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Sammanfattning 
Flertalet studier visar på att psykiska besvär hos befolkningen ökar, även hos studenter. 
Digitaliseringen förändrar och kommer fortsätta förändra hur individen arbetar men också 
hur den lever och i det rådande kommunikationssamhället är det viktigt att vara uppmärksam 
på de nya problemen som kan uppstå. Studien har undersökt de digitala verktygens roll kring 
de ökande psykiska besvären hos studenter samt hur studenterna anser att de påverkar dem. 
Undersökningen vill öka medvetenheten kring problematiken som framtiden har framför sig 
som de digitala verktygen bidrar med. Undersökningen berör endast studenter som studerar 
program på heltid vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studiens resultat avser att vara till värde 
både för personer inom informatik- och IT-området samt de som arbetar eller studerar inom 
hälsoområdet. Studien har genomförts med en abduktiv ansats och har samlat in primärdata 
genom semistrukturerade intervjuer med ett målinriktat urval. Den insamlade intervjudata 
analyserades därefter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och kopplades sedan 
samman med två modeller för att beskriva stress. Empirin visade att studenter anser sig 
stressade men att påverkan från de digitala verktygen beror på vilken grad av krav, kontroll 
och stöd de upplever. Studenter med höga krav, låg kontroll och bristande stöd upplever en 
högre känsla av stress av de digitala verktygen än studenter med rimliga krav, upplevd 
kontroll och tillgång till stöd. 
 
Nyckelord: Hälsa, Digitalisering, IKT, Digital ohälsa, Gränslöshet, Stress, Psykiska 
besvär, Digitala verktyg, Kvalitativ studie.  



   
 

   
 

Summary 
Most studies indicate that mental disabilities in the population are increasing and this is true 
among students as well. Digitalisation has changed and will continue to change the way 
individuals work and live their lives and in the current communications society it is 
important to pay attention to the problems that may arise. The study has investigated the 
role digital tools play in the increasing psychological problems students experience and how 
the students feel that these tools affect them. The survey aims to raise awareness about the 
problems that will come with limitlessness these tools contributes to. The study only covers 
students that are studying full-time programs at Linnaeus University in Växjö. The results 
of the study are intended to be of value to both people in informatics and IT as well as those 
who work or study in the field of health. The study was conducted in with a mixed-method 
approach and has collected primary data through semi-structured interviews with a targeted 
selection. The collected data was then analysed by using a qualitative content analysis and 
was then linked together with two models to describe stress. [TH1] The results showed that 
students do feel stress but the impact from digital tools depends on the degree of demands, 
control and support they experience. Students with high demands but low levels of control 
and lack of support experience a greater sense of stress with digital tools than students with 
reasonable demands, perceived control and access to support. 
  
Keywords: Health, Digitalisation, ICT, Digital Illness, Limitlessness, Stress, Mental 
Disabilities, Digital Tools, Qualitative Study.  
  



   
 

   
 

Förord 
Studien berör området psykisk hälsa som sedan länge har legat oss varmt om hjärtat. 
Undersökningens syfte har varit att ökat medvetenheten kring de digitala verktygens roll för 
studenters psykiska besvär. Vi vill med studien lyfta problematiken som finns med 
förhoppningen att minska tabun kring ämnet.   
 
Vi är tacksamma för vägledning från vår handledare Clara Axelsson och vill även rikta ett 
stort tack till alla respondenter som ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter och 
tankar, utan er hade studien inte varit möjlig!   
 
Växjö 2018-06-03 
 
Tora Haukka & Frida Karlander 
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1 Introduktion  
Sex av tio stressar på jobbet. Rubriken lyfts fram på Previas hemsida (2010). 28 procent av 
alla kvinnor har under det senaste året haft stressrelaterade besvär på arbetsplatsen visar 
statistik från statistiska centralbyrån, SCB, (Ivarsson, 2014). Hur mår Sveriges studenter 
egentligen? Frågar sig Metro i en artikel från 2017 (Lokko, 2017). Gemensamt för de tre 
och ett ändligt antal andra rapporter och artiklar är att det finns ett problem i dagens så 
kallade kommunikationssamhälle, där uppkoppling stora delar av dygnet är en självklarhet. 
Samhället befinner sig i en övergång där en ny typ av stress har tagit sig fram, nämligen IT-
relaterad stress (Cöster och Westelius, 2016). Att kroppen behöver vila efter tunga 
träningspass lärts ut redan som barn, men att behöva vila från information är inte lika 
självklart. Enligt Digitaliseringskommissionen (2015) så har digitaliseringen förändrat och 
kommer fortsätta förändra hur individen arbetar men också hur den lever. Idag finns det 
mängder med olika digitala verktyg som möjliggör en flexibel skolgång men det innebär 
dock inte att det endast finns fördelar med de olika verktygen. Det kräver att studenter är 
tillgängliga stora delar av dygnet vid exempelvis grupparbeten där de digitala verktygen 
möjliggör att alla gruppmedlemmar arbetar på olika tider. För även om du bara ska in och 
kolla mejlen lite snabbt så handlar det om vart du befinner dig mentalt och kroppen får aldrig 
den återhämtning som den behöver. I en artikel av Carolina Johansson (2016) om att koppla 
ner under semestern drar Kristina Spegel, psykolog och organisationskonsult på Previa 
liknelsen om den konstanta tillgängligheten med en gummisnodd. Att aldrig släppa taget 
om det som har med skolan att göra innebär att gummisnodden är konstant spänd och att 
kroppen befinner sig i ett konstant aktivt tillstånd. Tillslut nöts gummisnodden ut och den 
förlorar sin spänst, precis som hos människan menar hon. 
 
Framtiden innebär ytterligare digitalisering och det är den framtid som studenter går till 
mötes. Stressrelaterade problem syns numera hos unga och är enligt oss ett samhällsproblem 
och ett ämne som behöver lyftas mer. För hur mycket påverkar egentligen de digitala 
verktygen som finns i skolvärlden studenternas hälsa? 

 

1.1 Inledning 
I det rådande kommunikationssamhället är det viktigt att vara uppmärksam på de nya 
problemen som kan uppstå. Enligt Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet, en 
undersökning av Uppsala studentkår (2013) framgick det att drygt 30 procent av studenterna 
upplever bland annat stress som ett hinder i studierna. Andra faktorer som påverkade var 
tillgång till studieplatser och lugna platser att vistas på. Rapporten från 2013 var en 
uppföljare på en från 2010 där ungefär 25 procent av de svarande uppgav att stress var ett 
hinder i studierna, siffran har alltså ökat. Andersson et al. (2015) har i en undersökning åt 
Studenthälsan på Malmö Högskola undersökt högskolestudenters hälsa, där det framgick att 
psykisk ohälsa, däribland stress, är en faktor som påverkar deras studier på olika sätt. 
Undersökningen visade även att det inte var någon betydande skillnad i svar över de olika 
fakulteterna.  
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Johansson (u.å.) skriver i en artikel på Shortcut att antalet unga som lider psykisk ohälsa har 
tredubblats sedan 90-talet och CSN uppger att allt fler studenter känner sig stressade, 
upplever oro samt att de har fysiska smärtor i bland annat rygg och nacke. Sidhu (2017) 
skriver att antalet studenter som söker hjälp för stress och annan psykisk ohälsa på 
studenthälsan vid Lunds universitetet har ökat den senaste tiden. Förr var det i olika perioder 
som studenter sökte sig till studenthälsan, vid exempelvis tentaperioder, men att det numera 
alltid är ett högt tryck. Efter jul 2016 fick drop-in mottagningen stänga på grund av 
överbelastning. Studenthälsan har gått från ungefär 35 studenter per termin som söker hjälp 
för psykisk ohälsa, som oro, ångest och depression, till att nu ha 70 per termin. Den mängden 
rapporter och artiklar som finns om studenters ohälsa i dagsläget pekar på att det är ett 
faktiskt problem för dagens unga, ett problem som måste undersökas djupare för att hitta en 
lösning på. Därmed avses det med den här rapporten att öka kunskapen kring problemet 
med studenters psykiska hälsa. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Andersson-Gran och Lundgren (2017) undersökte hur IKT-användning (informations och 
kommunikationsteknologi) påverkade stress och utmattning hos människor. Genom en 
enkätundersökning med ett urval bestående av lika många kvinnor som män utforskade de 
även hur mycket människor använder sig utav IKT i och utanför arbetet. Resultatet av 
studien visade att användning av IKT kan vara en orsak till psykisk ohälsa. 
 
Edén (2017) har i sin kvalitativa studie Att alltid vara tillgänglig skrivit om hur 
högskolestudenter påverkas av sociala medier. Fokus låg på tillgänglighet via sociala medier 
och syftet var att undersöka dels varför studenter använder sociala medier samt hur de själva 
upplever att deras hälsa påverkas. Studien visade på både negativ och positiv påverkan på 
studenternas hälsa där den negativa handlade om stress, låg självkänsla och 
sömnsvårigheter. 
  
Collins et al. undersökte studenter och hur stress påverkar deras välmående. Studien, Social 
Work Students: Stress, Support and Well-Being (2008), visade att studenter upplevde att det 
finns höga krav att göra bra ifrån sig i skolan. Aspekterna som studenterna ansåg vara mest 
krävande var att bli framgångsrik, regelbunden närvaro i skolan samt det som förväntades 
av deras akademiska uppsatser. Kraven som rankades lägre var bland andra pendling och 
familjeansvar. Collins et al. (2008) undersökte även om studenter kände att de hade stöd 
och var det i så fall kom ifrån. Det som flest studenter kände var en stöttepelare var främst 
andra studenter och på andra plats kom lärare på universitetet medan annan personal på 
universitetet kom längre ner på listan. Det visade sig inte heller vara någon betydande 
skillnad mellan universiteten som undersöktes. Collins et al. (2008) undersökte även hur 
studenternas självbild var, vilken visade att över en fjärdedel svarade att de inte var nöjda 
med sig själva och inte heller kände stolthet. En tredjedel såg sig inte som bra människor 
och en femtedel uppgav att de kunde känna sig misslyckade. Studien visade inte bara att 
studenter mår dåligt eller är stressade, majoriteten av studenterna var nöjda med sina insatser 
och kände inte att stressen var problematiskt. 
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Brorhed och Borell (2017) skrev ett kandidatarbete om hur IKT påverkar stress hos 
anställda.  Skribenterna hade undersökt hur sjuksköterskor inom hemtjänsten kände kring 
ökad tillgänglighet genom smartphones, både på och utanför arbetstid, och hur det 
påverkade deras upplevda stress. Resultatet visade inte på en ökad stressnivå eftersom de 
ansåg sig ha kontroll samt att smartphones underlättade deras arbete genom enklare 
kommunikation mellan varandra. De menade även att tillgången av lättåtkomlig information 
med hjälp av smartphonen minskade den upplevda känslan av stress. Gulliksen et al. (2015) 
skriver i en rapport för Arbetsmiljöverket att ökad digitalisering i arbetslivet ger negativa 
påverkningar för människors hälsa. Trots alla positiva effekter som företag har erhållit av 
digitaliseringen så visar statistik att arbetstagare fått sämre hälsa, däribland problem med 
hållning, rygg-och nack-ont samt stress på arbetet. 
  
Sources and levels of stress in relation to locus of control and self esteem in university 
students är en studie av Abouserie (1994) som undersökte vilka källor och nivåer av stress 
som universitetsstudenter har i förhållande till kontroll-lokus. Studien undersökte både 
stress som var akademiskt kopplad och stress som var kopplad till studenternas liv. De 
undersökta var inte jämnt fördelade mellan män och kvinnor, utan det var mer än dubbelt 
så många kvinnor som deltog i undersökningen. Resultaten visade på att det var 
examinationer och viljan att uppnå ett bra resultat som ansågs som mest stressframkallande 
hos studenterna. Det som kom på andra plats av orsaker var att de har mycket att göra samt 
att det är mycket att lära sig. Det var cirka 75 procent av de tillfrågade kvinnorna som 
uppgav att de kände att de var så stressade att det kan eller har kunnat leda till hälsorisker 
och endast cirka tio procent av de tillfrågade männen som kände likadant. Det visade sig 
även att kvinnor känner sig mer stressade än männen både i det akademiska arbetet och i 
livet. 
 
Madhyastha et al. (2014) undersökte utbredningen av stress hos studenter. De undersökte 
även skillnader mellan män och kvinnor, både i upplevd stress och hur de hanterar den 
upplevda stressen och därför hade de ett urval på 48 män och 46 kvinnor. Studien, Stress, 
Coping and Gender Differences in Third Year Medical Students, visade att alla studenter 
upplevde stress. Majoriteten upplevde måttliga eller låga nivåer av stress, det var endast sex 
studenter som upplevde allvarlig stress. Akademisk press och professionell identitet var de 
två faktorer som hamnade högst bland anledningar till att studenterna upplevde stress. De 
kvinnliga studenterna kände högre akademisk press än de manliga men det var ingen 
skillnad bland de andra faktorerna. När det kom till sätt att hantera stress så var det skillnader 
mellan könen, känslomässigt stöd användes mer av kvinnliga studenter och männen visade 
sig använda humor för att hantera stressiga perioder. De manliga studenterna kände även en 
högre grad av egen skuld och förnekande än de kvinnliga. 
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Tidigare forskning har fokuserat på människors oavbrutna tillgänglighet genom sociala 
medier eller hur digitalisering påverkar människors arbete.  De tidigare rapporterna och 
undersökningar visar alla på att ökad tillgänglighet leder till högre stressnivåer, förutom 
sjuksköterskorna som ansåg att så länge de själva hade kontroll så var det ingen fara. Det 
kan visa på att det kan vara skillnad mellan olika arbetsplatser.  På vissa kan alternativet att 
inte hela tiden vara tillgänglig inte finnas och det kan göra att stress upplevs på ett annat 
sätt. Studien Social Work Students: Stress, Support and Well-Being från 2010 visar att även 
om majoriteten av studenter inte känner att stressen som skolan ger påverkar deras psykiska 
välmående så finns det ändå en mängd studenter som känner att det är för mycket. Att de 
sedan känner att de inte får stöd från universitetets personal, annat än från lärarna, kan vara 
ett problem. 

1.3 Problemformulering 
Genom att titta på tidigare forskning går det att se att ämnet ohälsa är väl studerat, likaså 
ämnet digitalisering vilket det har även varit det ett tag. Det kan ses som ett resultat av att 
IT-relaterad stress är ett problem i dagens samhälle och allt fler berörs. Studenthälsan runt 
om i landet påverkas av att allt fler studenter känner av oro, ångest och nedstämdhet. 
Tidigare forskning har undersökt studenter och arbetande gällande arbetsplats eller plats för 
studier och fritid. Även undersökningar är gjorda om hur sociala medier påverkar den 
psykiska hälsan hos både unga och äldre och detsamma gäller det gränslösa arbetslivet där 
flera studier visar på en ökad ohälsa. Kopplingen mellan studenternas psykiska hälsa och de 
digitala verktygen som de använder under sina studier är tyvärr inte lika väl studerade. I och 
med problematiken angående den ökande statistiken av studenter som drabbas, krävs det att 
ämnet studeras vidare för att bidra till mer kunskap. Förhoppningsvis leder det till att 
studenter ökar sin medvetenhet kring hur de digitala verktygen påverkar deras hälsa samt 
får förslag för hur de kan förebygga situationer som bidrar till psykiska besvär. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Baserat på tidigare forskning så kan studenters psykiska hälsa påverkas negativt under 
studierna och därmed avser studien att undersöka de digitala verktygens roll. Syftet med 
undersökningen är att beskriva hur studenters hälsa påverkas av de digitala verktygen i 
skolan och resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis ge en ökad kunskap kring 
studenters hälsa. Genom att undersöka området är förhoppningen även att kunna bidra till 
en ökad acceptans kring den psykiska ohälsan som blir allt mer omtalad.  
 
För att få svar på syftet har vi brutit ner det i följande frågeställning: 

Ø På vilket sätt anser studenter att digitala verktyg i skolarbeten påverkar deras 
psykiska hälsa, avseende deras upplevda stress? 
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1.5 Avgränsning 
Undersökningen berör endast studenter som studerar program på heltid vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Urvalet berör därmed inte studenter som studerar enskilda kurser 
eller som läser ett program på distans. De digitala verktyg som undersöks i studien är 
verktyg som används av studenter för att underlätta kommunikation vid studier, så som 
Trello, Padlet, Skype, Messenger, Whatsapp, Google Doc och läroplattformen MyMoodle 
som används vid Linnéuniversitetet. Hur studenter använder sociala medier när de studerar 
kommer inte undersökas, utan endast de verktyg som används i själva studierna för att 
kommunicera med varandra. Begreppet hälsa avser den psykiska hälsan, mer specifikt de 
psykiska besvär som kan uppkomma, med störst fokus på stress men innefattar också oro, 
nedstämdhet och sömnsvårigheter. Det är just de begreppen som undersökningen fokusera 
på. De psykiska sjukdomarna som finns eller den fysiska hälsan har därmed inte undersökts.  
 

1.6 Målgrupp 
Studiens resultat avser att vara till värde både för personer inom informatik och IT samt de 
som arbetar eller studerar inom hälsoområdet, men även andra som vill veta mer om vilken 
roll digitala verktyg kan spela på ens psykiska hälsa. Förhoppningarna med uppsatsen är att 
beskriva det existerande sambandet mellan digitala verktyg och studenters psykiska hälsa. 
De valda områdena för studien är breda och därför gjordes valet att ha med grundläggande 
bakgrundsbegrepp, såsom IKT, digitalisering och multitasking inom informatiken och en 
bred bakgrundsförklaring till begreppet hälsa och vilken sorts hälsa den här studien syftar 
till. Målgruppen är både personer som arbetar eller studerar IT eller hälsa och därför ansågs 
det vara viktigt att ha med en bred bakgrund just för att så många som möjligt ska ta del av 
och förstå studien som genomförts. 
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2 Bakgrund och Teori 
Nedan beskrivs studiens bakgrund samt de teoretiska ramverk som används i studien. 
Kapitlet inleds med en förklaring kring digitalisering och hur den påverkar samhället och 
därefter definitioner till ett antal nyckelbegrepp. Det fortsätter därefter med en kortfattad 
beskrivning kring begreppet hälsa samt vilken del av den psykiska hälsan som kommer tas 
upp. Kapitlet avlutas med lite bakgrund kring stress och hur stress kan beskrivas med hjälp 
av två olika modeller.  
 

2.1  Digitalisering 
Digitaliseringskommissionen (2015) menar att samhället sedan ett par årtionden tillbaka 
befinner sig i en utveckling där IT och digitalisering blir en allt större del. Tillväxten som 
sker innebär nya förutsättningar för samhället och människan samt innebär att digital 
kommunikation och interaktion mellan människor och verksamheter blir självklara. Den 
ökar möjligheten att samla in, tolka och tillämpa data som i sin tur skapar 
utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden. Information kan nås och spridas på ett 
mycket effektivt sätt och interaktionen via digitala plattformar gör att de traditionella 
mellanhänderna och administrationshandläggning behövs i en mindre skala. 
Digitaliseringen förändrar vad och hur saker görs men även vad som går att göra.  
 
Digitaliseringen påverkar samhället framförallt genom fyra områden: ekonomi, arbete, 
samhällsinstitutioner och infrastruktur (se figur 2.1) menar Digitaliseringskommissionen 
(2015). Ekonomin i samhället omformas på ett genomgripande sätt av digitaliseringen. 
Arbete, som är den del i figuren som den här undersökningen behandlar mest, förändras på 
många sätt av digitaliseringen. Stora förändringar sker och har skett inom 
arbetsmarknaden.  I informations- och kunskapssamhället är utvecklingen och spridningen 
av kunskap en central förutsättning för ekonomisk tillväxt. Utbildning krävs för att 
människor ska kunna arbeta på en digitaliserad arbetsmarknad. Högskolor och universitet 
har i dag större krav på att utbildningarna ska vara mer flexibla för att klara av att svara på 
de krav och förutsättningar arbetslivet ger och när verksamheter och arbetsuppgifter i stor 
utsträckning digitaliseras påverkas arbetsmiljön. Idag har många möjlighet att ta med arbetet 
överallt och det är vanligt att blanda arbete med andra aktiviteter. 
Digitaliseringskommissionen (2015) skriver att det dock kan orsaka stress och försämra den 
psykosociala arbetsmiljön. Samhällsinstitutioner i form av värderingar, tillit och 
sammanhållning påverkas av digitaliseringen, vilket även kan få en betydelse för 
demokratins utformning. Även lagar och regler utmanas av digitaliseringen. Infrastruktur 
är en förutsättning för digitalisering där utvecklingen handlar om öppna data, integritet och 
säkerhet av centrala delar. 
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Figur 2.1 Digitaliseringens påverkan på samhället (Digitaliseringskommissionen, 2015) 

 

2.1.1 IKT 
IT, eller informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som idag 
finns inom datorteknik och telekommunikation. Informations- och 
kommunikationsteknologi, IKT, har mer fokus på själv telekommunikationen (Henriksson, 
u.å.). Tack vare tillgången till persondatorer med hög kapacitet och nya former av människa-
dator-interaktion har möjligheterna för arbete och studier oberoende av geografisk plats 
ökat. Henriksson (u.å.) skriver även att IT som en samverkan mellan dator- och teleteknik 
har öppnat upp möjligheter för strukturomvandling som kan medföra stora konsekvenser 
för samhällsliv. Portabla Media (2018) hävdar att skillnaden på begreppen IKT och IT är att 
IKT betonar kommunikationen mellan människor som görs möjlig med IT. 
 

2.1.2 Multitasking 
Wang och Tchernev (2012) definierar multitasking som att göra två eller fler aktiviteter 
samtidigt och menar också att det inte är ett nytt fenomen men att det med teknikens framfart 
blivit allt mer vanligt. De beskriver även att det har blivit vanligare att arbeta med olika 
uppgifter samtidigt som någonting annat utförs. Bland annat kunde det handla om att utföra 
uppgifter parallellt med exempelvis tv-tittande. Wang och Tchernev (2012) såg skillnader i 
resultatet mellan de som utförde akademiskt arbete samtidigt som de tittade på tv och mellan 
dem som endast fokuserade på det akademiska arbetet. Resultatet visade på att de som inte 
fokuserade på någonting annat än deras huvudsakliga uppgift gjorde ett bättre arbete på en 
snabbare tid. Likaså genomförde Misra et al. en studie 2014 som innebar att testa 
människors förmåga att föra en konversation med eller utan en mobiltelefon eller dylikt i 
sin närhet. Vid ett café parade dem ihop 200 personer två och två och observerade deras sätt 
att föra en konversation. Ett slumpmässigt urval av deltagarna hade en mobiltelefon eller 
liknande i handen eller på bordet under konversationen och de skulle sedan prata i tio 
minuter om ett ämne de fick tilldelat. Misra et al. (2014) kunde med resultatet av 
observationen se att de deltagare som inte hade mobiltelefonen i närheten hade ett större 
djup och mening i sitt samtal än de deltagare som hade den på bordet eller i handen. 



 

  12 (56) 
 

2.1.3 Gränslöshet 
Allvin et al. (1998) hade ambitionen att undersöka hur mycket individerna arbetar, i vilka 
miljöer och i vilken utsträckning, men det visade sig att frågorna är svåra att besvara 
eftersom individerna arbetar ”alltid och överallt”. Allvin et al. (1998) påstår att det inte 
betyder att de inte gör något annat än att arbeta, utan den traditionella gränsdragningen 
mellan arbete och icke-arbete inte riktigt finns, varken i tiden eller rummet. Arbetet utförs 
vid alla möjliga tidpunkter och på olika platser. Intervjupersonerna i deras studie beskriver 
sina arbetssituationer utan objektiva gränser, vilket inte betyder att arbetet i sig är 
ostrukturerat. Bakom de frånvarande objektiva gränserna finns en mer subjektiv reglering 
av arbetet. De tillfrågade i studien kunde inte ange exakt plats och tid de arbetar eller inte 
arbetar, men alla var medvetna om när och var de föredrar att arbeta. De vet var och när de 
arbetar bäst med olika arbetsuppgifter och när på dygnet de är mest produktiva. De 
tillfrågade betonade vikten av att kunna planera, strukturera och disciplinera sitt arbete. 
Många av de tillfrågade nämnde att de stänger av sin mobiltelefon vid vissa tider och läser 
inte e-post före eller efter en viss tid. 
 

2.1.4 Flexibilitet 
Karlsson (2006) beskriver flexibilitet på arbetsplatser som ett fenomen som kom av 
marknadskrisen som i sin tur var till följd av bland annat globaliseringen. Konkurrensen 
globaliseringen gav tvingade företag att omorganisera sina verksamheter för att hålla sig 
kvar på marknaden. Karlsson (2006) säger att flexibilitet är ett dubbeltydigt begrepp och det 
kan betyda olika för arbetsgivare och anställda. Anställda är ofta intresserade av 
flexibiliteten som ger dem möjlighet att vara hemma från arbetet av familjeskäl eller att 
kunna arbeta in extra ledighet, men inte så intresserade av flexibiliteten i arbetsgivarens 
mening. Det visar på att begreppet är dubbeltydigt och att betydelsen beror på vem du frågar.  
 
Ehriander och Nilsson diskuterar i sin artikel från 2017 flexibilitet och struktur i nätbaserad 
undervisning vid Linnéuniversitetet. De pratar om hur nätbaserad undervisning hjälper 
studenter från hela landet att ta del av undervisning som annars bara skulle getts på en plats. 
Ehriander och Nilsson (2017) har jämfört distansutbildningarna under sommaren nu och för 
tio år sedan. Något som har gjort det möjligt är flexibiliteten som digitalisering och 
utvecklingen inom IKT har gett. Nätbaserad utbildning har dock inte bara gett flexibilitet, 
utan också nya problem. Vad händer om tekniken inte fungerar som det ska och det inte går 
att logga in på läroplattformen? Läroplattformen MyMoodle är ett digitalt verktyg som 
används i undervisningen, men författarna menar på att det är viktigt att inte glömma att det 
är bara det, ett verktyg. Det gör inte undervisningen kvalitativ och hjälper inte studenter att 
lära sig. 
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2.2 Hälsa 
World health organization (WHO) arbetar med att alla människor ska uppnå en god hälsa 
beskriver begreppet:” Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.” (2014). Definitionen visar att hälsa inte 
endast innefattar sjukdom eller skada. Begreppet är dock väldigt komplext och kan variera 
i betydelse utifrån dess sammansättning i andra delar. Att prata om fysisk och psykisk hälsa 
är vanligt. Den fysiska hälsan innefattar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 
välbefinnande, symtom och funktion i det dagliga arbetet ingår. Folkhälsomyndigheten 
(2016) menar att åkommor gällande den fysiska hälsan innefattar bland annat besvär i 
rörelseorgan, funktionsnedsättning, astma och så vidare. Det är delar som inte kommer tas 
upp vidare i den här rapporten. Den psykiska hälsan kan istället handla om hur människor 
upplever sin tillvaro. WHO (2014) beskriver den psykiska hälsan som ett tillstånd av mentalt 
välbefinnande, där varje individ kan klara av och förverkliga sina egna möjligheter, klara 
av de dagliga påfrestningarna samt arbeta och bidra till samhället. Den ideella 
organisationen för psykisk ohälsa Mind (u.å.) beskriver att den psykiska ohälsan är ett 
samlingsnamn för att beskriva mindre allvarliga psykiska besvär där människor visar tecken 
på psykisk obalans såsom oro, nedstämdhet till mer allvarliga symtom, psykisk sjukdom, 
som kan uppfylla kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De olika begreppen kan överlappa 
varandra och förekomma samtidigt, se figur 2.2 för en grafisk beskrivning.  En god psykisk 
hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och den psykiska hälsan kan variera i nivå. 
Den här studien kommer endast att ta upp de psykiska besvär som kan uppkomma, det vill 
säga en låg nivå av psykisk ohälsa och ej de kriterier som krävs för en psykisk diagnos. 
 

 
 

Figur 2.2. Grafisk beskrivning över begreppet psykisk hälsa och hur de överlappar varandra 
(Folkhälsomyndigheten, 2016)  

 

 

 



 

  14 (56) 
 

 
Att begreppet hälsa och psykisk ohälsa är stort och komplex råder det inga tvivel om. 
Därmed har studien koncentrerat sig endast på en liten del av det som innefattar psykisk 
ohälsa. De delar som tas upp och definieras utifrån den här studien är följande: oro, 
nedstämdhet, sömnsvårigheter och stress. 
 

2.2.1 Oro, sömnsvårighet och nedstämdhet 
Nestor (2015a) beskriver ångest som en vanlig oroskänsla och i många fall är det inte något 
farligt, utan ett sätt för kroppen att reagera på fara. Vid ångest pumpas stresshormoner som 
adrenalin ut i blodet, för att kroppen ska kunna fly från den upplevda faran och symtomen 
kan vara ökad puls, yrsel, aptitlöshet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Känslan av 
ångest kan vara olika för olika personer och finns olika nivåer av ångest, från det naturliga 
alarmsystem som kroppen har till att ångesten blir så pass allvarlig att den påverkar 
individens liv. Holmér (2016) menar att ångest även kan göra dig känsligare för stress och 
göra det svårt att sova. Brydolf (2017) beskriver att sömn och sömnbehovet är individuellt 
med att de flesta behöver sova mellan sex och åtta timmar per natt. Djupsömnen är viktig 
för återhämtning, cellförnyelse och för att kroppen ska kunna ta hand om infektioner. Det 
är också en avgörande faktor för minneslagring och är därför extra viktig för studenter. 
Sömnsvårigheter kan bero på många olika saker, exempelvis stress, oro, ljud, alkohol, 
koffein eller andra sjukdomar. Att sova för lite någon natt är inte farligt men det är när det 
blir återkommande sömnbrist som kroppen inte får den återhämtning som den behöver. Det 
kan i sin tur leda till bristande immunförsvar vilket gör det lättare för sjukdom samt svårare 
att hantera livets påfrestningar på lika bra sätt. Sömnsvårigheter och stress kan även vara en 
bidragande faktor för nedstämdhet enligt Nestor (2015b). Nedstämdhet är en naturlig del av 
livet som kommer och går i olika perioder och fler kvinnor än män upplever nedstämdhet 
enligt Schelin (2016). Symtomen för nedstämdhet kan vara ångest, tomhet samt energibrist 
och det är först när nedstämdheten har pågått en längre period som det kan vara symtom på 
depression.  
 

2.3  Stress 
Larsson (2018) via studenthälsan vid Linnéuniversitet skriver att det är många studenter 
som känner sig stressade under sin studietid. Det är studiekrav samt andra områden i livet 
som gör att studenter kan uppleva stress. Stress och stresshormonet kortisol gör att individen 
klarar av att kliva ur sängen på morgonen och är nödvändiga för att prestera, utvecklas och 
få saker gjorda som känns meningsfulla. En viktig grundläggande del för 
stressförebyggande är återhämtning. Det kan handla om att ta en promenad i skogen, sömn 
och vila. Att hitta sin form för återhämtning är viktigt och aktiviteten ifråga ska ge energi 
och glädje. 
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Malmström och Nihén (2002) menar att begreppet stress kan vara väldigt diffust, eftersom 
det finns positiv stress i bemärkelsen stimulerande, utvecklande och hälsofrämjande 
utmaningar medan negativ stress kan kopplas samman med skadlig, nedbrytande, 
sjukdomsutlösande och överbelastning (se figur 2.3 för grafisk beskrivning). Ur begreppet 
stress kan fem-sex olika innebörder tas fram. På fackspråk innebär psykofysiologiska 
reaktioner kroppens förmåga att anpassa sig till varierande förhållanden. Ordet stress är från 
början engelskt och innebär bland annat belastning, påfrestning och tryck. Det engelska 
ordet strain har en hårdare innebörd än stress och ligger nära med det som i Sverige kallas 
för negativ stress, dess definition är överbelastning, slitsam påfrestning samt obehaglig 
tänjning av gränserna. 

 
 

Figur 2.3 Grafisk beskrivning över begreppet Stress (Malmström och Nihén, 2002) 
 
 
Malmström och Nihén (2002) skriver om Hans Selye som stressforskarens fader och hur 
han under 1930-talet upptäckte hur människans stressystem fungerar.  Först hjälper 
systemet oss att reagera och göra motstånd mot obehag och påfrestningar som hotar 
välmående, men övergår senare till utmattande och sjukdomsskapande reaktioner om det 
håller i för länge. Han definierar negativ stress som ”ett tillstånd av obalans i 
livsfunktionerna” (Malmström och Nihén 2002). Även Währborg (2008) skriver om Hans 
Style och hur han introducerade uppfattningen om ett generellt anpassningssyndrom 
General adaption syndrome (GAS). Hans Style ville enligt Währborg (2008) visa att stress 
är ett dynamiskt förlopp som utvecklas steg för steg. Första steget menade han var en 
alarmfas, som i sin tur består av två faser, chockfas och motchockfas. Under chockfasen 
sker en omställning i kroppen som sedan övergår till dess motsats, motchocksfasen. Därefter 
övergår alarmfasen till en resistensfas som kännetecknas av att de märkbara symtomen till 
stor del minskar för att sedan övergå till den slutglitliga fasen, utmattningsfasen vilken i sin 
tur kännetecknas av att människans biologiska förmåga till anpassning har upphört. Under 
alarmfasen anpassar sig kroppen till den stress som människan utsätts för. 
Kroppstemperatur, blodtryck samt muskelanspänning förändras. I resistensfasen sker ett 
jämviktstillstånd för att människan ska nå utmattningsfasen där anpassningen till stressen 
nått sin höjdpunkt. 
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2.3.1 Positiv och negativ stress 
Många gånger används begreppet positiv stress för reaktioner när stressystemets process 
höjer förmågan att fokusera samt förmågan att utnyttja de egna resurserna. Malmström och 
Nihén (2002) skriver att många experter beskriver negativ stress som en obalans i 
anpassningssystemet, som en långvarig och kraftig stressreaktion kan ha lett till medan 
positiv stress kan som en stimulans inför hanterbara och meningsfulla krav och 
utmaningar.  Stressforskningen visar alltså att negativ stress inte uppkommer utav sig självt, 
utan att det beror på hur människan tolkar och hanterar livets utmaningar. Begreppet 
”utbrändhet” är en vanlig benämning på negativ stress och i Sverige används det framförallt 
för olika former av överansträngnings- och stressreaktioner med oklara kroppsliga och 
mentala symtom enligt Malmström och Nihén (2002).  Stressystemet har ingen av- eller på- 
funktion utan ett system som ständigt är aktivt och anpassar kroppens delar utefter vilka 
psykiska förändringar som sker. Ur ett funktionellt synsätt är kroppen alltid till viss del 
stressad men det skiljer sig i hur mycket stress som individen upplever. I hjärnan finns ett 
återhämtningssystem med hormoner och nerver som i sin tur ger order till kroppens 
vilosystem att vila samt att kroppen ska återuppbygga energiförråden och reparera 
småskador. Sömn och sömnkvalitet är viktigt för återhämtningen menar Malmström och 
Nihén (2002). 
 
Positiv och negativ stress handlar alltså om olika grader av anspänning/handlingsberedskap 
gentemot lugn/vila. Allt hänger på hur individen tolkar situationen som den befinner sig i. 
Den negativa stressen skriver Malmström och Nihén (2002) kan uppkomma på två olika 
sätt, men som oftast är överlappande och hopblandade. Den första, och troligtvis den 
vanligaste sorten är ett resultat av ofullständig vila. Den otillräckliga återhämtningen leder 
då till en utmattningsreaktion. Den andra formen av negativ stress består i överdriven 
och/eller långvarig ansträngning, det vill säga ett överskott av kravupplevelse, osäkerhet, 
oro, nervositet och anspänning. Många gånger är det svårt att avgöra om det kommer ifrån 
en ångestsjukdom som leder till stressproblem i vardagen eller om ångesten är utlöst av en 
längre tids stresspåverkan. 
 
Malmström och Nihén (2002) menar att positiv stress är det psykofysiska tillstånd som 
uppstår när den befintliga situationen tolkas på ett användbart sätt och bidrar till en psykisk 
reaktion som motsvarar utmaningens svårighetsgrad.  Positiv stress innebär alltså en växling 
mellan anspänning/ansträngning och avspänning/återhämtning så att det blir möjligt att 
behålla en balans vilket gör det möjligt att upprätthålla både prestationsförmåga och 
välbefinnande. För att känna ett positivt stressläge ska alltså kraven vara så pass höga att de 
går att uppleva som meningsfulla, trygga, stimulerande och lagom utmanande. Det bästa, 
enligt Malmström och Nihén (2002) är att avskaffa begreppet stress och istället fokusera på 
de olika grader av anspänning och nivåer i återhämtningssystemet, men att stressbegreppet 
är så pass inpräntat i vårt språk att det är svårt att få till en ny terminologi.  
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2.3.2 Modeller för att beskriva stress 
Vad som påverkar känslan av stress kan förklaras med Karaseks och Theorells krav-
kontroll- och stödmodell. För mer än trettio år sedan introducerade Robert Karasek 
modellen som Töres Theorell sedan hade en betydande roll i, eftersom han översatte 
modellen till fysiologiska förhållanden (Karasek och Theorell 1990). Grundidén för 
modellen var att de psykiska kraven på de anställda och hur mycket kontroll eller 
handlingsutrymme de besitter kan förklara den upplevda känslan av stress.  Genom att utgå 
från tre koordinationer där ena axeln utgörs av kravaspekten, upplevelsen av högt ställda 
krav i arbetssituationen och den andra axeln utgörs av kontrollaspekten som innebär 
upplevelsen av inflytande över arbetssituationen kan de delar som bidrar till negativ stress 
identifieras. Den sista innebär upplevt stöd. Kombinationen av höga krav och för lite 
inflytande skapar förutsättningar för stressreaktioner, men kan med ett bra socialt stöd 
reducera känslan av stress. Enligt modellen kan en individ klara av högt ställda krav och 
fatta beslut om det finns ett upplevt stöd på olika sätt. Motsatt kan individen uppleva stress 
även vid lågt ställda krav om det finns brist i kontroll samt litet eller inget stöd (se figur 
2.4). Även om det är de tre komponenterna som enligt Karasek och Theorell (1990) påverkar 
den upplevda stressen reagerar individer olika på påfrestningar och det handlar om att hitta 
en balans där individen upplever en hanterbar kravnivå, möjlighet till kontroll över 
situationen samt ett bra stöd.  
 
 
 

 
Figur 2.4 Krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek och Theorell, 1990) 
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Begreppet krav kan enligt Karasek och Theorell (1990) delas in i kvalitativa (komplexiteten) 
eller kvantitativa (mängden). De kvalitativa innefattar kraven på koncentration, 
uppmärksamhet och konflikter medan de kvantitativa kraven kan innefatta deadlines och 
produktivitetskrav.  De betonar det som kallas för mental arbetsbelastning och som har att 
göra med hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en specifik arbetsuppgift. 
Kraven bör stimulerande i den bemärkelsen att kraven ska vara utmanande men ändock 
rimliga. Höga krav kan uppfattas som stimulerande eftersom det ges en upplevd kontroll 
över situationen. Kontroll innefattar både den kompetens som individen besitter i arbetet 
och hur stor möjlighet som finns att fatta beslut, det vill säga beslutsutrymme. Tillsammans 
så bidrar det till kontroll över situationen och kraven. Begreppet innefattar både kontroll i 
och kontroll över arbetet. Kontroll i arbetet består av de små sakerna medan kontroll över 
innefattar de övergripande besluten. Exempelvis på bristande kontroll är otydliga 
arbetsuppgifter, otillräcklig information för att fatta beslut eller krånglande IT-system. 
Bristande kontroll är nära sammankopplat med den upplevda känslan av stress.  Den tredje 
faktorn är stöd. Personer som upplever att de har ett fungerande socialt stöd från exempelvis 
chef eller arbetskamrater har visat sig utveckla färre stressymptom än andra. Stöd kan 
exempelvis vara vägledning, återkoppling eller gemenskap i arbetsgruppen. Bristande 
socialt stöd ökar risken för negativ stress och de som uppger sig känna ett socialt stöd kan 
hantera krävande situationer på ett bättre sätt än de som inte upplever stöd enligt Karasek 
och Theorell (1990).  Modellen visar att en balans mellan ställda krav, upplevd kontroll och 
fungerande socialt stöd minskar risken för stress. Brister en av komponenterna ökar risken 
för stress    samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att alla individer reagerar annorlunda 
på olika påfrestningar.  
  
Währborg (2008) skriver att en grupp kring Johannes Siegrist i Tyskland har utvecklat en 
modell som beskriver risken för utveckling av arbetsrelaterad stress. Grundtanken med 
modellen som kallas Effort-Reward-Imbalance (ERI) är att det måste finnas en 
ömsesidighet i arbetssituationen, det vill säga att en ansträngning måste belönas. Precis som 
figur 2.5 visar bygger ERI- modellen på två koordinationer; ansträngning och belöning och 
är mer dynamisk än krav-kontroll- och stödmodellen eftersom den tar hänsyn till den 
individuella skillnader. Individer med högt engagemang samt ett stort behov av 
uppskattning löper en större risk för obalans. Ansträngningen kan innefatta både fysisk och 
psykisk ansträngning, där bland annat ambitionsnivå, komplexitet i uppgifter samt 
solidaritet spelar en betydande roll. Belöningen innefattar bland annat uppskattning, 
förtroende och utvecklingsmöjligheter. Währborg (2008) beskriver att en kombination av 
modellerna ökar sannolikheten för att kunna identifiera arbetsrelaterad stress. 
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Figur 2.5. ERI-modellen (Währborg, 2008) 

 

2.4  Digital stress  
Ninaus et al. menar i sin artikel, från 2015, att stress har blivit ett stort fenomen inom den 
moderna arbetsplatsen. Användning av IKT får mer och mer uppmärksamhet i förhållande 
till stress på arbetsplatsen. Författarna genomförde en kvalitativ studie för att undersöka 
både negativa och positiva effekter som kan vara bidragande faktorer av olika teknologier. 
Studien genomfördes på människor som arbetade inom marknadsföring och inom 
journalism i Österrike och i Hong Kong. Resultaten visade att teknologier gör det möjligt 
att omedelbart vara tillgänglig, som i sin tur tillåter utvecklade kommunikationsprocesser 
där information lätt flyter. De noterade att moderna teknologier tillåter anställda att planera 
sitt arbete mer flexibelt, både i tid och rum samt att de blir mer gränslösa. Ninaus et al. 
(2015) anser att det är viktigt att inte glömma att moderna teknologier även bidrar med 
problem, samtliga tillfrågade uppgav att IKT upplevs som en källa till arbetsrelaterad stress. 
Pressen att ständigt vara tillgänglig är enligt författarna en stor källa till stress, och risken 
att den blir mer omfattande när en anställd upplever långvarig arbetsrelaterad stress ökar. 
Ett annat problem respondenterna uppgav med tillgängligheten var att de blev avbrutna i 
sitt arbete på grund av att exempelvis deras chef ständigt ville ha kontakt med den anställda 
när de var på annan plats och arbetade. Det kan i sin tur leda till ytterligare stress eftersom 
fokus ständigt skiftar och det kan vara svårt att bli klar med arbetsuppgiften som egentligen 
borde prioriteras. Konsekvenserna kan leda till att människors hälsa och välmående 
påverkas i den grad att det så småningom kan leda till utbrändhet. Den ständiga 
tillgängligheten och även gränslösheten som kommer med arbetet är något som författarna 
anser skapar stress hos anställda eftersom de aldrig riktigt kan släppa arbetet och känner att 
de förväntas svara på mejl eller liknande, oberoende vilken tid på dygnet det är. Ninaus et 
al. (2015) säger dock att pressen på tillgänglighet kan komma inifrån en själv istället för att 
vara ett faktiskt krav från organisationen. Genom att göra de anställda medvetna om att det 
inte är ett krav från ledningen kan det minska de anställdas stressnivåer och hindra att deras 
hälsa och välmående påverkas negativt av IKT på arbetsplatsen enligt Ninaus et al. (2015). 
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Weinstein och Selman genomförde 2014 en undersökning på en hemsida där människor kan 
skriva anonyma inlägg. Undersökningen visade att en bidragande faktor till digital stress 
kan vara ett resultat av upplevda krav gällande tillgänglighet, både till andra men även till 
sig själv. Weinstein och Selman (2014) har endast undersökt tonåringar som pratar om 
personliga relationer, men i undersökningen tar dem upp att förväntan på konstant 
tillgänglighet är en faktor som påverkar människors stressnivåer. 
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3 Metod 
Syftet med forskning är enligt Jacobsen (2017) att producera giltig och trovärdig kunskap 
om verkligheten. För att lyckas krävs det en strategi för hur forskaren ska gå tillväga, vilket 
innefattar metodval. I följande avsnitt kommer tillvägagångssätt och metoder som studien 
har anpassats utefter presenteras och motiveras för. Metodkapitlet innefattar även en 
beskrivning av genomförandet samt hur den empiriska data har analyserats och en 
diskussion kring tillförlitlighet och etiska överväganden.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Att arbeta deduktivt är som att följa bevisandets väg enligt Patel och Davidsson (2011). Det 
kännetecknas av att dra slutsatser om enskilda händelser genom allmänna grunder och redan 
förekommande teorier.  Utifrån den redan givna teorin dras sedan hypoteser som därefter 
prövas empiriskt. Den redan befintliga teorin bestämmer därmed vilken typ av information 
som ska samlas in samt hur den ska tolkas och slutligen relateras till teorin. Patel och 
Davidsson (2011) beskriver att arbetet genom en deduktiv ansats antas kunna stärka 
objektiviteten i forskningen genom att ta utgångspunkt i redan given teori. Deduktivt arbete 
kan göra att forskarens egna subjektiva uppfattningar påverkar forskningsprocessen i 
mindre utsträckning.  En av de stora svagheterna med att jobba deduktivt är enligt Patel och 
Davidsson (2011) att forskaren många gånger missar nya intressanta områden när fokus 
ligger på den redan existerande teorin. Den induktiva ansatsen kan beskrivas som ett sätt att 
följa upptäckandets väg. Utan att ha förankrat undersökningen i en redan given teori studerar 
forskaren forskningsobjektet, för att därefter utforma en teori. Problemet med den induktiva 
ansatsen kan vara bristande kunskap kring teorins generalitet eftersom den baseras på 
underlag från empiriska data utifrån en specifik kontext. Att arbeta induktivt innebär dock 
inte att gå ut helt förutsättningslöst utan att de egna idéerna och föreställningarna kan 
påverka de slutgiltiga teorierna. 
 
De två tillvägagångssätten är vanliga och har en del olika för- och nackdelar. Jacobsen 
(2017) beskriver dem som ytterpunkter på en skala som är svåra att helt förhålla sig till. 
Istället för att bestämt fokusera på att arbeta deduktivt eller induktivt har valet för den här 
studien hamnat på ett tredje sätt för att förankra teorin och empirin, nämligen genom 
abduktion. Det är enligt Jacobsen (2017) ett synsätt med utgångspunkt i att allt vetenskapligt 
tänkande börjar med observationer, som ger upphov till en fråga som i sin tur leder till 
spekulationer och ett antal antaganden eller hypoteser. Det är ett sätt att växelvis varva teori 
och empiri där ingen av dem har förtur utan forskningen betraktas som en ständigt pågående 
process där resultat leder till nya funderingar och frågor. Genom att arbeta på det här sättet 
låser sig inte tankarna vid Jacobsens (2017) förklarande skala utan håller en mer öppen 
approach. Tillvägagångssättet har dock gjort att studien har behövt ta både de deduktiva och 
induktiva nackdelarna i beaktning, men samtidigt bidragit till nyttjande av de bådas fördelar.  
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Studien har utförts genom att samla in kvalitativa data med hjälp av intervjuer. De fördelar 
som finns med att arbeta kvalitativt är enligt Jacobsen (2002) att det blir en öppenhet 
gällande informationen som samlas in. Det finns därmed inga fasta frågor med fasta 
svarsalternativ som styr respondentens svar och den som undersöks får bestämma i en högre 
grad vilken information som denne vill prata om. Den kvalitativa ansatsen ger en hög intern 
validitet vilket innebär att den kvalitativa studien får fram den riktiga förståelsen av en 
situation. Öppenheten bidrar till en nyanserad bild av den insamlade data eftersom 
uppgiftslämnaren delger sina tolkningar och åsikter. Metoden är även flexibel eftersom 
problemformuleringen kan komma att ändras utefter att data har samlats in och kunskapen 
ökar kring området. Jacobsen (2002) belyser att den kvalitativa metoden är resurskrävande 
eftersom exempelvis intervjuer kan ta lång tid och många gånger måste begränsa studien. 
Insamlad data kan även vara mycket omfattande och ta tid att tolka och förstå sig på, men 
det ger även en djupare förståelse om det studerande objektet. 
 
I och med att studien ämnar skapa en större klarhet kring det uttalade problemområdet 
ansågs det att en kvalitativ undersökning skulle ge oss de svar som krävdes för att uppnå 
studiens syfte. Jacobsen (2002) beskriver att metoden är lämplig i sammanhang där syftet 
är att skapa en klarhet och få fram en nyanserad beskrivning och att den kvalitativa metoden 
passar sig även bra i situationer där oväntade händelser kan ske. Genom att arbeta kvalitativt 
får forskaren en mer direkt kännedom om själva föremålen för forskningen enligt Ahrne och 
Svensson (2015) vilket är den största anledningen till att metodvalet inför den här 
undersökning blev kvalitativt. 
 

3.2 Datainsamling  
Primärdata innefattar att samla in information direkt från personer eller grupper av personer 
enligt Jacobsen (2017). Forskaren samlar därmed in materialet för första gången från den 
primära informationskällan och insamlingen av data är skräddarsydd utifrån en specifik 
problemställning. Primärdata samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer. 
Jacobsen (2002) beskriver att individuella intervjuer bör användas vid avsikt att undersöka 
ett fåtal enheter och när det finns ett intresse av den enskildes åsikter, tankar och tolkning 
av problemområdet. Studien avsåg att undersöka ett fåtals studenters upplevelser av hur 
digitala verktyg påverkar deras hälsa och därmed valdes den här metoden för att få in 
primärdata. Att genomföra en intervju semistrukturerad innebär enligt Jacobsen (2002) att 
det finns ett tydligt tema för intervjuguiden med öppna svarsalternativ där de tillfrågade 
respondenterna får svara fritt på frågorna och inte behöva välja mellan fasta svarsalternativ. 
Patel och Davidsson (2011) beskriver även att syftet med en kvalitativ intervju är att 
identifiera egenskaper och karaktären hos något, exempelvis respondentens uppfattningar 
om något. 
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Andra alternativ som diskuterades för insamling av primärdata var ett frågeformulär med 
öppna svarsalternativ som hade skapat ett större urval än vad intervjun gjorde. Eftersom 
viljan var att få med respondenternas underliggande tankar och åsikter kring ämnet föll valet 
på att genomföra en intervju för att sätt få med respondenternas kroppsspråk som har en 
betydande roll för tolkandet av data. 
 
Repstad (2007) beskriver skillnaden på respondenter och informanter. Han menar att en 
informant är någon som har lokalkännedom och kan beskrivas som en slags extra 
observatör. En respondent är istället någon som ger mer direkt information om dennes 
känslor, åsikter och uppfattningar och med den definitionen i åtanke kommer de personer 
som intervjuats i undersökningen presenteras som respondenter.  
 

3.2.1 Urval 
Urvalet har skett målinriktat, vilket innebär enligt Jacobsen (2002) att urvalet av informanter 
sker med ett visst val av kriterier. De olika kriterierna definieras av Jacobsen (2002) som 
slumpmässighet, bredd och variation, information, det typiska, det extrema, 
snöbollsmetoden eller en kombination av de olika kriterierna eller metoderna, för urvalet. 
 
Ett sätt att kombinera de olika metoderna, och även enligt Jacobsen (2002), är det vanligaste 
att börja med att bestämma antalet respondenter som krävs för att genomföra studien, och 
om antalet begränsas av tid och resurser. Därefter tas ett slumpmässigt urval av det bestämda 
antalet ut för att sedan gå vidare och kritiskt ifrågasätta de utvalda. Jacobsen (2002) 
beskriver att frågor som bör ställas är: Har jag fått de jag vill ha eller har jag för många av 
vissa? Behöver jag fler av någon viss typ? Urvalsarbetet inleddes med att bestämma antalet 
respondenter, vilket innebar minst fem respondenter, men helst sex med tanke på den tiden 
och de resurser som fanns att lägga på intervjuerna.  Sju personer delgav sitt intresse för att 
delta i studien och utifrån det valdes de respondenter som stämde in enligt vårt önskemål på 
tre kvinnor och tre män. Anledningen till den önskade fördelningen var ett antagande om 
att kunna se skillnader i resultaten mellan de två könen. En annan faktor som spelade roll i 
valet av respondenter var att det skulle vara personer som ingen av oss kände. Det för att de 
som intervjuades skulle känna sig mer bekväma med att svara på frågorna och även för vår 
egen skull, att få mer utvecklade och förhoppningsvis mer ärliga svar från dem.  
 

3.2.2 Genomförande 
Utifrån studiens syfte utformades en intervjuhandledning som enligt Jacobsen (2002) 
innebär att bestämma en form av översikt över vilka ämnen som är önskvärda att beröra 
under intervjuns gång. Utifrån den insamlade teorin och vår frågeställning valdes tre 
huvudsakliga ämnen: Bakgrund, Digitalisering och Hälsa. Bakgrundsfrågorna innehöll 
väsentliga bakgrundsvariabler som krävdes för att få en tydligare bild över respondenten. 
Den andra delen handlade om digitalisering och frågor om olika verktyg som 
respondenterna använde eller kom i kontakt med. Sista delen som handlade om hälsa 
innefattade frågor gällande respondenternas uppskattning om dess hälsa och mående. 
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Intervjuguiden i sin helhet kan ses i Bilaga 1.  Även ett informationsbrev (se Bilaga 2) 
sammanställdes där syftet med intervjun samt respondentens rättigheter klargjordes. Brevet 
delades ut dels innan intervjun vid tillfrågan om deltagande, samt både muntligt och 
skriftligt vid intervjutillfället. 
 
Alla intervjuer genomfördes i grupprum på Linnéuniversitet i Växjö. Vi tillhandahöll 
grupprum för de deltagande respondenterna men var tydliga med att de själva fick välja 
annan plats om så önskades, om personen i fråga av olika anledningar inte ville ses på 
universitetet. Respondenten fick även vara med och välja en tid för intervjun som passade 
dem bäst.  Intervjuerna genomfördes dagtid men det gavs även som förslag att genomföra 
dem på kvällar eller helger eftersom det inte är lika mycket folk i rörelse på 
universitetsplatsen om respondenten hellre hade önskat det. I och med att studien och 
intervjun innefattade frågor om respondentens hälsa genomfördes intervjuerna enskilt från 
vårt håll, det vill säga att endast en utav oss deltog under intervjun. Eftersom risken att 
respondenterna skulle känna sig obekväm eller i underläge gentemot oss som hade kunnat 
påverkat dess vilja till öppna och personliga svar ville undvikas. Patel och Davidsson (2011) 
skriver att det i inledningen till intervjuerna bör tydliggöra syftet med studien och hur 
individens bidrag kommer att användas vilket gjordes. En beskrivning för respondenterna 
om vad som kommer ske med resultatet, det vill säga att det kommer sammanställas och 
analyseras för att sedan presenteras i studien klargjordes också. Upprepade även de har rätt 
till att avbryta intervjun eller avböja att svara på någon fråga när de ville samt att det ej 
behövde ge något skäl till varför. Information kring att de behandlas konfidentiellt 
upprepades, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att det ska vara praktiskt omöjligt att 
identifiera de individer som har deltagit i undersökningen. Alla intervjuer spelades in efter 
godkännande från respondenterna och därefter transkriberades. Efter varje intervju delades 
informationsblad kring studenthälsan ut, om samtalet med oss satte igång oroliga och/eller 
skadliga tankar. 

3.3 Analys 
Jacobsen (2017) anser att transkribering av intervjuerna är nödvändiga för analysarbetet 
eftersom det är lättare att hoppa fram och tillbaka i text än vid en inspelning för att kunna 
dra exempelvis kopplingar. Att transkribera underlättar inte bara analysen för forskaren utan 
den gör det också möjligt för andra att kontrollera rådata för att se om tolkningarna som 
gjorts är tillräckligt bra. Den insamlade intervjudata transkriberades först och sedan 
analyserades den med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Lundman och Hällgren-
Graneheim (2017) beskriver att från början genomfördes ofta en innehållsanalys med en 
kvantitativ ansats eftersom den ursprungligen är tillämpad för att hantera stora mängder 
data, men att den numera har kommit att bli en viktig del i analyser av kvalitativa ansatser 
som fokuserar på tolkning av texter. Den är vanligt förekommande inom bland annat 
vårdvetenskap, humanvetenskap och beteendevetenskap. Den kvalitativa innehållsanalysen 
skriver författarna är applicerbar på olika slags texter och att tolkning kan ske på olika nivåer 
vilket gör den användbar inom flera olika forskningsområden. Innehållsanalysen kan ta 
ursprung i olika metodologiska ansatser, som innefattar induktiv-, deduktiv- och abduktiv 
ansats. 
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Användandet av en innehållsanalys vid en deduktiv ansats innebär att analysen sker utifrån 
en redan förväg bestämd mall med kategorier som är baserade på tidigare teori.  En deduktiv 
ansats går från en mer generell nivå till en mer konkret och specifik. Den induktiva ansatsen 
innebär att forskaren istället går från det konkreta och specifika till det mer abstrakta och 
generella genom att titta på data förutsättningslöst och skapa mönster som i sin tur leder till 
en större teoretisk förståelse skriver Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). I den här 
studien där angreppssättet har varit abduktivt har det inneburit att analysen har pendlat 
mellan den deduktiva och induktiva ansatsen, det vill säga från konkreta beskrivningar och 
teoretiska förståelser som har gjort det möjligt att sammanställa ett ytligt mönster med en 
djup förståelse. 
  
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) har kontexten vid skapandet av kategorier 
och teman en viktig roll, det vill säga det sammanhang som studien har genomförts i samt 
att tolkningen kräver någon form av kunskap om deltagarnas bakgrundsvariabler, som i den 
här studien innefattade kön, ålder samt årskurs. Två viktiga begrepp inom den kvalitativa 
innehållsanalysen är det manifesta innehållet och det latenta innehållet. Det manifesta 
innehållet handlar om den textnära, uppenbara innebörden och formuleras på en deskriptiv 
nivå i olika former av kategorier. Latenta innehållet handlar om textens underliggande 
budskap, det som sägs mellan raderna och förstås inte lika självklart som det manifesta och 
det visas i form av teman på olika abstraktionsnivåer. Låg abstraktionsnivå innebär textnära 
och konkreta beskrivningar av innehållet medan en hög abstraktionsnivå innebär 
distanserade och generella beskrivningar menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). 
  
Vid den kvalitativa innehållsanalysen är fokus enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2017) att hitta och identifiera mönster i textinnehållet. Skillnaderna och likheterna som 
hittas beskrivs sedan i kategorier samt teman på olika tolkningsnivåer. Eftersom 
intervjuerna genomfördes en och en gick först allt material igenom tillsammans för att få en 
gemensam bild utav den insamlade data. Därefter diskuterades transkriberingarnas 
huvudsakliga innehåll och texterna delades in i två domäner: digitala verktyg och hälsa. En 
domän är enligt författarna att texten ska vara avgränsat till ett specifikt område och utgöra 
en grov struktur som är möjlig att identifiera med en låg grad av tolkning. Därefter 
identifierades meningsenheter som är den meningsbärande delen av texten enligt Lundman 
och Hällgren-Graneheim (2017) och de menar även att lagom stora meningsenheter är 
grundläggande för en god analys. Meningsenheterna identifierades först enskilt och 
diskuterades därefter för att lyfta de tankar och idéer som framkommit samt att det blev en 
tydlig bild av vad båda hade ansett var viktigt. De sammanställdes och kondenserades 
därefter med fokus på att det centrala innehållet skulle bevaras. Steget efter innefattade att 
abstrahera den kondenserade texten vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 
innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå och förse texten med koder som därefter 
sammanfördes till kategorier. Alla de kondenserade meningarna fick egna koder som 
därefter enades i olika kategorier. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) skriver att det 
viktiga är att ingen data får falla mellan två kategorier eller passa in i två eller fler.  
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För att underlätta kategoriarbetet och för att se till att all data hamnade under rätt kategori 
generaliserades sedan kategorierna till teman vilket innebar att knyta ihop de underliggande 
eller latenta innehållet i ett antal kategorier till olika teman. För att underlätta analysarbetet 
skapades en tabell med de olika meningsenheterna och hur de sedan blev olika teman (se 
Tabell 3.1). Den visar inte alla de olika meningsenheterna som analysen har gått utefter utan 
bara korta utdrag för att visa hur kategorierna och slutligen temana har bildats. Analysen 
kopplades sedan samman med Karasek och Theorell (1990) Krav-Kontroll- och stödmodell 
för beskrivandet av den upplevda stressen. 
 
Tabell 3.1 En exempeltabell för hur analysprocessen har genomförts. 
MENINGSENHET KONDENSERING KOD KATEGORI TEMA 
Man kan själv bestämma och sätta gränser i 
och med det gränslösa livet men jag har 
tydliga gränser så jag planerar själv för vad 
som passar mig bäst 
Känns som att jag knappt har någon fritid, i alla 
fall ingen skuldfri fritid. 

Man kan själv 
sätta gränser 
Har ingen skuldfri 
fritid 

Sätta gränser 
Ingen skuldfri 

fritid 
Gränslöshet 

Digitalisering Tillgänglig är jag alltid på ett eller annat 
sätt 
Messenger kan ju vara en faktor till att jag 
känner mig stressad…  vet inte om jag kan 
säga att det är verktyget som stressar mig 
eftersom det egentligen är de som skriver som 
stressar mig.  

Tillgänglig är jag 
alltid 

Svårt att säga om 
Messenger är 

stressframkallande 
eller om det är 

kompisarna 
 

Alltid 
tillgänglig 

Svårt att veta 
 

Tillgänglighet 

Jag vill känna att jag finns där för 
studiekamraterna för jag vill inte att någon 
ska tro att jag åker snålskjuts 
Jag har svårt att slappna av och lämna 
studierna, en oro över att man kanske har 
missat något jätteviktigt och det är mitt fel att 
hela gruppen har hamnat efter  

Vill inte att folk 
ska tro att jag åker 

snålskjuts 
Oro över att missa 
något jätteviktigt 

och att gruppen ska 
hamna efter pga. 

mig 
 

Snålskjuts 
Oro över att 

missa 
Krav 

Hälsa 

stressar inte upp mig alltför mycket inför 
veckor där det är mycket att göra för jag vet 
att jag betar av det. 
Jag känner inte att jag kan strunta i skolan en 
dag. Inte ens när jag vet att jag egentligen 
behöver sova. Det känns som att jag gör fel.  
 

Stressar inte upp 
mig, jag vet att jag 

betar av det 
Kan inte strunta i 

skolan en dag. 
 

Beta av 
Inte strunta Kontroll 

Har svårt att känna mig berättigad att ta en 
längre paus för det känns alltid som om man 
borde ha läst eller gjort något mer 
Jag tror jag tänker att jag borde återhämta mig 
men jag följer det inte för ibland känns det som 
om stressen tar över och jag känner att om jag 
gör lite mer så behöver jag kanske göra lite 
mindre imorgon 
 

Ej berättigad till 
återhämtning 

Stressen kan ta över 
så jag inte känner 

att jag hinner 
återhämta mig 

 

Ej rätt till 
återhämtning 

Tar över 
Återhämtning 
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3.4 Tillförlitlighet 
 
Eftersom varje kvalitativ studie i någon form är unik är det enligt Patel och Davidsson 
(2011) viktigt att det görs en detaljerad beskrivning om hur undersökningsprocessen har gått 
till för att stärka validiteten i ett kvalitativt forskningsarbete. Att en kvalitativ studie är av 
god validitet innebär att rätt företeelse är studerat. Validiteten är inte enbart kopplad till 
datainsamlingen utan den genomsyrar alla de olika delarna i processen. 
  
Jacobsen (2017) beskriver att kritiskt kunna bedöma validitet och reliabiliteten i kvalitativa 
studier innebär att forskaren måste förhålla sig kritiskt till kvaliteten på den data som har 
samlats in. Han menar också att det är viktigt att skilja på den interna och externa validiteten. 
Den interna validiteten handlar om huruvida resultaten uppfattas som korrekta. Det kan 
primärt handla om tre delar: Ger studieobjekten en sann representation av verkligheten, ger 
forskaren en sann representation av data samt återspeglar resultaten verkligheten. Att 
kontrollera att studieobjekten ger en sann representation av verkligheten innefattar bland 
annat att kritiskt överväga om de källor som valdes kan ge riktig information. Det kan göras 
genom att ge en förklaring till sitt urval och varför vissa eventuellt föll bort.  Nästa steg är 
att kontrollera att källorna gett oss riktigt information vilket innebär att det ska göras en 
värdering kring källans förmåga att ge korrekt information kring det som studeras. Här bör 
källornas närhet till det studerande fenomenet, dess kunskap om ämnet samt viljan till att 
ge korrekt information tas i åtanke, vilket kan påverkas av källor som är beroende av 
varandra. Jacobsen skriver att en gyllene regel är: ”informationen från flera oberoende 
källor ger en intern giltig beskrivning av fenomenet” (2017). Andra delar att ta hänsyn till 
är när i undersökningen som data samlades in. Jacobsen (2017) menar att data som samlas 
in i ett senare skede är den bästa, men att nya förhållanden och moment kan gå förlorade 
eftersom det redan finns personliga uppfattningar. Att kontrollera att forskaren ger en sann 
representation av data innebär att forskarens åsikter och fördomar hålls borta från analysen 
så att endast korrekt data finns med. Hjälp bör tas av andra forskare för att kritiskt diskutera 
kategorier och samband i analysarbetet för att få ett mer tillförlitligt resultat. Att kontrollera 
att resultaten reflekterar verkligheten innebär att ställa sig frågan i hur hög grad som 
resultatet representerar en verklighet som ligger utanför både forskaren och de undersökta 
personerna. Vilket kan göras genom att konfrontera andra sakkunniga inom området.   
  
Den externa validiteten handlar enligt Jacobsen (2017) om huruvida resultaten kan 
generaliseras till andra än till det valda urvalet. Eftersom en kvalitativ studie endast avser 
att undersöka ett fåtal enheter som har valts ut för ett speciellt syfte kan det vara svårt att 
hävda att urvalet är representativt för en större population. Därför menar Jacobsen (2017) 
att det kan handla om två olika typer av generalisering. Första handlar om frågan huruvida 
resultatet kan generaliseras till andra enheter inom samma studie och den andra frågan om 
resultatet kan generaliseras till andra fall. Är de resultat som funnits giltiga även för andra 
organisationer? De olika typerna är beroende av två förhållanden: antalet enheter och hur 
enheterna har valts ut. Ju fler enheter som valts ut att undersöka desto lättare att det att 
generalisera resultaten. 
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Reliabiliteten kan i den kvantitativa ansatsen handlar om huruvida handlingen motstår 
slumpinflytanden, det vill säga att det blir samma resultat vid upprepande mätningar oavsett 
vem som genomför mätningen. I den kvalitativa forskningsprocessen flätas dock begreppen 
validitet och reliabilitet ihop enligt Patel och Davidsson (2011) och att reliabiliteten bör ses 
som en bakgrund av den unika situation som existerar vid undersökningstillfället. Det är 
viktigare i en kvalitativ studie att fånga det unika i varje svar än att få exakt samma svar på 
frågan. 
  
Patel och Davidsson (2011) hävdar att det finns stora risker för tolkningssvårigheter när det 
kommer till transkriberingsprocessen av intervjuer. De menar att det alltid sker en mer eller 
mindre medveten påverkan i underlaget för analysen. Gester, minspel, betoningar, ironi och 
kroppsspråk försvinner ofta i processen från tal till text. Talspråket kan även innehålla 
ofullständiga meningar och grammatiska fel och det är då lätt för den som transkriberar att 
ta bort det för att få en tydligare text och försöka få fram vad som egentligen samtalet 
handlar om. Eftersom insamlingen av primärdata har skett med intervjuer och sedan har 
transkriberats har vi med det i åtanke även tagit med pauser, mm-ande, och skrivit ut 
meningar exakt på det sätt som det sas för att få en tillförlitlig analys. Även egna små 
kommentarer om hur respondentens kroppsspråk ändrades under intervjun och den känslan 
som uppfattades från respondenterna togs med, dels på grund av att intervjuerna 
genomfördes enskilt och att den som inte deltog på intervjun behöver den kännedomen om 
samtalet. 
 

3.5 Etiska överväganden 
 
I januari 2004 infördes lagen (2003:460) om etikprövning av forskning enligt Codex (2018). 
Den innefattar att forskning endast får utövas om forskningspersonen har samtyckt till den 
forskning som avser hen. Ett samtycke kan endast ske om forskningspersonen innan 
undersökningen fått information om forskningen. I och med att studien innefattar 
människors hälsa gjordes en etikprövning till etikkommittén i sydost, där syftet med studien 
definierades samt en beskrivning gällande den etiska aspekten. Etikkommittén kom sedan 
med tips och råd för hur studien skulle kunna genomföras med tydligt etiskt 
tillvägagångssätt.  

Att informera om samtycke är enligt Jacobsen (2017) en fråga om fyra olika 
huvudkomponenter. Första är kompetens, vilket handlar om att den som undersöks själv 
måste kunna bestämma om denne vill delta i undersökningen. Den andra innefattar 
frivillighet som handlar om att deltagandet ska vara fullständigt frivilligt. Tredje 
komponenten är fullständig information vilket innebär att de som väljer att delta i en 
undersökning måste ha full information om undersökningens syfte, vilka för- och nackdelar 
det kan medföra just dem samt hur uppgifterna ska tas vara på och så vidare.  Sista 
huvudkomponenten är förståelse och där handlar det om att de som deltar i undersökningen 
inte bara ha full information utan att de även ska ha förstått informationen.  
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De fyra huvudkomponenterna tillsammans med de riktlinjer som Codex (2018) utformat 
samt feedbacken från etikkommittén skapades ett informationsbrev. Informationsbrevet 
innehöll bland annat information om studiens syfte, att materialet som samlats in från 
intervjuerna hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras på så sätt att ingen obehörig 
kommer kunna ta del av det samt att inga enskilda personer kommer kunna identifieras i 
kandidatarbetet. 

För att hålla en god etik gentemot respondenten var information tydlig om var intervjuerna 
skulle hållas. Vi tillhandahöll ett grupprum men var noga med att informera om att 
respondenten själv fick bestämma plats där hen kände sig bekväm. Endast en utav oss 
skribenter deltog på intervjun, för att respondenten inte skulle känna sig obekväm eller 
känna sig i underläge gentemot oss. Tydlighet gällande om var data förvaras och att endast 
vi plus eventuell handledare och examinator fick tillgång till rådata. Rådata kommer 
förstöras så fort studien är godkänd och klar, genom att filer raderas och fysiska papper 
förstörs i dokumentförstörare. Vi var även noga med att inte undersöka personer inom vår 
bekantskapskrets, målet var att få, för oss, okända personer att delta i studien. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt återges en sammanställning av det empiriska materialet som samlats in 
genom intervjuer. Därefter redovisas resultatet av analysen som gjorts samt hur de har 
ställts mot teorin. Resultatet presenteras utefter de teman som uppkom under 
sammanställningen av empirin.  
 

4.1 Empiri 
Efter genomförd undersökning framkom det att studenter är stressade. Det fanns aspekter 
som var väldigt lika mellan de olika respondenterna men också delar som skiljde sig. 
Majoriteten av respondenterna angav att grupparbeten är ett stressmoment och att de anses 
vara betydligt mer stressande än individuella uppgifter, som hemtentamina eller rapporter. 
Respondenterna uppgav att de känner press på att prestera i grupp och oro över att någon 
annan gruppmedlem inte levererar vilket i sin tur leder till mer arbete för en själv. Två 
respondenter, en man och en kvinna, menade även att de ofta gör grupparbeten med sina 
kompisar vilket bidrar till att de känner ett större ansvar att hjälpa varandra genom att 
studera på kvällar även om de egentligen har slutat för dagen. Ansvarskänslan minskar när 
grupparbeten är med studenter som respondenterna inte umgås med på fritiden. En annan 
respondent svarade dock att individuella arbeten och tentor anses viktigare än grupparbeten 
och upplever därmed ingen särskild stress eftersom han anser att det var allas ansvar att 
bistå med sin del och det inte är hans ansvar att ta över arbetet.  

“Gruppen är inte viktig för mig”. 
En annan bidragande faktor till stress var livet runt omkring och de tre respondenter som 
angav att det var mycket som hände i privatlivet hade en högre upplevd stresskänsla. Det 
kunde handla om tanken på examen, arbete efter studierna och andra delar som ej var 
kopplade till skolan. En respondent upplevde oro över att inte finnas där för sina 
studiekamrater, eftersom hon inte vill att folk skulle tro att hon åker snålskjuts eller att 
gruppen skulle hamna efter på grund av henne. En annan respondent uppgav att stressen 
över studierna även påverkade privatlivet, hon hinner inte träffa kompisar så mycket som 
hon vill och kunde även bli arg på människor i sin närhet som ett utsläpp av stress över 
studierna hon går och bär på. Samma respondent sade även att det upplevdes svårt att hitta 
tid för återhämtning och hon anser att det endast är under vinter och sommar som hon kan 
koppla av helt. Studenten menade även att cykeln av stress är ständig, det skapar ytterligare 
stress över att hela tiden känna sig stressad. 

“Jag tror det är förevigat, denna cykel av stress.” 
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4.1.1  Digitalisering  
Studenterna har uppgett liknande svar när det kommer till vilka digitala verktyg som 
används i skolarbeten. Alla har svarat att MyMoodle används för att ta emot information 
och uppgifter från lärare. Google Doc brukas för grupparbeten men gillas inte av alla 
respondenter eftersom verktyget, enligt respondenterna, brister i användarvänligheten.  

“Google Doc är fruktansvärt dålig men den duger eftersom det inte finns något annat.” 
Messenger används för att ha kontakt med gruppmedlemmar med anledningen att 
applikationen redan innan används för att kommunicera med kompisar privat och det faller 
sig naturligt att använda samma även för skoluppgifter. En annan anledning som uppgavs 
var att det var enkelt att använda sig utav eftersom nästan alla redan har applikationen. Två 
respondenter, en man och en kvinna, nämnde att det är frustrerande när de olika digitala 
verktygen inte fungerar och en av dem gav exemplet när Ladok inte fungerade hösten 2017. 
Ett annat exempel var Google Doc, som respondenten sade bidrog till irritation och 
frustration eftersom applikationen många gånger strulade.  

“Jag kände frustration över Ladok när den precis hade blivit uppdaterad och den inte 
fungerade.” 

En student uppgav att hon lätt kan tappa fokus vid ljud samt om hon ser något. För henne 
kunde telefonen vara ett störningsmoment vilket gjorde att hon sitter med hörlurar samt 
vänder telefonen upp och ner använder funktionen ”stör ej” för att kunna hålla fokus när 
hon studerade. 
 
Majoriteten av studenterna anser inte direkt att gränslösheten som studenter kan uppleva är 
ett problem för dem. Det var till och med några som tycker det gränslösa arbetet var något 
positivt, för om studierna var väl strukturerade var det inget problem att sätta sig med 
studierna lite på en kväll. Fyra respondenter känner också att meddelanden ofta kan vänta 
och inte stör så mycket på fritiden. En respondent sade att gränslösheten ger frihet. Han 
kunde välja att få undan allt på en eller två dagar och sen vara ledig. Det var dock en student 
som sade att gränslösheten inte alltid är positiv, hon anser att människor behöver sin privata 
sfär för att fokusera på studierna och att gränslösheten skapar obalans mellan privatliv och 
studieliv. En respondent sade att det på grund av gränslösheten och det faktum att han oftast 
studerar hemma, gör det svårt att sätta en strikt gräns mellan just studieliv och fritid.  
“Jag tycker ändå att man ska ha sin privata sfär för att studera är ju i princip som att ha 

ett jobb och det handlar väl lite om work-life-balance.” 
Att digitala verktyg påverkar studenternas psykiska hälsa och stress var inget som någon 
respondent själv direkt sade. Det kom dock fram att digitala verktyg kan vara en faktor till 
ökad stress eller oro. En respondent uppgav att det skapar ångest att vänta in ett betyg som 
ska komma från läraren och att han inte kan slappna av just då.  

“Det får man ju lite ångest över asså, om man vet att betyget ska komma på en 
fredagkväll. Då kan man ju verkligen inte slappna av förrän man har fått det.” 
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En respondent menade även att Messenger kan skapa stress både inom studierna och i 
privatlivet. Inom studierna definierades som att studiekamrater skrev och frågade om 
uppgifter som hon själv inte har börjat med och då känner respondenten att det kan skapa 
stress att hon ligger efter i arbetet. Om hennes studiekamrater skulle hört av sig på 
exempelvis MyMoodle hade respondenten inte sett det direkt. En kvinnlig respondent 
nämnde också att hon ibland är orolig för att missa delar av konversationer när Messenger 
används och i sin tur missa diskussioner eller beslut som tas.  
 

4.1.2  Hälsa  
Majoriteten av respondenterna, tre av männen och en av kvinnorna uppgav att de har 
kontroll över sina studiedagar samt att föreläsningar hjälper till att strukturera upp dagen. 
Samma dag som föreläsningar är inbokade går det att antingen sitta efter lunch med 
studierna eller gå hem och sedan arbeta med studier på dagar som inte har föreläsningar 
eller andra obligatoriska moment. Studenterna kände inte något problem med att planera 
sina dagar som de vill, även i grupparbete fanns kontrollen att planera sina dagar och att 
sitta med sina studier på tider som passar dem. Att hinna med sina studier är inget som 
respondenterna uppgav var ett problem. Det var dock ett par studenter, två av kvinnorna, 
som inte upplever kontroll över att planera sina studiedagar.  

“Jag är en väldigt strukturerad person och jag vägrar plugga helger eller sena kvällar.” 
Kvinnorna uppgav att tiden inte alltid räcker till och det leder till att även kvällar och helger 
läggs på studierna för att ligga i fas. Att inte svara direkt när en gruppmedlem skriver triggar 
känslor av att hindra resten av gruppen från att jobba vidare och det är också en av 
anledningarna till att kvällar och helger används för att komma ikapp. 
 
Studenterna som upplever kontroll uppgav också att det var att föredra att studera dagtid 
och många gick till skolan, ofta biblioteket, för att göra det. En uppgav att han aldrig studerar 
hemma för att det där fanns för mycket saker som distraherade.  

“Jag kan inte plugga hemma.” 
Respondenterna sade även att det inte är ett problem att behöva sitta en stund på kvällen 
också för att lösa något i exempelvis ett grupparbete. Det är speciellt inte ett problem om 
grupparbetet var med kompisar. Männen som uppgav att de känner kontroll och vill studera 
under dagtid hade innan studierna jobbat skift och natt, det var en av männen som uppgav 
tidigare jobb som en anledning till att inte vilja studera kvällar och helger. Studenter som 
tidigare hade jobbat på kontor, eller i alla fall på dagtid hade ingen erfarenhet av kvällsjobb 
och kände att de passade dem att även studera dagtid. En respondent sade att en bra struktur 
hjälpte för att känna kontroll och inte känna stress på kvällar och en svarade att en 
ostrukturerad dag ofta leder till kvällsplugg för henne.  
“De gånger som jag har varit ganska oorganiserad så har det blivit mer att man sitter på 

kvällen och stressläser.” 
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En kvinnlig student med tidigare arbetslivserfarenhet uppgav att arbetet också hade varit 
stressigt, men det var annorlunda eftersom det var lättare att lämna arbetet och gå hem för 
att faktiskt vara ledig och kunna slappna av. Det gick bra att lämna arbetet på arbetsplatsen. 
 
När det kommer till återhämtning och förebyggande av stressiga situationer gav 
respondenterna mer skilda svar. Vissa har ett inarbetat system för återhämtning och planerar 
in det i sitt schema när de vet att de hade en stressig vecka framför sig. Några har träning 
som ett sätt att återhämta sig och släppa skolan och det var tre män och två kvinnor som 
sade att träning var en del av deras återhämtning. 

“Träning är ett sätt att få ut frustrationer och aggressioner.” 
Att gå hem och sätta på en serie och sätta sig i soffan var också ett sätt för återhämtning för 
en av männen och en av kvinnorna. Två kvinnor uppgav att de inte hinner återhämta sig. De 
hade för mycket att göra och hann inte släppa skolan och en av dem sade att hon har svårt 
att sova för att hon ligger och tänker på skolan innan hon ska sova. Samma respondent 
uppgav också att hennes stressnivåer ofta är höga just för att hon inte släpper skolan. Det 
var inte någon annan respondent som uppgav att de led av sömnsvårigheter som går att 
koppla till studierna. Det var en av kvinnorna som uppgav att hon inte känner sig berättigad 
till återhämtning för att hon inte har gjort tillräckligt mycket under dagen och trots en heldag 
i skolan så känner hon att det finns mycket kvar att göra och hon hinner inte släppa skolan 
och slappna av. En annan av kvinnorna gav anledningen att tiden mellan kurser är för liten, 
ibland inte ens en dag efter examination till nästa kurs, för att hon ska hinna återhämta sig 
ordentligt 

“Det är inte mycket tid mellan de olika delkurserna för att riktigt kunna återhämta sig.” 
För att förebygga stressiga situationer var det en respondent som uppgav att hon försöker 
delegera arbete i grupparbeten. Både män och kvinnor uppgav att de planerar in att hinna 
göra matlådor så matlagning inte ska ta för lång tid under stressiga veckor. Två respondenter 
uppgav att de inte stressar upp sig så mycket för att de vet att de betar av arbetet efterhand 
och trycker även bort stressiga tankar och prestationsångest samt försöker även släppa 
skolan när det inte går att påverka resultat längre. 
 
Av de intervjuade var det framförallt kvinnorna, tre av tre kvinnor och en man, som uppgav 
att de hade höga krav på sig själva och att de var väldigt ambitiösa. En uppgav att hon inte 
vill känna sig misslyckad och därför pluggar hon mycket. Ett högt betyg, men inte högsta, 
kan kännas som ett misslyckande. Det var framförallt kvinnorna som uppgav att de känner 
ett ansvar att hjälpa gruppmedlemmar med uppgifter även om det inte är dennes ansvar eller 
om det gäller kvällar. Männen sade att de inte är deras ansvar och att det ofta kan vänta till 
nästa dag. En av de manliga respondenterna uppgav att han bara vill bli godkänd och arbetar 
inte extra för att uppnå högre betyg. En sade att han har höga krav men att det inte är hela 
världen om han inte uppnår högsta betyg hela tiden. De studenter som hade höga krav på 
sig själva upplever inte att kraven kommer hemifrån. En av de som uppgav att den hade 
höga krav på sig själv vill dock inte klassa det som stress, utan mer som förväntningar hon 
vill nå upp till. Hon sade att förväntningarna oftast var väldigt realistiska. 
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Att ta en dag ledig från skolan, eller strunta i skolan en dag var det blandade uppfattningar 
om. Framförallt männen, två av tre, ansåg att de kan strunta i skolan utan att det var något 
problem. De kunde strunta i gruppen en kväll och känna att de förtjänade lite ledigt. De 
kvinnliga var lite blandade, en uppgav att hon kan planera in ledig tid så att hon inte missar 
något viktigt i skolan, medan två uppgav att de inte känner att de kan ha skuldfri fritid. Det 
finns alltid något att göra och att det ofta tuggade i bakhuvudet att de borde plugga istället 
för att ta en fika med en kompis. En student uppgav att hon helt har tappat förmågan att 
umgås med kompisar för att hon inte längre har fasta arbetstider och känner press på sig att 
sitta och studera hela tiden. Samma respondent sade även att hon ofta känner sig trött och 
utmattad. 

”Känner mig som ett trött skal av mig själv”. 
Denne sade även att känslan av att inte hinna med att läsa allt hon kanske hade behövt gör 
att hon känner sig nedstämd. En respondent svarade att hon kan känna att hon tappar 
handlingskraften i sig själv när hon oroar sig och blir ibland glömsk på grund av den 
upplevda stressen. Samma respondent uppgav även att stressen påverkar hennes humör, 
ibland är det svårt att hålla humöret uppe. Stressen uppgavs också påverka hur trött 
studenten kunde känna sig. En respondent uppgav sig vara stressad, men att hon inte vill 
klaga, för studierna i sig är givande och hon har stort intresse för sina studier. 
 
Det var endast kvinnorna som uppgav att det känns jobbigt att missa meddelanden från 
gruppen, medan majoriteten av studenterna sade att det känns jobbigt att missa meddelanden 
från lärare. En respondent gav förklaringen att relationen till läraren känns mer professionell 
än den till andra studenter. Respondenterna svarade att de inte känner något krav eller 
speciella förväntningar från andra studenter, det var mer från lärarna där förväntningarna 
har att göra med att det förväntas att de läser och tar till sig information som läggs ut på 
MyMoodle eller mejl som skickas ut. En kvinna uppgav att hon kan känna oro av att inte 
vara bra nog inför vissa föreläsare.  

“Jag kände bara att ingenting jag gör kommer vara bra nog.” 
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4.2 Analys 
Nedan analyseras empirin med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen är 
uppbyggd utefter Karasek och Theorell (1990) krav-kontroll- och stödmodell med 
underrubriker i samma namn. Resultatet har visat på en större stress bland dem som visat 
sig ha höga krav, lite kontroll samt begränsat stöd. Nedan framförs en redogörelse för hur 
de digitala verktygen påverkar studenters krav, kontroll och stöd samt hur det påverkar 
ERI-balansen som även den anses som en väsentlig del i beskrivandet av stressfaktorer. 
  

4.2.1  Krav 
Av respondenterna framkom det att Messenger, MyMoodle och Google Doc var de digitala 
verktygen som användes mest. Respondenterna angav att de kände förväntningar att ta till 
sig informationen som lärare skickade ut på mejl eller lade upp på MyMoodle, oavsett tid 
på dygnet. Enligt Karasek och Theorell (1990) är förväntningar en form av krav. 
Digitaliseringskommissionen (2015) beskriver att universiteten har högre krav på flexibla 
utbildningar för att förbereda studenterna inför det kommande arbetslivet där det i många 
olika branscher finns möjlighet att arbeta överallt. I studien kan det ses eftersom MyMoodle 
användes av studenterna i många fall endast för att få information och uppgifter från 
lärare.  Det var även blandade svar från respondenterna om vart de föredrog att arbeta, vissa 
delgav att de föredrog att sitta hemma och studera medan andra trivdes bäst med att studera 
i skolan men även på annan plats om de inte befann sig på campus. Henriksson (u.å) klargör 
att nya former av människa-dator-interaktion har ökat möjligheterna för studenter att göra 
sitt arbete oberoende av vilken geografisk plats de är på. Majoriteten av respondenterna 
svarade att det inte heller var något de upplevde som ett problem, eftersom det tack vare de 
digitala verktygen kunde få tag på information från både lärare och kurskamrater. Kraven 
på tillgänglighet som de olika digitala verktygen medför syntes även i svaren från de olika 
respondenterna, eftersom ett antal uppgav att de att det var svårt att sätta gränser på hur 
tillgänglig de ansåg sig behöva vara. De tänkte på studierna ofta, även på fritiden och helger 
vilket gjorde att de aldrig fick en naturlig gräns för när studiedagen var slut. Messenger som 
delgavs vara ett av de vanligaste digitala verktygen används av många studenter även på 
fritiden och i studiesituationer där grupparbeten delas med de närmsta vännerna var det extra 
svårt att låta bli att svara på frågor gällande skolan även om respondenten själv hade lagt 
ifrån sig studierna för dagen. 
 
Ninaus et al.  (2015) skrev att teknologier gör det möjligt att vara omedelbart tillgänglig och 
tillåter ett ständigt flöde av information och kommunikation. Studenterna använde sig av 
bland annat Messenger för att kommunicera med andra studenter och kompisar. Ninaus et 
al. (2015) nämnde också att omedelbar tillgänglighet inte är helt problemfritt. De tillfrågade 
i den studien uppgav att IKT var en källa till stress samt att pressen på att vara tillgängligt 
påverkade deras stressnivåer. De blev även avbrutna i sitt arbete vilket gjorde att de inte 
kunde prestera lika bra. En av våra respondenter nämnde att Messenger kunde störa, även 
om det inte alltid var studie-relaterat så kunde kompisar skriva och som i sin tur skapade 
stress och press på att svara även om denne skulle arbeta med sina studier.  
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Ninaus et al. (2015) menar att IKT kan sätta press på anställda att svara men säger även att 
den pressen kan komma inifrån dem själva och att det inte alltid beror på något som 
organisationen förväntar sig. Våra respondenter var blandade i sina åsikter om att behöva 
svara på meddelande från gruppmedlemmar på kvällar och helger, men flertalet av dem 
angav att de behövde svara hade uppfattningen att om de inte gjorde det så skulle arbetet 
grupparbetet utan svar från respondenten. Det kan ses som en förväntning inifrån, gruppen 
kanske inte alls förväntar sig ett direkt svar. Weinstein och Selman (2014) fick in sin 
undersökning fram att förväntan över att vara tillgänglig är en faktor som påverkar 
människors stressnivåer. Det visade sig i de två kvinnor som uppgav att de upplevde mycket 
stress och press på sig att vara tillgängliga hela tiden, eftersom de inte ville missa 
meddelande från gruppmedlemmar eller lärare.  
  
Respondenterna av det kvinnliga könet upplevde att de hade höga krav på sig själva.  Här 
syns en tydlig koppling till att när kraven respondenterna har på sig själva är betydande så 
ökar stressen och viljan att göra bra ifrån sig. När den mentala arbetskraften som krävs för 
att utföra en arbetsuppgift är för hög kan tydliga tecken på stress uppkomma menar Karasek 
och Theorell (1990). Respondenterna som uppgav att de hade höga krav på sig själva att 
prestera visade tydliga tecken på en högre stressnivå, kände ett större ansvar för att hjälpa 
andra i grupparbeten samt hade svårare att hitta sin tid för återhämtning. Kraven från 
respondenterna kom framförallt från dem själva, ingen uppgav att de hade orealistiska krav 
utifrån, från exempelvis familj och vänner. Respondenterna som kände att de ibland inte 
hade kontroll på sina dagar samt hade väldigt höga krav upplevde en högre känsla av stress 
än de som hade kontroll på sina dagar samt hade låga eller lagom krav på sig själva. De 
angav en lägre känsla av stress vilket stämmer sig överens med Karasek och Theorell 
modell.  
  

4.2.2  Kontroll 
Allvin et al. (1998) hade i sin studie svårt att kartlägga hur mycket individer arbetar eftersom 
de flest arbetar alltid och överallt. Respondenterna som angav att de upplevde kontroll över 
att strukturera sina dagar genom de digitala verktygen angav också att gränslösheten till stor 
del var en positiv sak. MyMoodle gav dem kontroll över att planera sina dagar i och med 
att sidan innehöll den information som krävdes för att genomföra uppgifter gjorde att 
respondenterna ansåg sig kunna studera på den tid som passade dem bäst. Nackdelen 
gällande MyMoodle framkom av vissa respondenter som ansåg att det krävdes en viss 
tillgänglighet gentemot sidan eftersom lärare kunde dela viktig information även på kvällar 
och helger när respondenterna vanligtvis inte kollade sidan. Messenger gav de tillfrågade 
studenterna också en form av kontroll eftersom de uppgav att de även med hjälp av verktyget 
kunde planera sina studier gällande grupparbeten eller studier med kompisar. Desamma som 
med MyMoodle uppkom det att Messenger ändock kunde bidra med brister i den upplevda 
kontrollen eftersom gruppmedlemmar kunde delge information eller behöva hjälp när som 
helst på dygnet. Google Doc som är det tredje mest använda digitala verktyget enligt 
respondenterna användes mest för att alla har tillgång till det.  
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Mycket irritation gällande verktyget framkom under intervjuerna, och hade de tillfrågade 
respondenterna ett annat val med samma funktioner som Google Doc hade dem hellre 
använt det. En annan respondent svarade att det är frustrerande när digitala verktyg inte 
fungerar som de ska och gav exemplet när Ladok låg nere under en period på höstterminen 
2017, vilket ger respondenterna en viss brist av kontroll, som enligt Karasek och Theorell 
(1990) kan bidra till stress.  
  
Wang och Tchernev (2012) påstår att det går att se skillnader i resultat mellan människor 
som exempelvis tittar på tv samtidigt som de utför sina studier och de som inte gör det. De 
som inte gör något annat samtidigt når bättre och snabbare resultat. I den här studien visade 
det sig genom att en respondent svarade att meddelanden via Messenger kan distrahera 
studierna och för att motverka situationen satte hon mobiltelefonen på funktionen ”stör ej”. 
En annan respondent svarade att han inte studerar hemma eftersom han är medveten om att 
det finns för många saker som distraherar, vilket gör att det blir svårt att fokusera på 
studierna. Båda studenterna uppger att föremål kan distrahera, men de är medvetna om 
situationen och förebygger fenomenet multitasking genom att antingen byta miljö eller 
stänga av det som kan distrahera. Studien av Misra et al. (2014) upplevde att deltagare som 
hade mobiltelefonen på bordet eller i handen inte var lika fokuserade på konversationen än 
de som inte hade telefonen i närheten. Vilket går att koppla till respondenten som satte 
mobiltelefonen på stör ej. Hon upplevde att det gjorde det lättare för henne att fokusera på 
studierna. Respondenterna uppgav att de hade vissa moment som kunde störa deras 
planerade dag, men att de var medvetna om situationen och förebygger situationen på det 
sätt fungerade för dem. De respondenterna uppgav inte en negativ stresspåverkan, vilket 
enligt krav-kontroll- och stödmodellen innebär att de besitter en kontroll över situationer. 
För de som uppgav att de inte kunde låta bli att kolla meddelanden från studiekamrater eller 
andra brister i deras kontroll över dagen och blir avbrutna i deras studier vilket i sin tur 
skapar en viss stress.  
  
Karlsson (2006) beskrev flexibilitet som ett dubbeltydigt begrepp samt att anställda och 
arbetsgivare hade olika uppfattning om vad det innebar. Anställda visade sig vara 
intresserade av flexibiliteten som ger dem möjlighet att arbeta hemifrån eller att arbeta in 
extra ledighet.  En av våra respondenter svarade att han gillar friheten att kunna studera 
extra mycket några dagar och sedan vara ledig i flera. En annan respondent svarade att det 
är skönt att kunna planera in ledighet, att kunna planera in när det går att åka iväg och 
eventuellt missa en föreläsning för att ta igen den senare. Ehriander och Nilsson (2017) 
skriver att flexibiliteten inom skolan med hjälp av digitala verktyg inte bara har bidragit till 
möjligheter, utan att det även förekommer problem med tekniken. Vad händer när tekniken 
strular? En av respondenterna i vår undersökning svarade att Google Docs är ett verktyg 
som används trots att det skapar frustration för att det inte alltid fungerar.  
 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de hade kontroll över sina studiedagar och kunde 
planera sina dagar utefter vad de ansåg fungerade för dem. Grupparbeten kunde upplevas 
som mer stressande eftersom respondenterna uppgav att de inte riktigt hade den kontrollen 
på vad som hände med arbetet och inte riktigt visste vad de andra i gruppen gjorde.  
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Den upplevda känslan av stress kan bekräftas av Karasek och Theorell (1990) som beskriver 
att bristande kontroll är en bidragande faktor för upplevd stress. Dagar som respondenterna 
ansåg sig ha en bra struktur och kontroll upplevdes som mindre stressade och en respondent 
sade att strukturen hjälpte till att få en känsla av ökad kontroll vilket stämmer överens med 
Karasek och Theorells krav-kontroll-och stödmodell (1990). De respondenter som hade haft 
ostrukturerade dagar upplevde i stor utsträckning stress på kvällen och kunde ibland även 
leda till sömnsvårigheter medan respondenterna som uppgav att de oftast hade bra struktur 
och kontroll på sina dagar inte alls upplevde sig lika stressade. En respondent uppgav att 
denne kunde uppleva ångest av att inte kunna fullfölja sin planerade studiedag vilket även 
det att göra med kontroll, eftersom respondenten på ett visst sätt tappade kontrollen på den 
planerade dagen. 
  

4.2.3  Stöd 
Den sista delen av modellen är stöd. Där har resultatet visat att de som arbetar i grupp med 
sina nära kompisar upplever en mindre stressad situation än de som blir indelade i 
slumpmässiga grupper. Vilket kan ha och göra med att de upplever ett fungerande socialt 
stöd samt att de känner en gemenskap i arbetsgruppen, som även Karasek och Theorell 
(1990) påpekar är viktiga faktorer för att känna stöd. Respondenterna som uppgav att de 
kände ett stöd under sin återhämtning genom att ventilera tankar och bolla idéer kring skolan 
uppgav det som stressminskande och lugnade, vilket kan uppfattas som ett stöd utifrån. 
Respondenten som påpekade att det var svårt att få kontakt lärare och uppgav att det var 
stressmoment kan kopplas till den bristande vägledning som Karasek och Theorell (1990) 
också menar är en viktig faktor för stöd. 
  
Precis som resultatet visade är kopplingen mellan för höga krav, för lite kontroll och för 
dåligt socialt stöd en uppenbar faktor för stress, vilket även kan kopplas till Effort-Reward-
Imbalance (ERI) modellen. Där påpekar Währborg (2008) att det måste finnas en 
ömsesidighet i arbetssituationen, det vill säga att ansträngningen måste belönas. De 
respondenter som uppgav att de hade väldigt höga krav på sig själv och inte riktigt kunde 
släppa studierna för att göra något annat kan ses som om de aldrig riktigt får en belöning på 
deras arbete, medan de respondenter som uppgav att de satt tills de var klara och sen släppte 
när de var hemma får en form av belöning genom återhämtning. Det kan också ses i att de 
uppgav att de för det mesta kände sig mindre stressade än de som aldrig riktigt släppte 
skolan. Det är även viktigt att skilja på positiv och negativ stress. Den positiva stressen 
innebär att individen växlar mellan ansträngning och återhämtning på ett balanserat sätt. De 
manliga respondenterna uppgav att de hade kontroll på sin vardag med tämligen fasta tider 
för ansträngning och återhämtning. De uppgav inte heller att återhämtningen var något 
problem utan att den fanns där som en del av vardagen men kunde periodvis uppleva stress 
och stundtals hoppa över eller dra ner på sin tid för vila från studierna. Trots det upplevde 
de en balans mellan ansträngning och återhämtning. Respondenterna som uppgav det hade 
även hittat en återhämtningsform som fungerar för just dem. De kvinnliga respondenterna 
hade dock en mindre utstakad och fungerade återhämtning. Två av de kvinnliga 
respondenterna hade svårt att hitta tid och ro för återhämtning.  
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De kände sig inte alltid berättigade till att vila för att det hela tiden fanns andra saker som 
de ansåg att de borde göra innan de fick sin ”rätt” till återhämtning. Balansen mellan 
ansträngning och återhämtning som Währborg (2008) beskriver är viktig är inte lika tydlig 
i deras fall vilket resulterar i att de upplevde en högre grad av stress överlag än de som hade 
en tydlig balans mellan studier och återhämtning. De respondenter som uppgav att de inte 
återhämtade sig tillräckligt hade också mer problem med att få sin djupsömn. Malmström 
och Nihén (2002) beskrivning om att den negativa stressen kan delas upp i två delar: 
otillräcklig vila och för lång tid med för hög ansträngning och båda två faktorer har 
uppkommit från våra respondenter. Schelin (2016) beskrev att fler kvinnor än män känner 
nedstämdhet vilket även kan bekräftas av den insamlade empirin. 
  
Kopplingen mellan de två modellerna och svaren som uppgavs från respondenterna 
stämmer sig väl överens. Att få återhämtning och god sömnkvalitet är en viktig del i 
Malmström och Nihén (2002) beskrivning kring det psykofysiologiska reglersystemet. 
Stressystemet inte är en av- eller på- funktion utan det är en ständigt aktiv process och vilan 
krävs för att återhämtningssystemet ska ge order till kroppens vilosystem att kroppen ska 
slappna av. De som hade höga krav på sig själva kunde inte heller slappna av och ta ledigt 
från skolan utan den fanns alltid där i bakgrunden, vilket gör att kroppen inte får vila helt 
och hållet. Kopplingen till ERI-modellen visar att ansträngningen i förhållande till 
återhämtningen är i obalans vilket leder till att de aldrig får någon form av belöning för sin 
ansträngning som i sin tur bidrar till en ökad stressnivå vilket både Karasek och Theorell 
(1990) och Währborg (2008) bekräftar.  
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5 Diskussion  
I följande kapitel kommer analysen lyftas till en generell nivå och diskuteras i förhållande 
till   tidigare forskning och även till problemområdet som lyftes fram i inledningen. 
Diskussionen innehåller skribenternas kritiska tolkningar och tankar kring resultatet. 
Därefter kommer valet av metod och genomförande att diskuteras.  
 

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatet av undersökningen stämmer överens med den problematik som vi antog fanns 
inom området. Tydligast var den upplevda skillnaden av stress mellan könen. Empirin 
visade att kvinnorna upplevde en högre grad av stress än männen samtidigt som de upplevde 
högre krav på sig själva.  Det stämde överens med Madhyastha et al. (2014) studie om 
skillnader i upplevd stress mellan könen. Resultatet av studien visade att kvinnorna 
upplevde högre akademisk press än de manliga studenterna, vilket även kan ses av vår 
insamlade empiri. De digitala verktygen möjliggör ett flexibelt och gränslöst sätt att studera 
på kräver även att studenterna har kontroll över att planera sina dagar, vilket inte alla ansåg 
sig ha. Att det är ett växande problem med psykiska besvär hos unga är numera något som 
är väl uttalat och studien är en beskrivning av ett av delområdena som kan vara en 
bidragande faktor till de ökande besvären bland studenter. Trots att resultatet av den här 
studien inte visar att de digitala verktygen är den enda anledningen till upplevda psykiska 
besvär bland studenterna, visade det sig att det är en bidragande faktor som tillsammans 
med andra pusselbitar skapar ett problem med stress för studenter. 
 
Att tolka och förstå det latenta innehållet i undersökningen har varit av väsentlig del för 
tolkande av resultatet. Genom kroppsspråket och det som sades mellan raderna kunde ibland 
annat svar än det som sades rakt ut tolkas, framförallt hos de manliga respondenterna. De 
kunde uppge att de inte kände sig stressade men visade med kroppsspråk och med ord som 
inte sades rakt ut att de var påverkade på ett eller annat sätt, men att de själva kanske inte 
kunde sätta fingret på hur. Detsamma gällde respondenten som uppgav sig vara väldigt 
stressad, men ändå inte ville klaga på det, på grund att hon trivdes i skolan och tyckte det 
var roligt att lära sig. Hon uppgav att hon var stressad vilket vi kan tolka som en form av 
positiv stress eftersom hon angav att det var givande. Samtidigt menade hon att den 
upplevda stressen kan vara negativ och svaret kan tolkas som ett sätt att försöka skydda sig 
själv genom att inte se stressen så allvarlig som den egentligen är. Resultatet av studien kan 
också styras av den upplevda påverkan just nu. Två av de kvinnliga respondenterna angav 
att det var mycket i skolan just nu med grupparbeten, precis avklarad tentamen och annat 
som kan ha legat till grund för att de ansåg att deras upplevda påverkan var högre just under 
intervjutillfället. Detsamma kan eventuellt ses hos männen, de tre manliga respondenterna 
ansåg sig ha en ganska liten upplevd påverkan men dem sade även att det för stunden var 
ganska lugnt gällande krav från skolan. Hade intervjuerna skett under en annan tid hade 
eventuellt resultatet kunnat se annorlunda ut. Eftersom de digitala verktygen endast är en av 
många pusselbitar för upplevda psykiska besvär, kan respondenternas svar ha varit påverkat 
av andra delar som stressar eller påverkar på annat sätt.  
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Respondenternas svar stämde bra överens med krav-kontroll- och stödmodellen, då det 
visade sig att de studenter som menade att de hade höga krav, otillräcklig kontroll samt 
reducerat stöd ansåg i större utsträckning att digitala verktygen påverkade deras hälsa. 
Resultatet visade att det räckte med att en komponent i modellen brast för att studenternas 
stress skulle bli större.  
 
Andersson-Gran och Lundgren (2017) visade i sin studie att IKT kan vara en källa till 
psykisk ohälsa, vilket även kan synas i den här undersökningen. Respondenterna uppgav 
inte att det endast var de digitala verktygen som spelade roll i den upplevda känslan av 
stress, men av resultatet att döma så är det en bidragande faktor och en av många pusselbitar 
för källan till stress. Att få svar på den faktiska påverkan från de digitala verktygen har varit 
svårt. Den respondent som uppgav att Messenger kan kännas stressande när en kompis 
skriver och frågar om en uppgift sade även att om kompisen istället hade skrivit på 
MyMoodle hade inte samma känslor av stress uppkommit. Hon menade att hon inte hade 
sett meddelandet direkt utan hade varit tvungen att gå in och aktivt söka sig till 
informationen från kompisen, vilket kan tolkas som om hon var ”redo” att sätta sig in i 
skolan och uppgiften. Eftersom exemplet respondenten uppgav också var ett digitalt verktyg 
går det att tolka som om digitala verktyg är stressframkallande men att graden av upplevd 
stress beror på vilket verktyg som används. Hade kompisen istället gått fram till 
respondenten och ställt samma fråga hade eventuellt en liknande känsla av stress kunnat 
uppkomma, men det kan tolkas som om det beror lite när på dygnet det sker. Sker frågan 
under respondentens planerade skoldag anses det som mindre stressande än om det sker på 
kvällar och tider när respondenten själv inte studerar. Det kan även tolkas som om de 
digitala verktygen gör att stressiga situationer ibland kommer snabbare och utan dem hade 
stressen fortfarande kommit, men vid ett senare tillfälle och vilket gör de digitala verktygens 
roll svårtolkat. 
  
Edén (2017) resonerade kring sociala mediers negativa och positiva påverkan på studenters 
psykiska hälsa och nämner stress och sömnsvårigheter som en negativ verkan. 
Respondenterna tillfrågades inte om sociala medier som i Edéns studie men det framkom 
trots allt att stress och sömnsvårigheter påverkade respondenterna på ett negativt sätt. 
Respondenterna som uppgav sömnsvårigheter sade dock inte att det var till följd av digitala 
verktyg, utan mer en följd av den stress som de upplevde. Nedstämdhet och oro var det inte 
många respondenter som sade att de upplevde lika tydligt som stressen, utan att även det 
kom som ett resultat utav den upplevda stressen, 
 
Collins et al. (2008) genomförde en studie på olika universitet där de ville få fram hur 
studenter faktiskt mår. Studien diskuterade olika källor till stress och upplevt stöd. Det som 
rankades högt var krav och ambitioner vilket ansågs av många vara en källa till stress. 
Många av de studenter som tillfrågades i studien var även missnöjda med sig själva och 
kände sig misslyckade. I vår studie framgick det också att krav och höga ambitioner var en 
källa till stress, framförallt hos de kvinnor som deltog i studien, vilket stämmer väl överens 
med den tidiga forskningen.  
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Vissa av de som svarade att de hade höga krav på sig själv och höga ambitioner ville dock 
inte påstå att det var något negativt, utan att det mer sågs som en morot för dem. De 
respondenterna uppgav även att de kände kontroll över studierna och hade ett väl fungerade 
system för återhämtning samt ett bra stöd, vilket enligt krav-kontroll-och stödmodellen 
minskar känslan av stress. Under intervjuerna talades det inte jättemycket om just vilket 
stöd respondenterna ansåg sig ha, utan det var mer vad som framkom av det latenta 
innehållet då respondenterna uppgav möjligheter att prata av sig med kompisar som en form 
av återhämtningen men som även kan ses som en form av stöd. Det kan dock tolkas som 
om de inte upplevde att de behöver stöttning, eller så var det något som de inte tänkte på. 
Kompisar, familj, partner eller till och med lärare kan finnas där och stötta fast att de inte 
har reflekterat över det. För att känna att upplevd kontroll, både över sina studier och sina 
stressnivåer, kan ett bra återhämtningssystem spela stor roll och där i en bra stöttning. 
  
Brorhed och Borell (2017) talar om att upplevd kontroll leder till att personer inte känner 
sig stressade över att vara tillgängliga hela tiden, vilket även stämmer överens med vår 
empiri. De respondenter som angav att de känner kontroll svarade att gränslösheten är en 
bra sak samt att tillgängligheten inte var något som de ansåg som ett problem. 
Respondenterna var även dem som angav att gruppmedlemmar får vänta till dagen efter om 
de skrev på kvällen eftersom det inte var deras uppgift att lösa problemen om det inte var 
ett akut läge. De hade även en naturligare återhämtningsmekanism och angav att när de gick 
hem från skolan så var de klara för dagen, vilket kan tolkas som om de ändå har tydliga 
gränser trots gränslösheten. De övriga respondenterna som ansåg att gränslösheten förstör 
balansen mellan privatliv och studieliv upplevde också högre nivåer av stress. De kunde inte 
på samma sätt låta bli att svara på meddelanden från studiekamrater, utan var rädda för att 
missa viktiga beslut eller bara ville hjälpa sina gruppmedlemmar i en högre utsträckning. 
Det kan tolkas som om de har ett högre kontrollbehov men också högre krav på sig själva 
eftersom de vill att arbetet ska bli bra utifrån deras preferenser.   
  
Abouserie (1994) undersökte vilka källor som leder till högre upplevd stress. Studenterna i 
den undersökningen uppger examinationer och viljan att få bra resultat på examinationerna 
som den främsta källan vilket är något som våra respondenter även uppger. De menade att 
grupparbeten är stressade för att de inte upplever samma känsla av kontroll som när det är 
fler inblandade vilket kan tolkas som att de vill få ett bra betyg och grupparbeten är ofta en 
del som är examinerande i kurser på Linnéuniversitetet. I Abouseries (1994) studie framgick 
det att kvinnor känner sig mer stressade än män, vilket även stämmer in på vår studie. Det 
är dock svårt att få en helt klar bild över eftersom urvalet endast har berört sex personer 
varav tre var kvinnor. Det är betydligt fler studenter som studerar program på universitetet. 
Studien kan ha fått med två av de kvinnor som upplever mest stress på skolan och de män 
som inte har lika höga krav på sig själva som kvinnorna.  Resultatet kan också tolkas som 
att män inte vill erkänna att de är stressade, eller inte vill prata om det. En av de respondenter 
som intervjuades sade upprepade gånger att han alltid klarade sina tentamina, men inte ville 
påstå att han kände sig speciellt stressad över det. Det kan tolkas som att han faktiskt känner 
sig stressad över att han måste klara sina tentamens och att det inte är okej att inte klara en.  
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Abouseries (1994) påvisade i sin studie att kvinnor upplever mer stress än män, men att 
anledningen kan vara att män eventuellt inte vill benämna känslan de känner som stress, 
vilket även kan ses i den här studien.  
 
Empirin av studien analyserades och ställdes mot Karasek och Theorell (1990) krav-
kontroll-och stödmodell, som tidigare främst har använts för att beskriva stress på 
arbetsplatser. Eftersom heltidsstudier kan tolkas som en form av arbete föll valet på att 
använda den för att försöka beskriva studenternas upplevda stress. De tre nyckelbegreppen 
i modellen, krav, kontroll och stöd kom ganska tidigt fram som olika komponenter i 
resultatet av undersökningen när respondenterna pratade om sin upplevda psykiska 
påverkan av de digitala verktygen. Modellen har tolkats på ett lite annorlunda sätt än dess 
tänkta ursprung, framförallt gällande komponenten krav. Kravet enligt Karasek och 
Theorell (1990) handlar bland annat om produktions- och koncentrationskrav, men i den här 
undersökningen är de krav som respondenterna ställde på sig själva även inkluderat, 
eftersom det i undersökningen framkom ganska tydliga kopplingar mellan respondenternas 
upplevda stress och de krav som de ställde på sig själva. Att använda modellen gav oss en 
bra förståelse för de komponenter som behöver vara i balans när det kommer till en god 
arbetsplats gällande den psykiska hälsan. Att sedan använda sig utav ERI-modellen gav oss, 
precis som teorin sade, en mer dynamisk förståelse kring förloppet. Även den här modellen 
tolkades lite annorlunda än ursprunget, eftersom vi tolkade återhämtning som en form av 
belöning för studenterna. Det är också en modernare modell än krav-kontroll-och 
stödmodellen och tar mer hänsyn till individens upplevelser och vi ansåg att de två olika 
modellerna kompletterade varandra väl.   
 
Krav-kontroll- och stödmodellen kan även användas för att förebygga situationer som enligt 
den här studien ökar känslan av stress, oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 
Respondenterna delgav att föreläsningar hjälpte dem att strukturera sina dagar vilket gav 
dem en högre känsla av kontroll. Eventuellt kan det vara så att fler föreläsningar, 
laborationer eller andra studierelaterade aktiviteter som täcker en typisk arbetsdag i tid 
minskar känslan av stress. De ger studenterna tid att göra arbeten på fasta tider men är också 
en fråga om resurser och kostnader för universiteten. Det kan även underlättas om 
studenterna i sina grupparbeten definierade exakta tider för när arbetet ska göras, och att 
studenterna fick bilda grupper utefter ambitionsnivå eller grupper med studenter som de 
anser sig arbeta bra med. Genom grupper med samma ambitionsnivå kan eventuellt stressen 
över att känna oro om någon i gruppen inte presterar reduceras, eftersom gruppen strävar 
efter samma nivå på resultatet. Alternativt kan oro och stress reducerats om en gruppmedlem 
känner att hen inte hänger med de andra gruppmedlemmarna. Empirin visade även att 
studenterna upplevde mindre stress om de fick arbeta tillsammans med sina kompisar, 
eftersom de ansåg sig få en form av stöd. Det är lösningar som inte direkt påverkar de 
digitala verktygens delaktighet, men som ändock har visat sig vara delar som studenter anser 
stressframkallande. Likväl kan lösningen vara att använda digitala verktyg utan pushnotiser, 
där studenterna själva får söka sig till informationen när de anser sig ha tiden för det.  
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Dock visar empirin att de studenter som upplever höga krav på sig själva letar upp 
information och gör sig tillgängliga stora delar av dygnet, vilket kan vara ett resultat på att 
pushnotiserna, i deras fall, inte skapar stress utan att dem ändå hade upplevt samma krav på 
att vara tillgängliga. 
 
Trots att studien var avgränsad till studenter som studerar program på heltid vid 
Linnéuniversitetet anser vi att resultatet är applicerbart på en högre generell nivå. De digitala 
verktygen som används är generellt sätt ganska lika i sin påverkan, eftersom verktygen 
handlar om kommunikation mellan studenter, vilket gör att vi kan se att en liknande studie 
vid ett annat lärosäte kan komma fram till liknande resultat. För studenter som studerar på 
distans kan troligtvis en ytterligare påverkan från de digitala verktygen ges, då de 
studenterna är mer beroende av de digitala verktygen. 

5.2 Metodreflektion 
Genom att välja en abduktion har riskerna med de olika nackdelar som den deduktiva och 
induktiva ansatsen har reducerats. Hade arbetet genomförts med en deduktion hade risken 
att fokusera för mycket på den redan befintliga teorin och missa nya områden varit stor, och 
det hade kunnat jämföras lite med att arbeta med vissa skyddslappar för ögonen. Den 
induktiva ansatsen däremot hade kunnat få en påverkan på resultatet genom egna subjektiva 
uppfattningar och tankar. Att arbeta abduktivt har därmed minimerat de olika riskerna och 
även bidragit till en viss öppenhet, eftersom abduktionen ger en möjlighet att pendla mellan 
teori och empiri utan att ha en förutbestämd väg. Valet av den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden grundade sig i att studien ämnade att skapa en större förståelse kring 
ett fåtals studenters tankar angående de digitala verktygen. Om studien genomförts 
kvantitativt hade urvalet blivit större och empirin hade gett ett bredare svar på vad studenter 
anser digitala verktygens påverkan är, men det hade inte gett oss djupet och den direkta 
förståelsen som om hur de påverkar individen. Optimalt hade varit en blandad metod, där 
studien både samlar in kvalitativa och kvantitativa data. Då hade undersökningen erhållit 
både en bredd och ett djup, genom en exempelvis enkätundersökning för svar från flertalet 
studenter för att sedan utefter svaren forma mer anpassade frågor inför intervjun, vilket kan 
ge en högre reliabilitet och validitet. I och med att den kvalitativa undersökningen kräver 
tid och resurser föll valet på att endast genomföra intervjun och istället för enkäter gjorde 
grundliga bakgrundssökningar i ämnet.  Gällande urvalet hade det varit önskvärt att få in en 
större population än sju, för att få en mer tillförlitlig generalisering av de urval som sedan 
gjorts. Önskan från start var även att få en variation och en bredd gällande vilken årskurs 
respondenterna läser vid, för att kunna sätt dra slutsatser gällande om tiden gör att 
studenterna vänjer sig vid de digitala verktygens påverkan eller om det blir värre med tiden. 
  
Önskvärt hade varit om båda två hade deltagit vid alla intervjutillfällena, men med risken 
att respondenterna hade känt sig obekväma eller i underläge gjorde att beslutet föll på att 
genomföra dem enskilt. Det kan dock ha medfört att det latenta innehållet blev påverkat när 
diskussioner fördes kring resultatet av intervjuerna, av våra egna tolkningar av det som 
sades. Risken för det anses dock vara reducerad eftersom intervjuerna spelades in och sedan 
transkriberades direkt inpå intervjutillfället.  



 

  45 (56) 
 

6 Avslutning 
I rapportens sista del delges slutsatsen av studien som tagits fram genom insamlad empiri, 
teori och analys av resultat. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsats 
Slutsatserna som har dragits efter avslutad studie är att studenter i hög grad upplever stress. 
De digitala verktygens roll är inte helt självklar eftersom det inte enbart är verktygen som 
gör att studenterna upplever psykiska besvär. Studenterna ansåg att verktygen var en faktor 
som påverkade, men att det var ett flertal andra faktorer som också var av betydelse. Dock 
kunde de digitala verktygens påverkan bero på vilken grad av krav, kontroll och stöd de 
upplever. Studenter med höga krav, låg kontroll och bristande stöd upplever en högre känsla 
av stress av de digitala verktygen än studenter med rimliga krav, upplevd kontroll och 
tillgång till stöd. Kvinnorna upplevde en högre grad av psykiska besvär, och hade samtidigt 
både högre krav på sig själva samt upplevde bristande kontroll jämfört med männen. 
Kvinnorna visade även brister i deras återhämningssystem och hade svårt att anse sig 
berättigade till återhämtning medan männen hade tydligare återhämtningsmönster. 
Sammanfattningsvis kan resultatet av studien användas för att förebygga och öka 
medvetenheten kring hur de digitala verktygen påverkar studenters psykiska besvär.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet av studien har enbart skrapat på en liten yta på ett stort område, bron mellan 
psykiska besvär och digitala verktyg måste tydliggöras ännu mer. Fortsättningsvis kan en 
liknande studie, fast med ett större urval genomföras för att få en tydligare bild över de 
digitala verktygens påverkan på studenter. Även ett urval bestående av andra lärosäten bör 
tas in. För fortsatt forskning föreslås att en studie på distansstudenter görs, eftersom de är 
mer utsatta för det gränslösa livet samt mer beroende utav de digitala verktygen som skolan 
tillhandahåller. Förslagsvis kan även en studie göras på yngre elever som läser 
gymnasienivå eller högstadienivå, eftersom de inte utsätts för gränslösheten på samma sätt 
som universitetsstudenter gör, och se vilken betydelse gränslösheten och den ibland 
förlorade kontrollen kan bidra med i studenternas upplevda besvär. De är grupper av 
studenter som vår studie inte har valt att ta upp men som likväl har en betydande roll för att 
förstå de digitala verktygen påverkan på studenter.  
 
Komplimenterande kan en studie som undersöker den faktiska skillnaden mellan könen 
genomföras. Att få en fördjupad förståelse kring varför kvinnorna upplever högre krav på 
sig själva än männen och varför de har svårare för återhämtning kan ge svar på varför 
kvinnorna anser sig vara mer påverkade av de digitala verktygen än männen.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

DEL FRÅGA 

PRESENTATION  Vilka vi är, syftet. Informationsbrevet 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
Ålder: 
Kön: 
Årskurs: 
Vad har du gjort innan du började studera? 
Hur ser en ”normal studiedag ut? 
Föreläsningar? hemmastudier? Enskilda studier? 
Grupparbeten? 
Upplever du att du har kontroll och kan bestämma 
över dina studier och dina studiedagar ska se ut? 
Vilka tider du studerar? Kan planera dagarna i 
förväg och kan hålla den planen osv? 
Hur anser du att det påverkar dig om det inte blir 
som du tänkt? 
Hur? ex, oro, stress? 
När upplever du att din studiedag startar och slutar? 
Upplever du att vissa delar i din skolgång påverkar 
dig på något sätt? 
ex tentor, föreläsningar, grupparbeten, gränslöshet, 
seminarium, 
Anser du att du kan ”strunta” i skolan ibland och 
känna att det är okej? 
Hur gör du för att återhämta dig mellan de tillfällen 
du studerar? Kan du beskriva hur din återhämtning 
ser ut? 
Vid ev nej. Hur tycker du att det påverkar dig? 
Hur mycket tänker du på dina studier utöver din 
studietid? 

DIGITALISERING  
Vilka digitala verktyg använder du i ditt dagliga 
skolarbete? 
Varför använder du just de verktygen? 
På vilket sätt använder du de olika digitala verktygen? 
Vilka känslor uppstår där du tänker på de olika 
verktygen? 
Tycker du dessa verktyg påverkar dig på något sett? 
Vilka? På vilket sätt? Varför? Hur? 



 

 

Vet du vad det ”gränslösa livet” innebär?  
Förklaring: studera oberoende av tid på dygnet, vara 
tillgänglig för andra studenter/lärare genom telefon, 
sms, mail och annat 
Har du några tankar och funderingar kring det 
gränslösa studielivet? Vad är dina upplevelser? 

 
Hur känner du inför det gränslösa studielivet? Är det 
positivt eller negativt för dig? 
Upplever du att du har en tydlig gräns mellan studier 
och fritid? 
Studerar du ofta på den tid som du egentligen avsatt 
för fritid? Såsom exempelvis kvällar/helger/nätter? 

HÄLSA 
Gränslösheten ställer ju en del krav på att vara 
tillgänglig via digitala verktyg. Skulle du klassa dig 
själv som ständigt eller mycket tillgänglig?  
På vilket sätt anser du att du påverkas av att alltid 
vara tillgänglig? 
Upplever du någon form av oro inför att inte finnas 
där för studiekamrater? 
Hur på vilket sätt? 
Vad finns det förväntningar på dig? 
Exempelvis att dina studiekamrater eller andra 
kräver att du bör vara tillgänglig utanför 
“traditionell” studietid? 
Finns andra exempel på krav från 
studiekamrater/lärare? 
Hur ser du på om du skulle råka missa samtal, mail 
eller sms ifrån studiekamrater/lärare? 
Vilka känslor och tankar brukar uppstå? 
Hur brukar du hantera dessa eventuella känslor? 
Känner du att du har svårt att hinna med dina studier 
på de 40 h som det egentligen ska ta??  
Använder du dig av kompensatoriska strategier? 
exempelvis hoppar över raster och luncher, för att 
hinna med dina studier? På vilket sätt? Hur känner 
du inför detta? 
Brukar du på något sätt försöka förebygga stressiga 
situationer? 
Hur? På vilket sätt? 
Har den upplevda stressen påverkat till privata 
vardagsliv?  
Hur? På vilket sätt? 



 

 

 
Upplever du att du är stressad?  
Hur? På vilket sätt? När? Varför? Varför inte? Gör 
du något särskilt för att hålla dig lugn? 
Upplever du oro?  
Hur? På vilket sätt? När? Varför? Varför inte? Gör 
du något särskilt för att motverka detta? 
Upplever du att du är nedstämd?  
Hur? På vilket sätt? När? Varför? Varför inte? Gör 
du något särskilt för att motverka detta? 
Upplever du sömnsvårigheter?  
Hur? På vilket sätt? När? Varför? Varför inte? Gör 
du något särskilt för att motverka detta? 

INFORMERA OM 
STUDENTHÄLSAN 

 

TACKA FÖR 
DELTAGANDE 
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                                                                                                                                           2018-03-19  
Till dig som studerar -  Information och förfrågan om deltagande i intervju för 
examensarbete  
Uppsala universitet har under 2010 och 2013 genomfört studier om studenters psykiska hälsa 
som visar på att studenter anser att stress är ett hinder för deras studier. Rapporten som kom 
2013 visar på en ökning på problemet. Även Malmö Universitet har genomfört en undersökning 
2015 som visar liknande resultat. Det är ett växande problem och därför ämnar vi att genomföra 
ett examensarbete på kandidatnivå, där vi avser att undersöka hur användning av olika digitala 
verktyg, så som Messenger, Trello, Skype, Google Docs och läroplattformen MyMoodle i 
studierna påverkar studenter. Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur studenters 
psykiska hälsa påverkas av användningen av digitala verktyg i skolarbeten.   
  
Om du för närvarande studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och är intresserad av att delta i vår 
undersökning är du välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.   
  
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 
ge skäl till varför. Du har även rätt att avböja och inte svara på en specifik fråga utan att ge skäl 
till varför. Intervjuerna genomförs förslagsvis i ett grupprum i någon av skolans lokaler, men 
kan även göras på annan plats om du så önskar. Vi kommer genomföra intervjuerna enskilt, 
vilket innebär att du bara behöver prata med en av oss. Intervjuerna beräknas ta cirka 30–60 
minuter. Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas vilket innebär att det kommer skrivas 
ut i text.   
  
Materialet som samlas in från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och 
kommer förvaras på så sätt att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Inga enskilda 
personer kommer kunna identifieras i kandidatarbetet. När uppsatsen är klar och godkänd 
kommer arbetet publiceras i en elektronisk databas, DIVA och allt råmaterial raderas, vilket 
innebär att filer kommer raderas och allt pappersmaterial kommer att köras i 
dokumentförstörare.   
  
Vi heter Tora Haukka och Frida Karlander och studerar systemvetenskap inriktning affärs- och 
verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår det att göra ett 
kandidatarbete, vilket är anledning till att denna studie ska genomföras.   
  
Har du några frågor så hör gärna av dig.   
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