköterskeprofessionen (Ulander et 

al., 2016). Att arbeta på hektiska scheman, hantera stressiga och oväntade situationer är en del 

av sjuksköterskeyrket (Nayak, 2019). Således kan det vara en fördel att 

sjuksköterskestudenter utvecklar färdigheter att bemöta det. 

 

Omvårdnadsteori 
 

Enligt Roys adaptionsmodell är adaption människans förmåga att anpassa sig till en 

föränderlig miljö (Roy, 2009). Adaptionen kopplas till olika aspekter av mänskligt liv såsom 

utveckling, bemästrande och förändring av människan och hennes miljö (Roy, 2009). 

Adaptionen är viktigt i övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam då studien av 

Craft et al. (2017) visat att det kan påverka sjuksköterskestudenternas psykiska välbefinnande. 

 

Roys adaptionsmodell innebär att människan aktivt ska anpassa sig utifrån livsomständigheter 

(Roy, 2009). Utifrån konsensusbegreppen menar Roy (2009) att människan är en del av ett 

större system. Människan förstås mot den bakgrund miljön utgör, och påverkar samtidigt 

miljön. Om en sjuksköterskestudent upplever symtom på psykisk ohälsa påverkar det, utifrån 

Roys adaptionsmodell, även miljön runt hen. Roy (2009) menar att hälsa och omvårdnad 

måste förstås i relation till systemet och i ett perspektiv som något som påverkar och påverkas 

av de andra komponenterna i metaparadigmet (Roy, 2009). 

 

I miljön att förbereda sig på att utföra omvårdnad som en legitimerad sjuksköterska, innebär 

det att sjuksköterskestudenten måste anpassa sig till de rådande situationerna och miljön som 

existerar. Genom att utföra praktik möts sjuksköterskestudenten av olika miljöer som enligt 

Roy (2009) innebär bemästrande av den förändrade miljön. 

 

Utifrån adaptionsmodellen ses hälsa som en dynamisk process som reflekterar människans 

förmåga att anpassa sig till miljön, något som ses som föränderligt. Miljön blir följaktligen en 

källa till stimuli, som människan utifrån hennes egen förmåga att bemästra, upplever som 

positiva eller negativa responser. Människan och världen är således relaterade till varandra 

(Roy, 2009). 
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En väsentlig aspekt i modellen är att visa respekt för att alla har sitt eget sätt att forma sin 

existens och modellen har utvecklats genom att fokusera på den enskilda människan. Roy 

(2009) beskriver att då människan utsätts för stimuli strävar kroppen efter en fysiologisk 

jämvikt, genom att bevara balansen inom den psykologiska och den sociala förmågan. Nya 

intryck, både inifrån och utifrån, som tankar och kroppsliga förnimmelser påverkar balansen. 

Roy menar att det kan uttryckas i komplexa företeelser som kan skilja personen från dess 

omgivning (Roy, 2009). 

 

Roy (2009) menar att för att vara, att bli integrerad, och hel, det vill säga i balans, måste 

människan kunna hantera alla de inre och yttre stimuli som möts. Den individuella förmågan 

att ta in och hantera dem på ett ändamålsenligt sätt benämns adaptionsnivå. Då människan 

utsätts för belastningar ökar risken att adaptionsnivån minskar, individens förmåga att 

bemästra adaptionsnivå ändamålsmässigt sjunker därför. Således påverkas 

sjuksköterskestudenters copingprocesser genom hens adaption av situationen och kapacitet att 

hantera stressorer. Roy (2009) menar att residuala stimuli från tidigare erfarenheter kan bidra 

till ökad sårbarhet för liknande stimuli i framtiden. 

 

I enlighet med Roys adaptionsmodell kan sjuksköterskestudenters upplevelse av symtom på 

psykisk ohälsa, som kan manifestera sig i stress, ångest och depression, innebära en sårbarhet 

när det gäller deras sätt att hantera liknande situationer som färdig sjuksköterska. Därför är 

det viktigt att ta reda på i vilken nivå dessa symtom förekommer för att 

sjuksköterskestudenten ska ha chans att utveckla förmågan till god adaption. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka förekomst av stress, ångest och depression hos 

sjuksköterskestudenter i termin 1-4 på ett lärosäte i södra Sverige, och jämföra förekomsten 

mellan termin 1-2 vs. termin 3-4. 

 

Metod  
 
Design 
 
Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudier omfattar en typ av 

undersökning som innebär att information samlas in utan manipulation och ingår i en 
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studiedesign som kallas observationsstudier (Polit & Beck, 2018). Tvärsnittsstudier är studier 

med ett enda mättillfälle och resulterar i en bild av hur verkligheten ser ut här och nu 

(Kristensson, 2014). Enligt Polit och Beck (2018) bottnar en kvantitativ ansats i uppfattningen 

om att det finns en mätbar verklighet där resultatet ska leda till generaliserbara slutsatser. 

Kvantitativa enkätstudier används i många studier (Kristensson, 2014). 

 

Urval  
 

Ett bekvämlighetsurval användes, där respondenter fanns lättillgängliga för studieförfattarna 

på ett lärosäte i södra Sverige. Studien begränsades till sjuksköterskeprogrammet på 

grundnivå i terminerna 1-4 (T1-T4), då tidigare studier visat att stress, ångest och depression 

är mer uttalat tidigt i utbildningen (Cheung et al., 2016; Fornés-Vives et al., 2016; Jimenez et 

al., 2010; Rathnayake, & Ekanayaka, 2016). Inklusionskriterier var studenter i T1-T4 som 

under höstterminen 2020, studerande på sjuksköterskeprogrammet på grundnivå med en 

studietakt på 100%. Totalt tillfrågades 368 sjuksköterskestudenter i T1-T4 på ett lärosäte i 

södra Sverige att delta i studien. Via information från lärosätes administrativa avdelning 

bestod de tillfrågade studenterna av 80,3 % kvinnor och 19,7 % män. Medelåldern för 

respektive termin var 23 år i första terminen, 25 år i andra terminen, 24 år i tredje terminen 

och 27 år i fjärde terminen, med en medelålder på 25 år för alla terminer (termin 1-4). Av dem 

tillfrågade sjuksköterskestudenterna besvarade 126 studenter enkäten och skickade in sina 

svar (en svarsfrekvens på 34,3 %). En student nekade samtycke och 13 studenter påbörjade 

enkäten men skickade inte in sina svar och exkluderades från studien, vilket utgjorde det 

interna bortfallet.  

 

Instrument 
 
Instrumentet som användes var Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21) (Lovibond 

och Lovibond, 1995), och är ett självskattningsinstrument som används för att kartlägga 

förekomsten av stress, ångest och depression bland studiedeltagare den senaste veckan (se 

bilaga 1). Mätinstrumentet har utvärderats i flera studier, använts i Sverige och bedömts ha 

tillräcklig reliabilitet och validitet (Alfonsson et al., 2017; Lee, 2019; Ng et al., 2007), och 

valdes eftersom instrumentet mäter det studien avser mäta (se bilaga 1).  

  

DASS innehåller tre delskalor: D-depression, A-ångest och S-stress. Delskalorna består av 

vardera 7 frågor, som representerar subskalorna. Med hjälp av en fyrgradig skala av likert-typ 
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bedömer respondenterna hur mycket varje påstående är relevant för dem den senaste veckan, 

“från stämde inte alls på mig”, till “stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden”. 

Originalversionen består av 42 frågor, DASS-21 som är en kortversion av DASS, innehåller 

endast 21 frågor. 

  

I den senare studien av Alfonsson et al. (2017), översattes DASS-21 till svenska och 

utvärderades. Studien av Alfonsson et al. (2017) stödjer övergripande validitet och 

faktorstruktur för DASS-21. Resultatet av studien visade att DASS-21 kan användas för att 

mäta unika symtom på stress, ångest och depression, såväl som allmänpsykologiska besvär 

(Alfonsson et al., 2017). Studien av Alfonsson et al. (2017), bekräftar att DASS-21 är ett 

teoretiskt mätinstrument som är genomförbart för både forskning och klinisk praxis. 

  

Enkäten kompletteras med en sluten bakgrundsfråga: “Vilken termin på 

sjuksköterskeutbildningen går du i nu?” med svarsalternativen: “Termin 1”, “Termin 2”, 

“Termin 3” och “Termin 4”. 

 

Datainsamling 
 
Innan enkäten distribuerades till studenterna genomfördes en pilotundersökning som 

inkluderade tio personer. Ett tillstånd till genomförandet av studien erhölls av 

verksamhetsansvarig innan studien påbörjades. Tillgång på studenternas mejladress beställdes 

av lärosätets supportteam som har hand om lärosätets studentregister. En förfrågan om att 

delta i studien skickades därefter ut till alla studenter som mötte inklusionskriterierna. 

Studenterna informerades om studien i ett informationsbrev som skickas ut med enkäten. 

Information om studien fanns även beskrivet i mejlet och som inledningstext i enkäten.  

 

Data samlades in under en vecka i månadsskiftet november/december 2020. Enkäten 

skickades ut i tre omgångar, första gången i slutet av november 2020 och sedan som 

påminnelser. Första påminnelsen skickades ut två dagar efter och den andra påminnelsen efter 

ytterligare tre dagar. Enkäten gick endast att besvara en gång per person. 

 

Kontext 
 

Studien genomfördes under en pågående COVID-pandemi, som genom hela år 2020 spridit 

sig över världen (World Health Organization [WHO], 2020b). Pandemin har orsakat att flera 
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länder behövt justera samhället temporärt, där åtgärder såsom minimering av fysisk kontakt 

satts in för att minska smittspridningen (World Health Organization [WHO], 2020a). Förutom 

virusets konsekvenser på sjuklighet och dödlighet, påverkar pandemin och 

smittskyddsåtgärderna flera av samhällets funktioner (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 

Universitet har fått ändra utbildningsform för att minska risken av smittspridning. Flera 

universitet har därför behövt invertera fysiska lektioner till online föreläsningar (UNESCO, 

u.å.). Datainsamlingen genomfördes under en pågående pandemi, där all undervisning och 

obligatoriska examinationer, om möjligt, skulle genomföras digitalt utan fysisk närvaro. Det 

innebar förändrade omständigheter på utbildningsformen av sjuksköterskeutbildningen. 

 

Analys av data 
 

I versionen av DASS-21 som är översatt och anpassad till det svenska språket (Alfonsson et 

al., 2017) finns en “DASS-21 tabellvärden” som resulterar i olika nivåer av symtom baserad 

på poängvärde av vardera subskala (se bilaga 3). Data överfördes till SPSS version 26 (IBM 

Corp, 2019) där den kategoriserades utifrån de påståenden som utgjorde de subskalor som 

fanns framställda i “Mall för poängberäkning” (se bilaga 2). Varje påstående-svar utgjorde en 

poäng från 0-3. Varje kategori summerades och multipliceras med två som bildade en 

totalpoäng för varje kategori: ett för stress, ett för ångest och ett för depression. (Psychology 

Foundation of Australia, 2018). Totalpoängen jämfördes med den framtagna poängen för 

befintliga nivåer (se bilaga 3) som definierar vilken nivå (normal, lindrig, måttlig, svår och 

mycket svår) av symtom individen upplevde och sammanställdes på gruppnivå i tabeller i 

antal och procent.  

 

Materialet delades därefter in i två grupper i SPSS: Termin 1- 2 (grupp 1) vs. Termin 3- 4 

(grupp 2), då syftet var att undersöka om det förekom någon skillnad i förekomst av stress, 

ångest och depression mellan T1-T2 och T3-T4. En jämförelse mellan grupperna 1 och 2 med 

avseende på stress, ångest och depression genomfördes för “normala symtom” och “lindriga 

till mycket svåra symtom”, eftersom dessa nivåer av symtom kan orsaka konsekvenser för 

individen som svårigheter att klara av jobb och skola. Det icke-parametriska testet Chi-square 

användes för att jämföra grupperna. Chi-square-test används när två eller flera grupper ska 

jämföras på nominalskalenivå (Kristensson, 2014). Nivån av statistisk signifikans sattes på p 

<0.05 i alla tester (Polit & Beck, 2018). Resultatet presenteras i tabeller i antal och procent, 

och grafiskt. 
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Forskningsetiska avvägningar 
 

All forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt (Kristensson, 2014). Eftersom en 

empirisk studie genomfördes gjordes ett etiskt övervägande om studien. I samhället finns 

utsatta grupper som måste visas särskild hänsyn till i forskningssammanhang. Att tillhöra en 

utsatt grupp handlar om i vilken grad individen har förståelse för konsekvenserna av att skriva 

under ett samtycke till att delta i en studie (Polit & Beck, 2018). Deltagarna i denna studie är 

per definition inte en utsatt grupp. 

 

De etiska principerna inom forskning är, autonomi-, rättvise-, människovärdes- och 

godhetsprincipen (Kristensson, 2014). För att följa principerna krävs att samtyckeskravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet iakttas vid studier med människor inblandade 

(Bryman, 2011). Studier ska vara frivilliga och de människor som väljer att delta ska lämna 

ett informerat samtycke (Kristensson, 2014). För att deltagarna ska kunna fatta beslut om 

huruvida de vill delta eller ej behöver de först få detaljerad information om vad studien 

innebär, vilket studenterna fick i ett informationsbrev. Samtyckeskravet beskriver att 

deltagarna har rätten till att själva bestämma sin medverkan i studien (Bryman, 2011). 

Studenterna informerades om att medverkan var frivillig och de beslutade själva om de ville 

delta i studien genom att slutföra enkäten. I samband med att studenterna skickat in enkäten 

lämnade de ett informerat samtycke i enkätens samtyckesformulär angående deras deltagande 

i studien. Då studenterna lämnade samtycke, samtyckte de även till hur deras svar skulle 

behandlas och hanteras. Informationskravet finns för att deltagarna ska veta syftet med 

studien och vilka undersökningar eller moment som ingår, men även att medverkan är frivillig 

(Bryman, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att information om studien skickades 

med i mejlet i ett informationsbrev i samband med enkäten. Informationen innehöll: studiens 

syfte; information gällande konfidentialitet; att data som samlades in inte kunde härledas 

tillbaka till deltagarna; att resultatet skulle presenteras på gruppnivå; samt att studieförfattarna 

inte kunde veta vilka som medverkade. Eftersom studenterna tillfrågades digitalt bedömdes 

det som särskilt viktigt att tydliggöra att förfrågan avsåg en kandidatuppsats och vem 

avsändare till frågeformuläret var. Även om studieförfattarna studerar på samma program som 

de tillfrågade deltagarna, bedömdes risken för jäv som låg. Studieförfattarna kunde heller inte 

koppla svar till enskilda individer. Att besvara frågeformulär kan väcka känslor och tankar om 

det egna måendet. Därför inkluderades information i dels mejlet och dels sist i 

frågeformuläret, om vart studenten kunde vända sig om de upplevde att de behövde hjälp. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som samlas in ska hållas konfidentiellt (Bryman, 

2011). Då en anonym respondent-enkät utformades kunde uppgifter förvaras konfidentiellt 

det vill säga avidentifierat och utan insyn av obehöriga. Det insamlade materialet hanterades 

endast av studieförfattarna och endast de hade behörighet och tillgång på materialet. Efter 

avslutad examination av uppsatsen raderades insamlat material. 

 

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) ger rådgivande yttrande vid empiriska 

examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet (Institutionen för hälsovetenskaper, 2017). En 

ansökan skrevs därför och skickades till VEN. Yttrandet från VEN innebar inga etiska 

invändningar från att studien skulle genomföras, men föreslog korrigeringar i 

designen.  Noggranna etiska överväganden genomfördes av studieförfattarna tillsammans med 

handledare, programansvarig och ordförande i VEN angående VEN-utlåtandet. 

 

Resultat 
 

Av de 368 studenter besvarades enkäten av 126 studenter, vilket utgjorde en svarsfrekvens på 

34,3 %. Det var en jämn svarsfrekvens mellan terminerna, med lägst svarsfrekvens i T4 (22 

%) och högst i T2 (27 %). 

 
Figur 1. Översikt av studiepopulation 
 
 
Förekomst av stress, ångest och depression 
 

I Tabell 1 redovisas antalet studenter och procent i de olika nivåerna för stress, ångest och 

depression. Av studenterna upplevde 57,9 % lindrig till mycket svår stressymtom. Normal 
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ångestnivå förekom hos 48,4 % av studenterna vilket betyder att mer än hälften (51,6 %) 

upplevde lindrig ångestsymtom till mycket svår ångestsymtom. Mer än hälften (55,6 %) av 

studenterna upplevde lindrig till mycket svår depressionssymtom. Mediannivån för stress, 

ångest och depressions var lindrig symtom.  

 
Tabell 1.  Förekomsten av stress, ångest och depression 
 

Total Studiepopulation, n (%)  
Total 

Normal Lindrig Måttlig  Svår Mycket svår 

Stress 53  
(42,1 %) 

21  
(16,7 %) 

24  
(19,0 %) 

21 
(16,7 %) 

7  
(5,6 %) 

126  
(100,0 %) 

Ångest  61  
(48,4 %) 

9  
(7,1 %) 

29  
(23,0 %) 

12  
(9,5 %) 

15  
(11,9 %) 

126  
(100,0 %) 

Depression  56  
(44,4 %) 

17  
(13,5 %) 

21 
(16,7 %) 

14  
(11,1 %) 

18  
(14,3 %) 

126  
(100,0 %) 

 

Jämförelse mellan T1-T2 vs. T3-T4 
 

Tabell 2 jämför T1-T2 vs. T3-T4 i förekomst av stress, ångest och depression genom en 

analys med Chi-square-test.  

 

Stress 
 

Det förekom ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i förekomsten av lindrig till 

mycket svår stress hos studenterna T1-T2 jämfört med T3-T4 (p=0,158). Av studenterna i T1-

T2 upplevde sammanlagt 59,1 % lindrig till mycket svår stress. I T3-T4 upplevde sammanlagt 

56,7 % lindrig till mycket svår stress (Tabell 2). 

 

Ångest 
 

Det förekom inte någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (T1-T2 vs. T3-T4) 

vad gäller ångestsymtom (p=0,783). Av studenterna i T1-T2 hade 57,6 % lindrig till mycket 

svår ångest och av studenter i T3-T4 upplevde 45,0 % lindrig till mycket svår ångest (Tabell 

2). 
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Depression 
 

Av studenterna i T1-T2 hade 54,5 % lindrig till mycket svår depression, i jämförelse med T3-

T4 där 56,7 % av studenter upplevde lindrig till mycket svår depression. Ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna (T1-T2 vs. T3-T4) och förekomst av 

depressionssymtom påträffades (p=0,811) (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Förekomst och jämförelse av stress, ångest och depression mellan T1-T2 vs. T3-T4 
 

Stress, n (%) Ångest, n (%) Depression, n (%) 

Inga 
symtom 

Lindrig- 
Mycket svår 

Inga 
symtom 

Lindrig- 
Mycket svår 

Inga 
symtom 

Lindrig- 
Mycket svår 

T1-T2 27 
(40,9 %) 

39 
(59,1 %) 

28 
(42,4 %) 

38 
(57,6 %) 

30  
(45,5 %) 

36 
(54,5 %) 

T3-T4 39 
(59,1 %) 

34 
(56,7 %) 

33 
(55,0 %) 

27 
(45,0 %) 

26  
(43,3 %) 

34 
(56,7 %) 

Totalt 53 
(42,1 %) 

73 
(57,9 %) 

61  
(48,4 %) 

65 
(51,6 %) 

56 
(44,4%) 

70  
(55,6 %) 

p-värde 0.158 0.783 0.811 

 
Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 
 
Metodval 
 
Syftet med studien var att undersöka förekomst av stress, ångest och depression, och styrde 

valet av metod. Studien var en kandidatuppsats vilket gjorde att omfattningen av studien 

avgränsades. Därför användes en webbaserad enkätstudie, eftersom det är ett enkelt sätt att 

distribuera enkäter och ett snabbt sätt att nå flera deltagare på kort tid (Eliasson, 2018). 

Enkätstudier är även tidseffektiva i den mån att data enklare går att föra in i analysprogram 

som summerar resultatet (Bryman, 2011). Vidare hade online-enkäten flera fördelar i 

avseende på att minimera smittspridningen mellan studiedeltagare och studieförfattare med 

hänsyn till pågående COVID-pandemi, när datainsamlingen utfördes. En svaghet med att 

använda webbenkäter kan vara att enkäter kan skickas till respondenternas skräppost 
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(Bryman, 2011), men genom att ett enkätverktyg användes, som även lärosätet använde för att 

utvärdera kurser, kunde risken minimeras eftersom studenterna fått mejl via enkätverktyget 

tidigare. Det finns svagheter kring frågor som rör anonymitet och konfidentialitet vid 

användning av webbenkäter (Bryman, 2011), men eftersom studieförfattarna i enkätverktyget 

gjorde enkäten till en “anonym respondentenkät” doldes personlig data och svaren blev 

oidentifierbara, och är således en styrka i metoden. 

 

Enligt Bryman (2011) är slutna frågor i enkäter lättare att besvara och ökar svarsfrekvensen. 

En styrka i metoden var således att enkäten bestod av slutna frågor och påståenden som 

studenterna fick besvara som innebar att deltagandet var mindre tidskonsumerande och 

minskade bortfallet. Den korta svarstiden för hur länge enkäten låg ute kan ha påverkat 

svarsfrekvensen, vilket kan ses som en svaghet i metoden. Om enkäten legat ute under en 

längre tid hade studenterna haft längre tid att tänka kring sitt beslut om deltagande samt att 

fler påminnelser kunde ha skickats ut. Dock finns det ingen säkerhet att mer tid skulle 

resulterat i att fler personer besvarat enkäten. Enligt Bryman (2011) rekommenderas, vid en 

låg svarsfrekvens, att fler påminnelser ska skickas ut. Efter att den första påminnelsen 

skickades ut ökade svarsfrekvensen markant. Däremot hade den andra påminnelsen ingen 

avsevärd effekt då den inte genererade någon avsevärd ökning i inskickade svar, vilket talar 

för att fler påminnelser inte hade gjort någon större skillnad. Datainsamlingen var begränsad 

till en vecka och därför skickades endast två påminnelser ut. Enkäten skickades ut under 

första advent vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen, eftersom det är en tid då studenter kan 

var upptagna med förberedelser inför julen. Det finns även andra omgivande faktorer som kan 

ha påverkat svarsfrekvensen, som till exempel studenter som hade pågående VFU eller andra 

utbildningsrelaterade faktorer som kan orsaka att enkäten inte besvarades. 

 
Val av mätinstrument 
 
Det går att mäta stress, ångest och depression på flera olika sätt. I studien användes 

mätinstrumentet DASS-21 för att mäta förekomst av stress, ångest och depression. 

Instrumentets valdes eftersom instrumentets psykometriska egenskaper har utvärderats i flera 

studier och bedömts ha hög reliabilitet och validitet. Flera studier visar att DASS-21 har hög 

reliabilitet genom att den interna konsistensen av DASS-21 subskalor visade sig vara adekvat 

(α = 0,69–94) (Alfonsson et al., 2017; Gloster et al., 2008; Lee, 2019; Ng et al., 2007; Osman 

et al., 2012; Sinclair et al., 2012). En annan studie av Bottesi et al. (2015) har gjort en test-

retest som visade sig vara tillfredsställande (r =0,64-0,75). Studien av Alfonsson et al. (2017) 
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utvärderar den svenska översättningen av DASS-21 i avseende faktorstruktur genom 

bekräftande faktoranalyser, och konvergent validitet genom att undersöka dess unika 

korrelationer med andra psykiatriska instrument och visar att DASS-21 behåller sina 

psykometriska egenskaper efter översättning (α = 0,77-0,92), och stödjer övergripande 

validiteten och faktorstruktur för DASS-21.  

 

Begreppen reliabilitet och validitet går att skilja åt men har ett samband, utan reliabilitet är det 

svårt att tala om validitet, vice versa (Bryman, 2011). Reliabilitet kommer från engelskans 

“rely on”, och handlar om mät-säkerhet och i vilken utsträckning mätinstrumentet som 

används saknar mätfel, med andra ord mätprecision (Kristensson, 2014). En hög reliabilitet 

innebär således att instrumentets mät-säkerhet är hög och följaktligen även dess frånvaron av 

mätfel. Ur en vetenskaplig synpunkt är hög reliabilitet viktigt för att andra ska kunna 

kontrollera de data som undersökningens slutsatser bygger på (Eliasson, 2018). Om studiens 

slutsatser inte skulle kunna kontrolleras av andra kan alltså undersökningens vetenskapliga 

trovärdighet ifrågasättas, liksom de slutsatser undersökningen kommit fram till. Vid en 

kvantitativ undersökning innebär det att försäkra sig om att mätningarna genomförs på exakt 

samma sätt oavsett när och var undersökningarna genomförs (Eliasson, 2018).  

 

Validitet handlar däremot om undersökningen faktiskt mäter det som den avsiktligt ska mäta 

och kan bedömas genom en så kallad faktoranalys (Eliasson, 2018). En hög validitet innebär 

att instrumentet i hög utsträckning mäter det som det avser mäta (Kristensson, 2014) 

Undersökningens sanningshalt har en avgörande roll för den vetenskapliga trovärdigheten i 

undersökningen (Eliasson, 2018). Mätinstrumentets reliabilitet och validitet är en del av en 

studies interna validitet, som handlar om i vilken utsträckning ett resultat relaterar till det 

författaren påstår att det relaterar till (Kristensson, 2014). Genom att använda DASS-21, ett 

instrument med hög reliabilitet och validitet, och som är väl testat sedan innan, ökar studiens 

interna validitet. Läsaren kan få en uppfattning om studiens interna validitet genom att det 

finns en utförlig beskrivning av datainsamling, urval, resultat och analysprocess. 

Datanalys 
 

Statistisk validitet handlar om i vilken utsträckning de statistiska tester, som användes för att 

analysera resultatet, är adekvata och hållbara nog för att undersöka det som ska undersökas 

(Kristensson, 2014). Om testet som användes var fel är möjligheten att upptäcka resultat, som 

inte beror på slumpen, inte optimalt. Om fel analys utfördes blir resultatet av analysen på så 
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vis felaktig, och därmed även slutsatserna som dras. Vid analys med avseende en jämförelse 

mellan grupper och en variabel på nominalnivå med två diktoma utfall, som var aktuellt i 

föreliggande studie, ska Chi-square test användas. Att rätt test och analysmetod utfördes är 

således en styrka. 

 

Diktomisering av symtom 
 

Dikotomiseringen av symtomen resulterade i att “normala” och “lindriga till mycket svåra” 

nivåer av symtom för varje fenomen undersöktes, i avseende jämförelsen mellan grupperna. 

Dikotomiseringen gjordes dels på grund av att studie-författarna ville undersöka alla nivåer av 

symtom, dels på grund av att dessa nivåer av symtom kan orsaka konsekvenser för individen 

att klara av skolan och även för att andra studier också gjort likadan uppdelning av symtom 

vid analys (Diaz-Godiño et al., 2019; Rathnayake & Ekanayaka, 2016). En styrka i studien är 

således att samma dikotomisering utförts i tidigare studier. Det finns dock studier som valt att 

dela in symtomen på andra sätt, där symtomen till exempel redovisas som “måttliga - mycket 

svåra” nivåer (Bayram & Bilgel, 2008; Cheung et al, 2016; Shamsuddin et al., 2013). Men, 

det finns även de studier som endast mäter symtom och inte gör någon differentiering av 

symtom i olika nivåer (Chernomas & Shapiro, 2013; Gallego et al., 2015; Tung et al., 2019). 

Hur förekomst av stress, ångest och depression definieras är en central fråga, som inte har 

något rätt eller fel. Men då samma dikotomisering i föreliggande studie förekommit i tidigare 

studier, stärker det indelningen av symtom och är följaktligen en styrka. 

 

Urval 
 

Antal personer som ska ingå i en enkätstudie är inte helt enkelt att svara på (Kristensson, 

2014), men Polit och Beck (2018) menar att studieförfattarna skulle sträva efter att rekrytera 

så många som möjligt. Målet är alltid att urvalet ska vara representativt för studiepopulationen 

(Kristensson, 2014). Inom ramarna för kandidatuppsatsens avsatta tid skickades därför 

förfrågan om att delta i studien till alla studenter i termin 1-4 på ett lärosäte i södra Sverige. 

Omfattningen på arbetet begränsade antal lärosäten som ingick i studien, då det hade krävts 

mer tid och resurser (som en kandidatuppsats inte innefattar) att inkludera fler lärosäten. 

 

Ett hot mot studiens interna validitet skulle vara om urvalet av någon anledning inte är 

representativt. Ett bekvämlighetsurval användes i studien som är ett icke-sannolikhetsurval, 
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och resulterade i att hela studiepopulationen fick lika stor chans att medverka i studien. Men 

denna typ av urval ökar risken för bias. Ett sådant urval innebär att studiedeltagare fanns 

lättillgängliga för studieförfattarna och att nå dessa var enkelt, snabbt och bekvämt (Bryman, 

2011; Polit & Beck, 2018). Dock menar Kristensson (2014) att ett bekvämlighetsurval per 

automatik inte innebär negativa konsekvenser för studiens interna validitet. Genom att 

urvalets inklusionskriterier beskrivs och hur rekryteringen gick till minskar risken för skevhet 

i föreliggande studie och därmed minskar hot mot den interna validiteten. 

 

Bortfall och generaliserbarhet 
 

Det förekom ett stort bortfall i studien, men det är även svårt att uppskatta storleken på 

eventuella skevheter som skulle vara orsakade av bortfallet i studien. Ett alltför stort bortfall 

kan påverka hur pass representativt urvalet är, och således kan det även påverka resultatet 

(Bryman, 2011). Bortfallet i studien är stort (65,7 %), och det finns en risk att det är 

systematiskt (Polit & Beck, 2018). Då författarna inte har någon kunskap om hur 

representativt bortfallet är ökar risk för bias, och det innebär att resultatet kan vara snedvridet 

som då påverkar studiens interna validitet. De tidigare studier studieförfattarna läst, som 

undersöker psykisk ohälsa hos sjuksköterskestudenter, har inte tagit fram något om 

bortfallsanalyser och följaktligen är det svårt att uttala sig om för och emot att ett systematiskt 

bortfall skulle vara rimligt och aktuellt eller inte. Rent hypotetiskt skulle den höga 

förekomsten av symtom kunnat bero på ett systematiskt bortfall, om till exempelt alla äldre 

studenter lät bli att svara, och det endast är yngre studenter som svarat. De äldre studenterna 

kanske inte alls mår dåligt utan det kanske bara är de yngre studenterna som gör det, resultatet 

skulle då inte spegla och representera hela populationen och bli skevt. Därför skulle ett 

systematiskt bortfall rent hypotetiskt kunna förklara den höga förekomsten av symtom som 

hittades. Men eftersom att svarsfrekvensen var ganska lika för de olika terminerna (25,4 %, 

27,0 %, 25,4 %, 22,2 % för respektive termin), tyder det på att bortfallet inte är systematiskt 

gällande tidigt och sent i utbildningen, och utgör därför inget större hot för studiens interna 

validitet. Resultatet skulle därmed möjligen kunna generaliseras till andra 

sjuksköterskestudenter i Sverige. Om en av terminerna däremot haft avvikande svarsfrekvens 

hade det varit svårare att generalisera resultatet och mer troligen att bortfallet varit 

systematiskt.  
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Generaliserbarhet kan förklaras som möjligheten att dra slutsatser från urvalet och hänger 

samman med studiens externa validitet, som handlar om i vilken utsträckning studiens resultat 

kan generaliseras till andra miljöer, omständigheter eller grupper människor (Kristensson, 

2014). Generalisering är något studier strävar efter men är inte på förhand bestämd, det är 

läsaren som avgör om de håller med studieförfattarnas bedömning eller inte (Eliasson, 2018). 

Generaliserbarheten av resultatet kan riskeras vid ett för stort bortfall, eller om bortfallet 

skulle vara systematiskt, eftersom representativiteten då påverkas. Studien hade begränsade 

bakgrundsvariabler för att minska risken att studenterna skulle kunna identifieras som gör att 

det blir svårt att beskriva studiedeltagarna i urvalet. Möjligheten att utifrån dessa studenter dra 

slutsatser och generalisera begränsas därmed. Det är därför svårt att tala för hur resultatet är 

generaliserbart gentemot faktorer som t.ex. ålder och kön.  

 

Dock skiljer sig inte utbildningen nämnvärt från andra sjuksköterskeutbildning runt om i 

landet eftersom samma nationella examensmål existerar och således skulle resultatet möjligen 

kunna generaliseras till andra sjuksköterskestudenter i Sverige. Men då studien begränsade 

urvalet till T1-T4, bör en försiktighet vid generalisering för alla sjuksköterskestudenter göras. 

Vilket innebär att resultatet kan kopplas till de studenter som går i T1-T4 och kanske inte för 

de studenter senare i utbildningen.  

 

Då studien utfördes på ett större lärosäte skulle möjligen resultatet kunna vara generaliserbart 

till motsvarande lärosäten som har liknande upplägg på utbildningen och som befinner sig i 

liknande kontext, som till exempel europeiska länder med liknande upplägg av 

sjuksköterskeutbildningen som i Sverige. Vid bekvämlighetsurval menar dock Bryman (2011) 

att det är svårt att tala för att resultatet är generaliserbart, eftersom stickprovet som studerats 

är valt. Därmed bör generalisering från studiens resultat som gjorts observeras med hög 

försiktighet. Vid de tillfällen resultatet inte kan generaliseras, kan det istället fungera som ett 

avstamp för fortsatt forskning (Bryman, 2011). 

 

Diskussion av framtaget resultat 
 

Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskestudenterna upplevde symtom på 

psykisk ohälsa, i form av stress, ångest och depression under utbildningen. Föreliggande 

studie visar att det förekommer olika nivåer av stress, ångest och depression hos 

sjuksköterskestudenter tidigt och under utbildningsperioden, där en majoritet av studenterna 
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rapporterar lindriga till mycket svåra symtom på stress (57,9 %), ångest (51,6 %) och 

depression (55,6 %). Den höga prevalensen av symtom kan bero på dikotomiseringen av 

symtom som utfördes inför analysen. Dikotomisering i den föreliggande studien har utförts i 

tidigare studier och visar liknande höga prevalens av symtom hos sjuksköterskestudenter. 

Studien av Rathnayake och Ekanayaka (2016) utförde liknande indelning av symtomen på 

sjuksköterskestudenter (normala nivåer av symtom vs. lindriga- mycket svåra nivåer av 

symtom) och fick fram liknande resultat för ångestsymtom (59,8 %) och depressionssymtom 

(51,1 %), dock var prevalensen av stressymtom avsevärt högre (82,6 %), i jämförelse med 

resultatet i föreliggande studie. Diaz-Godiño et al. (2019) använde också DASS-21 på 

sjuksköterskestudenter i Peru där lindriga till mycket svåra stress, ångest och 

depressionssymtom mättes till 67,6 %, 40,1% och 38.8% respektive. Resultatet av 

föreliggande studie går i linje med tidigare forskning, som visar att sjuksköterskestudenter har 

höga frekvenser av lindriga-mycket svåra symtom på stress, ångest och depression.  

 

Det finns dock studier som gjort en annan dikotomisering av symtomen där resultatet 

presenteras i “måttliga - mycket svåra symtom”, som visar en lägre förekomst av stress (20,0 

%), ångest (39,9 %) och depressionssymtom (24,3 %) (Cheung et al., 2016). Det finns även 

de studier som inte differentierar graden av symtom i olika nivåer, till exempel visade Kumar 

och Chew (2011) att 67,2 % av sjuksköterskestudenter upplever stressymtom. Fabbris et al. 

(2017) fann att 56,0 % av sjuksköterskestudenterna hade ångestsymtom och Tung et al. 

(2018) fann att 34,0 % hade depressionssymtom. I och med att det förekommer olika 

definitioner av stress, ångest och depressionssymtom kan resultatet av en högre förekomst 

bero på hur dikotomiseringen utfördes.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att större andel av sjuksköterskestudenterna kände sig 

stressade (57,9 %) i jämförelse med andra studenter (24,0 %) och yrkesarbetande (14,0 %) i 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2020c). I relation till dessa grupper upplevde även 

sjuksköterskestudenterna i föreliggande studie högre andel ångest (51,6 %) än studerande och 

yrkesarbetande i samhället, då 51,0 % av de studerande och 38,0 % av de yrkesarbetande i 

samhället rapporterade ängslan/oro eller ångest (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Resultatet i 

föreliggande studie visar att sjuksköterskestudenterna mår sämre än andra studerande och 

yrkesarbetande i samhället vilket är oroväckande och behöver uppmärksammas.  
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Den höga förekomsten av symtom på psykisk ohälsa går även i linje med tidigare 

internationell forskning som visat att sjuksköterskestudenter upplever liknande nivåer av 

stress (67,2- 82,6 %), ångest (40,1- 59,8 %) och depression (38,8- 61,8 %) under 

utbildningstiden (Chrysoula et al., 2011; Diaz-Godiño et al., 2019; Fabbris et al., 2017; 

Kumar & Chew, 2011; Papazisis et al., 2014; Rathnayake & Ekanayaka, 2016). Det är dock 

svårt att göra en jämförelse av framtaget resultat och tidigare studier då 

sjuksköterskeprogrammet är uppbyggt på olika sätt. Utbildningen skiljer sig från land till 

land: i avseende på programlängd, program upplägg, skillnader i varaktighet för klinisk 

placering och förekomst av professionell licensiering; och även beroende på vilket land och 

lärosäte som ansvarar för utbildningen (Ayandiran et al., 2013; Deng, 2015; Labrague, 2018; 

World Health Organization [WHO], 2009). Det krävs i framtiden internationell forskning som 

jämföra olika länder och kontext för att se om kulturella skillnader i utbildningsprogram 

påverkar sjuksköterskestudenternas nivåer av psykisk ohälsa. Vidare krävs även nationell 

forskning som inkluderar flera studieorter för att jämföra program med olika upplägg och 

kontext för att undersöka om det är faktorer som påverkar förekomst av stress, ångest och 

depression.  

 

Studien tog ingen hänsyn till om det fanns studiedeltagare med en diagnostiserad form av 

depression. Om personer med diagnostiserade former av depression medverkade, kan det 

påverka resultatet. För en diagnos på depression måste symtomen funnits där under en längre 

period och i den grad att det utgör hinder för personen (Ottosson, 2015). Om majoriteten av 

studiedeltagarna hade en diagnostiserad form av depression kan resultatet bli snedvridet, 

eftersom det då är osannolikt att resultatet skulle bero på utbildningen. Personer med 

diagnostiserad depression kan eventuellt ta mediciner eller få annan behandling. Det kan 

innebära att de studenter som har en diagnostiserad depression inte har symtom för att de är 

behandlade. Genom att ha ett exklusionskriterie kring om deltagarna hade diagnostiserad form 

av depression hade dessa studenter kunnat exkluderats från studien. 

 

Förändring av psykisk ohälsa under utbildningens gång 
 

Resultatet visar att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan grupperna för stress, 

ångest och depression i avseende för tidigt och sent i utbildningen. Tidigare studier har dock 

visat att det finns en signifikant skillnad i förekomst av depression mellan tidigt och sent i 

utbildningen, där sjuksköterskestudenter rapporterar högre nivåer av depressiva symtom 
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tidigare i utbildningen i jämförelse med sent i utbildningen (Chen et al., 2015; Cheung et al., 

2016; Dahlin et al., 2005). En annan studie av Cheung et al. (2016) har även visat att det 

föreligger en signifikant skillnad mellan studieår och förekomst av stress, där högre nivåer av 

stress förekommer tidigt i jämförelse med sent i utbildningen (Chan et al. 2009; Kumar & 

Chew, 2011). Förekomst av psykisk ohälsa tidigt i utbildningen kunde bero på de 

påfrestningar studenten ställs inför i samband med övergången till studentlivet. Då studenten 

behöver anpassa sig till en ny social miljö på universitetet kan hen utveckla känslor av 

psykisk störning (Leary & DeRosier, 2012; Lee & Robbins, 1995; Lee et al., 2002). Faktorer 

som byte av bostadsort och frånvaro av familj kan leda till symtom på psykisk ohälsa tidigt i 

utbildningen (Gray et al., 2019; Scanlon et al., 2007). Vilket går i linje med Pidgeon et al. 

(2014) som visade att då studenter utvecklat en känsla av psykologisk tillhörighet till sin 

högskolemiljö, minskade förhållandet mellan upplevd stress och depression. Ökad förekomst 

av symtom på psykisk ohälsa tidigt i utbildningen hos sjuksköterskestudenter kan även bero 

på den ökade belastning, som förekommer då individen börjar studera i kombination med den 

första långvariga praktikplatsen (Cheung et al., 2016; Galvin et al., 2015; Jimenez et al., 

2010). Vidare kan förekomsten av symtomen tidigt i utbildningen bero på att personen inte 

utvecklat färdigheter i att bemästra hens föränderliga miljö som enligt Roy (2009) benämns 

som adaptionsnivå. Vid varje adaptionsnivå, som vid en ny miljö, utvecklar varje individ 

copingprocesser där yttre och inre stimuli möts, vilket ökar belastningen på copingförmågan 

(Roy, 2009). Studenter tidigt i utbildningen har inte utvecklat dessa copingprocesser 

ändamålsenligt och har därmed oförmåga att hantera dessa känslor i jämförelse med de 

studenter som befinner sig senare i utbildningen, som utvecklat dessa. 

 

Resultatet i föreliggande studie fann ingen skillnad i tidigt och sent i utbildningen, och kan 

bero på indelningen av tidigt kontra sent i utbildningen som gjordes. Tidigare studier som 

hittat skillnader för tidigt kontra sent jämför oftast förstaårsstudenter och sistaårsstudenter 

(Cheung et al., 2016; Fabbris et al., 2017; Fornés-Vives et al., 2016; Jimenez et al., 2010; 

Rathnayake, & Ekanayaka, 2016). Därför kan resultatet bero på att studenter i T3-T4 inte 

kommit tillräckligt långt i utbildningen för att räknas som sent i utbildningen. 

 

Resultatet beror troligtvis även på att en mängd olika variabler spelar in i vilken grad 

sjuksköterskestudenterna upplever stress, ångest och depressionssymtom, och inte enbart på 

om de befinner sig tidigt eller sent i utbildningen. Till exempel visar studier att då studenter 

har VFU på sjukhus, liksom förekomst av att ha både VFU och teoretiska uppgifter är mycket 
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stressande (Chernomas & Shapiro, 2013; Galvin et al., 2015; Jimenez et al., 2010). Andra 

studier visar att studenterna under klinisk praktik upplever förhöjda nivåer av stress, ångest 

och depression (Shikai et al. 2009), bland annat på grund av att det finns ett avstånd i kunskap 

mellan teori och praktik, rädsla över misstag, problem relaterat till död, bevittnande av smärta 

och lidande, och att bli observerad och bedömd (Chan et al., 2009; Jimenez et al., 2010; Kim, 

2003; Oner Altiok & Üstün, 2013; Pulido-Martos et al., 2012). Andra studier visar även att 

variabler som självupplevd mental hälsa, sömnsvårigheter, fysisk inaktivitet och ekonomiska 

svårigheter, är signifikant associerad med förekomst av stress, ångest och depression (Cheung 

et al., 2016; Zeng et al., 2019).  

 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan ålder och kön, och förekomst av 

stress, ångest och depression, då yngre studenter oavsett årskurs har högre nivåer av psykisk 

ohälsa än äldre och där kvinnliga studenter rapporterar högre nivåer i jämförelse med männen 

(Cheung et al., 2016; Diaz-Godiño et al., 2019). Att vara ung, av kvinnligt kön och befinna 

sig i början av sin utbildning kan därför innebära en benägenhet att ha högre halter av psykisk 

ohälsa. Den höga förekomsten av stress, ångest och depression i föreliggande studie skulle 

således kunna bero på den stora andelen kvinnor som går utbildningen. Det krävs därmed i 

framtiden även forskning kring huruvida ålder och kön, snarare än programmet i sig, är 

anledningen till höga förekomster stress, ångest och depression, då tidigare studier visar att 

stress, ångest och depression är korrelerat till både ålder (Cheung et al., 2016; Diaz-Godiño et 

al., 2019; Tung et al., 2018) och kön (Abebe et al., 2018; Bayram & Bilgel, 2008; Cheung et 

al., 2016; Shamsuddin et al., 2013). 

 
Pandemin 
 

Den höga förekomsten av stress, ångest och depression kan ha berott på att studien 

genomfördes under en pandemi. Studien genomfördes under en period som innebar att 

sjuksköterskestudenternas undervisning anpassats till en digitaliserad form för att minska 

smittspridning i samhället, till följd av COVID-pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2020a; 

UNESCO, u.å.). Den snabba omställningen och ändrade utbildningsform kan ha påverkat 

resultatet av sjuksköterskestudenternas nivåer av stress, ångest och depression. Flera studier 

visar att förekomst av stress, ångest och depression har ökat under den pågående COVID-

pandemin hos högskolestudenter (Aristovnik, 2020; Son et al., 2020; Wang et al., 2020). Det 

finns även studier på sjuksköterskestudenter som visar motsvarande trend av ökad nivå av 



 

 27 

 

psykisk ohälsa under COVID-pandemin (Aslan & Pekince, 2020; Savitsky et al., 2020). 

Liknande resultat gällande stigande nivåer av stress, ångest och depression förekommer även 

hos befolkningen under pandemin (Choi et al., 2020; Kazmi et al., 2020; Kimhi et al., 2020). 

COVID-pandemin kan därmed innebära ökad risk för psykisk ohälsa, hos individer och 

innebär således risker för ökad utveckling av negativa hälsokonsekvenser 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a). COVID-pandemin kan således ha bidragit till hög förekomst 

av stress, ångest och depressionssymtom hos sjuksköterskestudenterna.  

 

Interventioner 
 

Kunskapsutveckling och innovationer sker snabbt i vården som medför förändringar i 

sjuksköterskans arbete (Idvall & Andersson, 2014), och resulterar i en ständig utveckling av 

sjuksköterskeprogrammet för att möta de krav som ställs på sjuksköterskans arbete (Willman, 

2016). I utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen ligger ett stort fokus på att utveckla 

utbildningen och de krav som ställs på sjuksköterskestudenter, för att de i framtiden ska 

kunna arbeta som effektiva sjuksköterskor (Willman, 2016). Föreliggande studie visar att ett 

fokus och att en medvetenhet även måste finnas kring att sjuksköterskestudenter, som unga 

vuxna, också i hög grad har psykisk ohälsa. Kraven som föreligger på en 

sjuksköterskeutbildning inducerar stressfaktorer (Chernomas & Shapiro, 2013; Galvin et al., 

2015; Jimenez et al., 2010) som ytterligare kan utmana deras psykiska hälsa, och om det inte 

uppmärksammas kan det påverka studentens framgång i programmet på ett negativt sätt 

genom lägre produktivitet, effektivitet och prestation (Andrews & Wilding, 2004; Dinse et al., 

2017; Eisenberg et al., 2009; Idvall & Andersson, 2014; Vaez et al., 2008). Det är viktigt att 

symtom på psykisk ohälsa hos studenterna identifieras och uppmärksammas tidigt för att 

förebygga allvarligare konsekvenser i framtiden såsom studieavbrott (Eisenberg et al., 2009), 

sämre yrkesberedskap och utbrändhet (Rudman & Gustavsson, 2012).  

 

Genom att identifiera sjuksköterskestudenters mått på stress, ångest och depression kan 

insatser som syftar till att reducera och förebygga psykisk ohälsa hos sjuksköterskestudenter 

införas av lärosäten, genom att de anpassas efter studenternas problem och behov. Det finns 

flera studier som har identifierat interventioner som visat sig minska eller förebygga psykisk 

ohälsa hos studenter. I en studie av Kang et al. (2009) implementerades mindfulness 

meditationer på koreanska sjuksköterskestudenter som var en del i ett stress-coping program. 

Programmet infördes som åtta olika sessioner fördelat på åtta veckor där varje session varade 
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i 1,5- 2,5 timmar. Mindfulness meditation visade sig effektivt minska stress och ångest hos 

studenterna (Kang et al., 2009). Mindfulness meditation har även utvärderats som åtgärd mot 

psykisk ohälsa hos studenter i andra studier. Till exempel infördes meditations baserade 

program för mindfulness 1-1,5 timme per vecka i åtta veckor, som minskade upplevd stress, 

ångest och depression hos studenter (Gallego et al., 2014; Walachs, 2008). Self-Healing 

Qigong är en annan form av meditation, som visat sig sänka stress, ångest och depression hos 

sjuksköterskestudenter (Chan et al., 2013). I studien av Chan et al. (2013) implementerades 

meditationen två gånger i veckan under tio veckor. Interventionen visade sig sänka stress, 

ångest och depression (Chan et al., 2013). Meditation och mindfulness, som interventionerna 

för hälsofrämjande och förebyggande av psykisk ohälsa hade dock kortvariga effekter 

(Conley et al., 2017). 

 

Klinisk praktik kan vara en orsak till att sjuksköterskestudenter har höga nivåer av psykisk 

ohälsa. Flera studier visar att stress, ångest och depression ökade under klinisk praktik 

(Chernomas & Shapiro, 2013; Cheung et al., 2016; Galvin et al., 2015; Jimenez et al., 2010; 

Zeng et al., 2019). På sjuksköterskeprogram i Australien infördes därför ett strukturerande 

lärande program de tre första dagarna av en fyra veckors lång VFU. Syftet med programmet 

var att öka studenternas självförtroende angående deras kliniska kunskap och färdigheter, och 

minska ångest. Programmet ersatte de traditionella introduktions aktiviteterna en VFU ofta 

har och hade en positiv effekt mot ångest (Watt et al., 2011; Watt et al., 2016).  

 

Mental Health First Aid (MHFA) är ett första hjälpen program med syfte att förbättra 

deltagarnas kunskap i mötet och bemötande av personer med psykisk ohälsa (Mental Health 

First Aid Australia, u.å.). MHFA har, förutom att öka kunskapen, visat sig bidra till att öka 

självmedvetenheten kring studenters egna psykiska status. Programmet har implementerats, 

och efter att studenter gått MHFA började de ändra sitt beteende och tog tag i sina problem 

för att hantera sin psykiska ohälsa (Hung et al., 2019). I en metaanalys av Maslowski et al. 

(2019) utvärderades effekterna av utbildningen som visade att kunskap om psykisk ohälsa, 

beredskap i att tillämpa kunskapen i praktiken och att bemöta personer med psykisk ohälsa, 

ökade. Däremot hade programmet en låg effekt på deltagarnas attityder till personer med 

psykisk ohälsa. Effekterna av utbildningen kvarstod i upp till 8 månader (Maslowski et al., 

2019). Därför skulle en intervention för att förebygga psykisk ohälsa vara att implementera 

MHFA tidigt i sjuksköterskeutbildningen eftersom det kan hjälpa studenterna att hantera sin 

egen psykiska ohälsa men även stötta andra med psykisk ohälsa. Lärosäten har en viktig roll i 
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att förebygga och minska förekomst av psykisk ohälsa, genom att tillgodose en utvecklande 

och stödjande fysisk, social och akademisk miljö för studenterna (Folkhälsomyndigheten, 

2018a).  

 

Slutsats och kliniska implikationer 
 

Resultatet av föreliggande studie visar att förekomsten av stress, ångest och 

depressionssymtom bland sjuksköterskestudenter på ett lärosäte i södra Sverige är hög. 

Studien ger utbildningsansvariga för sjuksköterskeprogrammen kunskap om måendet hos 

sjuksköterskestudenterna, och visar att ett fokus och att en medvetenhet även måste finnas 

kring att sjuksköterskestudenter, som unga vuxna, också i hög grad har psykisk ohälsa. 

Resultatet indikerar implementering av lämpliga strategier för att hjälpa 

sjuksköterskestudenter att hantera symtom på stress, ångest och depressions under 

utbildningen, där insatser som: stress coping- program, att utbilda studenter och mindfulness 

kan reducera och förebygga psykisk ohälsa hos sjuksköterskestudenter. Resultatet av studien 

är relevant för omvårdnadsvetenskapen och fortsatt utveckling av sjuksköterskeutbildningen, 

som ligger till grund för professionen, och därmed omvårdnaden.  

 

Författarnas arbetsfördelning 
 

Båda författare har deltagit i arbetsprocessen från början till slut. Samtliga delar av arbetet har 

diskuterats, analyserats, reviderats och skrivits tillsammans av båda författare. En likvärdig 

och jämställd fördelning av arbetet utfördes där båda författarna har bidragit lika mycket. 
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12=S 

13=D 

14=S 

15=A 

16=D 

17=D 

18=S 

19=A 

20=A 

21=D



 

 

Bilaga 3 (3) 
 

DASS-21 tabellvärden 

Multiplicera därefter svaren med 2 och jämför 

svaren med följande nivåberäkning. 

  Depression Ångest Stress 

Normal 0–9 0–7 0–14 

Lindrig 10–13 8–9 15–18 

Måttlig 14–20 10–14 19–25 

Svår 21–27 15–19 26–33 

Mycket svår 28+ 20+ 34 

 

 


