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“Health should be unconditioned” – A web questionnaire about students wishes, 

interests and needs regarding a health website  

 

Abstract 
 
The aim of this study was to define students’ needs and wishes about the content of a health 
website. A questionnaire was distributed to 531 students at three different Universities 
studying two different education programs, of which 98 participated. The research was based 
on relevant articles, studies and literature. The study shows that students are interested in a 
health website and there seems to be a demand, among students, to improve their health. The 
study also shows that a health website would be a suitable intervention, which would reach a 
larger group of students compared to the interventions existing today, where the individual 
student would find her or his own way to a good health. Swedish University students appear 
to be in good health. However, the students seem to suffer from negative stress, which 
appears to be a common and serious problem. As the students at Sweden’s Universities have 
expanded during the last decades, the needs, wishes and conditions have consequently 
become scattered. The work in student health needs to be further researched and developed in 
order to meet each individual student’s needs. 
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Rekryteringen till högskolorna och universiteten har breddats och idag läser människor från 

olika socioekonomiska bakgrunder, människor med utländsk bakgrund och människor med 

funktionshinder (HSV, 2008). I och med den breddade och öppnare högskolan, som riktar sig 

till alla, ställs nya krav på arbetet kring hälsa. Förr, när de flesta studenterna kom från högre 

samhällsklasser, var studenterna en mer homogen grupp och hälsoarbetet kunde därför riktas 

till denna grupp (HSV, 2008). Människor med en högre socioekonomisk bakgrund besitter 

bättre förutsättningar till en god hälsa (Folkhälsoinstitutet, [FHI], 2009a). I denna kategori 

inföll de flesta studenter även om de under sina akademiska år hade en mer begränsad 

ekonomi. I dag är studenterna en betydligt mer spridd grupp, med olika bakgrunder, 

förutsättningar, behov och intressen, vilket gör att hälsoarbetet också måste breddas. Många 

studenter studerar på distans, det vill säga via Internet. Denna siffra har ökat mycket under 

bara de senaste tio åren och är idag ungefär 20 procent (HSV, 2008). Att Internet är en vanlig 

källa för information, kunskap, kontakter, sociala nätverk och så vidare är mycket tydligt 

särskilt hos den yngre befolkningen (Johansson & Bjärehed, 2008), vilka också är den största 

andelen studenter. Förutom studier sker nyhetsläsning, shopping, informationssökningar, 

sociala kontakter, arbetsansökningar, underhållning och så vidare på Internet. Hälsoinsatser 

såsom förebyggande alkoholvanearbete, viktminskning, information om positiva och negativa 

hälsoaspekter, självhjälpsprogram mot psykisk ohälsa, e-hälsa och ungdomsmottagningar 

finns på Internet (Europeiska unionens hälsoportal, 2009; FHI, 2009b, Regeringskansliet, 

2010; Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2007; Västerbottens läns 

landsting, [VLL], 2010). Internet är ett smidigt verktyg för hälsa då det gör kunskap 

lättillgängligt, möjliggör anonymitet, skapar självständighet och möjligheten att styra över sin 

egen tid (Korp, 2006).  

 

Att bredda hälsoarbetet för att bemöta en mer spridd grupp är av vikt då många studenter, 

trots studenthälsan och andra hälsoinsatser, uppger sig må dåligt. Många studenter uppger att 

de lider av ensamhet, känslan av att inte räcka till, oro över ekonomin och ängslan inför 

framtiden (Vaez, 2004). Enligt en studie av Statistiska central byrån (SCB) uppger sju av tio 

studenter att de lider av negativ stress, en fjärdedel uppgav psykosomatiska besvär såsom 

huvudvärk och magont minst en gång i veckan och nästan hälften ansåg att det var svårt att 

kombinera studier med privatliv (SCB, 2007; Sveriges förenade studentkårer, [SFS], 2006). 

Färre examinerade studenter innebär mindre pengar till skolorna vilket missgynnar 

utbildningarna och därmed studenterna (HSV, 2009; SCB, 2007). En av de största orsakerna 
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till studenternas stress och oro tycks vara den bristande ekonomin. Detta påverkar faktorer 

som i sin tur påverkar hälsan på ett fysiskt eller psykiskt plan. Många studenter uppger att de 

tvingas välja bort sjukhus- och tandläkarbesök och resor till familj och vänner, trots att många 

arbetar extra vid sidan av studierna (SCB, 2007). En annan hälsofara är den höga 

alkoholkonsumtionen bland studenterna som visar att många har riskfyllt alkoholbeteende 

(FHI, 2009a; Vaez, 2004).  

 

Den bild som tonar fram visar att det finns en hälsoproblematik bland Sveriges högskole- och 

universitetsstudenter. Denna grupp, som på senare år har breddats mer och mer, besitter olika 

förutsättningar, behov och intressen. Detta innebär att en hälsoåtgärd som täcker in en större 

och mer spridd grupp krävs och där skulle Internet kunna vara ett lämpligt verktyg, 

framförallt baserat på den lättillgänglighet som medförs. En hälsofrämjande insats med 

Internet som verktyg skulle troligtvist öka tillgängligheten för studenterna då de kan ta del av 

insatsen oavsett vart de befinner sig och när på dygnet de har tid. Studenthälsan, som idag är 

den största hälsoinsatsen riktad mot studenter, bedrivs på en bestämd plats under bestämda 

tider, vilket begränsar tillgängligheten och blir svår att ta del av för vissa studenter.  

 

Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera studenternas egna 

önskemål kring innehållet på en hälsowebbsajt riktad mot studenter.  

 

Syftet kommer att besvaras med följande frågeställning: 

- Vilket innehåll anser studenterna själva som relevant på hälsowebbsajten och hur kan 

det förstås i relation till den tidigare forskningen kring studenters hälsa? 

 

Tidigare forskning  

Nedan följer en sammanfattning av tidigare forskning om studenters hälsa och Internet som 

ett hälsofrämjande verktyg. Den forskning som lyfts fram bygger huvudsakligen på statistiska 

studier där man undersökt förekomst av fysiska problematiker, men också studier där 

studenter själva berättat om hur de upplever sin situation. Här presenteras också exempel på 

insatser som gjorts i syfte att förbättra studenters hälsa. Forskningen syftade även till att 

undersöka hur studenter använder sig av Internet och hur Internet har använts i relation till 

hälsofrämjande arbete.  
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Den svenska studenten  

Ungefär 3 procent av Sveriges totala befolkning studerar vid högskola eller universitet, 

vanligen i åldrarna 20 – 25 år och vanligen på ett utbildningsprogram. Dock läser nästan 20 

procent på distans, det vill säga internetbaserade utbildningar och kurser, vilken är en 

fördubbling jämfört med år 2000. De kvinnliga studenterna utgör ungefär 60 procent av alla 

studerande. De utbildningsinriktningar som har jämnast könsfördelningar är inom matematik 

och naturvetenskap samt konstnärliga utbildningar. Det är fortfarande lite vanligare att 

studenten kommer från ett högre tjänstemannahem men fler och fler studenter kommer från 

hem med lägre socioekonomisk status och/eller invandrarbakgrund, vilket gör att högre 

studier har blivit mer folkligt och därmed mer tillgängligt för alla. Vanligaste utbildningarna 

bland studenter med lägre socioekonomisk bakgrund är lärare- och vård- och 

receptarieutbildningar, medan utbildningar till läkare, tandläkare och civilingenjör är 

vanligare bland de studenter med högre socioekonomisk bakgrund (Högskoleverket, [HSV], 

2008).  

 

Skolorna har fått anpassa sitt utbud efter den nya tidens studenter. Exempel på detta är 

utbildningar och kurser på distans, utbildningar och kurser på halv- eller kvartsfart och ökade 

antal examinationstillfällen (HSV, 2008). Även studiemedlen är anpassningsbara. Studenten 

kan till exempel välja att ta halvt eller fullt studiemedel, enbart bidragsdelen eller att enbart ta 

studiemedel vissa veckor (CSN, 2010). Andra exempel på anpassningar som skolorna gjort 

för att möta den breddade gruppen studenter är karriärvägledning, hjälp med att skriva 

arbetsansökningar och söka jobb, studieplanering och hur man pluggar effektivt, hjälp för 

människor med läs- och skrivsvårigheter och så vidare (HSV, 2010). 

 

Hälsans bestämningsfaktorer  

En människas socioekonomiska bakgrund har stor inverkan på dennes förutsättningar till en 

god hälsa. Det finns olika definitioner av socioekonomisk ställning där klassificeringarna är 

olika. Det vanligaste är att klassificera människor utifrån yrke där en persons 

socioekonomiska bakgrund baseras på den högsta av föräldrarnas socioekonomiska grupp. 

Utbildningsbakgrund kopplas ofta ihop med socioekonomisk status då utbildning och yrke 

ofta går hand i hand (Engström, 1999; Statistikcentralen, 2010; Umeå universitet, 2010). 

Antalet studerande har fördubblats sedan början av 1990-talet och jämfört med mitten av 

1990-talet har högskolestudier gått från att vara ett privilegium för överklassen till en rättighet 

för hela svenska folket. Andelen studenter med en högre socioekonomisk bakgrund är 
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fortfarande större, men skillnaderna är små och tycks minska för varje år (HSV, 2008). 

Människor med lägre socioekonomisk bakgrund innehar sämre förutsättningar till en god 

hälsa då de bland annat är mindre fysiskt aktiva, har sämre kostvanor och brukar tobak och 

alkohol i större utsträckning. Även människor med invandrarbakgrund visar tecken på sämre 

hälsa, likaså människor med funktionsnedsättning. Detta är generella uppgifter vilket innebär 

att det är så det vanligtvis ser ut, men behöver därmed inte stämma överrens för alla. Ökad 

jämlikhet och delaktighet i samhället har visat främja goda levnadsvanor tillsammans med 

bättre tillgång till information, satsning på riskgrupper och bättre samarbete mellan 

samhällsaktörer (FHI, 2009a). Det är av stor relevans att ta i beaktning att högskole- och 

universitetsstudenter har olika förutsättningar till en god hälsa. Detta till trots att de alla 

klassificeras som akademiker och att en del av dessa, genom sin högskole- eller 

universitetsutbildning, kommer att göra en klassresa. En människas socioekonomiska status 

är, som tidigare nämnt, baserad på föräldrarnas utbildning och kommer att fortsätta påverka 

trots en eventuell uppgradering av klasstillhörighet (Engström, 1999; FHI, 2009a; HSV, 2008; 

Statistikcentralen, 2010).  

 

Även könstillhörighet påverkar förutsättningar till en god hälsa. Kvinnor uppger sig leva mer 

hälsosamt än män där männen har sämre kostvanor, dricker mer alkohol och snusar mer. Män 

och kvinnor tycks motionera ungefär lika mycket och övervikt och fetma är ungefär lika 

vanlig mellan könen (FHI, 2009a). Dock visar forskning på att kvinnor mår betydligt sämre 

psykiskt i form av negativ stress, oro, ångest, depression och psykosomatiska besvär såsom 

huvudvärk, magont och sömnsvårigheter (Angold, 1999; Hankin, 2007; Torsheim, 2005). 

Kvinnor tycks även ha sämre möjligheter till att påverka sin hälsa i positiv riktning på grund 

av sociala konstruktioner där kvinnan till exempel förväntas sätta sin familj i första hand, ta 

större ansvar för hemmet och leva hälsosamt av yttre faktorer som utseende (Flintoff & 

Scraton, 2001; Thomsson, 1999). Förutom socioekonomiska skillnader mellan studenter så 

har även åldersspridningen, andelen studenter med invandrarbakgrund, studenter från andra 

länder och studenter med olika livssituationer såsom föräldraskap, ökat. Detta är också 

faktorer som ökat mångfalden och gjort de svenska högskolorna och universiteten mer öppna 

för alla genom de mer flexibla studerandeformerna såsom distansutbildningar, möjligheter att 

läsa på halv- och kvartsfart och sammansättning av hela program genom fristående kurser 

(HSV, 2008).  
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Studenternas aktuella hälsoläge – från huvudvärk till studiestopp  

Sveriges högskole- och universitetsstudenter besitter en god allmänhälsa. Dock uppges stress 

baserad på oro över framtid, studier, ekonomi och att inte räcka till vara vanligt bland denna 

grupp (Vaez, 2004). Många studenter uppger regelbundna psykosomatiska besvär såsom 

magont, huvudvärk och sömnsvårigheter (Statistiska centralbyrån, [SCB], 2007). För vissa 

studenter går den negativa stressen ut över studierna vilket i vissa fall leder till avhopp eller 

underkänd examination. Den största anledningen till avhopp tycks vara av relationskaraktär 

då studenter uppger att vissa sociala relationer påverkar studierna negativt och hela 40 procent 

angav att det är svårt att kombinera studier med privatliv (SCB, 2007; Vaez, 2004). En 

rapport från SFS uppger att var fjärde student visar symptom på depressiv problematik och att 

var tionde kan diagnostiseras med depression varav hälften uppger studierna som orsak (SFS, 

2006).  

 

Högskolorna och universiteten har enligt högskoleförordningen ansvaret för att studenterna 

skall ha tillgång till hälsovård och erbjuder detta i form av studenthälsan (Kakabaveh, 2009; 

SFS, 2002). Vad studenthälsovården erbjuder skiljer sig mellan skolorna och orterna då stora 

skillnader i budget, tillgänglighet och kompetens finns. Tydligt är att normer för vad som är 

den lägsta godtagbara nivån är fattas. En åtgärd bör därför, enligt en motion till riksdagen i 

oktober 2009 från Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh, vara att kartlägga och utreda 

studenthälsan i syfte att skapa tydliga regler för dess verksamhet. Nästintill samtliga 

studenthälsomottagningar erbjuder hjälp av kuratorer och sjuksköterskor. Studenthälsan 

arbetar främst med förebyggande fysisk och psykisk behandling. De flesta studenthälsor har, 

enligt SFS, en acceptabel väntetid på några dagar till tre veckor. Dock syns stora skillnader 

mellan studenthälsor på olika orter (SFS, 2002).  

 

Riskabla alkoholvanor 

Utöver psykisk ohälsa i form av stress tycks riskabla alkoholvanor vara ett av de större 

hälsoproblemen bland studenter. I folkhälsoenkäten kategoriseras ungdomar i åldern 16-24 år 

som ”unga vuxna” där en del studerar på högskola eller universitet. Denna grupp är den som 

konsumerar mest alkohol varav 32 procent av dessa intar ohälsosamma mängder och 

klassificeras som riskkonsumenter. Med riskfylld alkoholkonsumtion menas en veckodos som 

överstiger 14 standardglas för män och nio för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 10-15 cl 

vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit (FHI, 2009a). I en studie gjord på studenter boende i korridor 

i åldern 18-25 år på Lunds universitet visade det sig att hela 77 procent av studenterna som 
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deltog i studien kom upp i riskfylld alkoholkonsumtion (Ståhlbrandt, Johnsson, & Berglund, 

2007). En omfattande undersökning på 6000 studenter vid nio olika lärosäten från 2003 

stärker bilden av den oroväckande alkoholkonsumtionen bland unga studenter. 33 procent av 

männen och 18 procent av kvinnorna dricker så pass mycket att de befinner sig i riskzonen för 

att bli alkoholister. De största orsakerna tycks vara stort utbud och stor tillgänglighet av 

studentpubar som säljer billig alkohol samt att den sociala miljön bland studenterna ofta 

involverar fest och alkoholintag (Sundbom, 2003).  

 

FHI anser att förebyggande insatser bör antas genom högskolor och universitet gällande 

alkohol då ungefär hälften av alla 18-25 åringar studerar. Exempel på insatser kan vara 

information, utbildning, rådgivning och mejlbaserade alkoholvanetest med personlig 

återkoppling (FHI, 2009b). Sedan år 2006 har fyra högskolor haft projektstöd för att utveckla 

det alkoholförebyggande arbetet i syfte att minska riskabla alkoholvanor. Riskfylld 

alkoholkonsumtion minskade med 9,1 % på de skolor som arbetat med projektet, jämfört med 

kontrollskolorna där minskningen bara var på 3,5 % vid uppföljningen (FHI, 2010). I maj 

2009 hölls en stor konferens i Stockholm om riskbruk bland högskole- och 

universitetsstudenter och hur skolorna bör arbeta med förebyggande insatser (FHI, 2009c). 

Vad som har gjorts sedan dess, det vill säga under det senaste året, är oklart.  

 

Studenternas ekonomiska situation – en hälsofråga  

En bristfällig ekonomi tycks ta stor del av högskole- och universitetsstudenters oro, vilket 

leder till ökad stress som i sin tur kan resultera i ohälsosamma konsekvenser (Vaez, 2004). I 

Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät från 2009 uppges personer med dålig ekonomi ha mindre 

möjlighet att förändra sina levnadsvanor i positiv riktning jämfört med personer med en bättre 

ekonomi. Exempelvis är matvanorna mer ohälsosamma bland personer med en låg inkomst, 

till vilken grupp studenterna tillhör (FHI, 2009a). Hälften av alla studenter uppger att de 

avstod inköp av kurslitteratur på grund av brist på pengar i en undersökning av SCB (2007). 

Hälften uppgav även att de avstod att resa för att besöka familj och vänner, och en tredjedel 

avstod tandläkarbesök, av anledningen att de saknar pengar. Detta trots att mer än hälften av 

studenterna arbetar vid sidan av studierna, en av fyra får ekonomiskt bidrag av familj eller 

släkt och en av tre använder sig av tidigare besparingar (SCB, 2007). Att studenter saknar 

ekonomiska marginaler vilket försvårar mindre och tillfälliga ekonomiska svårigheter och 

dess negativa påverkan på studenternas hälsa och livskvalitet har också uppmärksammats av 

SFS (2009).  
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Åtgärder har vidtagits gällande studenternas ekonomiska situation. Den 1 januari år 2010 

höjdes studiebidraget med 40 kronor och studielånet med 390 kronor. Även fribeloppet höjdes 

år 2011, vilket gör att studenter kan arbeta mer och tjäna mer pengar utan att det påverkar 

studiemedlet (Regeringskansliet, 2009a; Regeringskansliet, 2009b). En annan åtgärd som 

vidtagits är rapporten Stoppa pressarna! (2006) av SFS som presenterar 17 åtgärder som 

syftar till att minska stressen och pressen bland studenterna där bland annat ökat studiemedel 

och inlemning i de sociala trygghetssystemen ingår (SFS, 2006). Åldersgränsen på 

bostadsbidraget bör, enligt Vänsterpartiets Kakabaveh (2009) avskaffas som en åtgärd på den 

bostadsekonomiska problematiken bland studenterna. Idag kan bostadsbidrag endast 

tillhandahållas för studenter under 29 år, vilket kan ses som diskriminering (Kakabaveh, 

2009).  

 

Fysisk aktivitet förbättrar studieresultaten  

Dryga 70 procent av landets 18-20 åringar är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, vilket är 

den generella rekommendationen (FHI, 2009a). I denna ålderskategori infaller de flesta 

studenter, dock finns väldigt få siffror på den fysiska aktivitetsnivån hos just högskole- och 

universitetsstudenter. I en studie gjord på studerande vid Umeå universitet uppgav hela 94 

procent att de idrottar eller utövar någon form av fysisk aktivitet en gång i veckan eller mer. 

(Löfgren, 2001). Dock är det oklart hur fysiskt aktiva studenter är i jämförelse med 

rekommendationerna, då en students vardag kan misstänkas vara relativt fysiskt inaktiv. Även 

om de flesta studenterna aktiverar sig minst 30 minuter per dag, eller tränar ett par gånger i 

veckan, så kan deras genomsnittliga aktivitetsnivå sammanfalla som för låg då en students 

arbetssituation ofta är väldigt stillasittande. Om detta har inga studier påträffats.  

 

Studenter som idrottar eller motioner regelbundet uppnår högre studieprestationer uttryckt i 

studiepoäng jämfört med de som var inaktiva enligt en studie, även den från Umeå universitet 

(Svartbo, 1996). Att idrottande, motion och annan fysisk aktivitet förbättrar studieresultaten 

stärks av en studie av Shepard (1997) samt ytterligare en studie av Sallis, McKenzie, Kolody, 

Lewis, Marshall, och Rosengard (1999). Båda dessa studier uppger att trots den minskade tid 

som avsatts till studier på grund av tid för idrotts- och motionsutövande sjönk inte 

studieresultaten, utan de förblev desamma alternativt förbättrades. Fysisk aktivitet har, 

förutom på studieresultaten, positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Fysisk aktvitet 

kan till exempel minska upplevd stress (Jonsdottir & Ursin, 2008).  
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Internet som hälsofrämjande verktyg 

Internet är en vanlig informations- och kommunikationskälla bland unga svenskar och är 

därmed ett passande hälsofrämjande verktyg (Johansson & Bjärehed, 2008). Mycket 

hälsorelaterat arbete utförs redan på Internet såsom självhjälpsprogram för psykisk ohälsa, 

viktnedgångsklubbar, ungdomsmottagningar och e-hälsa (Europeiska unionens hälsoportal, 

2009; Regeringskansliet, 2010; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007; 

Västerbottens läns landsting, 2010). Studier visar på att Internet kan minska studenters 

riskfyllda alkoholvanor genom webbenkäter med återkoppling. Då studenten har fyllt i 

enkäten får denne en direkt jämförelse med jämnårigas alkoholvanor, vilket har visat sig 

minska den deltagandes alkoholintag (FHI, 2009b; Moreira M.T., Smith L.A., & Foxcroft D., 

2009). Korp (2006) belyser både de positiva aspekterna som de negativa aspekterna av 

Internet som verktyg i hälsopromotion. Internet möjliggör införskaffning av kunskap, 

möjliggör anonymitet, skapar självständighet och möjligheten att styra över sin egen tid och 

fungerar som ett socialt kontaktnät där relationer verkar. De negativa aspekterna är att 

kontrollen över vad som finns, sägs och syns på nätet är svårhanterlig vilket gör det svårt att 

veta om informationen är vetenskapligt belagt. Korp anser även att Internet leder till en 

snedvriden hälsosyn vilket kan leda till ökad ångest och sämre hälsa (Korp, 2006).  

 

Hälsowebbsajt för studenter 

Den uppgift som denna uppsats landar i, baserat på tidigare forskning och åtgärder samt 

förslag på åtgärder, är att beskriva och analysera studenters önskemål gällande en 

hälsofrämjande webbsajt riktad mot studerande på högskolor och universitet. Utifrån den 

tidigare forskningen har enkäten utformats och syftat till att undersöka vad studenter skulle 

vilja ha på en hälsowebbsajt. Tanken är att webbsajten skall fungera som informations- och 

inspirationskälla till ett hälsosamt, både fysiskt och psykiskt, liv. Sajten är tänkt att innehålla 

ämnen och faktorer som har en påverkan på studenters hälsa såsom bland annat fysisk 

aktivitet, matvanor, alkoholkonsumtion och stress. Idén är att webbsajten skall fungera som 

en samlingsplats för så mycket som möjligt av det studenterna finner intressant och relevant 

för att åren som student skall vara så positiva som möjligt. Exempel på detta kan vara 

träningstips, recept på billig och nyttig mat, stresshantering, hjälp med planering av ekonomi, 

självhjälpsprogram mot exempelvis depression, alkoholvanetest, länkar till relevanta 

webbsajter, information om hur olika faktorer såsom fysisk aktivitet påverkar studieresultaten 

och så vidare. I dagsläget finns ingen webbsajt som ovan beskrivet. Mycket information kring 

ovannämnda ämnen går att hitta på Internet och det finns även många hälsoinriktade 
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webbsajter, dock ingen riktad mot studenter på högskole- och universitetsnivå. En webbsajt 

utformad av studenternas egna önskemål, behov och intressen i syfte att främja och bibehålla 

deras hälsa saknas idag på Internet, varav denna enkätstudie genomförts. I uppsatsens 

resultatdel presenteras enkäternas resultat, det vill säga vad studenter skulle vilja ha på en 

hälsowebbsajt samt hur intressant och relevant de skulle uppfatta en sådan.  

 

 

Metod 

I det här avsnittet presenteras metod, tillvägagångssätt och bortfallsanalys, hur 

urvalsprocessen har utförts samt hur empirin har analyserats. Den metod som använts för att 

besvara syftet är en kvantitativ metod, i form av webbenkäter.  

 

Enkät som metod 

En kvantitativ studie syftar ofta till att besvara frågor som hur mycket, hur många och hur 

ofta, vilket enklast sker via enkäter då en större population kan undersökas inom en begränsad 

tid jämfört med intervjuer (Backman, 1998; Bell, 1995). Fördelar med enkät som metod är att 

påverkan från undersökaren undviks, ett större antal individer och ett större geografiskt 

område kan undersökas, resultaten är relativt lättbearbetade, alla deltagare får exakt samma 

frågor och känsliga frågor kan tas upp då anonymiteten kan vara nästintill total. Nackdelar 

med enkät som metod är till exempel ett större bortfall, följdfrågor och djupgående frågor kan 

ej tas upp och risk för missuppfattningar (Backman, 1998; Bell, 1995). Djupintervjuer hade 

kunnat användas som komplement till enkätmetoden (Bell, 1995), vilket dessvärre var 

omöjligt på grund av uppsatsens tidsmässiga begränsningar. I enkäten fanns emellertid ett 

antal öppna frågor där möjlighet fanns för deltagarna att utveckla sina svar. En annan svaghet 

i metoden är att deltagarna kan utifrån sina erfarenheter, förväntningar och aktuella 

sinnestämning vara olika motiverade till att svara på frågorna eller ha olika svårt att läsa och 

förstå frågorna, vilket kan påverka studiens giltighet (Ejlertsson, 2005). Att enkät valdes som 

metod för denna studie grundar sig till största del i önskan om att undersöka så många 

studenter vid olika lärosäten som möjligt på kort tid.  

 

Urval 

Valet av respondenter har stor betydelse för i vilken omfattning resultaten kan generaliseras 

till avsedd population (Bell, 1995). Urvalet var inte slumpmässigt (Azcel, 1999) utan byggde 

på en tanke om geografisk spridning, könsfördelning samt social bakgrund bland studenterna. 
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Geografisk spridning beaktades genom att tre av Sveriges största universitet i olika delar av 

landet valdes ut; Göteborg universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. 

Könsfördelningen beaktades genom val av program, där två program med så jämn fördelning 

mellan könen som möjligt valdes ut. De två utbildningsprogrammen var lärarprogrammet och 

läkarprogrammet, som är två av de mest jämnt könsfördelade (HSV, 2008). Att jämlikhet i 

könsfördelning önskades baseras på det faktum att kvinnor och män kan ha olika 

inställningar, förutsättningar, relationer och tankar kring hälsa (Engström, 1999; Flintoff & 

Scraton, 2001; Thomsson, 1999). Social bakgrund beaktades också genom 

utbildningsprogrammen då lärarprogrammet och läkarprogrammet representerar studenter 

från olika socioekonomisk bakgrund (HSV, 2008). Socioekonomisk bakgrund skapar olika 

förutsättningar för ett hälsosamt liv, där de från en lägre klass tycks besitta en sämre 

förutsättningar för en god hälsa (FHI, 2009a). Dessutom fanns en önskan att fånga den 

traditionella Campus-studenten vilket gjorde att urvalet fokuserade respondenter som var mitt 

i sin utbildning, det vill säga inte hade påbörjat mer yrkesrelaterad praktik som läkare eller 

lärare. Detta utfördes genom ett key informant urval (Gratton & Jones, 2004) där en klass från 

varje utbildningsprogram och universitet valdes ut. Ett key informant urval innebär att 

deltagarna väljs ut utifrån deras specialistkunskaper, särskilda position och/eller relevanta 

erfarenheter, vilket i detta fall var aktuell studietermin (Gratton & Jones, 2004).  

 

Enkätens utformning 

Den tidigare forskningen identifierar en rad områden kring studenters hälsa vilka har utformat 

webbenkätens frågor. Enkäten fokuserade på två frågeställningar där den ena syftade till att 

undersöka studenternas uppfattning om deras aktuella hälsa för att kunna jämföra den 

informationen mot den tidigare forskningen och på så sätt fungera som verifiering. Då den 

tidigare forskningen främst beskriver studenters levnadsvanor och livsstil fanns behov av att 

komplettera med empirisk kunskap om hur de undersökta studenterna själva upplevde sitt 

generella hälsoläge, vilket innebar frågor om just den upplevda hälsan (se fråga 6 och 7, 

bilaga 1). Syftet med en ytterligare undersökning var att verifiera den tidigare forskningen 

samt få en djupare förståelse och eventuellt nya uppgifter inom ämnet. I denna del fanns 

frågor som enbart verkade som verifieringsfrågor med syfte att jämföra med den tidigare 

forskningen (se fråga 6 och 7, bilaga 1). Det fanns även frågor som inte besvarades i den 

tidigare forskningen och som därmed syftade till att komplettera bilden av studenternas 

aktuella hälsoläge (se fråga 8-13, bilaga 1).  
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Den andra frågeställningen, som var huvudfrågeställningen, syftade till att undersöka vad 

studenter skulle vilja ha på en hälsowebbsajt samt om en sådan sajt skulle vara intressant. 

Utöver dessa finns ytterligare en kategori som bestod av generella frågor som fungerade som 

uppvärmningsfrågor (Bell, 1995) samt syftade till att kategorisera de deltagande utefter kön, 

lärosäte och utbildning. För fullständig enkät, se bilaga 1. Enkäten bestod främst av 

rangordningsfrågor och kategorifrågor men även ett par öppna frågor. Totalt bestod enkäten 

av 25 frågor vilket är på gränsen till för många frågor (Bell, 1995). I syfte att stärka studiens 

reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, och validitet, som innebär att undersökningen mäter 

vad som avses att mäta, gjordes en så kallad pilotenkät. Detta gjordes för att kontrollera att 

rätt frågor ställdes i förhållande till syfte, att enkäten är lätt att förstå samt att möjlighet fanns 

till att omformulera, ta bort eller lägga till frågor och på så vis minimera risken för mätfel 

(Bell, 1995). Pilotenkäten gjordes även för att kontrollera att genomförandet av enkäten inte 

tog för lång tid där 15 minuter sattes som maxgräns. Pilotenkäten skickades ut till fyra 

oberoende personer. Efter pilotenkätens testning omformulerades ett par frågor samt två 

frågor togs bort helt från enkäten.  

 

Genomförande 

Webbenkäten utformades i programmet Limesurvey och förmedlades via e-mail till berörda 

studenter. I mailet fanns ett följebrev (se bilaga 2) där mottagarna garanterades att studien 

följde Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet [VR], 2010) och informerades om 

chansen att vinna biobiljetter, sponsrade av uppsatsens uppdragsgivare SAIF, Sveriges 

Akademiska Idrottsförbund, vid svarande av enkät samt internetadressen till själva 

webbenkäten. E-mail-adresser till studenter har inhämtats via studievägledare, 

programansvariga och studentkårer. De utbildningar och lärosäten som inte gett ut e-mail-

adresser har vidarebefordrat meddelande och länk till studenterna. Webbenkäten skickades ut 

till 90 läkarstudenter och 65 lärarstudenter vid Uppsala universitet, 86 läkarstudenter och 27 

lärarstudenter vid Umeå universitet och 92 läkarstudenter och 171 lärarstudenter vid 

Göteborgs universitet. Av dessa 531 studenter svarade 98 studenter. Detta innebar att 40 av de 

263 lärarstudenter svarade och av de 268 läkarstudenter svarade 58. Ett påminnelse e-mail 

skickades ut ungefär fem till sju dagar efter första e-mailet, samt ytterligare ett påminnelse e-

mail ungefär fem dagar efter den första påminnelsen.  
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Tabell 1. Fördelning mellan utbildningsprogram och kön på de olika lärosätena, samt den totala 
fördelningen mellan universiteten på de deltagande studenterna gällande utbildningsprogram och kön. 
 

Basfakta och bortfallsanalys  

Det externa bortfallet blev 433 då utdelningen var 531 varav 98 studenter svarade vilket 

innebär en svarsfrekvens på 18,5 procent. Enkätstudien hade inget internt bortfall då samtliga 

deltagare svarade på alla frågor. Möjliga orsaker till den låga svarsfrekvensen kan förklaras 

med att studenter är stressade (SCB, 2007; SFS, 2006; Vaez, 2004), att studenterna inte såg 

någon egen vinning i att svara på enkäten eller på grund av avsaknad av relation till 

författaren av studien. En annan möjlig förklaring kan vara att en del studenter kan ha hoppat 

av kursen eller utbildningen, eller inte använder sin studentmail, varför mailet inte läses av 

studenten. Som tidigare nämnt skickades två påminnelsemail till studenterna. Hade studien 

löpt under en längre tidsperiod hade fler påminnelsemail kunnat skickas ut, vilket eventuellt 

hade kunnat öka svarsfrekvensen. En annan möjlig orsak till den låga svarsfrekvensen kan 

vara att enkäten var relativt lång med rangordningsfrågor vilket kräver att den svarande tänker 

efter lite extra samt att genomförandet tar lite längre tid. Det är av relevans att ta i beaktning 

den låga svarsfrekvensen då resultatet läses. Inga slutsatser kan dras då svarsfrekvensen är för 

låg men utifrån de som svarade kan vissa samband dras, vilka presenteras i resultatet.  

 

Analysmetod 

Enkätstudien och behandling av studiens resultat följer Vetenskapsrådets riktlinjer gällande 

forskningsetik (VR, 2010). Dock har etiken i undersökningen diskuterats med en person som 

sitter i etikprövningsnämnden vilket resulterat i beslutet att ingen etikprövning krävs. Vad det 

gäller konfidentialitetskravet (VR, 2010) så är det nästintill omöjligt att ta reda på vem som 

svarat på enkäten. Möjligtvis kan datorns IP-nummer spåras men detta säger inget om vem 

som satt vid datorn. Enkäten finns på Umeå universitets pedagogiska institutions server vilket 

innebär att endast ett fåtal kan ta del enkätresultaten. Informationskravet, vilket innebär att 

individen informeras om syfte och villkor (VR, 2010), har behandlats genom det följebrev 

Lärosäte Kön Läkarutbildningen Lärarutbildningen Totalt  
Kvinna 7 70 % 17 94 % 24 86 % 
Man 3 30 % 1   6 % 4 14 % 

 
Göteborg 

Totalt 10 36 % 18 64 % 28 29 % 
Kvinna 17 57 % 6 54 % 23 56 % 
Man 13 43 % 5 46 % 18 44 % 

 
Umeå 

Totalt 30 73 % 11 27 % 41 42 % 
Kvinna 10 56 % 9 82 % 23 68 % 
Man 8 44 % 2 18 % 18 32 % 

 
Uppsala 
 Totalt 18 62 % 11 38 % 29 29 % 
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som skickats via e-mail tillsammans med länken till webbenkäten (se bilaga 2). I detta 

följebrev har även samtyckeskravet (VR, 2010) berörts då enkäten är frivillig att besvara. 

Nyttjandekravet, vilket innebär att resultaten enbart skall verka i forskningsändamål (VR, 

2010), har också tagits till hänsyn då resultaten enbart används i uppsatsen och är inte 

tillgänglig för andra annat än som uppsatsform. Enkätens sammanställning gjordes 

automatiskt av programmet Limesurvey. Dessa siffror har kontrollerats manuellt genom 

miniräknare där varje siffra och procentenhet räknats ut av författaren. För att stärka 

reliabiliteten ytterligare utfördes samma statistikräkning som gjorts automatiskt via 

Limesurvey och manuellt av författaren genom programmet Excel. Diagrammen gjordes 

också i programmet Excel.  

 

 

Resultat och diskussion  

I det här avsnittet presenteras och diskuteras resultatet i textform samt i tabeller och diagram. 

Varje avsnitt innehåller resultat från enkäterna, analyser av resultatet samt kortare diskussion. 

Inledningsvis återfinns en sammanfattning av resultatet och avsnittet avslutas med en 

sammanfattande diskussion.  

 

Inledande statistik och information kring enkätdeltagande 

Av de som svarade var 67 procent kvinnor och 33 procent män. Nästan hälften av de 

studenter som svarade, 42 procent, läste vid Umeå universitet, medan 29 procent studerade 

vid Göteborg universitet och lika stor procentenhet studerade vid Uppsala universitet. 58 

studenter uppgav att de läste läkarprogrammet medan 40 studenter gick lärarprogrammet, 

vilket motsvarar procentsiffrorna 59 och 41 procent. Av de 58 läkarstudenterna var 34 

kvinnor och 24 män och av de 40 lärarstudenterna var 32 kvinnor och enbart 8 var män. Detta 

tyder på att läkarprogrammet har en mer jämlik könsfördelning jämfört med lärarprogrammet, 

vilket går i linje med uppgifter från HSV (2008). Dock är det av relevans att förtydliga den 

möjlighet att den fördelning som besvarat enkäten nödvändigtvis inte behöver representera 

den faktiska fördelningen på programmet. Det är av relevans att ta i beaktning den ojämna 

könsfördelningen bland de svarande studenterna, vilket kan verka missledande då resultaten 

presenteras i procent och diagram. Skillnaden kan verka stor i vissa fall då de beskrivs i 

procenttal trots att skillnaden i antal egentligen är liten, exempelvis två kvinnor mot en man.  
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Kön Läkarutbildningen Lärarutbildningen Totalt; båda 

utbildningsprogrammen 
Kvinnor 34 st 59 % 32 st 80 % 66 st 67 % 
Män 24 st 41 %   8 st 20 % 32 st 33 % 
Totalt: kvinnor och män 58 st 59 % 40 st 41 % 

Tabell 2. Könsfördelning på de deltagande studenterna mellan utbildningsprogrammen, samt det totala 
deltagandet mellan utbildningsprogrammen och mellan könen. 
 

Tyvärr har inga siffror funnits på könsfördelningen bland de 531 studenterna som mottog 

enkäten. Av dessa sex grupper, lärar- och läkarstudenter vid Göteborg, Umeå och Uppsala 

universitet, har fyra grupper fått tillgång till enkäten via en kontaktperson. Dessa 

kontaktpersoner, studievägledare, programansvariga och så vidare, har uppgett att den är 

ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män. De andra två grupperna fick tillgång till 

enkäten via ett e-mail sänt direkt från författaren till studien, vilken i sin tur fick e-mail 

adresserna i ett dokument utan namn, vilket innebar att könsfördelningen i dessa grupper inte 

gick att utläsa.  

 

Sammanfattning av resultat 

Svarsfrekvensen var låg, 18,5 procent, vilket begränsar generaliserbarheten. Dock kan lärdom 

fortfarande tas av denna uppsats som bygger på tidigare forskning kring studenters hälsa samt 

resultat av enkätstudien. Urvalet är gjort på så sätt att så stor del som möjligt av Sveriges 

studenter skall täckas genom att bägge könen är representerade, både högre och lägre 

socioekonomiska bakgrunder är representerade genom två olika utbildningsprogram samt ett 

större geografiskt område genom tre av landets största universitet i olika delar av Sverige. 

Dessa resultat ger, förutom ökad förståelse och lärdom kring studenters aktuella hälsoläge och 

behov, intressen och förutsättningar gällande hälsofrämjande arbete, en grund och framförallt 

anledning till att göra en större och mer omfattande undersökning.  

 

Generellt sett besitter studenter en god hälsa där merparten uppskattar den som god, dock 

anser en stor andel studenter att stress är en problematisk faktor som bringar ohälsa. 

Kvinnorna är det mindre gynnade könet i denna problematik då det är framförallt dessa som 

uppger sig lida av stress. Goda sociala relationer, en stressfri tillvaro och fysisk aktivitet anses 

vara de mest positivt påverkande faktorerna på hälsan, medan stress och oro över att inte 

räcka till och hinna med samt brist på fysisk aktivitet uppges vara de två faktorer som är de 

största orsakerna till ohälsa. Studenterna uppger sig intresserade av en hälsowebbsajt som 

syftar till att främja deras hälsa. Uppsatsens resultat visar på att studenterna troligen skulle 
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använda en sådan typ av webbsajt i syfte att förändra olika faktorer i sitt liv och på så sätt 

förbättra sin hälsa. Det finns ingen liknande hälsoinsats idag och uppsatsens resultat i 

kombination med tidigare forskning visar på att en hälsowebbsajt skulle vara en lämplig 

åtgärd i hälsoarbetet mot studenter. Detta är främst av anledningen att Internet skapar 

tillgänglighet (Johansson & Bjärehed, 2008; Korp, 2006). vilket passar den nya tidens 

studenter som är en betydligt bredare grupp med olika behov, intressen och förutsättningar 

(HSV, 2008). Det mest intressanta och relevanta ämnet på en hälsowebbsajt riktat mot 

studenter tycks vara tips och råd kring stress samt tips och råd kring fysisk aktivitet. 

Kvinnorna uppger sig mer intresserade av att lära sig hantera sin stress medan männen tycks 

mer intresserade av fysisk aktivitet, träning och motion. Studenterna anser också att det är av 

relevans att hälsowebbsajten uppfattas positiv och uppmuntrande och inte bringar dåligt 

samvete för att alla hälsoregler inte efterföljs. Denna sista reflektion är av stor vikt vid ett 

eventuellt skapande av en hälsowebbsajt och bör, enligt författaren, ligga till grund för 

innehåll, syfte och budskap.  

 

Studenternas upplevda hälsa  

De kompletterande frågorna om upplevd hälsa gav till största delen väntade svar, exempelvis 

att studenter besitter en god hälsa (Vaez, 2004) och att de kvinnliga studenterna mår sämre än 

de manliga. Detta ligger i linje med tidigare forskning och kan förklaras med att kvinnor i 

större utsträckning lider av stress, oro, ångest och prestationskrav. Även det faktum att 

kvinnor har sämre förutsättningar att påverka sin hälsa i positiv riktning kan ha en inverkan på 

den upplevda hälsan (Angold, 1999; Flintoff, Scraton, 2001; Hankin, 2007; Thomsson, 1999; 

Torsheim, 2005). Läkarstudenterna tycks må bättre än lärarstudenterna vilket också ligger i 

linje med tidigare forskning som visar på att den socioekonomiska bakgrund som studenterna 

har påverkar hälsan. Tidigare forskning visar på att de flesta läkarstudenter kommer från en 

högre socioekonomisk bakgrund medan lärarstudenter generellt sätt kommer från lägre 

socioekonomiska familjehem (HSV, 2008), där människor från en högre socioekonomisk 

bakgrund besitter en bättre hälsa (FHI, 2009a). Vad som också är relevant att belysa är att de 

studenter som kommer från lägre socioekonomiska förhållande mest troligt kommer att öka 

sina förutsättningar till en bättre hälsa genom sina studier på högskole- eller universitetsnivå 

då de genom detta genomför en klassresa uppåt (Engström, 1999). Generellt sett är, som 

nämnt, studenternas upplevda fysiska och psykiska hälsa god men det finns en relativt stor 

andel som skattar den lägre, vilket är oroväckande. Givetvis är det önskvärt att samtliga 

studenter skattar sin fysiska och psykiska hälsa som bra eller mycket bra. Tydliga skillnader 
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finns mellan könen där männen skattar sin hälsa högre än kvinnorna vilket därmed blir en 

könsfråga. Hälsa bör vara jämställd och lika självklar oavsett könstillhörighet. Detta gäller 

även yrkeskategori och därmed utbildningsprogram. Just strävan efter en jämställd och jämlik 

hälsa, oberoende av faktorer som till exempel kön, ålder och socioekonomisk bakgrund är en 

prioriterad politisk fråga och drivs framförallt av Folkhälsoinstitutet på uppdrag av 

Regeringen (FHI, 2009a).  

 

Den sammantagna bilden av upplevd hälsa, och de kompletterande frågorna vilka olika 

faktorer som påverkar hälsan mest positivt och mest negativt, är att de svarande i denna 

undersökning kan sägas motsvara den student som beskrivs av forskningen. Därmed kan 

också svaren kring webbsajten sägas vara relativt generaliserbara, att det studenterna i denna 

undersökning önskat kan antas gälla för relativt många av de svenska studenterna som läser 

kurser eller program på heltid på universitet eller högskola. 

 

Hälsowebbsajtens innehåll 

Denna del kommer att presentera enkätens andra del, studiens huvuddel, som handlade om 

vilket innehåll studenterna anser intressant och relevant på en hälsowebbsajt. Enkätresultaten 

diskuteras i relation till den tidigare forskningen, och skillnader i åsikter mellan könen 

presenteras.  

 

Stort intresse bland studenterna gällande hälsowebbsajten 

Nästan 75 % av studenterna anser att en hälsowebbsajt riktad mot studenter skulle vara 

intressant och att de troligen skulle använda sig av en sådan, medan ungefär 25 procent 

uppgav sig tveksamma till användandet av sajten. Andelen kvinnor som svarade ganska 

troligt eller mycket troligt var större än andelen män. Detta kan eventuellt förklaras med att 

kvinnorna är i större behov av att förbättra sin hälsa, då kvinnorna enligt tidigare forskning 

(Angold, 1999; Hankin, 2007; Torsheim, 2005) mår sämre än männen, och är därmed mer 

intresserade av en hälsowebbsajt. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att kvinnorna 

har sämre förutsättningar till en god hälsa på grund av de sociala konstruktioner som finns i 

samhället, (Flintoff, Scraton, 2001; Thomsson, 1999) vilket gör att de är mer intresserade av 

ett nytt verktyg, som dessutom är mer tillgängligt, som syftar till att bibehålla och öka hälsan. 

Dock är det relevant att poängtera att dessa skillnader är relativt små och att även männen 

visar på ett stort intresse för hälsowebbsajten.  
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Diagram 1. Procentuell fördelning studenternas intresse för hälsowebbsajten där studenterna fick frågan hur 
troligt det skulle vara att de använda sig av sajten. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de 
manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Stresshanterig och träningstips efterfrågas av studenterna  

De deltagande studenterna ombads att rangordna vad de helst skulle vilja ha på en 

hälsowebbsajt för studenter. De fick tio olika alternativ samt möjligheten att välja kategorin 

annat. Studenterna ombads sätta ett på den faktor de ansåg var mest intressant på en 

hälsowebbsajt, en tvåa på den näst mest intressant och så vidare. Tips och råd kring 

stresshantering och fysisk aktivitet angav studenterna som det mest intressanta på en 

hälsowebbsajt. Tips på goda matvanor var mycket intressant och även självhjälpsprogram 

tycktes intressant bland studenterna. Där fanns tydliga skillnaderna könen emellan, vilka går i 

linje med tidigare resultat från den tidigare forskningen. Kvinnorna ansåg att tips och råd om 

stress var det mest intressanta medan männen valde tips om fysisk aktivitet som mest 

intressant. Fler män än kvinnor ansåg även att tips om goda matvanor samt hälsorelaterade 

tester, såsom alkoholvanetest och kroppsvikttest var det mest relevanta på en hälsowebbsajt. 

Kvinnorna valde i större utsträckning än männen tips och råd kring lyckade studier och 

självhjälpsprogram som mest intressant på en hälsowebbsajt. Kvinnornas större intresse av 

lyckade studier samt självhjälp för stress, ångest, dåligt självförtroende och så vidare, tyder på 

ett samband med den tidigare forskningen som visar på att kvinnor har en sämre psykisk hälsa 

(Angold, 1999; Hankin, 2007; Torsheim, 2005). Det är av relevans att undersöka vad den 

totala målgruppen vill ha på en hälsowebbsajt men även könen för sig då kvinnor och män, 

som tidigare nämnt, har olika syn, åsikter, intressen, behov och förutsättningar kring hälsa 

(Angold, 1999; FHI, 2009a; Flintoff, Scraton, 2001; Hankin, 2007; Thomsson, 1999; 

Torsheim, 2005).  

 

Som tidigare nämnt har högskolorna och ansvaret för att studenterna skall ha tillgång till 

hälsovård och erbjuder detta i form av studenthälsan (Kakabaveh, 2009; SFS, 2002), där 
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utbud skiljer sig åt mellan skolorna och orterna. Studenthälsan arbetar både med fysisk och 

psykisk behandling och de flesta studenthälsor har en acceptabel väntetid på några dagar till 

tre veckor (SFS, 2002). Ett rimligt förslag på en åtgärd är att utöka studenthälsans verksamhet 

samt synliggöra dess existens bland studenterna. Då många unga efterfrågar anonymitet 

(Johansson & Bjärehed, 2008) kan hjälp via telefon eller Internet vara aktuella insatser. Detta 

kan vara genom samtal med kuratorer eller psykologer via telefon eller Internet, eller 

självhjälpsprogram via Internet. 

 

 
Diagram 2. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de manliga 
studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Studenterna vill lära sig mer om fysisk aktivitet 

Vad som skulle vara ett intressant och relevant innehåll på hälsowebbsajten för studenterna 

baseras också på tidigare forskning där följande faktorer tycktes viktiga; fysisk aktivitet, 

matvanor, stress, alkohol, ekonomi, studier och relationer. Studenterna ombads att rangordna 

relevansen av olika alternativ gällande varje faktor, exempelvis vad de ansåg mest relevant 

om fysisk aktivitet på en hälsowebbsajt. Det alternativ som flest studenter ansåg mest relevant 

på en hälsowebbsajt gällande fysisk aktivitet var tips om fysisk aktivitet som exempelvis hur 

man kan träna gratis, vart det billigaste gymmet finns och hur man ökar i muskelmassa eller 

minskar i kroppsvikt. Näst flest studenter ansåg att information om fysisk aktivitet, motion 

och träning, såsom hur kroppen påverkas och varför det är bra att träna, var viktigast. Tredje 

vanligast var artiklar och ny forskning om fysisk aktivitet, träning och motion. Liten skillnad 

går att utläsa mellan könen där fler män än kvinnor ansåg dessa tre alternativ som mest 

0  5  10  15  20  25  30  35 

Tips om fysisk aktivitet 
Tips om matvanor 

Alkoholvanor 
Tips kring ekonomi 

Tips och råd kring stress 
Självhjälpsprogram 

Hälsorelaterade tester 
Tips för lyckade studier 

Tips om skapande av nya relationer 
Länkar till webbsajter 

Annat 

Totalt 

Män 

Kvinnor 



 

19 
 

relevanta medan fler kvinnor än män valde bilder och filmklipp som visar utförande av olika 

träningsövningar. Utifrån denna statistik tycks studenterna finna information kring fysisk 

aktivitet, träning och motion som mest intressant, i form av tips och råd och vetenskapliga 

fakta. Det är rimligt att dra slutsatsen att intresset finns bland studenterna att öka kunskaperna 

kring fysisk aktivitet, både i teorin och i praktiken. En stor andel studenter, nästan 20 procent, 

angav fysisk aktivitet som den absolut mest positiva påverkande faktorn gällande hälsan och 

hela 15 procent ansåg att brist på fysisk aktivitet var den faktor som påverkar hälsan mest 

negativt. Nästan 30 procent av studenterna angav fysisk aktivitet den faktor de borde förändra 

för att förbättra sin hälsa. Andelen som ansåg att fysisk aktivitet var det viktigaste för hälsan 

var större bland männen än kvinnorna där fler män än kvinnor ansåg att fysisk aktivitet är den 

mest positivt påverkande faktorn samt att det är just den faktorn de borde förändra för att öka 

sin hälsa. Detta mönster går även att utläsa i diagram 3 nedan där fler män tycks intressera sig 

av information, tips och fördjupade kunskaper om fysisk aktivitet. Trots detta är det just 

männen som har en mer stillasittande fritid (FHI, 2009a). 

 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande fysisk aktivitet på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna 
och de manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Tips på hur man handlar billigt men nyttigt efterfrågas 

På frågan vad studenterna helst skulle vilja ha på en hälsowebbsajt kring ämnet kost uppgav 

27 procent att tips kring kost, till exempel hur man handlar billigt men nyttigt, som det mest 

intressanta alternativet. 21 procent angav recept på enkel, billig och nyttig mat som den mest 

relevanta faktorn, medan 20 procent angav information kring kost och dess påverkan på 

kroppen och hjärnan och varför vi bör äta näringsriktigt. Männen tycks vara mer intresserade 

än kvinnorna av information kring kost och dess påverkan medan fler kvinnor än män uppger 

sig intresserade av recept på billig, enkel och nyttig mat. Fler män än kvinnor ansåg att goda 
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matvanor var den mest positivt påverkande faktorn samt att dåliga matvanor vad den mest 

negativt påverkande faktorn och andelen som uppgav att ämnet kost var mest relevant på en 

hälsowebbsajt var större bland männen än bland kvinnorna (se diagram 2). Trots detta var det 

färre män än kvinnor som ansåg att förbättrade kostvanor var den viktigaste faktorn att 

förändra för att öka sin hälsa. Att män visar större intresse för att öka sina kunskaper kring 

kost kan ses som positivt då männen tycks äta mindre näringsriktigt enligt den tidigare 

forskningen, ofta mer kaloririkt och mindre grönsaker och frukt, än vad kvinnorna gör (FHI, 

2009a).  

 
Diagram 4. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande kost och goda matvanor på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga 
studenterna och de manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

De manliga studenterna vill ha tips på hur man dricker lagom 

Om alkohol skulle vara ett ämne på hälsowebbsajten anser flest studenter, 44 procent, att 

information om alkohol och dess påverkan på kroppen, hjärnan, träning och studier som den 

mest relevanta faktorn. Näst flest studenter, 23 procent, ansåg att tips på hur man dricker 

lagom mycket alkohol och hur man slipper baksmällan var mest intressant. Tydliga skillnader 

i vad som skulle vara mest intressant om alkohol på en hälsowebbsajt fanns mellan könen där 

dubbelt så många män som kvinnor ville lära sig hur man dricker lagom medan fler kvinnor 

än män ansåg att länkar och telefonnummer för den som behöver hjälp och 

självhjälpsprogram var viktigast. Tidigare forskning visar på att studenter, framförallt 

manliga, ligger i riskzonen för att bli alkoholister (FHI, 2009a; Ståhlbrandt, Johnsson, & 

Berglund, 2007; Sundbom, 2003). Enkätresultaten visar på att studenterna inte anser sig ha 

några problem med alkohol eller att deras drickande skulle påverka hälsan negativt då väldigt 

få studenter lyfter alkohol som det mest relevanta ämnet på en hälsowebbsajt (se diagram 2). 

Dock anser 34 procent av männen att det som vore mest relevant på en hälsowebbsajt om 

alkohol är tips på hur man lär sig att dricka lagom, vilket skulle kunna tolkas som att det finns 

en viss problematik gällande alkohol bland studenter.  
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En av de insatser som tycks fungera bäst i kampen mot riskabla alkoholvanor är 

alkoholvanetest (FHI, 2009b; 2009c; 2010). Detta är en åtgärd som rimligen borde kunna 

utvecklas genom att fler studenter får tillgänglighet till testet vilket bäst görs via Internet 

(Johansson, Bjärehed, 2008). Ett rimligt förslag är att utveckla testet så att efter att studenten 

har fyllt i sina svar så får denna, förutom en jämförelse med hur andra dricker, en jämförelse 

med vad som är ”normalt” drickande och vad som klassificeras som riskabelt alkoholintag. 

Efter testet skulle studenten även kunna få möjlighet att ta del av kort och koncist information 

om alkohol och dess negativa konsekvenser. En annan åtgärd skulle vara att höja priserna på 

alkohol på studentpubarna samt begränsa studentpubarnas utbud exempelvis antal öppna 

veckokvällar. 

 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande alkohol på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de 
manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Studenter vill ha hjälp med prisjämförelser 

De flesta studenter, 34 procent, ansåg att prisjämförelser på exempelvis mobilabonnemang, 

mataffärer och träningsanläggningar var det mest intressanta alternativet gällande ämnet 

ekonomi. Näst mest intressant uppgavs tips på hur man får pengarna att räcka till som hur 

man handlar billigt och hur man kan spara på elkostnaderna som den viktigaste faktorn på en 

hälsowebbsajt gällande ekonomi. Den tidigare forskningen visar på att den begränsande 

ekonomin påverkar studenterna negativt och är en av de största orsakerna till negativ stress 

(SCB, 2007; SFS, 2009; Vaez, 2004). Få studenter anser att en balanserad ekonomi är det 

viktigaste för en god hälsa men fem procent anser ändå att ekonomi är det ämnet som är 

absolut viktigast på en hälsowebbsajt (se diagram 2). Detta tyder på att studenterna inte ser ett 

omedelbart samband mellan ekonomi och hälsa, vilket tyder på att studenterna inte involverar 

ekonomi i uppfattningen om vad hälsa är.  
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Förslag på åtgärder gällande studenternas bristande ekonomi är exempelvis en ytterligare 

höjning av studiemedlet, framförallt gällande bidragsdelen, skulle mest troligt påverka 

studenters ekonomiska situation till den bättre. Detta skulle mest troligt minska stressen över 

ekonomin, vilket skulle kunna resultera i bland annat bättre matvanor och sjukvårdsbesök 

(SCB, 2007) vilket skulle främja studenters hälsa. Rimligen skulle fler ha möjligheten att 

välja bort extra jobb som påverkar studierna negativt, vilket i sin tur skulle leda till bättre 

studieresultat och fler examinerade på kurserna. En annan rimlig åtgärd skulle kunna vara att 

studenterna fick tips och råd om hur de skall planera sina ekonomiska utgifter. Exempel på 

detta kan vara hur de handlar billig men näringsrik mat, hur de kan aktivera sig fysiskt 

exempelvis genom träning utan att lägga pengar på träningskort, hur de kan minska på 

telefon- och elräkningar och hur de kan tjäna lite extra pengar utan att behöva lägg ner för 

mycket tid på arbete. Denna information skulle förmedlas via Internet grundat på att Internet 

är den vanligaste informationskällan bland unga svenskar (Johansson, Bjärehed, 2008). En 

annan möjlig åtgärd skulle vara att sänka hyrorna på studentbostäderna då många studenter 

oroar sig över sina bostadshyror samt anser sig ha för höga hyror (SCB, 2007). 
 

 
Diagram 6. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande ekonomi på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de 
manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Studenterna vill ha tips kring stresshantering 

Stress tycks vara det största hotet mot en god hälsa bland studenterna. Detta antagande 

grundas på tidigare forskning som visar på att majoriteten av studenterna lider av 

stressrelaterade symtom (SCB, 2007; SFS, 2006; Vaez, 2004). Nästan hälften av studenterna 

angav stress som den faktor de ansåg sig vilja, eller borde, förändra för att förbättra sin hälsa 

och hela 26 procent ansåg att ämnet stress var det mest intressanta och relevanta på en 

hälsowebbsajt. Det innehåll flest studenter, 59 procent, ansåg mest relevant på en 

hälsowebbsajt gällande stress var tips kring stresshantering, hur negativ stress undviks och 

hjälp med planering av tid. Näst flest studenter uppgav information om stress och dess fysiska 

och psykiska påverkan som mest relevant. Den största könsskillnaden återfanns i alternativet 

0  5  10  15  20  25  30  35  40 

Tips på hur du får pengarna att räcka till 
Prisjämförelser 

Hjälp med ekonomisk planering 

Länkar till bemanningsföretag och 
arbetsförmedlingen 

Annat 

Totalt 

Män 

Kvinnor 



 

23 
 

tips kring stresshantering där fler kvinnor än män uppgav detta som det mest intressanta på 

sajten. Att fler kvinnor väljer alternativet som handlar om hjälp med att hantera sin stress kan 

ha ett samband med det faktum att fler kvinnor än män uppger sig lida av stress (Angold, 

1999; Hankin, 2007; Torsheim, 2005). Detta mönster går även att utläsa i studenternas 

enkätsvar (se diagram 2) där en större andel kvinnor än män anser sig behöva minska stressen 

för att förbättra sin hälsa samt att fler kvinnor anser att ämnet stress är det mest relevanta på 

en hälsowebbsajt.  

 
Diagram 7. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande stress på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de 
manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

De kvinnliga studenterna vill prestera bättre i skolan 

Tio procent av studenterna angav stress och oro över studier som den faktor som påverkar 

hälsan mest negativt. Nio procent av kvinnorna angav denna faktor som den viktigaste 

förändringsfaktorn i syfte att förbättra hälsan medan siffran bland männen var sex procent. Att 

kvinnor oroar sig och lider av negativ stress i större utsträckning än männen uppvisar även 

den tidigare forskningen (Angold, 1999; Hankin, 2007; Torsheim, 2005). Detta kan vara en 

förklaring till de stora skillnaderna mellan könen gällande innehåll på hälsowebbsajten 

rörande studier. Majoriteten av kvinnorna, 64 procent, uppgav att tips för att lyckas med 

studierna var den mest relevanta faktorn, medan enbart 44 procent av männen angav detta 

alternativ. Detta kan tolkas som att kvinnor, i större utsträckning än män, vill prestera bättre 

och att de eventuellt inte upplever sig tillräckligt duktiga som det är. Denna teori går i linje av 

den tidigare forskningen som nämns ovan. Nästan lika många män, 40 procent, som uppgav 

tips för lyckade studier som det mest relevanta alternativet angav information kring olika 

faktorers påverkan på studierna.  
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Diagram 8. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande studier på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och de 
manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Studenterna vill ha hjälp med att få sina relationer att fungera 

Den absolut vanligaste positiva faktorn studenterna ansåg viktigaste gällande en god hälsa var 

goda sociala relationer. Den totala andelen som uppgav detta var 34 procent. Andelen kvinnor 

som angav denna faktor var 36 procent jämfört med männen vars andel var 28 procent. 

Kvinnorna ansåg även i större utsträckning än männen att ensamhet och saknad av vänner och 

familj var den faktor som påverkade hälsam mest negativt. Elva procent av studenterna 

uppgav att fler och/eller bättre relationer skulle påverka hälsan i positiv riktning. På frågan 

vad studenterna helst skulle vilja ha på en hälsowebbsajt gällande relationer angav störst 

andel studenter alternativet tips på hur man får relationer att fungera. Detta stämmer överens 

med den tidigare forskningen som visar på att hela 40 procent av studenterna uppger att de 

finner det svårt att kombinera studierna med privatliv och att den största anledningen till att 

hoppa av skolan är av relationskaraktär. Många studenter uppger även att de har minst en 

relation som påverkar dem, och studierna, negativt (SCB, 2007; Vaez, 2004). Näst störst 

andel studenter ansåg att tips kring jobbsökande var det mest relevanta. Andelen kvinnor, 29 

procent, som uppgav tips kring jobbsökande som det mest relevanta var något större än 

andelen män som var på 19 procent. Denna könsskillnad skulle kunna gå att förklara med de 

enkätresultat där fler kvinnor oroar sig inför framtiden.  

 

0  10  20  30  40  50  60  70 

Olika faktorers påverkan på studier 

Tips för lyckade studier 

Artiklar och ny forskning 

Annat 

Totalt 

Män 

Kvinnor 



 

25 
 

 
Diagram 9. Procentuell fördelning mellan de olika svarsalternativen gällande frågan vad studenterna finner 
mest intressant gällande relationer på en hälsowebbsajt. Staplarna representerar de kvinnliga studenterna och 
de manliga studenterna samt den totala andelen, dvs. både kvinnor och män. 
 

Studenterna vill ha en positiv sajt som inte skapar dåligt samvete 

Studenterna fick möjlighet att ange om det var något annat de ansåg intressant och relevant på 

en hälsowebbsajt som inte tagits upp i enkätfrågorna. Ungefär 20 procent angav förslag på 

innehåll varav drygt fem procent var av sådant slag som tagits upp i enkätfrågorna. 

Diskussionsforum var ett förslag som kom från flera studenter likaså möjligheten att föra 

träningsdagbok. Ett flertal studenter efterlyste en mer djupgående sida där varje ämne berörs 

på ett mer djupgående och mer omfattande plan då dessa anser att hälsowebbsajter ofta är för 

ytliga. Information, tips och råd kring ätstörningar och sömnsvårigheter, möjlighet till att 

ställa frågor till en psykolog, sex och samlevnad och möjlighet för studenter att byta och sälja 

studentlitteratur var andra alternativ. Även hälsofrämjande faktorer för själen togs upp såsom 

recept på god mat, tips på vackra naturområden och tips på litteratur och film angavs av 

studenterna. Ett flertal studenter poängterade vikten av att hälsowebbsajten är positiv och 

peppande, och inte bidrar till att skapa dåligt samvete. Att några studenter betonade vikten av 

att webbsajten skall uppfattas som kravlös är intressant då det tyder på att dessa reflekterat 

över den tvåsidiga hälsodebatt som kan uppfattas i vårt samhälle, vilken även Korp (2006) 

belyser. Korp menar på att det finns en risk med att använda sig av Internet som ett verktyg i 

hälsoarbete då Internet kan bidra till en snedvriden hälsosyn vilket kan leda till ökad ångest 

och sämre hälsa (Korp, 2006). Just en ökad ångest, och därmed sämre hälsa, kan tyckas vara 

det de studenter som visade på en viss oro för en hälsowebbsajt menade.  
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Sammanfattande diskussion  

Det tyder på att hälsowebbsajten skulle kunna vara en lämplig insats i hälsoarbetet mot 

studenter. Denna slutsats dras då enkätstudiens resultat visar på att studenterna själva finner 

intresse och behov av sajten samt att en insats som vänder sig till samtliga studenter, oavsett 

livssituation, saknas. Enkätsvarens resultat har tydliga samband med den tidigare forskningen 

och de största hoten mot studenters hälsa tycks vara stressen. Denna stress tycks vara relativt 

omfattande, det vill säga innehålla stress och oro över flera olika faktorer såsom studier, 

framtid, ekonomi, tidsbrist och olika sorters krav. Stressen är en central faktor både i den 

tidigare forskningen och i resultaten från enkätsvaren. En hälsowebbsajt skulle kunna minska 

stressen bara genom att vara en webbsajt. Med detta menas det faktum att studenten, i och 

med sajten, slipper leta reda på telefonnummer, internetadresser eller googla fram olika 

funderingar kring saker och ting som påverkar dennes livssituation. Sajtens huvudsyfte är att 

underlätta studentens liv och samtidigt uppmuntra och hjälpa till ett mer hälsosamt liv. 

Exempelvis skulle sajten innehålla telefonnummer och internetadresser till olika ställen där 

hjälp finns att få, såsom sjukhus, vårdcentral, studenthälsan, arbetsförmedling, 

bemanningsföretag, friskvårds- och idrottsanläggningar, ekonomisk rådgivning och så vidare. 

Då många studenter uppger att de lider av stress och önskar att de kunde hantera sin stress på 

ett bättre sätt skulle just information kring hjälp vara aktuellt på webbsajten. Förutom 

telefonnummer till kuratorer och psykologer skulle exempelvis tips för stresshantering, 

självhjälpsprogram och tips kring tidsplanering vara relevanta ämnen på sajten. Även 

information kring stress, dess påverkan på kroppen och hjärnan, hur negativ stress undviks 

och att det är fullt normalt att lida av stress vara relevant då ökad kunskap och förståelse leder 

till förbättrad möjlighet till förändring. Det är även av relevans att belysa problematiken men 

också lugna studenten om att det är normalt och att denne inte är ensam om att känna som den 

gör. Goda och fungerande sociala relationer var också en central faktor i enkätresultaten där 

studenterna uppgav denna som mest positiv påverkande. Många studenter uppgav dock att de 

led av ensamhet och många efterfrågade tips och råd kring relationer, exempelvis hur 

relationer vårdas och stärks och hur och var nya relationer skapas. Kring detta ämne skulle 

bland annat tips och råd från kompetenta rådgivare kunna vara aktuellt, tips på vart studenten 

kan knyta nya kontakter och länkar och telefonnummer till olika idrottsföreningar, 

fritidsklubbar, studiecirklar och agendan för studentföreningarnas händelser.   

 

Den största delen av enkätresultaten kring studenternas aktuella hälsoläge gick i linje med den 

tidigare forskningen och kan därmed ses som verifierat material. En del av frågorna syftade 
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också till att verifiera den tidigare forskningen, vilket det till stor del gjorde. Exempel på detta 

är studenters upplevda negativa stress och att kvinnor mår sämre än män. Dock visade 

enkätresultaten även på uppgifter som gick emot den tidigare forskningen. I enkäten fanns, 

förutom frågor som syftade till att verifiera, frågor som syftade till att fördjupa och 

komplettera den tidigare forskningen. I den tidigare forskningen tar riskabla alkoholvanor stor 

plats och beskrivs som ett av de absolut största hoten mot studenters hälsa. Mycket forskning 

och ett flertal åtgärder har gjorts på området (FHI, 2009a; 2009c; 2010; Ståhlbrandt, 

Johnsson, & Berglund, 2007; Sundbom, 2003). Dock tycks studenterna själva inte anse 

alkoholkonsumtionen som ett hot mot hälsan. Ett annat område som berörs mycket i den 

tidigare forskningen är studenternas bristfälliga ekonomi. Detta tycks vara en stor problematik 

bland studenterna som leder till stress och ohälsa (SCB, 2007; SFS 2009; Vaez, 2004). Även 

på detta område har åtgärder gjorts för att minska problematiken och förslag på åtgärder har 

framförts (Kakabaveh, 2009; Regeringskansliet, 2009a; Regeringskansliet, 2009b; SFS, 

2006). Dock är ekonomin inte något som studenterna lägger någon vidare tyngd på i 

enkätundersökningen. Att studenterna inte ser ekonomin som ett stort hälsohot tyder på att 

studenterna inte involverar ekonomi i uppfattningen om vad hälsa är, vilket nämnts tidigare.  

 

Det är av stor relevans att hälsowebbsajten uppfattas positiv och uppmuntrande och inte 

skapar känslor av dåligt samvete eller ångest, då detta skulle kunna leda till ohälsa (Korp, 

2006), såsom många uppfattar merparten av de hälsoinriktade webbsajter som redan finns 

idag. Hälsa handlar inte om att gå ner i vikt, att utföra yoga varje dag eller att inte äta 

kolhydrater. Hälsa handlar om att må bra, både i kroppen och i själen. Studenterna uppgav 

visserligen fysisk aktivitet som en positivt påverkande hälsofaktor och en andel studenter 

ansåg sig behöva öka den fysiska aktiviteten för att uppnå en bättre hälsa. Dock visar 

forskning (Löfgren, 2001), även om det inte finns så många studier på det, att studenter rör på 

sig. En människas hälsa påverkas absolut av graden av fysisk aktivitet (Jonsdottir & Ursin, 

2008), men bör inte vara det centrala på hälsowebbsajten för studenter. Handlar sajten för 

mycket om hur, var, vad och varför studenten ska träna finns risken för upplevd stress och 

ångest över att denne inte tränar. Sajten skall absolut innehålla ämnet fysisk aktivitet, då 

studenterna själva efterfrågar detta men även för att det är en hälsofaktor, men bör presenteras 

och beröras på ett uppmuntrande, positivt och lockande sätt. Information kring hur 

viktnedgång nås genom träning eller hur farligt det är att inte träna bör presenteras på ett 

positivt sätt som inte leder till att studenten känner krav. Detta gäller samtliga faktorer på 

webbsajten, det vill säga likväl ekonomi som matvanor. Om studenten exempelvis inte lever 
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en aktiv livsstil och inte heller är intresserad av att förändra just denna faktor skall studenten 

kunna använda sig av sajten, kanske för att få hjälp med stress då det är den faktor studenten 

vill förändra, utan att ångest och dåligt samvete skapas hos studenten på grund av att 

studenten inte tränar.  

 

Detta är problematiskt och svårt men otroligt viktigt för att insatsen skall nå sitt syfte, det vill 

säga en bibehållen och ökad hälsa bland studenterna. Samtliga hälsohot bör finnas på sajten 

men de bör presenteras på så sätt att studenten får en positiv och entusiastisk inställning till 

förändring, istället för en motsträvig förändring baserad på dåligt samvete och ångest. Då 

Sveriges studenter idag är en betydligt mer spridd grupp med olika behov, intressen och 

förutsättningar bör webbsajten göras omfattande där så många olika faktorer och ämnen som 

kan påverka studenternas hälsa finns med. Detta kräver därmed ytterligare undersökning och 

analysering kring vilket innehåll webbsajten bör ha och hur detta innehåll skall presenteras 

och förmedlas. Som avslutande ord anser författaren att denna studie visar på ett stort intresse 

och en tung relevans av en hälsowebbsajt. Författaren anser även att ytterligare studier i form 

av enkätstudier eller liknande bör utföras för att stärka det påstående om att studenterna vill 

ha, och är i behov av, sajten samt få en ännu bättre uppfattning om vad sajten skall innehålla. 
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Bilaga 1 - Webbenkät 
 
 
Vad vill du ha på din hälsowebbsajt? Svara och vinn en biobiljett! 
  
Hej! Mitt namn är Elin Pettersson och jag skriver min examensuppsats vid Umeå universitet i 
idrottspedagogik för SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Jag skulle behöva din hjälp för att på 
bästa sätt kunna besvara min uppsats syftesfråga, vilken är "vad vill studenter ha på en 
hälsowebbsajt?". Jag skulle vara mycket tacksam om du ville ta dig 10 minuter och fylla i denna enkät! 
 
Du som fyller i enkäten är med i utlottningen av biobiljetter sponsrade av SAIF! Fyll i namn och e-mail 
adress under fråga D i kategorin "generella frågor" om du vill vara med i utlottningen!  
 
Inledning 
Denna enkät är ett verktyg i en examensuppsats för att undersöka vad studenter skulle vilja ha på en 
hälsowebbsajt i syfte att förbättra och bibehålla deras hälsa.  
 
För mer information om Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet, besök: www8.pedag.umu.se/utbildning/IVP-
programmet/ 
För mer information om SAIF, Sveriges Akademiska idrottsförbund, besök: www.saif.se 
 
 
 
Generella frågor 
 
 
1  Kön?  
 
Välj bara en av följande: 
A.  Kvinna 
B.  Man 
 
 
2  Vilket universitet studerar du vid? Obs! Det har varit lite tekniska problem med denna fråga, så   
    om det inte går att välja ditt universitet, gå vidare till nästa fråga! 
 
Välj bara en av följande: 
A.  Linköping universitet 
B.  Göteborg universitet 
C.  Umeå universitet 
D.  Uppsala universitet 
E.  Lund universitet 
 
 
3  Vilket utbildningsprogram går du? Obs! Kontrollera att du väljer rätt utbildning!   
 
Välj bara en av följande: 
A.  Läkarprogrammet 
B.  Lärarprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Frågor kring din hälsa 
Dessa frågor är helt frivilliga, men uppskattas mycket om de besvaras!  
 
 
6  Hur upplever du din aktuella fysiska hälsa?  
 
Välj bara en av följande: 
A.  Mycket dålig 
B.  Dålig 
C.  Medelmåttig 
D.  Bra 
E.  Mycket bra 
 
 
7  Hur upplever du din aktuella psykiska hälsa?  
 
Välj bara en av följande: 
A.  Mycket dålig 
B.  Dålig 
C.  Medelmåttig 
D.  Bra 
E.  Mycket bra 
 
 
8  Rangordna hur du upplever att följande faktorer påverkar din hälsa (fysiska och  
    psykiska) negativt, där ett (1) står för mest negativt och tio (10) står för minst negativt!  
 
A.   Stress, oro och ångest över studierna. 
B.   Stress, oro och ångest över ekonomin. 
C.   Stress, oro och ångest över framtiden. 
D.   Stress, oro och ångest över att inte räcka till, att inte duga, att inte hinna med etc. (studier, vänner, 

familj, fritid, kärleksrelationer osv.) 
E.   Ensamhet, saknad av vänner, familj, sociala relationer, vantrivsel. 
F.   Brist på fysisk aktivitet (träning, motion, idrott etc.) 
G.   Brist på goda kostvanor (för mycket onyttigt, för lite riktig lagad mat etc.) 
H.   För hög alkoholkonsumtion (för ofta, för stor mängd etc.) 
I.   Psykosomatiska besvär (huvudvärk, magont, sömnsvårigheter etc.) 
J.   Annat. 
 
 
9  Om du valt "annat" som ett av de fem viktigaste, vad innefattar det? Beskriv vad du menar!  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
10 Rangordna hur du upplever att följande faktorer påverkar din hälsa positivt (fysiska och  
    psykiska), där ett (1) står för mest positivt och tio (10) står för minst positivt!  
 
A.   Fysisk aktivitet (träning, motion, idrott, att röra på sig etc.) 
B.   Goda kostvanor (äta regelbundet, undvika eller begränsa onyttigheter, äta näringsriktigt och 

hemlagat etc.) 
C.   Låg eller begränsad alkoholkonsumtion (dricka sällan och/eller lite). 
D.   Lugn och harmonisk tillvaro utan negativ stress. 
E.   Sociala relationer, goda familje- och vänskapsrelationer, fungerande socialt nätverk etc. 
F.   Balanserad ekonomi där inkomst och utgifter fungerar, där pengarna räcker till. 
G.   Psykiskt välmående utan känslor av att inte duga eller räcka till, oro och ångest, depression etc. 
H.   Fungerande studiesituation (frånvaro av negativ stress och oro, klarar av studierna, trivsel etc.) 
I.   Fysiskt välmående utan huvudvärk, magont, sömnsvårigheter etc. 
J.   Annat. 
 
 



 

 
 

11  Om du valt "annat" som ett av de fem viktigaste, vad innefattar det? Beskriv vad du menar!  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
12  Vad skulle du vilja förändra, eller tror du att du borde förändra, för att förbättra din hälsa?  
      Rangordna alternativen där ett (1) är mest viktigt och sju (7) är minst viktigt! Även om du 
anser dig må bra så kanske det finns något du tror skulle göra att du mådde ännu bättre! 
 
A.   Öka den fysiska aktiviteten (motionera/träna/idrotta mer, röra på sig mer, ökad vardagsmotion etc.) 
B.   Förbättra matvanorna (äta mer regelbundet, minska onyttigheter, äta riktig lagad mat oftare, äta 

mer näringsriktigt etc.) 
C.   Minska alkoholkonsumtionen (dricka mer sällan och/eller mindre mängd). 
D.   Bli bättre på att planera ekonomin (slippa stress och oro över ekonomin, få pengarna att räcka till). 
E.   Minska den generella stressen och oron (att räcka till, att duga, att få tiden att räcka till etc.) 
F.   Få fler eller bättre sociala relationer (vänner, familj, bekanta, kärleksrelationer etc.) 
G.   Annat. 

 
 
13  Om du valt "annat" som ett av de fyra viktigaste, vad innefattar det? Beskriv vad du menar!  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
 
Vad vill du ha på en hälsowebbsajt för studenter? 
Dessa frågor är avgörande för att uppsatsens syfte skall kunna besvaras! Tack för att du tar dig tid 
och fyller i! 
 
 
14  Vad skulle du finna intressant på en hälsowebbsajt som syftar till att bibehålla och öka  
      studenters hälsa? Rangordna alternativen där ett (1) står för mest intressant och elva (11)  
      står för minst intressant!   Tänk dig en webbsajt där du som student kan gå in få och då och få  
      tips, råd, information osv. för att kunna förbättra din fysiska och psykiska hälsa för att din tillvaro  
      som student skall bli så bra som möjligt!  
 
A.   Tips om fysisk aktivitet (övningar att göra hemma, hur du kan träna utan att köpa gymkort, varför 

man ska träna etc.) 
B.   Tips om goda matvanor (hur du handlar billig men nyttig mat, recept på billig och nyttig mat, hur 

man äter för att behålla vikten etc.) 
C.   Alkoholvanor (information om hur alkohol påverkar kroppen, studierna, träningen, tips på hur du 

dricker lagom och slipper baksmällan etc.) 
D.   Tips om hur du får pengarna att räcka till (lära dig att planera din ekonomi, tips på hur man kan 

handla billigt etc.) 
E.   Tips och råd kring stress (tips på stresshantering, lära dig att planera din tid, självhjälpsprogram 

ex. KBT, kontaktnummer för professionellt stöd etc.) 
F.   Självhjälpsprogram (för dåligt självförtroende, ångest och oro, depression etc.) 
G.   Tester (testa om du äter hälsosamt, om du tränar tillräckligt, om du dricker för mycket alkohol etc.) 
H.   Tips och råd för lyckade studier (hur du pluggar till en tenta på bästa sätt, vad du bör tänka på, vad 

som kan underlätta etc.) 
I.   Tips om vart du kan hitta nya vänner och skapa nya relationer. 
J.   Länkar till viktiga webbsajter såsom transport, träningsanläggningar, studentsidor, sjukhus etc. 
K.   Annat. 
 
 
15  Om du valt "annat" som ett av de 6 mest intressanta, vad innefattar det? Beskriva vad du  
      menar!  
 
Skriv ditt svar här:  
 



 

 
 

16  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande fysisk aktivitet? Rangordna  
      alternativen är ett (1) är mest relevant och fem (5) är minst relevant! Om du inte tycker att  
      fysisk aktivitet är relevant på webbsajten så går du vidare till nästa fråga!  
 
A.   Information om fysisk aktivitet, träning, motion etc., påverkan på kroppen, varför det är bra att 

träna etc. 
B.   Tips om fysisk aktivitet, ex. hur du kan träna utan att köpa gymkort, hur du ökar i muskelmassa 

eller minskar i vikt, vart du hittar det billigaste träningsstället etc. 
C.   Artiklar om fysisk aktivitet, ny forskning kring träning och motion etc. 
D.   Länkar till träningsställen, andra webbsajter med fokus på träning etc. 
E.   Bilder och filmer som visar hur man utför olika övningar, ex. bålstabilitetsträning hemma eller 

pausövningar att göra när du pluggar etc. 
 
 
17  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande kost och goda matvanor?  
      Rangordna alternativen där ett (1) är minst relevant och fem (5) är mest relevant! Om du inte  
      tycker att kost är relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
 
A.   Information om kost, hur den påverkar kroppen och hjärnan, varför vi bör äta näringsriktigt etc. 
B.   Tips på hur du handlar billigt men nyttigt. 
C.   Artiklar om kost, ny forskning om kost, länkar till kostrelaterade webbsajter etc. 
D.   Recept på enkel, billig och nyttig mat, mellanmål, snacks, frukost etc. 
E.   Hjälp med hur du räknar ut ungefär hur mycket du ska äta och hur du hittar en lagom 

energibalans, tester som visar om du äter tillräckligt eller för mycket. 
 
 

18  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande alkoholkonsumtion? Rangordna  
      alternativen där ett (1) är mest relevant och fem (5) är minst relevant! Om du inte tycker att  
      alkoholkonsumtion är relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
 
A.   Information om alkohol, hur det påverkar kroppen och hjärnan, studier och träning etc. 
B.   Tips på hur du dricker lagom och slipper baksmällan, tips på hur du dricker ansvarsfullt etc. 
C.   Artiklar om alkohol, länkar till relevanta webbsajter, alkoholtester som visar om du ligger i 

riskzonen etc. 
D.   Länkar och telefonnummer om du vill/behöver ha hjälp, självhjälpsprogram som hjälper dig att 

minska din alkoholkonsumtion. 
 

 
19  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande ekonomi? Rangordna alternativen  
      där ett (1) är minst relevant och fyra (4) är mest relevant! Om du inte tycker att ekonomi är  
      relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
 
A.   Tips på hur du får pengarna att räcka till, hur du handlar billigt, hur du kan spara på elkostnaderna 

etc. 
B.   Prisjämförelser på ex. mobilabonnemang, mataffärer, träningsanläggningar, bredbandsbolag etc. 
C.   Hjälp med planering av ekonomi, tips på hur du lägger upp månadsbudget etc. 
D.   Länkar till bemanningsföretag, arbetsförmedlingen och andra webbsajter med extrajobb. 
 
 
20  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande stress? Rangordna alternativen    
      där ett (1) är mest relevant och fyra (4) är minst relevant! Om du inte tycker att stress är 
relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
 
A.   Information om stress, dess fysiska och psykiska påverkan, varför lite stress kan vara bra och för 

mycket vara dåligt etc. 
B.   Tips på stresshantering, hur du undviker den negativa stressen, tips på hur du planerar din tid etc. 
C.   Artiklar om stress, ny forskning, länkar till webbsajter som berör stress etc. 
D.   Länkar och telefonnummer om du vill/behöver ha hjälp, självhjälpsprogram som hjälper dig att 

minska och/eller hantera din stress. 
 



 

 
 

21  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande studier? Rangordna alternativen  
      där ett (1) är mest relevant och tre (3) är minst relevant! Om du inte tycker att studier är  
      relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
  
A.   Information om hur olika faktorer, såsom träning, kost, stress etc., påverkar studierna. 
B.   Tips på hur du lyckas med dina studier, hur du tentapluggar på bästa sätt, hur du pluggar effektivt 

etc. 
C.   Artiklar och ny forskning om hur olika faktorer påverkar studierna. 

 
 

22  Vad tycker du borde finnas på hälsowebbsajten gällande relationer? Rangordna  
      alternativen där ett (1) är mest relevant och fem (5) är minst relevant. Om du inte tycker att  
      relationer är relevant på webbsajten går du vidare till nästa fråga.  
  
A.   Tips på vart du kan träffa nya människor och skapa nya relationer. 
B.   Tips på hur du får relationer att fungera, hur du underhåller dina relationer och hur du stärker 

dessa, trots tidsbrist, stress, mycket annat på schemat osv. 
C.   Tips och råd kring hur du bör bete dig i sociala sammanhang, hur du undviker tjaffs och gräl, hur 

du charmar din omgivning etc. 
D.   Tips och råd kring hur du söker jobb, hur du lyckas på arbetsintervjun, hur du charmar din 

potentiella arbetsgivare etc. 
E.   Tips och råd kring hur du bygger upp och underhåller sociala nätverk som kan påverka din karriär. 
 
 
23  Vilka webbsajter tycker du att hälsowebbsajten ska länka till? Vilka länkar skulle du tycka  
      vara relevanta och användbara? Om du inte tycker att länkar är relevanta på webbsajten går du  
      vidare till nästa fråga.  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
24  Finns det något annat du skulle vilja ha på hälsowebbsajten?  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
25  Hur stor är sannolikheten att du skulle besöka en hälsowebbsajt regelbundet om den  
      innehåller sådant som du finner intressant?   
 
Välj bara en av följande: 
A.  Inte troligt 
B.  Tveksamt 
C.  Ganska troligt 
D.  Mycket troligt 
 
 
26  Om du svarade "inte troligt" på ovanstående fråga, vad är det som gör att du inte skulle  
      nyttja en hälsowebbsajt?  
 
Skriv ditt svar här: 
  
 
 
 
Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga 2 - Följebrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Elin Pettersson och jag läser min sista termin på Idrottsvetenskapliga 
programmet vid Umeå universitet där jag skriver min examensuppsats i idrottspedagogik. Min 
uppsats handlar om studenters hälsa och vad ni skulle vilja ha på en hälsowebbsajt. Uppsatsen 
skriver jag i samarbete med SAIF, Sveriges Akademiska idrottsförbund, som lottar ut 
biobiljetter till de som deltar! 
 
För att uppsatsen ska bli så bra som möjligt så ber jag dig om hjälp. Jag skulle vara mycket 
tacksam om du ville ta dig 10 minuter och fylla i enkäten som du finner genom att klicka på 
nedan länk. Ditt deltagande är fullt anonymt då varken jag eller någon annan kan se vem som 
fyller i enkäten. (Vill du vinna biobiljett fyller du i en ruta i enkäten med mailadress). 
Enkätstudien och analysen av kommande resultat behandlas enligt Vetenskapsrådets etiska 
regler. Handledare är Anna Renström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.  
 
Dina svar är värdefulla för utvecklingen av en framtida hälsowebbsajt som syftar till att 
främja studenters hälsa. Jag skulle behöva dina svar senast fredag 7/5! 
 
Tack på förhand! 
 
Elin Pettersson, Umeå 
 
Kontakt: elinmpettersson@hotmail.com 
Handledare: Anna Renström - anna.renstrom@pedag.umu.se  
 
Till enkäten: 
http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=89374&lang=sv<http://surveyh09.ped.umu.se/ind
ex.php?sid=89374&lang=sv> 
 
Om den inte går att klicka på - klipp ut och klistra in i adressfältet!  
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