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Sammanfattning 
 
Studien var ett uppdrag från studenthälsorådet på Högskolan i Gävle med syftet att utveckla 

en så kort enkät som möjligt som ska kunna användas i kartläggningar av studenternas studie- 

och hälsosituation. Frågorna till enkäten konstruerades utifrån modellerna Kasam, Krav-

Kontroll-Stöd-modellen och Stress-Energi-modellen. För att få ett underlag till analyserna 

delades enkäten ut till 100 studenter uppdelade på fyra program/kurser. Faktorsanalyser 

visade att det gick att reducera frågorna om studiesituationen, hälsa och välbefinnande till ett 

mindre antal index. Reliabilitetsanalyser visade att antalet items i skalorna gick att reducera 

utan att förlora nämnvärt i reliabilitet. Ett andra syfte var att visa studiesituationsskalornas 

relevans och därmed analyserades även sambanden mellan skalor som beskrev 

studiesituationen och olika indikatorer på hälsa och stämningsläge. Studiesituationsindexen 

visade sig med undantag av studiekamratstödet ha samband med hälsovariablerna. Resultatet 

visade även att det fanns klara skillnader mellan programmen vilket tyder på att formuläret i 

framtiden kan användas för att identifiera grupper med större eller mindre problem.  
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Abstract  

Waller, A-K. (2008). Development of a questionnaire investigating student’s health- and 

study situation. An essay at C-level in Psychology. The institution for pedagogy, didactics and 

psychology. University of Gävle, Sweden.  

 

The study was a commission from the student health department at the University of Gävle 

with the purpose to develop a short questionnaire to enable evaluation of the students’ health 

and study situation. The questions to the questionnaire were designed on the basis of Kasam, 

The Control-Demand-Support-model and the Stress-Energy-model. To get a ground for the 

analysis the questionnaire was handed out to 100 students divided in four programs. Factor 

analyses showed that the questions about the study situation, health and well-being could be 

reduced to a smaller number of scales. Reliability analyses showed that the number of items 

in the scales could be reduced with little loss of reliability. A second purpose was to show that 

the scales of the study situation were relevant and therefore correlations between these scales 

and different indicators on health and mood were made. The indices concerning the study 

situation showed with exception from the support from classmates to correlate with the 

variables measuring health. The result also showed significant differences between the 

programs witch indicates that the questionnaire in the future can be used for identifying 

groups with bigger or smaller problems.  
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Invest in health – build a safer future
1 

1. Introduktion 

Den dramatiska ökningen av sjukfrånvaro under de senaste åren har föranlett till en kraftfull 

diskussion om hur utvecklingen kan vändas till att skapa friskare arbetsplatser där ohälsa inte 

bara förebyggs, utan där framförallt hälsa främjas (Angelöw, 2002). Samtidigt kommer nu 

från flera håll (Holmwall & Lönn, 2007; Jacobsson & Gillström, 2007; Noleryd & 

Wiktorsson, 2006) alarm om studenter som mår dåligt och i samband med alarmen även 

uppmaningar till Sveriges högskolor om att engagera sig mer i studenternas hälsa. Vidare har 

kraven och förväntningarna på den enskilde studenten ökat både från samhällets och från 

universitetens sida (Noleryd, 2006). I dagens samhälle väljer t.ex. inte människor att utbilda 

sig enbart för att de tycker att det är roligt och för att få ett jobb de trivs med. Den fria 

konkurrensen på arbetsmarknaden och den minskade efterfrågan på lågutbildad arbetskraft 

har nämligen lett till att människor måste ha bättre utbildning och kompetens (Persson, 2000). 

Dessa ökade krav har antagits få allt större negativa konsekvenser för studenternas hälsa 

(Noleryd, 2006).  

Detta är något som studenthälsorådet på Högskolan i Gävle (HiG) har uppmärksammat 

och därmed gett mig i uppdrag att utforma en enkät som regelbundet skall kunna användas för 

att mäta studenternas upplevda studie- och hälsosituation. Tanken med enkäten är att den skall 

fungera som ett underlag för att identifiera grupper på HiG med särskilt stora eller små 

hälsoproblem samt vara ett komplement och en vägledning i verksamhetsplanen för 

studenthälsans och högskolans verksamhet.  

1.1 Hur ser hälsoläget ut bland studenter i Sverige?  

Årligen gör statistiska centralbyrån (SCB) nationella undersökningar om levnadsvanor i den 

så kallade ULF-undersökningen. Resultat från 2007 års ULF-undersökning visade att 

psykiska problem och sömnproblem bland studenter blivit avsevärt vanligare under de senaste 

två decennierna. År 1989 angav 8 procent av samtliga studerande att de haft besvär med 

ängslan, oro eller ångest, 2007 hade antalet stigit till 24 procent. Jämfört med andra 

socioekonomiska grupper är det endast de förtidspensionerade/långtidsarbetslösa som uppger 

                                                 
1Investera i hälsa och skapa en tryggare framtid; 2007 års uppmaning från världshälsoorganisationen (WHO, 

2007) 
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att de mår sämre. På frågan om studenten under de senaste två veckorna upplevt besvär med 

svår ängslan, oro eller ångest svarade 5 procent av samtliga studenter ja vilket innebär att om 

den siffran skulle gå att översätta rakt av till antal högskolestudenter så skulle det handla om 

närmare 16 000 studenter. Vidare har andelen med sömnbesvär ökat från 8 procent år 1989 till 

23 procent år 2007. Resultatet från ULF-undersökningen (2007) visade även att fysiska besvär 

har ökat då andelen studerande som angett att de har svår värk i nacke, axlar, skuldror, rygg 

eller leder har ökat från 5 procent år 1989 till 10 procent år 2007. En annan studie, 

Högskolestuderandes levnadsvillkor (2007) även den genomförd av SCB visade att 70 procent 

av Sveriges högskolestuderande känner sig stressade flera dagar i veckan. 

1.1.1 Orsakerna bakom studenters psykiska ohälsa 

Orsakerna bakom studenternas psykiska ohälsa är många. Tria genomförde 2005 en 

undersökning för att hitta de stressfaktorer som påverkar studenterna mest. Studien visade att 

studenternas stressorer främst var oron för att inte klara studierna, oron för sin ekonomi och 

för sin framtid. Bl.a. visade studien att 57 procent ofta oroade sig för sin ekonomi och att 68 

procent var missnöjda med sin ekonomiska situation. Vidare bedömde 60 procent av 

studenterna i SCB´s studie om högskolestuderandes levnadsvanor (2007) att ekonomin 

åtminstone till viss del påverkade studierna negativt.  

Andra stressorer studenterna uppgav var svårigheten att kombinera studierna med de krav 

som privatlivet ställer, upplevelsen av att inte kunna vara ledig från studierna samt höga krav 

på sig själva. Dessa resultat stämmer väl överens med en mängd andra undersökningar om 

studenternas upplevda hälsa (Ekeberg & Kuusela, 2006; Franzén & Hall, 2008; Holmwall, 

2007; Noleryd, 2006; Statens offentliga utredningar 2006).  

1.2 Livsstil och andra förhållanden som kan påverka studentens hälsa.  

Levnadsvanornas betydelse för hälsan är omfattande (Persson, 2000). Matvanor, fysisk 

aktivitet, alkoholvanor, tobaksbruk eller bruk av andra droger är bara några exempel på 

levnadsvanor som har stor påverkan på hälsan särskilt när det gäller hjärt-kärlsjukdomar, 

cancer och psykiska problem. Man räknar bl.a. med att omkring 45 procent av Sveriges 

befolkning är överviktiga eller feta, något som är starkt förknippat med individens matvanor 

och fysiska aktivitet. Det är framförallt aktivitetsnivån på fritiden som visats ha betydelse för 

hur man mår med avseende på såväl fysisk som social, emotionell- och mental hälsa och en 

vanlig rekommendation vad gäller tidsomfattningen är 30 minuters fysisk aktivitet per dag där 

motionen bör vara regelbunden och kännas lätt ansträngande. Vidare är tobak den enskilt 
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största hälsorisken i Sverige och skördar omkring 8 000 liv varje år. Även alkoholen 

förorsakar stora folkhälsoproblem då en överkonsumtion av alkohol medför medicinska 

skador och sociala problem av stor omfattning. Antalet dödsfall som är direkt 

alkoholrelaterade är varje år mellan 5 000 till 6 000 personer (ibid.).  

Ytterligare förhållanden som kan inverka på individers hälsa är den ekonomiska 

situationen(Lundgren, 2003). Såväl svenska som internationella studier visar att människors 

hälsa, både den fysiska och psykiska, förbättras med ökande inkomst medan en ekonomiskt 

utsatt situation, som inte bara är tillfällig, däremot är negativ för hälsan. Vid mätningar i 

Sverige av ekonomisk utsatthet har särskilt ”ekonomisk kris” i form av upplevda svårigheter 

att få pengarna att räcka till mat och/eller hyra respektive avsaknad av kontantmarginal, dvs. 

svårigheter att vid behov kunna skaffa fram 14 000 kr på en vecka, visat sig påverka 

människors hälsa negativ (ibid.). Av studier gjorda om studenters ekonomiska situation (SCB, 

2007) visade resultatet att dryg en tredjedel av alla studenter hade mindre än 3 000 kronor 

kvar att leva på i månaden efter att ha betalt fasta kostnader (bostad, lån, försäkringar, telefon, 

TV, Internet, barnomsorg och månadskort för kollektivtrafik) och två av tio skulle inte klara 

att skaffa fram 15 000 kr på en vecka om man skulle hamna i en oförutsedd situation (ibid.). 

1.3 Teoretiskt ramverk 

I utformningen av enkäten har jag utifrån syftet och efter genomgång av litteratur om 

psykosociala förhållanden som är kritiska för hälsan valt att utgå från tre modeller som med 

sina olika synsätt på hälsa tillsammans bidrar till att öka förståelsen av ämnets komplexitet. 

Modellerna är Kasam, Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Stress-Energi-modellen. 

1.3.1 Kasam 

En forskare som med framgång undersökt vilka faktorer som kan generera hälsa är den 

israeliske sociologen Aaron Antonovsky som med sin teori känsla av sammanhang (Kasam) 

erbjuder en teoretisk förståelse för de faktorer som främjar och utvecklar hälsa (Angelöw, 

1999; Eriksson & Lindström, 2006; Medin & Alexandersson, 2004). Grundtanken i 

Antonovskys teori utgår från ett salutogent perspektiv vilket innebär att man istället för att 

undersöka vad som gör oss sjuka undersöker vad som gör att vi trots påfrestningar förblir 

friska (Antonovsky, 1991). Svaret på frågan hur människor klarar av påfrestningar och bristen 

av kontroll i sina liv formulerade Antonovsky i termer av känsla av sammanhang och 

generella motståndsresurser. Kasam består av tre centrala huvudkomponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En person med hög Kasam förstår varför det som händer 
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sker, upplever att han/hon har resurser till att möta och hantera de problem som kommer i 

vägen samt uppfattar att livet har en känslomässig mening. För att skapa och vidmakthålla 

Kasam har alla människor generella motståndsresurser (GMR) som är en kraft till för att 

bekämpa en mängd olika stressorer. Antonovsky framställde Kasam som ett förhållningssätt 

och som en inställning som uttrycker i vilken utsträckning individen har en fördjupad och 

varaktig tilltro till att ens yttre och inre värld är förutsägbar samt till att saker och ting 

kommer gå så bra som individen rimligen kan förvänta sig (ibid.) 

För att belysa relationen mellan Kasam och hälsa sammanställde Eriksson och 

Lindström (2006) 25 års salutogen forskning. Resultatet från denna studie visade på ett starkt 

samband mellan Kasam och hälsa och då framförallt mental hälsa. De visade att Kasam är en 

tillgång som förmår människor att handskas med spänning, att reflektera över sina externa och 

interna förmågor och att finna lösningar på ett hälsofrämjande sätt. Studien visade även att 

den salutogena modellen är en hälsoförebyggande tillgång som förbättrar motståndskraften 

och utvecklar ett positivt tillstånd både fysiskt och psykiskt. Ju starkare Kasam en person har 

desto bättre hälsa, oavsett kön, ålder, etnicitet eller nationalitet (ibid.). Liknande samband 

fann Bothmér & Fridlund (2003) i sin studie av studenters självrapporterade hälsa och dess 

samband med Kasam och personliga egenskaper. Deras studie visade att ju högre Kasam 

studenterna hade desto färre symptom uppgav de. Studien visade även en positiv association 

mellan självskattad hälsa, positiva emotioner och Kasam, men dock enbart för kvinnliga 

studerande.  

1.3.2 Krav-Kontroll-Stöd-modellen 

Att ha mycket att göra men liten kontroll över sitt arbete är likväl som att ha för lite att 

göra, att inte känna sig behövda, inte känna att man har kontroll över tillvaron eller att man 

inte ingår i en gemenskap en grogrund för psykisk ohälsa (Persson, 2002). 

Även arbetets krav och de anställdas möjligheter att påverka arbetssituationen har visats 

ha stor betydelse för god arbetsmiljö och en hållbar hälsoutveckling (ibid.). Den amerikanska 

sociologen Bob Karasek introducerade i början av 80-talet krav-kontroll-modellen som idag 

är den modell om psykisk arbetsbelastning som har störst spridning i forskningen (Karasek & 

Theorell, 1990). Modellen beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter 

till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö. Krav-kontroll-modellens 

utgångspunkt är att upplevelsen av arbetsvillkor påverkas av dels vilka krav arbetet ställer på 

den enskilde, dels vilka möjligheter han/hon ges att svara mot kraven och att klara av 

arbetsuppgifterna. Om kraven överstiger kontrollmöjligheterna uppstår en obalans som enligt 
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modellen betecknas som ”stress”. Fler studier har visat på sambandet mellan kontroll och 

hälsa däribland en studie av Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis (1986) som visade att ju 

mer individerna upplevde kontroll över sin tillvaro desto bättre var deras hälsa.  

Professor emeritus i psykosocial miljömedicin Lennart Levi (2000) styrker detta och 

menar att en minsta gemensam nämnare för alla situationer som framkallar stress är att 

individen saknar inflytande över vad som händer, att den saknar beslutsutrymme och 

egenkontroll och därmed inte kan styra sitt liv. Vidare menar Levi att stress framkallas av den 

bristande passformen mellan vad vi behöver och förmår och vad miljön erbjuder och kräver 

av oss. Antingen att vi behöver ett visst mått av ansvar, men miljön erbjuder för mycket eller 

för lite, alternativt att vi behöver ett visst mått av arbete, men miljön inte erbjuder något alls 

(arbetslöshet) eller alldeles för mycket (översysselsättning) (ibid.). 

 Denna modell har sedermera kompletteras med faktorn socialt stöd av Johnsson och 

Hall (1988). Faktorn socialt stöd kan modifiera den ovan nämnda obalansen mellan krav och 

kontroll, innebärande att en arbetssituation som karakteriseras som stressframkallande lindras 

och att ”stress” motverkas om den berörda personen har ett verkningsfullt socialt stöd (ibid.). 

Med denna komplettering har modellen numera tre axlar krav-kontroll- och stöd.  

Då den mesta av forskningen runt krav-kontroll-stöd-modellen är gjorda utifrån 

arbetslivet har Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) gjort ett försök till att förankra modellen 

i en kontext (Noleryd, 2006). I en utbildningskontext utgörs således kraven framförallt av 

krav på koncentration och uppmärksamhet, att hinna klart med sina uppgifter till deadlines 

och att uppnå ett visst antal godkända poäng för att få fortsatt studiemedel. Beträffande 

kontrollen handlar det om hur mycket inflytande studenterna har över studierna, hur stort 

handlingsutrymme studenten har över hur de arbetsuppgifter som studierna innebär planeras 

och utförs, hur väl studenten själv kan planera och lägga upp sin arbetsdag, eller i alla fall ha 

inflytande över sin planering samt att kunna välja vilken metod denne tycker fungerar bäst för 

att genomföra sina uppgifter. Det gäller även att ha möjlighet att vara delaktig i 

beslutsfattandet och att kunna påverka organisationen kring studierna. Exempel på sådan 

kontroll kan vara att ha inflytande över studietider, att kunna ge förslag till förändringar och 

att kunna delta i beslut inför förändringar. På arbetet brukar man skilja på stöd från 

överordnade och stöd från arbetskamrater, vilket översatt till studenternas situation då skulle 

kunna vara överordnade i form av till exempel lärare och kursansvariga och arbetskamrater i 

form av studiekamrater. Stöd för en student handlar också om att det finns någon att fråga om 

råd när det behövs för att klara av olika uppgifter inom utbildningen. Ytterligare faktorer är att 

studenterna får tillräcklig information från kursansvariga, allt från information om hur en 
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examination ska genomföras till vilken kurslitteratur som ska användas (ibid.). I en utredning 

av statens offentliga utredningar (2006) framgick även att studenterna upplever att 

föreläsningarna liksom antalet lärarledda lektioner var för få och att en effekt av uteblivna 

lärarledda lektioner var att man tappade kontakten med klasskamrater och blev isolerad. 

Social isolering har kopplats till ökad dödlighet och ohälsa i de stora folksjukdomarna (Orth-

Gomér & Perski, 1999). 

1.3.3 Stress-Energi-modellen  

På 1970-talet blev stressforskarna uppmärksamma på det faktum att många människor, trots 

att de utsätts för allvarliga påfrestningar, inte nödvändigtvis blir sjuka av det (Lindblom, 

2003). Snarare kom en del påfrestningar och ansträngningar att betraktas som en krydda i livet 

som gav en känsla av aktivitet, makt eller möjligheter att skapa något (ibid.). Stress i arbetet 

kunde alltså upplevas både som positivt och negativt vilket ledde till frågor som hur man då 

som stressforskare skulle kunna förklara skillnaden mellan positiva och negativa reaktioner på 

påfrestningar?  

För att kunna beskriva sinnesstämningen i arbetet utvecklade Kjellberg Stress-Energi-

modellen (S-E-modellen) (2002) med ett tillhörande självskattningsinstrument med vilket 

man kan mäta människors upplevelser av stress. Till skillnad från de ovanstående beskrivna 

modellerna riktar Stress-Energi-modellen inte in sig på arbetssituationen utan på 

sinnesstämningen under arbetet. Tanken med modellen är att de kritiska skillnaderna i 

sinnesstämning under arbetet låter sig beskrivas i två grundläggande dimensioner, stress och 

energi. Formuläret består av 12 adjektiv som beskriver sinnesstämningen, där sex adjektiv 

representera stressfaktorn och sex adjektiv representerar energifaktorn, och där hälften av 

orden tillhör den positiva polen av faktorn och hälften den negativa.  

Dimensionen stress går från positivt värderade, lågaktiverade tillstånd (t.ex. avspänd,) 

till negativt värderade högaktiverade tillstånd (t.ex. stressad). Dimensionen energi går från 

negativt värderade, lågaktiverade tillstånd (t.ex. ineffektiv) till positivt värderade 

högaktiverade tillstånd (t.ex. energisk). Utifrån värdena i stress- och energiskalorna kan de 

som besvarar skattningsformuläret delas upp i fyra undergrupper som benämns Slutkörda 

(hög stress, låg energi), Engagerade under press (hög stress, hög energi), Uttråkade (låg 

stress, låg energi), och Engagerade utan press (låg stress, låg energi) där den sista gruppen 

motsvarar det man ibland kallar positiv stress (ibid.). Generellt sett återfinns vanligen flest 

fysiska besvär hos de personer som befinner sig i de två högstress-grupperna, d.v.s. grupperna 

Slutkörda och Engagerade under press (Kjellberg, Toomingas, Norman, Hagman, Herlin, 
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Wigaeus-Tornquist, 2009; Kjellberg & Wadman, 2002). Det är även den gruppen som har 

högst sjukfrånvaro och lägst självskattad hälsa. De som uppger minst symptom och har den 

högsta självskattade hälsan är de personer som finns i gruppen engagerade utan press 

(Kjellberg et al., 2009).  

1.4 Självskattad hälsa 

Hälsoskattningar gjorda utifrån individens egen uppfattning om sin hälsa brukar benämnas 

självskattad hälsa (SSH) (Undén & Elofsson, 1998). Flera undersökningar har visat att SSH är 

en mycket stark oberoende predikator av såväl framtida sjuklighet som dödlighet (Bothmér, 

2003; Bue Bjorner, Sondergaard, Burström & Fredlund, 2001; Orth-Gomér, Tibblin, Sullivan 

& Westerholm, 1996). Det vanligaste måttet för SSH är en enkel fråga där individen själv får 

göra en bedömning av sin hälsa (Undén,1998). Måttet på den självskattade hälsan kan delas in 

i tre huvudkategorier, global icke-jämförande SSH, global åldersjämförande SSH (individen 

gör en jämförelse med sina jämnåriga) och global retrospektiv SSH (individen gör en 

jämförelse med en tidigare tidpunkt).  

Vidare måste man utgå från att det är ett stort antal faktorer i individers livssituation 

som inverkar på hur var och en skattar sin hälsa och att dessa faktorer kan variera mellan olika 

individer och grupper i befolkningen. De faktorer som setts ha starkast samband med SSH är 

ålder, arbete/fritid, humör, energi, kondition, värk/besvär samt förekomst av sjukdom eller 

handikapp. Vidare har det visats att skattningar av humör, energi och kondition har minst lika 

stor inverkan på den självskattade hälsan som somatisk ohälsa. Därmed är det viktigt att man i 

studier av individers hälsa utgår från ett brett perspektiv där hänsyn tas till såväl den fysiska, 

mentala som den funktionella hälsan. Dock kan man inte bortse från livsstil och psykosociala 

faktorer eftersom de dels har en viss direkt påverkan och dels inverkar indirekt via fysisk, 

mental och funktionell hälsa (ibid.).    

Utöver den övergripande hälsoskattningen kan viktig information ges av självskattade 

symptom (Bue Bjorner et al.,1996).  
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Syfte 

Syftet med min uppsats är att utveckla en så kort enkät som möjligt som skall mäta hur 

studenterna på HiG ser på sin studie- och hälsosituation. Mer precist att konstruera frågor som 

mäter de aspekter av studiesituationen som kan förväntas vara kritiska utifrån de tre beskrivna 

modellerna KASAM, Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Stress-Energi-modellen. Därutöver är 

ett syfte att skapa reliabla skalor för alkoholvanor och ohälsosymptom. Meningen är att 

enkäten ska kunna användas i kartläggningar av studenternas hälsa och hur denna hänger 

samman med deras studiesituation. För att visa studiesituationsskalornas relevans är ett andra 

syfte att analysera sambanden mellan dessa skalor och olika indikatorer på hälsa och 

stämningsläge. 

Frågeställningar 

Kan reliabla skalor anpassade till studenters situation konstrueras för Kasam och Krav-

Kontroll-Stöd-modellen samt för alkoholvanor och ohälsosymptom.  

Kan antalet items och i så fall hur mycket kan antalet items i dessa icke standardiserade 

skalorna reduceras utan att förlora nämnvärt i reliabilitet? 

Hur ser sambanden ut mellan studie- och hälsovariablerna? 

Hur ser sambanden ut mellan hälsovariablerna och olika aspekter av livsstil och förhållanden 

utanför studiesituationen? 
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2. Metod 

2.1 Deltagare 

Hösten 2008 delades ett åttasidigt frågeformulär ut till 100 studerade på Högskolan i Gävles 

grundutbildning. För att undersöka om frågorna skulle passa oavsett vilket 

program/kurs/termin studenterna gick valdes genom ett bekvämlighetsurval fyra olika 

program/kurser med fördelningen 29 procent från Personal och arbetslivsprogrammet, 24 

procent från Hälsopedagogprogrammet, 21 procent från Byggnadsingengörsprogrammet och 

25 procent från en distanskurs i Arbetsrätt. Motivet till bekvämlighetsurvalet var även att 

studiens primära syfte, att utforma en enkät, inte har något större krav på slumpmässigt urval. 

Av de 100 svarande studenterna var 86 procent kvinnor och 14 procent män i åldrarna 

18-56 år (Sd: 9.70) med en medelålder på 28 år. 83 procent av studenterna var 

heltidsstuderande i betydelsen att de planerade att ta 30 poäng eller mer under samma termin 

och 17 procent studerade på deltid. Majoriteten (83 %) studerade på helfart dvs. 40 timmar i 

veckan och resterande (17 %) hade en studietakt på mellan 20-30 timmar. Majoriteten av 

studenterna var inne på sin första (35 %) eller tredje termin (42 %) och resterande var spridda 

mellan termin 2-13. Medelvärdet för studenternas BMI (Body Mass Index) var 23,52 

(std.3,55) med det minsta värdet 17,9 och det högsta 41,2. Svarsfrekvensen var 100 procent. 

För ytterligare information se bilaga 1.  

2.2 Enkäten 

Då det i dagsläget inte finns några modeller som specifikt riktar in sig på studenternas 

livssituation valdes att konstruera en ny enkät med utgångspunkt från teorier som används för 

att mäta den upplevda hälsan på arbetsplatser och därefter anpassa dessa till studenters 

livssituation. Vidare valdes att framförallt rikta in enkäten på psykosociala faktorer och i 

största möjliga mån använda redan reliabla och validerade enkätfrågor med utgångspunkt från 

de tre etablerade modellerna Kasam (Antonovsky, 1991), Krav-Kontroll-Stöd-modellen 

(Karasek, 1990;Johnsson, 1988) och Stress-Energi-modellen (Kjellberg, 2002). Då man vid 

beskrivningar av den psykosociala miljön oftast är intresserad av den subjektiva 

uppfattningen, d.v.s. personens egen upplevelse (Kjellberg, 2003) har denna studie haft 

utgångspunkten i studentens subjektiva upplevelse av sin situation. 

Ytterligare begränsningar har gjorts utifrån att syftet var att mäta studieförhållanden som kan 

tänkas påverka hälsan och i första hand förhållanden som man från högskolan kan ha 

möjlighet att åtgärda. Frågor som kan påverka hur studenten mår som är av mer privat 
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karaktär har således inte tagits med. Frågorna har valts ut och bearbetats i samarbete med 

professor Anders Kjellberg och representanter från studenthälsorådet under hösten 2008. 

Enkäten ges i bilaga 1.  

Frågorna 1.1 – 1.14 behandlar bakgrundsinformation om studenten, så som kön, ålder, 

program/kurs, termin och motiv till valet av utbildning. Med syftet att kunna beräkna BMI för 

att i framtiden kunna följa prevalensen av framförallt övervikt och fetma fick studenterna fylla 

i sin längd och vikt. Även en bakgrundsfråga om huruvida studenten flyttat till ny ort för sina 

studier ställdes eftersom det geografiska avståndet kan tänkas vara en viktig faktor för att 

upprätthålla umgänge med släkt och vänner och att ett längre avstånd kan tänkas försvåra 

kontakten med närstående och därmed inverka på välbefinnandet (Orth-Gomér, 1999).  

2.2.1 Livsstil 

Frågorna 2.1-2.6 berörde studenternas livsstil med frågor om kost-tobak-motions och 

alkoholvanor. Tobaksvanorna mättes genom att studenterna fick två alternativ, antingen att de 

har rökt/snusat dagligen under den senaste månaden eller inte. Samma fråga har tidigare 

använts i den Nationella folkhälsoenkäten 2007. Studenternas fysiska aktivitet mättes genom 

att studenterna fick ta ställning till hur fysiskt aktiva de varit under de senaste tre månaderna. 

Svarsalternativen var givna från 1 som innebar mest stillasittande till 4 som innebar hård 

regelbunden träning. Beträffande alkoholkonsumtionen valdes att ställa frågor om hur ofta 

studenterna känt sig påverkade i olika grad. Ett alternativ till denna fråga skulle kunna vara att 

studenterna fått uppge hur mycket alkohol i cl. de uppskattar att de dricker under t.ex. en 

normalvecka. Problemet med den typen av fråga är dock att det kan vara svårt att exakt 

minnas hur mycket man druckit samt att det kan bli problematiskt vid omräkning av 

alkoholinnehåll från olika drycker.  

2.2.2 Hälsa och välbefinnande 

Frågorna 3.1 – 3.3 behandlar studenternas upplevda hälsa vilken mättes dels genom en global 

fråga, självskattad hälsa (SSH), där studenten fick skatta sin upplevda hälsa på en skala från 1 

(mycket dålig) till 7 (alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre). I den föreliggande studien har 

global icke-jämförande SSH använts där studenterna bedömde sin hälsa rent allmänt och inte 

jämförde den med andra i t.ex. samma ålder eller till en tidigare tidpunkt. Motivet till detta var 

att undersökningen ville få information om hur studenten upplevde sin egen situation just vid 

undersökningstillfället och inte hur studenten upplevde att dennes hälsa hade förändrats över 

tid eller hur studenten trodde att den egna hälsan skiljde sig från andra studenter. Det kan även 

i denna typ av studie vara mindre lämpligt att använda måttet åldersjämförande SSH då den 
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abstrakta jämförelsen gör det svårt att veta vilka personer respondenten jämfört sig med, har 

den t.ex. jämfört sig med andra studenter eller med andra i sin umgängeskrets (Undén, 1998). 

Det finns även en risk att respondenten gör jämförelser med extremgrupper än med ett 

genomsnitt av individen i samma ålder (ibid.). Dock kan det tänkas vara intressant att använda 

sig av globala retrospektiva SSH i framtida studier när enkäten använts ett tag för att se hur 

studenterna själva upplever att deras hälsa förändrats från t.ex. termin 1 till termin 5.  

 Dessutom fick studenterna ta ställning till hur ofta de den senaste månaden upplevt 

vissa psykiska och fysiska besvär. Frågorna avsåg att indikera psykiskt och fysiskt 

välbefinnande och utifrån frågorna beräknades ett skalvärde för fysiska besvär och ett för 

psykiska besvär.  

Som mått på välbefinnande användes ett stress-energi-formulär (Kjellberg, 2002) där 

studenterna fick fylla i hur de brukar känna sig dagar då de studerar. Formuläret bestod av 

tolv adjektiv med en sexgradig svarsskala (0 till 5), där 0 indikerade Inte alls och 5 Mycket, 

mycket. Adjektiven representerade två dimensioner, stress och energi och hälften av orden 

tillhör den positiva delen av dimensionen och hälften den negativa. Följande adjektiv ingick i 

respektive dimension: 

Stress (positiva) ”spänd” ”stressad” och ”pressad” 

(negativa) ”avspänd”, ”avslappnad” och ”lugn” 

Energi (positiva) ”aktiv”, ”energisk”, och ”skärpt” 

(negativa) ”slapp”, ”ineffektiv” och ”passiv” 

För att beräkna en skalpoäng i de två faktorerna vändes först de skattningsskalor som 

representerar de negativa polerna, så att höga värden representerade hög stress respektive 

energi. Därefter beräknades skalpoängen som medelvärdet av skattningarna i de sex ingående 

skalorna. Värdet 2,7 på Energi-skalan motsvarade skattningen ”varken passiv eller aktiv” på 

aktivitetsskalan och motsvarande neutralpunkt för Stress-skalan var 2,4. Därmed kunde de 

som besvarade skattningsformuläret delas upp i fyra undergrupper utifrån om de ligger över 

eller under neutralpunkten i de två skalorna. Dessa fyra grupperna benämndes Slutkörda, 

Engagerade under press, Uttråkade och Engagerade utan press. Formuläret ges i bilaga 1 

fråga 3.3. 

Cronbach's Alpha för stresskalan var 0,86 och för energi skalan 0,79. 

Därutöver ingick förkortade versioner av tre trötthetsskalor från SOFI-formuläret 

(Åhsberg, Gamberale & Kjellberg, 1995): bristande motivation ( frågorna 3.3m och 3.3t) 

trötthet (frågorna 3.3n, 3.3o och 3.3 s) och sömnighet (frågorna 3.3p, 3.3q och 3.3r) 

Skalvärden beräknades som medelvärdet av svaret på de ingående frågorna (skala: 0-5). 
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Cronbach's Alpha för Bristande motivation var 0,79, för trötthet 0,86 och för sömnighet 0,87.  

2.2.3 Studiesituationen 

I frågeformulären ställdes även frågor om den psykosociala studiemiljön med en modifierad 

version av Kasam och Krav/kontroll formuläret. Dessutom ingick frågor om socialt stöd.  

Exempel på en ursprunglig frågeställning är jag känner ett stort engagemang i mitt 

arbete som efter modifiering blev jag känner ett stort engagemang i mina studier.  

Frågorna 4.1 a-h härstammar från ett Kasamformulär och avsåg att mäta studentens 

kasamvärde. Formuläret hade en svarsskala som gick från 0 (0=inte alls) till 4 (4= mycket 

bra) för varje fråga. Höga värden indikerade ett högt Kasamvärde. 

Frågorna 4.3 a-i avsåg att mäta det sociala stödet av såväl lärare som studiekamrater. 

Formuläret hade en instämmandeskala för socialt stöd som gick från 4 (4=helt och hållet) 

till 1 (1 =inte alls) för varje fråga där höga värden indikerar starkare stöd.  

Frågorna 4.4 a,d,e,j,m,o avsåg att mäta upplevelsen av krav och frågorna 4.4 

b,c,f,g,h,k,l,n avsåg att mäta upplevelsen av kontroll. Formuläret hade en frekvensskala som 

gick från 1(1=nästan aldrig) till 4 (4=ofta) för varje fråga där höga värden indikerar högre 

krav och större kontroll.  

2.2.4 Ekonomi 

Två frågor (5.1-5.2) avsåg att mäta ekonomisk marginal respektive ekonomisk kris. Frågorna 

är direkt tagna ur den nationella folkhälsoenkäten 2007 och har även använts i ULF-

undersökningen 2007. 

2.3 Procedur 

För att finna respondenter kontaktades lärare från alla institutionerna på Högskolan i Gävle. 

Förhoppningen var att få ett antal studerande från varje institution samt från olika terminer 

och även att ha en balans mellan antalet manliga och kvinnliga studenter. 

Alla studenter utförde enkäten i ett klassrum med mig närvarande. Innan enkäten delades ut 

fick studenterna en kort muntlig genomgång om enkätens syfte och hur de skulle gå tillväga. 

När alla var klara samlades enkäten in på plats och på varje enkätutdelning mättes även tiden 

för att se hur lång tid enkäten tog att genomföra. Genomsnittstiden för enkätens 

genomförande var 16 minuter.  
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2.4 Statistisk analys 

Deskriptiv statistik beräknades för enskilda frågor och för konstruerade skalor. Faktoranalyser 

(med oblik rotering) genomfördes för att konstruera skalor för de nykonstruerade 

frågegrupperna.  Målsättningen med faktoranalyserna var att reducera frågorna till ett mindre 

antal index och identifiera items som hade en enkel faktorstruktur med laddning i en av 

faktorerna. Beräkningar av Cronbachs alpha gjordes för att avgöra om några items som 

tillhörde en faktor kunde strykas utan nämnvärd reliabilitetsförlust. 

Multipla regressionsanalyser gjordes med korrelerade studiesituationsvariabler som 

oberoende variabler och hälsovariabler som beroende variabler. Syftet var att avgöra om 

förklaringen av en hälsovariabel förbättrades signifikant av att båda de korrelerade 

studiesituationsvariablerna togs med i formuläret eller om en av dem kunde strykas.   

2.5 Etik  

Studenterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna behandlas 

konfidentiellt. Vidare framgår det aldrig i resultat som redovisas vad enskilda personer har 

svarat.  
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3. Resultat  

Under rubriken 3.1 presenteras deskriptiv statistik för tidigare konstruerade skalor. 

Under rubriken 3.2 presenteras data från de skalor som konstruerats speciellt för den 

föreliggande studien. Först återges en kort information om svarsfrekvenser och medelvärden 

och därefter redovisas faktorsanalys och reliabilitetsanalys. 

Under rubriken 3.3 återfinns korrelationer mellan studiesituationsvariablerna och under 

rubrik 3.4 korrelationer mellan hälsovariablerna vilka är gjorda i syftet att se om några av 

skalorna var så högt korrelerade att man kunde anta att de i huvudsak mätte samma sak och 

därmed en av dem kunde strykas.  

Under rubriken 3.5 återfinns samband mellan studiesituations- och hälsovariablerna och under 

rubriken 3.6 återfinns samband mellan bakgrunds och studiesituations- hälsovariablerna vilka 

är uträknade för att undersöka om variablerna är relevanta att ha med.  

3.1 Deskriptiva data 

3.1.1 Fysisk aktivitet  

Svarsfördelning ges i Bilaga 1 fråga 2.6    

Majoriteten (78 %) av studenterna uppgav att de motionerar minst ett par gånger i veckan i 

ansträngningsgrad lättare fysisk ansträngning till mer ansträngande motion. 11 procent 

uppgav sig vara mest stillasittande.  

3.1.2 Självskattad hälsa 

Svarsfördelning ges i Bilaga 1 fråga 3.1   

Medelskattningen av den egna hälsan på den sjugradiga skalan var 4,73 (s:1.00) med 

variationsvidden 2-7.  

3.1.3 Stress-Energi  

Svarsfördelning ges i Bilaga 1 fråga 3.3    

Stressmedelvärdena (2.68) låg strax över neutralvärdet 2,4 (varken stressad eller lugn) och 

energimedelvärdena (3.13) låg strax över neutralvärdet 2,7. Den största undergruppen var 

engagerade under press som alltså kände sig stressade och engagerade. Ytterst få fanns i 

gruppen uttråkade. Se figur 1. 
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Figur 1. Enskilda personers stress- och energivärden och deras fördelning på de fyra SE-

grupperna. 

3.1.4 Sofi 

Svarsfördelning ges i Bilaga 1 fråga 3.3    

Medelvärdet i skalan Bristande motivation var:1,32 (std.0,96), i Trötthet:2,19 (std.1,12) och i 

sömnighet 2,20 (std: 2,17) . I alla tre skalor var minimi- och maximivärdet 0 respektive 5. 

Medelvärdena i alla skalorna var alltså låga vilket tyder på att studenterna inte upplevde 

någon särskilt stor trötthet.  

3.2 Skalkonstruktion 

3.2.1 Alkoholvanor 

Svarsfördelningen ges i Bilaga 1, frågorna 2.5 a-e. Majoriteten av studenterna svarade att de 

under de senaste tre månaderna har druckit alkohol så att de känt sig påverkade. 9 procent av 

studenterna uppgav att de aldrig känt sig påverkade under de senaste tre månaderna och 2 

procent uppgav sig ha varit påverkade mer än en gång i veckan. Vidare uppgav majoriteten att 

de aldrig under de senaste tre månaderna känt att de tappat en del av kontrollen över sina 

rörelser, fått en minneslucka eller ångest dagen efter.  

 

Uttråkade, n=2 

Slutkörda, n=24 Engagerade under 

press, n=47 

Engagerade utan 

press, n=24 
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Figur 2. Screeplot från faktoranalysen av frågorna om alkoholvanor. 

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 2 och faktorstrukturmatrisen i tabell 1. Screeploten 

visade tydligt att det bara fanns en faktor vilken gavs beteckningen alkoholkonsumtion. 

Tabellen visar att alla frågor laddade högt i denna faktor. 

Tabell 1. Faktorstrukturmatris för frågorna om alkoholvanor.  

Fråga 
Alkoholkonsumtion 

2.5a Druckit alldeles för mycket* .895 

2.5 b Fått en minneslucka* .822 

2.5c Tappat kontrollen över sina   

         rörelser* 
.807 

2.5d Känt sig påverkad* .791 

2.5e Fått ångest dagen efter .711 

*. Frågor som behållits i slutgiltiga skalan 

 

Reliabilitetsanalys Cronbach's Alpha för en skala med alla fem frågor var 0,853. En strykning 

av fråga e (ångest dagen efter) sänkte endast reliabiliteten till 0,847 och den kunde därmed 

strykas.  

Medelvärdet i skalan alkoholkonsumtion var 2,03(std.0,86) där minimi- och maximivärdet var 

1 respektive 6.  
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3.2.2 Besvär 

Svarsfördelningen ges i Bilaga 1 frågorna 3.2 a-m. Det mest förekommande besväret uppgav 

studenterna vara trötthet (M.3,01) som motsvarar 1-2 gånger i veckan, följt av lättirriterad 

(M.1,94), koncentrationssvårigheter (M.1,80) och värk i skuldra, nacke och axlar (M.1,81) 

vilka alla motsvarar närmare 2-3 gånger i veckan. 

 

Figur 3. Screeplot från faktoranalysen av frågorna om besvär. 

 

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 3 och faktorstrukturmatrisen i tabell 2. Screeploten 

visade att det fanns två tydliga faktorer. Av faktorstrukturmatrisen framgick att det i faktor 1 

ingick psykiska besvär och i faktor 2 fysiska besvär. Fråga 3.2f (öronsus) visade inte någon 

tydlig faktortillhörighet och togs därför inte med i någon av de två besvärsskalorna. Även 

frågan om magproblem saknade en tydlig faktortillhörighet men behölls då dess information 

ansågs kunna vara intressant att ha med. 

Reliabilitetsanalys Cronbach's Alpha för en skala med alla sju frågor om psykiska 

besvär var 0,847. Fråga 3.2g (sömnbesvär) ströks då den endast sänkte reliabiliteten till 0,844. 

Vidare ströks fråga 3.2k (oföretagsamhet) då skalans reliabilitet försämrades obetydligt om 

även den uteslöts (0,833).  

Cronbach's Alpha för en skala med alla fem frågor om fysiska besvär var 0,709. En 

strykning av fråga 3.2b (ögon eller syn-besvär) höjde reliabiliteten till 0,734 och därmed 

ströks den frågan.   
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Medelvärdet i skalan psykiska besvär var 1,5 (std:1), i skalan fysiska besvär 1,72 

(std:1,2) och i skalan magbesvär 1,48 (std:1,3). Alla tre skalorna hade minimi- och 

maximivärdet 0 respektive 5.  

 

Tabell 2. Faktorstrukturmatris för frågorna om besvär.  

 
Kategori 

Besvär 
Psykiska Fysiska 

3.2i Koncentrations eller  

        minnessvårigheter* 
.792 .218 

3.2m Nedstämdhet* .788 .113 

3.2j Oro och ångest* .786 -.077 

3.2h Trötthet* .734 .364 

3.2k Oföretagsamhet .693 .017 

3.2l Lättirriterad* .641 .204 

3.2g Sömnbesvär .610 .396 

3.2c Magbesvär* .458 .272 

3.2e Värk i skuldra, nacke 

eller axlar* 
.257 .806 

3.2d Ryggbesvär* .063 .799 

3.2a Huvudvärk * .337 .697 

3.2b Ögon- eller Synbesvär .005 .545 

3.2f Öronsus .307 .497 

*. Frågor som behållits i slutgiltiga skalan 
 

Medelvärdena i alla skalorna var alltså låga vilket tyder på att studenterna inte hade 

någon särskilt stor förekomst av besvär.  

3.2.3 Kasam 

 

Majoriteten av studenterna var optimistiska inför framtiden, kunde finna lösningar på problem 

i sin studiesituation samt upplevde att det fanns en mening med sina studier. Medelvärdena 

för de åtta frågorna låg mellan 2,17 och 3,35 (efter vändning av skalan för frågorna 3d och g) 

vilket indikerar att Kasam var högt bland studenterna och att studenterna således hade en god 

hälsa.   
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Figur 4. Screeplot från faktoranalysen av frågorna om Kasam. 

 

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 4 och faktorstrukturmatrisen i tabell 3. Screeploten 

visade att det fanns en tydlig faktor vilken ges benämningen Kasam.  

Tabell 3. Faktorstrukturmatris för frågorna om Kasam. Tabellen visar att alla frågor laddar 

högt i denna faktor. 

Fråga 
Kasam 

4.1a Optimistisk inför   

        Framtiden* 
.761 

4.1b Full av energi* .716 

4.1c Stort engagemang i  

        Studierna* 
.718 

4.1d Studiesituationen     

         upplevs som motstridig    

         och förvirrande 

.583 

4.1e Finner lösningar på    

         problem i     

         studiesituationen* 

.607 

4.1f Studierna har en     

         mening* 
.678 

4.1g Olust på väg till skolan .640 

4.1h Kan koncentrera sig på  

         sina studier* 
.772 

*. Frågor som behållits i slutgiltiga skalan 
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Reliabilitetsanalys Cronbach's Alpha för en skala med alla sju frågor var 0,83. En strykning 

av frågan 4.1d (studiesituationen upplevs som motstridig och förvirrande) försämrade 

reliabiliteten obetydligt (0,828) och därmed ströks den frågan. Vidare ströks frågan 4.1g (när 

jag är på väg till skolan känner jag ofta olust) vilket gav en alfa på 0,822. 

Medelvärdet för Kasam var 2,73 (std.0,68) och skalan hade minimi- och maximivärdet 2 

respektive 3,8. Medelvärdena var alltså relativt höga vilket tyder på att studenterna upplevde 

studierna som meningsfulla, hanterbara och begripliga.  

3.2.4 Stöd 

Majoriteten av studenterna kommer bra överens med både lärare och studiekamrater. Det som 

studenterna uppgav fungerade minst bra var lärarnas muntliga eller skriftliga feedback på 

studieresultaten.  

 

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 5 och faktorstrukturmatrisen i tabell 4. Screeploten 

visade att det fanns två faktorer. Av faktorstrukturmatrisen framgår att det i faktor 1 ingick 

stöd från lärare och i faktor 2 stöd från studiekamrater.  

 

Figur 5. Screeplot från faktoranalysen av frågorna om stöd. 
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Tabell 4. Faktorstrukturmatris för frågorna om stöd. Fråga 4.3i (jag känner mig sällan ensam) 

laddade inte tydligt åt något håll därmed ströks frågan. 
 

 

 

Fråga 
Stöd från lärare 

Stöd från 

Studiekamrater 

4.3e Lärarna ger mig stöd* .818 .114 

4.3b Överens med lärare* .766 .188 

4.3 a Rättvist behandlad av lärare* .753 .084 

4.3g Kontakt med lärare* .728 .235 

4.3d Lärare ger feedback* .627 .044 

4.3h Kontakt med studiekamrater* .004 .841 

4.3c Trivs med studiekamrater* .153 .752 

4.3f Förstådd vid samarbete* .104 .748 

4.3i Sällan ensam .219 .537 

*. Frågor som behållits i slutgiltiga skalan 
 

 

Reliabilitetsanalys Cronbach's Alpha för en skala med alla fem frågor om stöd från lärare var 

0,784. En strykning av fråga 4.3d (lärarna ger bra muntlig och skriftlig feedback på mina 

studieresultat) skulle kunna strykas då den inte påverkade reliabiliteten åt något håll men då 

informationen frågan ger kan vara högst väsentlig för högskolan att ta del av behölls den. 

 

Cronbach's Alpha för en skala med alla tre frågor om stöd från studiekamrater var 0,715. 

Analysen visade att ingen fråga kunde tas bort utan att förlora betydligt i reliabilitet. 

Medelvärdet i skalan stöd från lärare var 2,95 (std.0,52) och i skalan stöd från 

studiekamrater 3,44 (std:0,47). Skalan med lärarstöd hade minimi- och maximivärdet 1,8 

respektive 4 och skalan med stöd från studiekamrater hade minimi- och maximivärdet 1,7 

respektive 4.  

 

3.2.5 Krav – Kontroll 

Majoriteten av studenterna upplevde att de måste arbeta mycket hårt för att klara av studierna 

samt att studierna ställde höga intellektuella krav. Vidare uppgav över 70 procent av 

studenterna att de sällan eller så gott som aldrig hade tillräckliga möjligheter att påverka vad 
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studierna skulle innehålla och närmare 60 procent kände ofta eller ibland en oro för att inte 

klara sina studier. 

 

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 6 och faktorstrukturmatrisen i tabell 5. Screeploten 

visade att det fanns två faktorer. Av faktorstrukturmatrisen framgick att det i faktor 1 ingick 

frågor om krav och i faktor 2 frågor om kontroll.  

 

 

 

Figur 6. Screeplot från faktoranalysen av frågorna om krav och kontroll.  

Skalkonstruktion  

Faktoranalys Screeploten ges i figur 6 och faktorstrukturmatrisen i tabell 5. Screeploten 

visade att det fanns två faktorer. Av faktorstrukturmatrisen framgick att det i faktor 1 ingick 

frågor om krav och i faktor 2 frågor om kontroll. Frågorna 4.4g (har du tillräckligt med frihet 

att bestämma hur du lägger upp dina studier), 4.4l (motsvarar dina studier din 

studieomfattning) samt 4.4n (händer det att du börjar tänka på problem direkt när du vaknar 

på morgonen) laddade inte tydligt åt något håll därmed ströks frågorna. 

 
Reliabilitetsanalys Cronbach's Alpha för en skala med alla sex frågor om krav var 0,716. En 

strykning av fråga 4.4o (är det lätt för dig att koppla av från studierna när du kommer hem) 

höjde reliabiliteten till 0,731 därmed ströks frågan. Vidare ströks frågan 4.4d (ställer dina 

studier höga intellektuella krav) vilket höjde reliabiliteten ytterligare till 0,746.  

Cronbach's Alpha för en skala med alla fem frågor om kontroll var 0,606. Ett borttag av 

någon av frågorna skulle försämra reliabiliteten därmed behölls alla.  
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Medelvärdet i skalan krav var 2,67 (std.0,62) och i skalan kontroll 2,87 (std:0,47). Båda 

skalorna hade minimi- och maximivärdet 1 respektive 4 

 

Tabell 5. Faktorstrukturmatris för frågorna om krav-kontroll.  
Fråga 

Krav Kontroll 

4.4m Svårigheter att hinna med 

studierna* 
.761 -.097 

4.4j Oro över att inte klara av 

studierna* 
.667 -.228 

4.4a Måste arbeta mycket hårt 

för att klara av studierna* 
.660 .002 

4.4i Kurserna ställer för låga 

krav* 
-.565 -.049 

4.4e Tillräckligt med tid för att 

hinna med studieuppgifterna* 
-.550 .265 

4.4nTänker på problem redan på 

morgonen 
.549 -.476 

4.4o Lätt att koppla av från 

studierna vid hemkomst 
-.521 .220 

4.4d Studierna kräver höga 

intellektuella krav 
.520 .264 

4.4g Frihet att bestämma hur 

studierna skall läggas upp 
-.383 .357 

4.4l Studierna motsvarar 

studieomfattningen 
.250 .138 

4.4h Studierna utvecklar 

förmågor och kunskaper* 
-.012 .787 

4.4f Använda sina förmågor 

tillräckligt mycket i studierna* 
-.067 .712 

4.4k Rädsla att bli arbetslös när 

studierna är klara* 
.046 -.569 

4.4c Tillräckliga möjligheter att 

påverka studiernas innehåll* 
-.183 .518 

4.4b Studierna kräver kreativitet 

och påhittighet* 
.353 .408 

*. Frågor som behållits i slutgiltiga skalan 
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3.3 Samband mellan studiesituationsvariablerna 

Korrelationsanalysen visade att Kasam korrelerade med flest studiesituationsvariabler medan 

studiekamratstöd inte korrelerade med någon. De variablerna som korrelerade högst med 

varandra var Kasam och Kontroll (0,592) samt de två variablerna som mätte ekonomisk kris 

och ekonomisk marginal (0,559).  

3.4 Samband mellan hälsovariablerna 

Korrelationsanalysen visade att det fanns signifikanta samband mellan de flesta av 

hälsovariablerna. Sömnighet korrelerade med alla hälsovariabler och detsamma gällde för 

SSH med undantag från variabeln alkoholkonsumtion. De variablerna som korrelerade högst 

med varandra var bristande motivation och energi (0,718) samt stress och trötthet (0,691). En 

stark korrelation fanns även mellan psykiska besvär och trötthet (0,635) och mellan psykiska 

besvär och stress (0,654). Variabeln fysiska besvär korrelerade endast med SSH, magbesvär 

och sömnighet och alkoholkonsumtion korrelerade endast med bristande motivation, 

sömnighet och energi. 

3.5 Samband mellan studiesituations- och hälsovariablerna  

Korrelationsanalysen visade att alla studiesituationsvariabler, undantaget studiekamratstödet 

hade ett signifikant samband med psykiska besvär, trötthet och sömnighet. Flest signifikanta 

samband hade Kasam som korrelerade med alla hälsovariabler förutom fysiska besvär. Den 

starkaste korrelation fanns mellan Kasam och energi (0,664) och den enda variabeln som inte 

korrelerade med någon av hälsovariablerna var studiekamratstöd.  

Kontroll hade signifikanta samband med SSH, psykiska besvär, magbesvär, stress och 

energi men inte med alkoholkonsumtion eller fysiska besvär. För variabeln Krav gäller att 

signifikanta samband fanns med SSH och Psykiska besvär. Studenternas ekonomiska 

förhållanden korrelerade framförallt med psykiska besvär där frågan om ekonomisk kris hade 

den starkaste korrelationen (0,313).  

 

3.6 Samband mellan bakgrunds studiesituations- och hälsovariablerna 

Korrelationsanalysen visade att äldre studenter genomgående tenderade att skatta sin 

studiesituation som bättre. De upplevde sig ha större kontroll (korrelationen mellan ålder och 

upplevd kontroll r=0,428), hade en högre känsla av sammanhang (r=0,417) och upplevde ett 

större stöd från lärare(r=0,439)än de yngre studenterna. Trenden var densamma gällande 
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hälsovariablerna där de äldre studenter genomgående skattade sin hälsa som bättre. Det var 

endast i variabeln fysiska besvär som inget signifikant samband fanns med ålder.  

Analyserna visade att det fanns signifikanta skillnader mellan hel och deltidsstuderande 

i studiesituationsvariablerna förutom i frågorna om krav och studiekamratstöd. Genomgående 

var det de deltidsstuderande som uppgav sig trivas bättre med sin studiesituation. Likaså 

skattade de deltidsstuderande sin hälsa som bättre i alla variabler utom SSH där 

heltidsstuderande skattade sin hälsa som bättre.  

De studenter som flyttat till en ny ort upplevde genomgående studiesituationen som sämre 

än de som inte flyttat, bl.a. hade de lägre kontroll, lägre känsla av sammanhang samt upplevde 

lärarstödet som sämre. Dock var upplevelsen av krav lägre hos dem som flyttat till ny ort och 

studentstödet upplevdes som bättre. Beträffande hälsovariablerna så fanns inga signifikanta 

skillnader mellan de som flyttat eller inte.  

Studenterna som hade barn hemmaboende, såväl singlar som sambo/gifta upplevde sig ha 

högre kontroll och upplevde en högre känsla av sammanhang än de som inte hade barn 

hemmaboende. Dessutom hade de mer motivation, var mindre sömniga och hade mer energi 

än de utan hemmaboende barn. 

Analysen visade även att de som arbetade vid sidan om sina studier upplevde kraven som 

högre men att de samtidigt skattade sin kontroll som högre. Av dem som arbetade var det de i 

kategorin 33-70 timmar i veckan som genomgående skattade sin hälsa som bättre, de hade 

högst SSH, minst psykiska besvär, var mindre sömniga och stressade samt uppgav mest 

energi. 

I fråga om motionsvanor skilde sig grupperna endast åt i fråga om SSH. Ju mer man 

tränade desto bättre skattade man sin hälsa.  

I fråga om rökning skiljde sig rökarna och icke-rökarna åt i variabeln magbesvär, där 

icke-rökarna hade en högre förekomst av besväret. Icke-rökarna upplevde även en lägre 

känsla av kontroll jämfört med rökarna. Mellan snusare och icke-snusare sågs inga 

signifikanta skillnader.   

Det fanns heller inga signifikanta skillnader vare sig mellan BMI, dem som har/inte har 

föräldrar med akademisk bakgrund eller till de ekonomiska variablerna 

3.7 Skillnader mellan programmen i studiesituations- och hälsovariablerna 

Variansanalyser gjordes för att pröva måttens känslighet för de skillnader i studiesituation 

som kunde förväntas finnas mellan programmen. Skillnaderna kan inte utan vidare tolkas som 

skillnader mellan programmen i sig. De beror också t.ex. på skillnader i åldersfördelning och 
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fördelning på hel- och deltidsstudier. Ett av programmen (arbetsrätt) är dessutom en 

distanskurs.  

Analyserna visade att studenterna på P-A-programmet upplevde högst krav och det var 

även de studenterna som var mest stressade. Minst stressade var studenterna i kursen 

arbetsrätt som även uppgav högst kontroll, högst känsla av sammanhang, var mest 

motiverade, minst sömniga och trötta samt upplevde lärarstödet som bäst.  

 Programmen skilde sig också åt i stress- och energimedelvärden och därmed också i 

fördelningen på de fyra stress-energigrupperna, chi2 =23,2, df :9, p:.006 (tabell 6) 

 

Tabell 6: Tabellen visar en procentuell fördelning på de fyra stress-energi-grupperna i de fyra 

programmen. 

 
SE-grupp 

 

Program 
Slutkörda 

Engagerade 

under press Uttråkade 

Engagerade utan 

press N 

PA-Programmet 
27.6% 55.2% 6.9% 10.3% 29 

Hälsopedagog 
29.2% 50.0% .0% 20.8% 24 

Byggingenjör 
38.1% 38.1% .0% 23.8% 21 

Arbetsrätt 
4.0% 40.0% .0% 56.0% 25 

 

 

3.8 Kan någon av skalorna uteslutas? 

Det finns bara anledning att ta med de studiesituationsskalor som lägger något till vad andra 

skalor förklarar av skillnader i hälso- eller välbefinnandevariablerna. Bland dessa skalor var 

kontroll- och Kasam-skalorna högst korrelerade, och det finns alltså anledning att pröva om 

båda bör vara med. I det syftet gjordes multipla regressionsanalyser med Kasam och Kontroll 

som oberoende variabler och hälso- och välbefinnandeskalorna som beroende variabler. Av 

dessa analyser framgick att Kontroll inte bidrog signifikant till förklaringen av variansen i 

någon av hälsovariablerna utöver vad Kasam förklarade, medan att Kasam nästan 

genomgående förklarade något utöver vad Kontroll gjorde. 

Bland hälso- och välbefinnandevariablerna var korrelationen särskilt hög mellan Energi och 

SOFI-skalan Bristande motivation (-0,72) och mellan Energi och Sömnighet (-0,58).  Dessa 

tre variabler hade också likartade korrelationer med studiesituationsvariablerna. Korrelationen 
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mellan Energi och SOFI-skalan Trötthet var klart lägre än dessa (-0,32). Därför beslutades att 

utesluta både Bristande motivation och Sömnighet ur formuläret. 

3.9 Konstruktion av det slutgiltiga formuläret 

Som framgår av ovanstående resultat ströks skalorna Kontroll och SOFI-skalorna, bristande 

motivation och sömnighet. Vidare ströks även en fråga från alkoholkonsumtionen, fyra frågor 

från besvärsskalan, två frågor från Kasam, en fråga från stödskalan och fem frågor från 

kravskalan. Då frågorna om studenternas ekonomiska förhållanden korrelerade högt valdes 

även att stryka frågan om ekonomisk marginal med motiveringen att frågan om ekonomisk 

kris hade högre samband med psykisk hälsa samt att den frågan hänvisar till faktiska 

förhållanden. Även frågan om huruvida studenternas föräldrar hade akademisk bakgrund eller 

inte ströks då den inte visat på några betydande skillnader i vare sig studie- eller 

hälsovariablerna. 

Vidare konstruerades det en ny fråga (Se bilaga 2) om civilstånd eftersom den 

nuvarande visat sig exkludera personer som inte är singlar men som ändå lever ensamma.  

Ytterligare förändringar som gjorts är att skalorna för alkoholkonsumtion och för 

motiv till valet av utbildning har ändrats från 1-4 till 0-3 då det är mer rimligt att 

svarsalternativen ”Inte alls” eller ”Aldrig” ha skalvärdet 0.  

Se bilaga 2 för det slutgiltiga formuläret. 
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4. Diskussion  

Resultatet visar att det gick att konstruera reliabla skalor anpassade till studenters situation för 

Kasam och Krav-Kontroll-Stöd-modellen samt för alkoholvanor och ohälsosymptom. 

Resultatet visar även att det gick att reducera frågorna om studiesituationen, hälsa och 

välbefinnande till ett mindre antal index. Studiesituationsindexen visade sig med undantag av 

studiekamratstödet ha samband med hälsovariablerna. Resultatet visade även att det finns 

klara skillnader mellan programmen vilket tyder på att formuläret kan användas för att 

identifiera grupper med större eller mindre problem. Det omarbetade formuläret bör därför 

kunna användas för att följa studenternas hälsa och för att upptäcka skillnader i studiesituation 

och hälsa mellan olika program. 

4.1 Metoddiskussion 

Studien använde sig inte av ett obundet slumpmässigt urval och den bild som resultaten ger 

kan således inte ge en representativ bild av hur studenterna på HiG har det. Deltagarna valdes 

för att representera så olika program som möjligt vilket medförde en svaghet då ingen jämn 

könsfördelning gick att uppnå. Detta innebär en risk att resultatet skulle kunna ha blivit 

annorlunda om fler män ingått i gruppen. Dock finns det ingen särskild anledning att tro att 

samband mellan hälsovariablerna och studievariablerna skulle skilja sig radikalt eller att 

faktorsanalyserna skulle visa andra resultat till följd av detta.  

Det visade sig att valet att dela ut enkäten i klassrummet och låta studenterna fylla i den på 

plats var lyckat då det gav en hög svarsfrekvens (100 %).  

Med några få undantag tycks frågorna ha fungerat och endast smärre korrigeringar var 

nödvändiga i det slutgiltiga formuläret.  

Frågorna om kostvanorna bör ändras då den nuvarande formuleringen inte gav tillräckligt 

mycket information.  

4.2 Resultatdiskussion 

Studiekamratstödet visade sig inte ha några samband vare sig med hälso- eller 

studiesituationsvariablerna. Anledningen till detta kan vara att de flesta studenterna uppgav att 

de trivdes bra med och var förstådda av sina studiekamrater och att det således inte gav någon 

effekt. Om förhållandet istället hade varit så att studiekamratstödet skulle vara lågt och att det 

hade varit många som till skillnad från nu upplevde en stor ensamhet är det mycket möjligt att 

resultatet skulle ha sett annorlunda ut.  
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Resultatet visade heller inte på något samband mellan rökning och besvär, något som 

högst troligt kan förklaras med att de fysiska besvären i enkäten var begränsade till huvudvärk 

och muskuloskeletala besvär samt att enkäten i huvudsak undersökte samband med psykiska 

besvär som inte behöver ha med rökning att göra. Dessutom var deltagarna relativt unga och 

eftersom många av rökningens ohälsoeffekter visar sig först efter många års rökning kanske 

de inte syns i en så här ung grupp. Även om frågan inte visade på något samband så behålls 

den eftersom det är allmänt känt att rökning har stor betydelse för den fysiska hälsan på längre 

sikt samt att det kan vara väsentlig information för studenthälsan att ta del av.  

Vidare visade det sig att frågorna om Kasam korrelerade mycket högt med frågorna om 

Kontroll men Kasam genomgående hade högre samband med hälsovariablerna. Detta kan ha 

att göra med att frågorna om kontroll i den ursprungliga skalan gällt arbetsförhållanden och 

att de aspekter som tas upp där och inte i Kasam har mindre relevans för studentens situation.  

Ett förvånande resultat var förhållandet mellan stress och civilstånd där man skulle 

kunna tänka sig att stressen skulle vara högre hos studenterna med barn och framförallt då de 

ensamstående föräldrarna. Resultatet visade dock på raka motsatsen då det var de studenterna 

som hade hemmaboende barn som genomgående uppgav högre kontroll och skattade sin hälsa 

som bättre. En anledning till detta kan vara att majoriteten av de studenter som har barn även 

gick distanskursen Arbetsrätt vilkas studenter i nästan alla avseenden mådde bättre. Att just 

studenterna i kursen arbetsrätt mådde bättre behöver nödvändigtvis inte bero på att de läste 

just kursen arbetsrätt utan kan högst troligt ha att göra med att kursen var en distanskurs som 

medförde att dessa studenter skiljde sig på en rad olika variabler som hade positiva samband 

med hälsa.  

Ytterligare ett förvånande resultat var att BMI inte hade något samband med 

hälsovariablerna. Detta kan dock bero på att de flesta studenterna låg inom gränsen för ett 

normalt BMI och att resultatet således skulle kunna sett annorlunda ut med t.ex. fler 

överviktiga.  

En fråga om huruvida studenten flyttat till en ny ort inför sina studier togs med för att se 

om det skulle ha någon inverkan på den upplevda hälsan. Resultatet visade dock inte på några 

skillnader mellan de som flyttat och de som inte flyttat i fråga om hälsovariabler. Däremot 

upplevde de studenter som flyttat till en ny ort nästan genomgående studiesituationen som 

sämre än de som inte flyttat och uppgav bl.a. en lägre upplevelse av kontroll, lägre känsla av 

sammanhang samt att lärarstödet var sämre. Dock upplevdes studentstödet som bättre hos 

dem som flyttat. Detta visar att misstankarna om att en flytt har en inverkan, men då främst i 

studiesituationen och inte i hälsosituationen som tidigare antagits.   
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Orsakerna bakom studenters psykiska ohälsa har i tidigare studier (Tria, 2005) visats 

vara bl.a. oron för framtiden och för sin ekonomi. Resultatet i den föreliggande studien visade 

dock glädjande nog motsatta siffror då majoriteten av studenterna är optimistiska inför 

framtiden samt uppger sig ha möjligheten att få fram pengar i en krissituation.  

 

4.3 Framtida användning 

I framtiden kan det vara värdefullt att ta in och få mätningar gjorda genom att regelbundet gå 

ut med enkäter av föreliggande slag. Man kan också tänka sig att använda det för att 

specialstudera grupper som man fått anledning att tro har särskilt stora eller små problem. 

Dock behövs det mest troligt pga. tidsskäl en annan form av distribuering förslagsvis via 

Internet eller postgång. 
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Bilaga 1. 

Student 2008 
 

Vilka är Dina erfarenheter från undervisningen, hur mycket tid lägger Du ner på Dina 
studier och hur upplever Du Din hälsa? 
Detta och mycket annat vill Studenthälsorådet undersöka med denna enkät. 
 
Syfte 
Enkäten är ett inslag i ett uppsatsarbete som syftar till att ta fram ett verktyg för att mäta 
studenternas hälsosituation. Detta verktyg kan i framtiden komma att användas av Högskolan 
i Gävle och informationen som undersökningen ger kan göra det lättare för Högskolan att se 
inom vilka områden förbättringar behövs och på så sätt underlätta kvalitetsarbetet.  
 
Därför är Du utvald 
Du erbjuds tillsammans med cirka 100 andra studerande på Högskolan i Gävle att delta i 
denna studie. Urvalet omfattar studerande både på program och fristående kurser samt olika 
nivåer.  
 
Din medverkan är viktig 
För att man skall kunna lita på resultaten från undersökningen, är det viktigt att så många som 
möjligt besvarar frågorna. Det är Du själv som avgör om Du vill delta eller inte, men Ditt svar 
kan inte ersättas av någon annans. För varje svar som uteblir försämras undersökningens 
kvalitet. Jag ber Dig svara på frågorna och sedan lämna enkäten till mig när Du blir ombedd.  
 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt 
De uppgifter som Du lämnar skyddas av sekretesslagen samt av bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. Statistiksekretessen enligt 9 kap. 4§ sekretesslagen innebär bl.a. att alla 
som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig 
vad enskilda personer har svarat.  
 
 
 

Tack på förhand för Din medverkan! 
 

 
Kontakt 
Vill Du ha mer information om undersökningen är Du välkommen att höra av Dig! 
Anna-Karin Waller  
Tfn: xxx-xxxxxxx  
Mail: xxxxx@xxxxxxx.xxx 
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Siffran bredvid frågornas svarsalternativ står för hur många studenter som valt det alternativet. 

1. Bakgrundsfrågor 
 
1.1 Jag är  
 1  Man  14  

2  Kvinna  86 
 
1.2 Ålder _____ år.   Min: 18 Max:56 MV:28,09 Std: 9,704 
 
1.3 Hur lång är du? _________ cm Min: 155cm  Max:190cm MV:169cm Std: ,07324 
 
1.4 Hur mycket väger du? _____kg Min: 49Kg  Max:115Kg MV:67,4Kg Std: 12,040 

 
1.5 Program/kurs_______________________________________ 
PA-programmet 29 
Hälsopedagog 24 
Byggingenjör 21 
Arbetsrätt  25 
 
1.6 Hur många terminer har du läst på Högskolan i Gävle? ___________ 
       Min: 1 termin  Max:13 terminer MV:2,65 terminer Std: 1,983 
 
1.7 Vilket av följande alternativ gäller för dig för närvarande?  
• 1  Studerar heltid  

• 2  Studerar deltid  ______ procent. 
 

1.8 Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du lägger ner på dina studier?  
 _____ timmar i veckan.  Min: 3 timmar Max:60 timmar MV:26,9 timmar Std: 7,393 

 
1.9 Arbetar du vid sidan om studierna?   

1  Ja, jag arbetar heltid.  
2  Ja, jag arbetar deltid______ tim/vecka. 
3  Nej, jag arbetar inte alls  
 

1.10 Har du flyttat till en ny ort för dina studier?  
1  Ja  35 

 2  Nej 65 
 

1.11 Har någon av dina föräldrar examen från universitet eller högskola? 
 1  Ja, båda 16 
 2  Ja, en 28 
 3  Nej 53 
 4  Vet ej 3 
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1.12 Vilket av följande alternativ gäller för dig? 
1  Singel utan barn hemma  46 

 2  Singel med barn hemma      4 

 3  Gift eller sambo utan barn hemma 24 

 4  Gift eller sambo med barn hemma  26 

 
1.13  Har du under det senaste läsåret besökt studenthälsan? 
 1  Nej  91 
 2  Ja 1-3 gånger    8 
 3  Ja 4 gånger eller fler   1 
 
1.14 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Ringa in siffran vid 

alternativet som stämmer bäst för dig. 

 Påståendet stämmer 

 Helt och 
hållet 

Ganska 
bra 

Inte 
särskilt bra 

Inte alls 

a. Jag studerar för att jag är intresserad av 
den utbildning jag valt. 

4 3 2 1 

b. Studierna ingår i mitt arbete. 4 3 2 1 

c. Jag studerar för att förbättra mina 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

4 3 2 1 

d. Alternativet till studier är för mig 
arbetslöshet. 

4 3 2 1 

e. Denna utbildning är den enda jag har 
möjlighet att komma in på av dem som 
jag kan tänka mig att gå på. 

4 3 2 1 

 
 
 
2. Livsstil   
 
2.1 Hur många dagar äter du frukost under en typisk vecka (bara dryck räknas inte).  

____ gånger. 
 
2.2 Hur många dagar äter du minst ett lagat mål mat under en typisk vecka 

 ____ gånger. 
 
2.3 Har du rökt dagligen eller nästan dagligen under den senaste månaden?  

1  Ja    6 
 2  Nej 94 
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2.4 Har du snusat dagligen eller nästan dagligen under den senaste månaden?  
1  Ja    7 

 2  Nej 93 
 
 
2.5 Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna druckit alkohol och känt dig 
påverkad på följande sätt?:  
 
De senaste 3 månaderna 

har jag druckit alkohol så 

att 

 
 

Aldrig  

Någon 
enstaka 

gång 

Ungefär en 
gång i 

månaden 

2-3 
gånger i 
månaden 

Ungefär en 
gång i 
veckan 

Mer än en 
gång i 
veckan 

a.   Jag känt att jag varit 
påverkad 

9 29 13 30 16 2 

b.   Jag känt att jag tappat 
en del av kontrollen 
över mina rörelser 

52 33 7 5 2 0 

c.   Jag känt att jag druckit 
alldeles för mycket 

49 36 10 3 1 0 

d.   Jag fått en minneslucka 70 16 8 2 3 0 

e.   Jag fått ångest dagen 
efter. 

66 20 7 3 3 0 

 
 
2.6. Hur fysiskt aktiv har du varit under de senaste 3 månaderna? 
 

1�  Mest stillasittande, ibland en promenad eller liknande.  11 

2�  Lättare fysisk ansträngning minst ett par timmar per vecka, t.ex. promenader eller 
cykling (t.ex. till och från högskolan) eller liknande.  34 

3�  Mer ansträngande motion minst ett par timmar per vecka, t.ex. tennis, simning, 
löpning, jympa, spinning, dans, fotboll, innebandy eller liknande. 44 

4�  Hård träning regelbundet och flera gånger i veckan, totalt minst 5 timmar, där den 
fysiska ansträngningsgraden är stor.   10 

 
 
 
3. Hälsa 
 
3.1 Hur upplever du din hälsa?  
   Alldeles utmärkt, 
 Mycket  kunde inte vara  
 dålig bättre 
 1 2 3 4 5 6 7  
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3.2 Hur ofta har du haft följande besvär under den senaste månaden?  
   Någon 2-3 1-2 3-4 
   enstaka gånger/ gånger gånger 
  Aldrig gång/mån. månad i veckan i veckan Dagligen 

 
a.  Huvudvärk 13 35 23 21 6 1 

b. Ögon- eller synbesvär 63 16 5 4 4 6 

c. Magbesvär 26 32 21 12 7 2 

d. Ryggbesvär  33 24 14 15 6 7 

e. Värk i skuldra, nacke 
 eller axlar 25 27 14 17 7 9 

f. Tinnitus (öronsus) 71 12 4 5 2 5 

g. Sömnbesvär  24 24 23 16 8 5 

h. Trötthet 1 12 19 32 23 12 

i. Koncentrations- eller  
minnessvårigheter 16 27 27 24 3 3 

j. Oro och ångest 26 27 14 18 11 3 

k. Oföretagsamhet 27 29 21 13 5 2 

l. Lättirriterad 10 27 33 22 5 3 

m. Nedstämdhet 22 35 21 13 5 3 

 
 
3.3 Hur brukar du känna dig under dagar då du studerar? Svara genom att ringa in 

siffran under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig. Fyll i 
snabbt utan att tänka efter alltför mycket.  

 
  Inte Knappast Något Ganska Mycket Mycket, 
  alls alls    mycket 
  0 1 2 3 4 5 

a. Avslappnad 4 20 28 40 6 2 

b. Aktiv 1 7 12 53 22 5 

c. Spänd 5 24 36 29 6 0 

d. Slapp 22 40 29 6 2 1 

e. Stressad 4 7 29 31 22 7 

f. Energisk 7 10 33 35 14 0 

g. Ineffektiv 10 24 46 9 9 2 

h. Avspänd 3 32 30 28 7 0 

i. Skärpt 2 22 59 14 2 0 

j. Pressad 2 9 25 34 23 7 

k. Passiv 24 34 30 8 1 3 

(Fortsätter på nästa sida) 
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3.3 (forts) Hur brukar du känna dig under dagar då du studerar? 

 
  Inte Knappast Något Ganska Mycket Mycket, 
  alls alls    mycket 
  0 1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________ 
l. Lugn 3 6 38 32 10 1 

m. Oengagerad 16 44 28 10 1 1 

n. Sliten 7 14 37 25 15 2 

o. Slut 16 18 25 26 12 3 

p. Dåsig 19 22 32 12 12 1 

q. Gäspar 8 15 27 28 17 5 

r. Sömnig 9 18 24 23 22 4 

s. Utarbetad 12 18 31 24 12 2  

t. Ointresserad 31 30 26 11 0 2 

 

 
 
 

4. Studiesituationen 
 

4.1 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Svara genom att ringa in den siffra 
som stämmer bäst. 

      
     Påståendet stämmer  

  Inte Ganska I viss Ganska  Mycket  
  alls dåligt mån bra bra 

a. Jag är optimistisk inför framtiden 2 3 21 42 31  

b. Jag känner mig full av energi 5 15 40 36 3 

c. Jag känner stort engagemang i mina  
studier.  1 8 30 45 16 

d. Min studiesituation känns motstridig 
och förvirrande.   26 26 33 13 2 

e. När problem dyker upp i min studie- 
situation känner jag att jag kan finna 
en lösning.   2 8 31 45 14 

f. Jag upplever att det finns en mening med 
mina studier.   0 1 13 34 49 

g. När jag är på väg till skolan känner jag  
ofta olust.  50 30 11 7 2  

h. Jag kan koncentrera mig på mina  
studier 1 9 28 51 11 
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4.2. Har du någon gång under din studietid vid Högskolan i Gävle (HiG) upplevt att du 
blivit allvarligt kränkt av: 
  Någon enstaka Flera  
 Aldrig gång  gånger 
a) Lärare 92 7 0 

b) Annan personal 
 vid HiG  97 2 0 

c)   Student 83 12 4 

d.  En representant  
 för studentkåren 98 1 0 

 
4.3 Hur vill du beskriva samarbetet och relationerna med studiekamrater och lärare. 
För varje påstående: Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur du tycker att det är i 
din studiesituation. 
 

 Påståendet stämmer 

 
Helt 
och 

hållet 

Ganska 
bra 

Inte 
särskilt 

bra 

Inte 
alls 

a. Jag känner mig rättvist behandlad av mina lärare. 46 48 3 1 

b. Jag kommer bra överens med mina lärare. 50 44 3 0 

c. Jag trivs bra med mina studiekamrater 61 36 1 0 

d. Lärarna ger bra muntlig eller skriftlig feedback på 
mina studieresultat. 11 31 46 10 

e. Lärarna ger mig det stöd jag behöver för att klara av 
studierna. 15 48 29 5 

f. Jag känner att mina studiekamrater förstår mig när vi 
samarbetar. 40 51 8 0 

g. Jag har tillräcklig kontakt med mina lärare 14 45 36 4 

h. Jag har tillräcklig kontakt med mina kurskamrater 44 50 4 1 

i. Jag känner mig sällan ensam 48 33 9 8 
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4.4 Hur vill du beskriva din studiesituation? För varje fråga: Ringa in den siffra som du 
tycker stämmer bäst. 

 

 

Ja, oftast Ja, ibland 
Nej, 

sällan 

Nej, så 
gott 
som 

aldrig 

a. Måste du arbeta mycket hårt för att klara dina 
studier? 

25 57 16 1 

b. Kräver dina studier kreativitet och påhittighet?  13 74 12 1 

c. Har du tillräckliga möjligheter att påverka vad 
dina studier skall innehålla? 

5 23 61 11 

d. Ställer dina studier höga intellektuella krav? 21 65 14 0 

e. Har du tillräckligt med tid för att hinna med 
studieuppgifterna? 

23 44 27 6 

f. Får du i dina studier använda dina förmågor 
tillräckligt mycket? 

31 55 13 1 

g. Har du tillräcklig frihet att bestämma hur du 
lägger upp dina studier? 

32 44 21 3 

h. Tycker du att dina studier utvecklar dina 
förmågor och kunskaper som du hoppats på? 

37 53 9 1 

i. Är det för låga krav på kurserna? 1 17 45 37 

j. Känner du oro för att inte klara dina studier? 19 39 27 15 

k. Är du rädd för att bli arbetslös när du är klar med 
dina studier? 

16 28 22 34 

l. Motsvarar dina studier din studieomfattning (dvs. 
t.ex. heltidsarbete om du studerar heltid och 
halvtidsarbete om du studerar på halvtid)? 

33 40 21 6 

m. Har du svårt att hinna med dina studier? 18 51 25 6 

n. Händer det att du börjar tänka på problem i 
studierna direkt då du vaknar på morgonen? 

13 40 34 13 

o. Är det lätt för dig att koppla av från studierna när 
du kommer hem? 

21 29 32 17 
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5. Ekonomiska förhållanden 
 

5.1  Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste 
skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det? 

 1  Ja   81 

 2 Nej   19 
 
 
5.2 Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande 

utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.? 
 

 1  Nej  79 

 2  Ja, vid ett tillfälle 11 

 3  Ja, vid flera tillfällen 10 

 
 
6. Egna kommentarer 

Tycker du att det är någon viktig fråga som vi missat och borde ha tagit med i enkäten? Har 
du något förslag om hur situationen för studenterna vid HiG skulle kunna förbättras? Använd 
i så fall utrymmet nedan för att skriva om detta: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Slutgiltiga formuläret 
 
1. Bakgrundsfrågor 

 
1.1 Jag är  
 1  Man   

2  Kvinna 
 
1.2 Ålder _____ år. 
 
1.3 Hur lång är du? _________ cm 
  
1.4 Hur mycket väger du? _____kg 

 
1.5 Program/kurs_______________________________________ 
 
1.6 Hur många terminer har du läst på Högskolan i Gävle? ___________ 

 
1.7 Vilket av följande alternativ gäller för dig för närvarande?  
• 1  Studerar heltid  

• 2  Studerar deltid  ______ procent. 
 

1.8 Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du lägger ner på dina studier?  
 _____ timmar i veckan. 

 
1.9 Arbetar du vid sidan om studierna?   

1  Ja, jag arbetar heltid.  
2  Ja, jag arbetar deltid______ tim/vecka. 
3  Nej, jag arbetar inte alls  
 

1.10 Har du flyttat till en ny ort för dina studier?  
1  Ja 

 2  Nej 
 

1.11  Bor du ensam eller tillsammans med någon? 
 1 Ensam 

 2 Ensam med barn 
 3 Med sambo/make/maka/partner  
 4 Med barn och sambo/make/maka/partner 
 5 Med en eller flera vänner 
 6 Hos föräldrar eller släktingar 
 7 Annat, ange vad __________________________ 
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1.12  Har du under det senaste läsåret besökt studenthälsan? 
 1  Nej 
 2  Ja 1-3 gånger 
 3  Ja 4 gånger eller fler 

 
 
1.13 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Ringa in siffran vid 

alternativet som stämmer bäst för dig. 

 Påståendet stämmer 

 Helt och 
hållet 

Ganska 
bra 

Inte 
särskilt bra 

Inte alls 

a. Jag studerar för att jag är intresserad av 
den utbildning jag valt. 

3 2 1 0 

b. Studierna ingår i mitt arbete. 3 2 1 0 

c. Jag studerar för att förbättra mina 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

3 2 1 0 

d. Alternativet till studier är för mig 
arbetslöshet. 

3 2 1 0 

e. Denna utbildning är den enda jag har 
möjlighet att komma in på av dem som 
jag kan tänka mig att gå på. 

3 2 1 0 

 
 

 
2.     Livsstil 
 
2.1 Hur många dagar äter du frukost under en typisk vecka (bara dryck räknas inte).  

____  dagar. 
 
2.2 Hur många dagar äter du minst ett lagat mål mat under en typisk vecka 

 ____ dagar. 
 
2.3 Har du rökt dagligen eller nästan dagligen under den senaste månaden?  

1  Ja   
 2  Nej 
 
2.4 Har du snusat dagligen eller nästan dagligen under den senaste månaden?  

1  Ja 
 2  Nej 
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2.5 Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna druckit alkohol och känt dig 
påverkad på följande sätt?:  

 
De senaste 3 månaderna 

har jag druckit alkohol så 

att 

 
 

Aldrig  

Någon 
enstaka 

gång 

Ungefär en 
gång i 

månaden 

2-3 
gånger i 
månaden 

Ungefär en 
gång i 
veckan 

Mer än en 
gång i 
veckan 

a.   Jag känt att jag varit 
påverkad 

0 1 2 3 4 5 

b.   Jag känt att jag tappat 
en del av kontrollen 
över mina rörelser 

0 1 2 3 4 5 

c.   Jag känt att jag druckit 
alldeles för mycket 

0 1 2 3 4 5 

d.   Jag fått en minneslucka 0 1 2 3 4 5 

 
 
2.6. Hur fysiskt aktiv har du varit under de senaste 3 månaderna? 
 

1�  Mest stillasittande, ibland en promenad eller liknande. 

2�  Lättare fysisk ansträngning minst ett par timmar per vecka, t.ex. promenader eller 
cykling (t.ex. till och från högskolan) eller liknande. 

3�  Mer ansträngande motion minst ett par timmar per vecka, t.ex. tennis, simning, 
löpning, jympa, spinning, dans, fotboll, innebandy eller liknande. 

4�  Hård träning regelbundet och flera gånger i veckan, totalt minst 5 timmar, där den 
fysiska ansträngningsgraden är stor. 

 
 
 
3. Hälsa 
 
3.1 Hur upplever du din hälsa? 
   Alldeles utmärkt, 
 Mycket  kunde inte vara  
 dålig bättre 
 1 2 3 4 5 6 7  
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3.2 Hur ofta har du haft följande besvär under den senaste månaden?  
   Någon 2-3 1-2 3-4 
   enstaka gånger/ gånger gånger 
  Aldrig gång/månad månad i veckan i veckan Dagligen 

 
a. Huvudvärk 0 1 2 3 4 5 

b. Magbesvär 0 1 2 3 4 5 

c. Ryggbesvär  0 1 2 3 4 5 

d. Värk i skuldra, nacke 
 eller axlar 0 1 2 3 4 5 

e. Trötthet 0 1 2 3 4 5 

f. Koncentrations- eller  
minnessvårigheter 0 1 2 3 4 5 

 g. Oro och ångest 0 1 2 3 4 5 

 h. Lättirriterad 0 1 2 3 4 5 

      l. Nedstämdhet 0 1 2 3 4 5 

 
 
3.3 Hur brukar du känna dig under dagar då du studerar? Svara genom att ringa in 

siffran under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig. Fyll i 
snabbt utan att tänka efter alltför mycket.  

 
  Inte Knappast Något Ganska Mycket Mycket, 
  alls alls    mycket 
  0 1 2 3 4 5 

a. Avslappnad 0 1 2 3 4 5 

b. Aktiv 0 1 2 3 4 5 

c. Spänd 0 1 2 3 4 5 

d. Slapp 0 1 2 3 4 5 

e. Stressad 0 1 2 3 4 5 

f. Energisk 0 1 2 3 4 5 

g. Ineffektiv 0 1 2 3 4 5 

h. Avspänd 0 1 2 3 4 5 

i. Skärpt 0 1 2 3 4 5 

j. Pressad 0 1 2 3 4 5  

k. Passiv 0 1 2 3 4 5 

l. Lugn 0 1 2 3 4 5 

m. Sliten 0 1 2 3 4 5 

n. Slut 0 1 2 3 4 5 

o. Dåsig 0 1 2 3 4 5 
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4. Studiesituationen 
 

4.1 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Svara genom att ringa in den siffra 
som stämmer bäst. 

      
     Påståendet stämmer  

  Inte Ganska I viss Ganska  Mycket  
  alls dåligt mån bra bra 

a. Jag är optimistisk inför framtiden 0 1 2 3 4 

b. Jag känner mig full av energi 0 1 2 3 4 

c. Jag känner stort engagemang i mina  
studier.  0 1 2 3 4 

d. När problem dyker upp i min studie- 
situation känner jag att jag kan finna 
en lösning.   0 1 2 3 4 

e. Jag upplever att det finns en mening med 
mina studier.   0 1 2 3 4 

 
4.2. Har du någon gång under din studietid vid Högskolan i Gävle (HiG) upplevt att du 

blivit allvarligt kränkt av: 
  Någon enstaka Flera  
 Aldrig gång  gånger 
a) Lärare 0 1 2 

b) Annan personal 
 vid HiG  0 1 2 

c)   Student 0 1 2 

d.  En representant  
 för studentkåren 0 1 2 
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4.3 Hur vill du beskriva samarbetet och relationerna med studiekamrater och lärare. 
För varje påstående: Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur du tycker att det är i 
din studiesituation. 
 

 Påståendet stämmer 

 
Helt 
och 

hållet 

Ganska 
bra 

Inte 
särskilt 

bra 

Inte 
alls 

a. Jag känner mig rättvist behandlad av mina 
lärare. 

4 3 2 1 

b. Jag kommer bra överens med mina lärare. 4 3 2 1 

c. Jag trivs bra med mina studiekamrater 4 3 2 1 

d. Lärarna ger bra muntlig eller skriftlig feedback 
på mina studieresultat. 4 3 2 1 

e. Lärarna ger mig det stöd jag behöver för att 
klara av studierna. 4 3 2 1 

f. Jag känner att mina studiekamrater förstår mig 
när vi samarbetar. 4 3 2 1 

g. Jag har tillräcklig kontakt med mina lärare 4 3 2 1 

h. Jag har tillräcklig kontakt med mina 
kurskamrater 4 3 2 1 

 

 
4.4 Hur vill du beskriva din studiesituation? För varje fråga: Ringa in den siffra som du 

tycker stämmer bäst. 
 

 
Ja, 

oftast 
Ja, 

ibland 
Nej, 

sällan 

Nej, så 
gott 
som 

aldrig 

a. Måste du arbeta mycket hårt för att klara dina 
studier? 

4 3 2 1 

b. Har du tillräcklig frihet att bestämma hur du 
lägger upp dina studier? 

4 3 2 1 

c. Är det för låga krav på kurserna? 4 3 2 1 

d. Känner du oro för att inte klara dina studier? 4 3 2 1 

e. Har du svårt att hinna med dina studier? 4 3 2 1 
 

 



 55 

 

5. Ekonomiska förhållanden 
 

5.1  Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande 
utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.? 
 

 1  Nej 

 2  Ja, vid ett tillfälle 

 3  Ja, vid flera tillfällen 

 
 
6. Egna kommentarer 
 

Tycker du att det är någon viktig fråga som vi missat och borde ha tagit med i enkäten? Har 

du något förslag om hur situationen för studenterna vid HiG skulle kunna förbättras? Använd 

i så fall utrymmet nedan för att skriva om detta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


