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Hur mår studenter på Stockholms Universitet? En studie om hur studenter på 
grund- respektive forskarutbildningen upplever sin livskvalitet 

 
 

Andreas Hellerström 
 
 
 

S a m m a n f a t t n i n g 
 

Högskolestudenters upplevda livskvalitet har varit ett eftersatt 
forskningsområde. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
studenter på grund- respektive forskarutbildningen vid Stockholms 
universitet upplevde sin livskvalitet och jämföra resultaten med 
tidigare insamlade data från en normalgrupp. För att mäta den 
upplevda livskvaliteten användes formuläret Quality of life inventory, 
QOLI. Totalt inkom 1300 enkäter från studenter på grundutbildningen 
och 115 enkäter från studenter på forskarutbildningen. Resultaten 
visar att både studenter på grund- respektive forskarutbildning skattar 
sin upplevda livskvalitet som signifikant lägre än normalgruppen. 
Vidare framkom att kvinnor skattar sin livskvalitet som högre än män 
och att gifta och samboende skattar sin livskvalitet som högre än 
ogifta. Resultaten överrensstämmer med den forskning som tidigare 
genomförts för högskolestudenters subjektivt upplevda livskvalitet.  
 
Nyckelord: livskvalitet, Quality of life inventory, högskolestudenter. 

 

 

I n l e d n i n g 
 

Livskvalitet 

Utvärdering av behandlingseffekter inom sjukvård har traditionellt varit begränsat till 

symtomreduktion och livsuppehållande åtgärder (Frisch, 2000). Under 1960-talet i USA 

började emellertid ett ökat intresse för att utvärdera andra aspekter av sjukvård göra sig 

gällande, främst hur patienten upplevde den behandling de var föremål för. En orsak till detta 

var ökade krav från konsumentgrupper på sjukvården att de skulle utvärdera och lägga mer 

fokus på patienters upplevelse av välmående, och inte som tidigare, enbart på frånvaro av 

symtom (Quilty, 2003). Grundläggande behov hos patienter såsom autonomi och subjektivt 

välmående hade enligt dessa grupper länge negligerats. Att använda sig av en global syn på 

begreppet hälsa förespråkades emellertid redan 1948 av WHO vars definition av hälsa 
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fortfarande lyder: ”a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absense of disease”. (http://www.who.int/about/en/).  

 

Till skillnad från den somatiska vården var intresset inom psykiatrin för utfallsmått som avser 

mäta individers sociala, psykologiska och materiella välbefinnande under en längre tid 

begränsat (Quilty, 2003). I likhet med den somatiska vården hade även denna sektor generellt 

använt sig av symtombaserade utfallsmått vid forskning och utvärdering av behandling. 

Under de senare decennierna har dock en förändring skett även inom psykiatrin. Allt fler 

kliniker och forskare har nu börjat förespråka en vidgning av begreppet mental hälsa (Frisch 

et al., 1992; Quilty, 2003). Att enbart använda sig av mått såsom psykiatriska symtom och 

negativa affekter ger inte en tillfredsställande helhetsbild av en individs psykiska status. 

Istället för att enbart fokusera på frånvaro av symtom har många börjat förespråka att även 

icke-patologiska mätinstrument av upplevd livskvalitet, bortom de aktuella symtomen, bör 

inkluderas i utvärdering och forskning. Utfallsmått som avser mäta livskvalitet har alltmer 

kommit att bli ett komplement till de mer traditionella, symtombaserade måtten även inom 

psykiatrin och inom psykologisk behandling (Gladis et al., 1999; Lingjiang et al., 1998).  

 

Vad kan mått av upplevd livskvalitet ha att tillföra forskning och utvärdering? Enligt Frisch et 

al. (1992) innebär kliniska mätningar av subjektivt välmående och upplevd livskvalitet att 

unik kompletterande information om individers mentala hälsa förvärvas. Strupp (1996) anser 

att upplevd livskvalitet är den viktigaste indikatorn för mental hälsa och det viktigaste 

utfallsmåttet i psykologisk och psykiatrisk behandling. Positiva emotioner och erfarenheter är 

viktiga, inte bara för att de gör livet meningsfullt och tillfredsställande, utan också för att det 

ger individen ökad adaptiv förmåga inför olika livsstressorer (Frisch, 2000). En positiv 

upplevelse av sin livssituation kan dessutom vara självförstärkande. Individer som är 

tillfredsställda med sin tillvaro kan vara mer attraktiva, både som potentiell partner och vän 

(Frisch, 2000). 

 

Det finns vidare stöd för att positiva och negativa affekter delvis är oberoende av varandra 

(Frisch et al., 1992). Det kan med andra ord vara ett felaktigt antagande att frånvaro av 

negativa affekter implicerar en automatisk närvaro av positiva affekter. Andra studier visar att 

psykiatriska symtom, funktionsnedsättning och upplevd livskvalitet är konstrukt som inte kan 

sägas beskriva samma fenomen. Mått av dessa konstrukt bör istället användas komplementärt 

för att få en bättre helhetsbild av individers mentala hälsa (Hambrick et al., 2003; Frisch et al., 
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2005).  Biologisk forskning har visat att olika system i hjärnan aktiveras vid upplevelse av 

positiva och negativa affekter (Frisch, 2000). Positiva livshändelser korrelerar med 

psykologiskt välbefinnande medan negativa livshändelser korrelerar negativt med 

psykologiskt välbefinnande. Eftersom dessa olika affekter vanligtvis har olika antecedenter 

och olika konsekvenser är det fördelaktigt att studera och mäta dessa separat (Diener, 2000).  

 

Även om både positiva, och negativa affekter bör undersökas och utredas individuellt visar 

forskningen att det finns ett samband mellan upplevd livskvalitet och psykiatriska symtom 

och psykiatriska diagnoser. I en studie av Safren et al. (1997) påvisades det att individer med 

social ångeststörning skattade sin livskvalitet, enligt QOLI, som signifikant lägre än 

normgruppen. Paunovic och Öst (2004) fann att individer med diagnosen posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD, hade en signifikant lägre subjektivt upplevd livskvalitet än 

normalpopulationen. En annan studie visade på ett samband mellan mått på depression och 

låg livskvalitet (Huprich & Frisch, 2004).  

 

Mätningar av livskvalitet har visat sig kunna predicera framtida somatisk och psykologisk 

ohälsa. I en studie av Lewinsohn (1991) upptäcktes att låg livskvalitet i en population utan 

klinisk depression föregick utvecklandet av depression. Låg livskvalitet befanns i denna 

studie vara den enda signifikanta tidiga indikatorn för en begynnande depression i en icke 

klinisk population. I en studie av Frisch et al., (2005) upptäcktes att subjektivt upplevd 

livskvalitet hade hög prediktiv validitet för att förutsäga positiva studieresultat respektive 

studieavhopp för universitetsstudenter som uppsökt ett University counselling center.1 Mått på 

subjektivt upplevd livskvalitet är, enligt Frisch (2000), särskilt lämpliga att användas som 

screeningsinstrument där riskgrupper kan identifieras. Det kan möjliggöra riktade, preventiva 

åtgärder för att minska utveckling av somatisk och mental ohälsa.  

 

Objektiva och subjektiva mått av livskvalitet 

En stor mängd olika testinstrument har utvecklats för att operationalisera begreppet 

livskvalitet (Gladis et al., 1999). Det stora antalet testinstrument och det ökade intresset för 

begreppet livskvalitet har medfört kontroverser och meningsskiljaktigheter, framför allt om 

hur begreppet livskvalitet ska definieras och hur det ska operationaliseras. Två skilda synsätt 

för hur livskvalitet bör definieras har utkristalliserats: ett objektivt och ett subjektivt synsätt 

                                                
1 Kommer i fortsättningen att översättas till studenthälsan.  
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(Lingjiang et al., 1998; Gladis et al., 1999). Medicinsk och farmakologisk forskning har 

huvudsakligen använt sig av de objektiva måtten medan psykiatrin och psykologin 

huvudsakligen använt sig av de subjektiva måtten för livskvalitet (Frisch, 2005).  

 

I det objektiva synsättet utgår man ifrån att det finns vissa aspekter som i alla sammanhang 

kan förknippas med livskvalitet, exempelvis socioekonomisk status och fysisk hälsa. 

Exempelvis innebär hög socioekonomisk status hög livskvalitet enligt detta synsätt. Att 

använda sig av objektiva mått kan dock vara problematiskt: Det går till exempel inte att ta 

hänsyn till subkulturella skillnader vad gäller upplevelse av livskvalitet. Även inom en 

specifik kultur kan variationen vara stor beträffande livsvärderingar, mål och behov mellan 

olika individer (Michalos, 2004). Flera studier har kunnat påvisa att det inte finns något 

samband mellan objektiva mått och individers subjektiva upplevelse av livskvalitet, eller i 

vissa fall, att detta samband endast är måttligt (Mendlowicz, 2000; Lingjiang et al., 1998). 

Flera studier har undersökt effekter av omvälvande livshändelser, t ex ryggmärgsskador och 

lotterivinster, och funnit att dessa omständigheter främst har en temporär effekt på 

livskvaliteten. Efter några månader ligger den subjektivt upplevda livskvaliteten åter nära 

baslinjevärdet (Diener, 2000).  

 

Det subjektiva synsättet utgår från att det är individens upplevelse och värdering av de 

objektiva livsomständigheter vilka konstituerar dennes tillvaro som bör användas som 

indikator på livskvalitet. Även om vissa faktorer, såsom inkomst och äktenskaplig status, 

påverkar den psykiska hälsan är dessa nödvändigtvis inte de bästa prediktorerna, i alla fall inte 

på individnivå (Diener et al., 1999; Diener, 2000). Det finns bland annat stora variationer i 

psykisk hälsa inom grupper med både hög och låg socioekonomisk status (Lingjiang et al., 

1998).  

 

Den huvudsakliga kritiken mot de subjektiva måtten har varit att det finns risker med att 

enbart förlita sig på subjektiva bedömningar. Subjektiva skattningar skulle kunna vara alltför 

känsliga för tillfälliga fluktuationer i sinnesstämningen. Om en tillfällig nedstämdhet eller en 

tillfällig humörsvängning påverkar hur en individ uppfattar sin livskvalitet kan dessa mått inte 

anses vara reliabla (Gladis et al., 1999). De flesta personer som verkar inom psykiatrisk och 

psykologisk forskning är numera överens om att mätningar av livskvalitet bör utgå från den 

subjektiva upplevelsen av detta fenomen (Mendlowicz, 2000), samtidigt som andra betonar 

vikten av att använda båda dessa mått (Gladis et al., 1999).  
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Högskoleutbildning 

Den svenska högskolan består av universitet, högskolor och därtill andra utbildningsanordnare 

som av regeringen fått rätt att utfärda examen på högskolenivå (Högskoleverket, 2005). 

Grundläggande högskoleutbildning består av fristående kurser och utbildningsprogram vilka 

kan leda fram till högskoleexamen. Den vanligaste utbildningstiden för grundläggande 

högskoleutbildning är 120-160 poäng, vilket motsvarar 3-4 års studier. Det finns emellertid 

flera yrkesinriktade utbildningsprogram som är längre än fyra år, till exempel för 

gymnasielärare, läkare, psykolog och civilingenjör.  

 

Efter genomförd grundläggande högskoleutbildning med förvärvad högskoleexamen är man 

behörig att söka forskarutbildning. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier, 160 

poäng. Efter två års studier är det möjligt att ta ut licentiatexamen. Efter fyra års studier leder 

forskarutbildningen fram till en doktorsexamen (Högskoleverket, 2005).  

 

Stockholms universitet 

Stockholms Universitet startade som högskola 1878 och blev universitet 1960. På 

universitetet finns 75 institutioner eller motsvarande, fördelade på 4 fakulteter; Humanistiska 

fakulteten, Juridicum, Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Naturvetenskapliga 

fakulteten. Vid Stockholms universitet studerar ca 37000 personer på grundutbildningsnivå 

varav drygt 22000 av dessa studerar på heltid. På forskarutbildningen återfinns ca 2100 aktiva 

doktorander (Stockholms universitet, 2005).  

 

Högskolestudenters psykosociala situation 

Att studera på högskola kan vara stimulerande och för många en väg till det framtida 

drömyrket. Dock kan utbildningstiden medföra flera olika stressorer för studenten. I en studie 

av Vaez et al., (2004) skattade universitetsstudenter vid Linköpings Universitet sin subjektivt 

upplevda livskvalitet lägre än sina yrkesverksamma jämnåriga. I en annan studie skattade 

manliga högskolestudenter sin livskvalitet som signifikant lägre än kvinnliga 

högskolestudenter (Vaez et al., 2003). Instrumentet som användes för att mäta livskvalitet i 

dessa studier bestod emellertid av ett enskilt, globalt item. Det är känt att enskilda frågeitem 

som ämnar fånga upp ett helt fenomen kan påverka reliabiliteten negativt (Vaez et al., 2004).   
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I en psykologexamensuppsats som undersökte oro bland studenter på Stockholms universitet, 

uppvisade 13,8 % av undersökningsdeltagarna tendenser till Generaliserad Ångeststörning, 

GAD (Rondahl 2004). Detta kan sättas i relation till en ettårsprevalens på 3,1 % för att 

uppfylla diagnos för GAD hos hela befolkningen (Kessler et al., 2005). 

 

Vilka förklaringar kan finnas? Studenter lever under knappa ekonomiska villkor utan 

ekonomisk försörjning under sommarmånaderna. Många arbetar extra på kvällar och helger 

vilket innebär minskad fritid. Många studenter har flyttat från familj och vänner till ny 

studieort där sociala nätverk saknas eller är bristfälligt. I vissa studieorter, t ex Stockholm är 

dessutom boendesituationen problematisk. I en undersökning av de 38 kommuner i Sverige 

som tillhandahåller högskoleutbildning har Stockholm som studieort rankats sist två år i rad 

(www.studentliv.nu).   

 

Doktoranders psykosociala situation 

Sjukfrånvaron för anställda vid universitet och högskolor har traditionellt legat under 

riksgenomsnittet. Under åren 1997-2001 har en ökning av antalet längre sjukfall som varit i 

paritet med övriga riket skett vid Stockholms universitet (Bäckman, 2001). En grupp som i 

denna studie visar på en markant ökning av antalet längre sjukfall är doktorander och i 

synnerhet kvinnliga doktorander. Problemen visade sig vara mest omfattande vid den 

Humanistiska fakulteten (Bäckman, 2001). Vid Lunds universitet har sjukskrivningar bland 

kvinnliga doktorander ökat samtidigt som övrig personals sjukfrånvaro minskat (Bachar; 

Hermansson & Passert, 2001). Även på andra högskolor har doktoranders ökade fysiska och 

mentala ohälsa uppmärksammats under senare år. (http://www.chalmers.se/).  

 

Vad beror det ökade antalet sjukskrivningar bland doktorander på? En hypotes är att den 

forskarutbildningsreform som genomfördes 1998 kan ha bidragit till en sådan utveckling 

(Bäckman 2001). Denna reform innebar en ökad press på doktorander att bli klar med sin 

avhandling på en tid som motsvarar fyra års heltidsstudier.  

 

I en utredning om doktoranders situation vid högskolor och universitet av Högskoleverket 

(2003) framkommer stora variationer i hur tillfredsställda denna grupp är. T ex uppfattar 

kvinnliga doktorander sin arbetssituation som mer utsatt än vad deras manliga kollegor gör. 

22 % av doktoranderna gav sin utbildning det sammanfattande betyget ”dåligt”, eller ”mycket 

dåligt”.  
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Under senare år har fenomenet skuggdoktorander uppmärksammats i media (Svenska 

dagbladet, 4 mars, 2002; Dagens nyheter 1 september, 2005). Skuggdoktorander har 

forskaruppdrag vid högskolor men har ingen formell doktorandtjänst och omfattas därför 

heller inte av grundläggande anställningsrättigheter. Vanligt är att dessa försörjer sig på 

stipendier, samtidigt som många kontinuerligt försöker bli antagna till doktorandutbildning.   

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur studenter på grund- respektive forskarutbildningen, vid 

Stockholms universitet, upplever sin livskvalitet samt huruvida det finns skillnader mellan 

dessa grupper i den upplevda livskvaliteten. Av ytterligare intresse är att undersöka eventuella 

skillnader i upplevd livskvalitet avseende variabler såsom kön, ålder och fakultetstillhörighet 

inom dessa grupper.  

 

Det formulär som kommer att användas i studien är Quality Of Life Inventory (QOLI; Frisch 

et al., 1992). Resultaten kommer att jämföras med en svensk normalpopulation (Paunovic & 

Öst 2004) för att undersöka eventuella skillnader emellan dessa grupper. Studier om 

studenters mentala hälsa är få. De studier som förekommer handlar ofta om studenters tobak, 

alkohol och drogkonsumtion (Vaez et al., 2004). Det anses därmed finnas ett 

forskningsmässigt värde i denna studie.  

 

Studenter är en demografisk grupp som i större utsträckning än normalpopulationen kan 

tänkas befinna sig i riskzonen att utveckla somatisk och psykisk ohälsa. Att använda QOLI 

anses vara av särskilt intresse för denna studie, då detta frågeformulär har prövats på 

collegestudenter i USA som varit i kontakt med studenthälsan, och visat sig kunna predicera 

akademiska prestationer och därtill även avhopp i förtid från kurser och program (Frisch et 

al., 2005).  

 

Frågeställningar 

1. Finns det skillnader mellan hur studenter på grundutbildning, respektive 

forskarutbildning och hur en normalpopulation upplever sin livskvalitet? 

 

2. Finns det skillnader mellan olika fakulteter i hur studenter på grund- respektive 

forskarutbildning upplever sin livskvalitet?  
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3. Finns det skillnader i hur män och kvinnor på grund- respektive forskarutbildning 

upplever sin livskvalitet? 

 

4. Finns det andra skillnader inom dessa grupper i den upplevda livskvaliteten vad avser 

bakgrundsvariabler såsom ålder, civilstånd och studiefinansiering? 

 

 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 

I studien ingick studenter på grund- respektive forskarutbildning vid Stockholms Universitet. 

Sammanlagt deltog 1415 individer i undersökningen. 1300 av dessa studerade på 

grundutbildningen och 115 studerade på forskarutbildningen. För att inkluderas i 

undersökningen sattes följande kriterier upp: 

 

- Studier på helfart, 100 % för studenter på grundutbildningen. 

- En aktivitetsgrad om minst 75 % för studenter på forskarutbildningen.  

 

Kriterierna syftade till att säkerställa att utbildningen var den huvudsakliga sysselsättningen 

för undersökningsdeltagarna.  

 

Studenter på forskarutbildning 

Sammanlagt deltog 115 undersökningsdeltagare i denna grupp. 61 % av dessa var kvinnor 

(n=70) och 39 % var män (n=45). Medelåldern för undersökningsdeltagare på 

forskarutbildningen var 33 år. 

 

Studenter på grundutbildning 

Sammanlagt deltog 1300 undersökningsdeltagare i denna grupp. 65 % av dessa var kvinnor 

(n=849) och 35 % var män (n=451). Medelåldern för undersökningsdeltagare på 

grundutbildningen var 26 år.  
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Material 

Frågeformuläret Quality Of Life Inventory, QOLI (Frisch et al., 1992), och ett försättsblad 

med bakgrundsfrågor användes i studien. Ett försättsblad var avsett att besvaras av studenter 

på grundutbildningen och ett annat var avsett för studenter på forskarutbildningen (Bilaga 2 

och 3).  

 

Quality of life inventory, QOLI 

Quality of Life Inventory innehåller 16 frågor. Frågorna berör olika aspekter som kan antas 

påverka det subjektiva välbefinnandet. Frågorna berör Hälsa, Självrespekt, Mål och 

värderingar, Ekonomi, Arbete, Fritid, Inlärning, Kreativitet, Hjälpa andra, Kärlek, Vänner, 

Barn, Anhöriga, Hem, Grannskapet och Samhället. Varje fråga värderas av respondenten 

utifrån hur viktigt detta område bedöms vara för det allmänna välbefinnandet (0 = inte viktigt 

1 = viktigt 2 = mycket viktigt) och utifrån hur nöjd man är med detta område (-3 = mycket 

missnöjd till 3 = mycket nöjd). Den vägda totalpoängen kan variera från 6 (maximum) till -6 

(minimum).   

 

QOLI är ett mätinstrument som täcker av områden i livet som antas ha stor inverkan på den 

upplevda livskvaliteten. Det är dock den subjektiva upplevelsen av dessa områden som avgör 

en individs faktiska livskvalitet enligt QOLI. Den bakomliggande teorin utgår från att en 

individs upplevda livskvalitet består av summan av tillfredsställelsen av de aspekter av livet 

som anses vara viktiga. Tillfredsställelsen inom varje område ”vägs” emot hur viktigt området 

upplevs vara för att uppnå livskvalitet, innan det blir en del av totala livskvalitetspoängen. 

Även om en individ upplever sig vara lika tillfredsställd inom två områden får det område 

som värderas som viktigare större betydelse för den totala livskvaliteten. Faktorer som inte 

anses som viktiga påverkar inte den upplevda livskvaliteten. QOLI spänner över ett stort fält 

av faktorer som har potentialen att ge ökad livskvalitet och är applicerbart både på en klinisk 

och på en icke-klinisk population (Frisch et al., 1992).  

 

QOLI har visat goda psykometriska egenskaper med hög intern konsistens, α=.77-.89, och 

hög test-retest reliabilitet, r=.80-.91 (Frisch et al., 1992). Testet är validerat i 

originalversionen på en normalpopulation (Frisch et al., 1992), samt översatt till svenska och 
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validerad på en normalgrupp i Stockholms län (Paunovic & Öst 2004).2 QOLI har visat sig 

korrelera positivt med en rad andra mått av subjektivt välmående (Frisch et al., 1992).  

 

QOLI har funnits ha behandlingsvaliditet eller ”sensitivity to treatment related change” för 

olika ångeststörningar (Safren, 1996; Frisch, 2003). QOLI rekommenderas som bedömnings- 

och utvärderingsmått i psykologisk behandling (Crits; Cristoph & Connolly 1997; Barlow et 

al., 2001). 

 

Bakgrundsfrågor 

Vissa av frågorna var gemensamma för båda grupperna: kön, ålder, fakultet, civilstånd. 

Specifika frågor för grundutbildningen: var institution, studiefinansiering, högskolepoäng och 

en uppskattning av antalet återstående poäng innan grundutbildningen var klar. Specifika 

variabler för forskarutbildningen var: årskurs på utbildningen, handledarens kön och 

handledarens titel (Bilaga 2 och 3).  

 

Procedur  

Forskarutbildningen 

För doktorandgruppen genomfördes ett slumpmässigt, stratifierat urval. En orsak till att 

stratifierat urval användes var den ojämna fördelningen av doktorander mellan de olika 

fakulteterna. Urvalet baserades på statistik från Stockholm Universitets 

studiedokumentationssystem, LADOK. För att underlätta genomförandet av statistiska 

analyser tilläts ett procentuellt större urval vid vissa fakulteter då ett litet urval skulle kunna 

försvåra jämförelser mellan olika fakulteter. Totalt inkluderades 232 individer i urvalet. 

 

- Naturvetenskaplig fakultet: 15 %, n=90 

- Samhällsvetenskaplig fakultet: 20 %, n=76 

- Humanistisk fakultet: 20 %, n=55 

- Juridicum: 25 %, n=11 

 

Enkäterna skickades ut till försökspersonerna genom Stockholm universitets internpost under 

april 2006. Utöver enkäten bifogades ett svarskuvert samt ett brev med information om 

                                                
2 För att inkluderas i den svenska normalgruppen fick man inte ha eller tidigare i sitt liv ha uppfyllt diagnos för 
psykisk störning enligt DSM-IV (APA 1994). Man fick för närvarande inte heller delta i en psykologisk eller 
psykiatrisk behandling (Paunovic och Öst 2004). 
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studien och instruktioner om hur enkäten skulle returneras (se bilaga 4). 7 enkäter 

returnerades obesvarade vilket berodde på att dessa undersökningsdeltagare hade hunnit 

avsluta forskarutbildningen vid tiden för utskicket av enkäten. En enkät returnerades 

besvarad, men exkluderades då denna individ hade hunnit avsluta forskarutbildningen. En 

enkät returnerades obesvarad då undersökningsdeltagaren inte behärskade det svenska 

språket. I samtliga av dessa fall skickades en ny enkät ut till i bokstavsordning närmast 

efterföljande individ vid samma fakultet som den exkluderade undersökningsdeltagaren. Två 

andra returnerade enkäter inkom dock så sent att det inte fanns tid att skicka ut enkäter till 

ersättande undersökningsdeltagare.  

 

Efter att två individer exkluderats ur urvalsgruppen besvarade sammanlagt 115 av 230 

individer enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 50 %.  

 

Grundutbildningen 

På grund av studiens ekonomiska och tidsmässiga begränsningar var ett slumpmässigt urval 

inte möjligt att genomföra för denna grupp. Istället eftersträvades ett stratifierat klusterurval. 

Ambitionen var att varje institution skulle vara representerad i undersökningen. För att 

urvalsstorleken vid varje institution skulle motsvara antalet studenter skapades en urvalsmall 

(se Bilaga 5). På grund av de stora skillnaderna i antalet registrerade studenter vid olika 

institutioner fick mindre institutioner en större relativ representation i urvalet. Lottning 

genomfördes för att avgöra vilken eller vilka grupper, inom varje institution, som i anslutning 

till undervisning skulle uppsökas och erbjudas delta i studien. Vissa grupper var tvungna att 

exkluderas från urvalet, då dessa inte hade undervisning under den period då studien 

genomfördes. Detta gällde främst studenter på C- och D-nivå. Kurser på halvfart eller mindre 

exkluderades från urvalet då syftet var att undersöka hur heltidsstudenter upplevde sin 

livskvalitet.  

 

För att få samtycke till datainsamlingen kontaktades studierektorer vid respektive institution 

på Stockholms universitet. Dessa kontaktades först brevledes (se Bilaga 1) och sedan via 

telefon. Förfrågan godkändes av samtliga studierektorer. En institution, nationalekonomiska 

institutionen, hade önskemål på en specifik grupp som skulle uppsökas, varför lottning vid 

denna institution inte genomfördes. För att få godkännande att uppsöka de presumtiva 

försökspersonerna vid undervisning kontaktades de lärare som ansvarade för undervisningen 

för de utvalda grupperna via telefon eller e-post.  
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Enkäterna samlades in under perioden mars – maj 2006. Förfarandet såg olika ut vid olika 

institutioner beroende på lektionens utformning och lärarens önskemål. Alla 

undersökningsdeltagare fick dock samma information. Vanligtvis skedde information om 

studien och administration av enkäterna under rast. Uppsatsförfattaren presenterade studien 

och informerade undersökningsdeltagarna om att deltagande i studien var frivilligt och 

anonymt. Därefter delades enkäterna ut till studenter som ville delta i studien. Enkäterna 

samlades in under rast och efter lektionens slut.   

 

Det var inte möjligt att beräkna bortfall för den grupp studenter som var frånvarande från 

undervisningen vid de tillfällen då datainsamlingen ägde rum. Däremot genomfördes, för ett 

antal grupper, en ”head count”, för att beräkna hur många av de tillfrågade som deltog i 

studien, d.v.s. bortfallet i klassrummet. Uppskattningsvis deltog 90 % av de tillfrågade 

studenterna i undersökningen.  

 

Databearbetning 

Alla data har matats in i Microsoft Excel. Alla statistiska beräkningar har utförts med SPSS 

13.0.  

 

Vid sammanlagt 46 fråge-items hade dubbelsvar angivits, t ex både ”litet nöjd” och ”ganska 

nöjd”, som svar på en fråga. I dessa fall angavs det lägre värdet vid kodning av materialet. 

Internt bortfall, då undersökningsdeltagare glömt fylla i en eller flera frågor, förekom för 

totalt 299 av 45280 items. Ett medelvärde för aktuellt item, över hela gruppen, räknades ut 

vilket användes som värde för den obesvarade frågan.  

 

 

R e s u l t a t 
 
Intern konsistens 

För att testa QOLIs reliabilitet undersöktes den interna konsistensen genom Cronbach’s alpha. 

För hela studentgruppen var denna (α=0.77), för studenter på grundutbildning (α=0.77) och 

för doktorander (α=0.80).     
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Resultat – de 4 frågeställningarna 

1. Finns det skillnader i hur studenter på grundutbildning, forskarutbildning och hur en 

normalpopulation upplever sin livskvalitet? 

 
Tabell 1: Medelvärden, medianvärden och standardavvikelser för studenter på grundutbildning respektive 

forskarutbildning och en normalgrupp. 

 Grundutbildning 

(n=1300) 

Forskarutbildning 

(n=115) 

Normalgrupp  

(n=100) 

Medel 2.32 2.19 2.92 

SD 1.32 1.39 1.08 

Median 2.50 2.31 3.06 

Min -4.67 -2.38 -0.50 

Max 5.47 4.69 5.53 

 

Det föreligger en signifikant skillnad mellan studentpopulationen och normalgruppen vad 

gäller upplevd livskvalitet [t(1512)=4.51, p<.001]. Skillnaden var därutöver signifikant vid 

jämförelse av de båda studentgrupperna enskilt mot normalgruppen, både för 

grundutbildningsgruppen [t(1398)=4.43, p<.001] och för doktorandgruppen [t(213)=4.28, 

p<.001]. Studenter på grund- och forskarutbildning vid Stockholms Universitet upplevde sin 

livskvalitet som signifikant lägre än normalgruppen. Som framgår av tabell 1 har studenter på 

grundutbildningen ett högre värde på QOLI än doktorander. Denna skillnad var dock inte 

statistiskt signifikant. 
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Tabell 2: Medelvärden och t-värden för de enskilda frågorna på QOLI för studenter på grund- och 

forskarutbildning samt för en normalgrupp 

Fråga/område Grund Forskar Normal Skillnad grundutb – 

normalgrupp (t) 

Skillnad forskarutb – 

normalgrupp (t) 

Hälsa 2.86 2.36 3.55 2.50 3.21* 

Självrespekt 2.56 2.43 3.48 3.28* 2.90* 

Mål/värderingar 2.76 2.62 2.86 0.93 0.76 

Ekonomi 0.35 0.75 1.51 3.10* 2.38 

Arbete 1.61 2.46 3.02 5.49** 1.57 

Fritid 2.47 1.96 3.02 1.86 2.89* 

Inlärning 2.49 2.62 2.71 0.96 0.30 

Kreativitet 1.89 2.03 2.60 2.66* 1.73 

Hjälpa andra 1.25 0.75 1.18 0.3 1.61 

Kärlek 2.17 2.91 3.47 3.47** 1.22 

Vänner 3.90 2.73 3.88 0.08 3.40** 

Barn 1.59 1.35 2.69 4.24** 3.52** 

Anhöriga 3.20 2.34 2.88 1.19 1.59 

Hem 2.44 2.55 2.90 1.46 0.99 

Grannskapet 1.90 1.88 2.35 1.79 1.48 

Samhället 1.50 1.09 2.07 2.08 2.93* 

Totalt 2.32 2.18 2.92 4.43** 4.28** 

* p<.01  

** p<.001 

 

Ett stort antal genomförda t-test ökar risken för typ-1 fel. För att minska risken att detta skulle 

kunna inträffa sattes en strängare gräns för signifikans; p<.01 för dessa jämförelser.    

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan studenter på grundutbildningen och normalgruppen 

för frågorna: Självrespekt, Ekonomi, Arbete, Kreativitet, Kärlek och Barn. Signifikanta 

skillnader mellan studenter på forskarutbildningen och normalgruppen rådde för frågorna: 

Hälsa, Självrespekt; Fritid, Vänner, Barn och Samhället. Signifikanta skillnader mellan 

grundutbildningen och forskarutbildningen (ej redovisade i tabellform) påträffades för 

frågorna: Arbete, Vänner och Anhöriga. Studenter på forskarutbildningen var mer nöjda med 

Arbete och studenter på grundutbildningen var mer nöjda med Vänner och anhöriga. 
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2. Finns det skillnader mellan olika fakulteter i hur studenter på grund- respektive 

forskarutbildning upplever sin livskvalitet? 

 

Grundutbildning 

På grundutbildningen förekom signifikant skillnad i upplevd livskvalitet mellan studenter vid 

olika fakulteter F(3,1298) = 4.09. Scheffés post-hoc test visade att signifikanta skillnader 

förelåg mellan Juridicum och Humanistisk fakultet (p<.05) och mellan Juridicum och 

Samhällsvetenskaplig fakultet (p<.05). Studenter vid Juridicum skattade sin livskvalitet som 

signifikant högre än studenter vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. 

Skillnader mellan övriga fakulteter var inte signifikanta.  

 
Tabell 3: Medelvärden, standardavvikelser och medianvärden för studenter på grundutbildningen vid olika 

fakulteter.  

 Humanistiska 

fakulteten 

(n=438) 

Juridicum 

(n=110) 

Samhällsvetenskapliga 

fakulteten (n=635) 

Naturvetenskapliga 

fakulteten (n=117) 

Medel 2.23 2.72 2.31 2.37 

SD 1.41 1.06 1.31 1.13 

Median 2.45 2.87 2.43 2.53 

 

Signifikanta skillnader mellan Juridicum och Humanistisk fakultet påträffades för frågorna 

om Mål och Värderingar, Kärlek, Vänner och Familj. Signifikanta skillnader mellan 

Juridicum och Samhällsvetenskaplig fakultet påträffades för frågorna om Mål och 

värderingar och Kärlek. Vid samtliga signifikanta skillnader skattade studenterna vid 

Juridicum sin livskvalitet som högre än studenterna vid Humanistisk och 

Samhällsvetenskaplig fakultet.  

 

Forskarutbildning 

Då enbart 4 enkäter inkom från Juridicum sammanfördes denna grupp med 

Samhällsvetenskaplig fakultet i dataanalysen. I doktorandgruppen fanns ingen signifikant 

skillnad i upplevd livskvalitet mellan studenter vid de olika fakulteterna. 
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Tabell 4: Medelvärden, standardavvikelser och medianvärden för studenter på forskarutbildning vid olika 

fakulteter.3 

 Humanistisk fakultet 

(n=21) 

Juridicum/ 

Samhällsvetenskaplig 

fakultet (n=41) 

Naturvetenskaplig fakultet 

(n=51) 

Medel 2.43 2.27 1.98 

SD 1.26 1.45 1.41 

Median 2.52 2.33 2.03 

 

3. Finns det skillnader i hur män och kvinnor på grund- respektive forskarutbildning upplever 

sin livskvalitet? 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor upplevde sin livskvalitet, både 

för grundutbildningen [t(1298)=4.27, p<.001] och för forskarutbildningen [t(113)=2.56 

p<.01]. Manliga studenter på grund- och forskarutbildning upplevde sin livskvalitet som 

signifikant lägre än de kvinnliga studenterna i respektive grupp. 

 
Tabell 5. Medelvärden, medianvärden och standardavvikelser för könstillhörighet på respektive utbildningsnivå.  

 Grundutbildning  Forskarutbildning  

 Man (n=451) Kvinna (n=849) Man (n=43) Kvinna (n=69) 

Medel 2.11 2.44 1.79 2.45 

SD 1.38 1.27 1.37 1.35 

Median 2.23 2.60 1.93 2.50 

 

Män skattade sin livskvalitet som signifikant lägre än kvinnor på frågorna: Arbete, Kärlek, 

Vänner, Barn, Anhöriga, Hem, Grannskapet och Samhället (p<.01).  

 

För att kontrollera om det fanns skillnader mellan grupperna avseende civilstånd genomfördes 

en χ2 analys. Det förelåg ett samband mellan kön och civilstånd där fler kvinnor än män var 

gifta eller samboende (χ2 = 16.58, df = 1, p<.001) i hela studentgruppen. För 

doktorandgruppen var denna skillnad inte signifikant, även om en större andel kvinnor var 

gifta eller samboende.   

 
                                                
3 Tre av doktoranderna hade inte angivit vilken fakultet de tillhörde och uteslöts därmed ur denna analys.  
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Vidare undersöktes eventuella interaktionseffekter mellan kön och civilstånd på den upplevda 

livskvaliteten genom en 2*2 ANOVA. Det fanns en signifikant huvudeffekt av kön F(1,1409) 

= 18.33. Vidare fanns en signifikant huvudeffekt av civilstånd F(1,1409) = 6.20. Det fanns 

ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och civilstånd F(1,1409) = 0.41.  

 

4. Finns det andra skillnader inom dessa grupper i den upplevda livskvaliteten med avseende 

på variabler som ålder, civilstånd, och studiefinansiering?  

 

Gemensamma analyser 

Civilstånd 

I analysen jämfördes grupperna ”Samboende” och ”Gifta” med gruppen ”Ogift”. Gruppen 

”Samboende/Gifta” (M=2.44 SD=1.28) skattade sin livskvalitet som signifikant högre än 

gruppen ”Ogifta” (M=2.23 SD=1.35), [t(1410)=2.980, p<.01]. Denna skillnad var signifikant 

för studenter på grundutbildningen t(1299)= men inte för studenter på forskarutbildningen, 

[t(114)=0.59].  

 

Barn 

På grundutbildningen skattade individer som hade barn sin livskvalitet som signifikant högre 

än individer som inte hade barn [t(1299)=2.08, p<.05]. På forskarutbildningen fanns ingen 

signifikant skillnad mellan dessa grupper.  

 

Ålder 

För att undersöka om det fanns något samband mellan deltagarnas ålder och upplevd 

livskvalitet genomfördes Pearsons produktmomentkorrelation. Inget signifikant samband 

mellan ålder och upplevd livskvalitet förekom, varken för grundutbildningen (r=.01) eller 

forskarutbildningen (r=.04).  

 

Analys - grundutbildningen 

Studiefinansiering 

Frågan om Studiefinansiering förekom enbart för studenter på grundutbildningen. Frågan 

innehöll tre svarsalternativ; Studielån, Extraarbete och Annat. Ett stort antal försökspersoner 

hade kryssat i flera svarsalternativ. Bland annat hade en grupp angivit att de både finansierade 

sina studier med studielån och genom extraarbete. De olika svarstrenderna skapade 7 olika 

grupper. Det förelåg en signifikant skillnad i upplevd livskvalitet mellan olika sätt att 
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finansiera sina studier F(6,1293)=6.14. Scheffés post-hoc test visade att signifikant skillnad 

förelåg mellan gruppen Studielån och gruppen Annat p<.05.  

 

Högskolepoäng 

Studenter på grundutbildning som ingick i studien hade i genomsnitt 76 högskolepoäng vid 

tiden för datainsamlingen (SD=59). Inget samband mellan antal högskolepoäng och 

livskvalitet fanns.  

 

Analys - forskarutbildningen  

Årskurs på forskarutbildning 

Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd livskvalitet mellan studenter på olika årskurser i 

forskarutbildningen.  

 

Handledarens kompetens 

Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd livskvalitet beroende på handledarens 

kompetens.  

 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med studien var primärt att undersöka hur manliga och kvinnliga högskolestudenter vid 

olika fakulteter och olika utbildningsnivåer upplevde sin livskvalitet och jämföra resultaten 

mot en normalgrupp. Även om sambanden mellan objektiva faktorer och subjektivt upplevd 

livskvalitet i många fall är lågt (Mendlowicz, 2000) har undersökningen visat att det i flera 

fall finns ett sådant samband. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ta i beaktande att 

studentpopulationen jämförs med en grupp där individer uteslutits som för närvarande eller 

tidigare i livet uppfyllt en psykiatrisk diagnos. Detta behöver inte innebära att det inte 

förekommer psykisk ohälsa i normalgruppen, bara att personerna i denna grupp inte har 

uppnått kriterierna för diagnos. Även om det kan förhålla sig så att studenter med lägre 

psykisk hälsa i större utsträckning föll bort från urvalet, t ex på grund av frånvaro eller 

studieavhopp är det viktigt att ha i minnet att undersökningsdeltagarna jämförs med en 

normalgrupp som vissa individer exkluderats ifrån.  
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Frågeställning 1 Finns det skillnader i hur studenter på grundutbildning, forskarutbildning 

och hur en normalpopulation upplever sin livskvalitet? 

 

Både studenter på grund- och forskarutbildning skattade sin livskvalitet som signifikant lägre 

än normalpopulationen. Resultaten ligger i linje med Vaez et al., (2004) där högskolestudenter 

skattade sin livskvalitet som signifikant lägre än sina yrkesverksamma jämnåriga.  

 

Tänkbara förklaringar till dessa skillnader har delvis berörts i inledningskapitlet. Det handlar 

sannolikt om flera faktorer som i samverkan bidrar till ökad stress och sänkt livskvalitet för 

högskolestudenter på grund- och forskarutbildning. I en rapport om studenters psykiska hälsa 

framkommer flera faktorer som påverkar studenters psykiska hälsa negativt. En faktor som 

återkommer är oro. Oron berör främst studieresultat, ekonomi och framtiden (Hasselström & 

Wägerth, 2005).  

 

Att studenters ekonomiska situation påverkar deras upplevda livskvalitet negativt bekräftas av 

resultaten. Studenter på grundutbildningen var signifikant mer missnöjda med sin ekonomi än 

normalgruppen. Denna skillnad gällde dock inte doktorander. Ett inte orimligt antagande är 

att en mer begränsad ekonomisk situation för studenter på grundutbildningen påverkar den 

upplevda livskvaliteten negativt. Särskilt om den ekonomiska situationen leder till oro för att 

inte kunna täcka sina levnadsomkostnader under terminen och under sommaren eller om den 

inte tillåter några meningsfulla fritidsaktiviteter. I en enkätundersökning uppgav 87 % av 

högskolestudenterna att de kände sig oroliga över sin ekonomi (Hasselström & Wägerth, 

2005). Studenter som enbart finansierar sina studier med studiemedel skattar sin livskvalitet 

som signifikant lägre än de studenter som använder annan form av finansiering. Studenter har 

under de senaste 15 åren fått en allt sämre ekonomisk situation. Det råder skilda meningar om 

i hur stor utsträckning studenters levnadsstandard har försämrats. En referens anger 40 % 

försämring under de senaste 15 åren (http://www.fsb.se). Förändringen kan förklaras med 

ökade levnadsomkostnader för studenter, framförallt boendekostnader, samtidigt som 

studiemedlets värde i relativa tal sjunkit sedan början av 90-talet.  

 

Att en ovisshets- och en osäkerhetsfaktor inför framtiden skulle kunna tänkas påverka den 

upplevda livskvaliteten negativt både för studenter på grundutbildning och för doktorander ter 

sig som rimligt. Även om arbetslösheten är lägre för akademiker än för den övriga 

befolkningen har antalet arbetslösa akademiker, med en högskoleutbildning längre än två år, 
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ökat under de senaste åren, enligt fackförbundet SACO, som bearbetat statistik från AMS 

(http://www.saco.se). Utvecklingen har fått uppmärksamhet i media (Dagens nyheter, 20/4 

2006; Dagens nyheter, 2/5 2006). Då ett huvudsyfte med högskoleutbildning för de flesta är 

att denna ska leda fram till ett kvalificerat yrke är det troligt att denna osäkerhet medför stress 

för studenten, som kan inverka negativt på den upplevda livskvaliteten. Särskilt då många 

studenter har investerat en ansenlig summa i sin utbildning genom studielån, som i framtiden 

ska betalas av. I en enkätundersökning svarar 4 av 10 högskolestudenter att de tror det 

kommer att bli svårt att få jobb med den utbildning som de kommer att ha när de tar examen 

(Hasselström & Wägerth, 2005).  

 

Kan det finnas andra förklaringar? Kanske kan studenters lägre upplevda livskvalitet förklaras 

med begreppen krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Enligt Vaez et al., (2003) har 

universitetsstudenter en hög arbetsbelastning, låg kontroll över skolarbete och andra 

personliga faktorer och får dessutom begränsad uppskattning och feedback på sina 

arbetsprestationer. Hög arbetsbelastning och låg möjlighet att bestämma arbetsuppgifter och 

arbetstakt medför ökad risk för negativ stress och sjukskrivning (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Frågeställning 2 Finns det skillnader mellan olika fakulteter i hur studenter på grund- 

respektive forskarutbildning upplever sin livskvalitet? 

 
Att studenter på Juridicum upplever sin livskvalitet som signifikant högre än studenter vid 

humanistisk- respektive samhällsvetenskaplig fakultet skulle kunna betraktas som 

överraskande. I en undersökning om upplevd stress bland studenter på Lunds universitet anger 

80 % av de juridikstuderande sin stressnivå som ”hög” samtidigt som genomsnittet på samma 

fråga för hela universitetet är 39 % (Nilsson; Lindström, 2005).  Juristlinjen är en av få 

utbildningar där kursbetyg kan ha stor betydelse för framtida anställningar. Utbildningen har 

ett flergradigt betygsystem där toppbetyg krävs för att kunna vara aktuell för exempelvis 

tingstjänstgöring.  

 

En förklaring till resultaten skulle kunna vara att ett utbildningsprogram medför större 

trygghet. Att skolas in i en tydlig yrkesidentitet kan inverka positivt på framtidssynen. Att läsa 

enstaka kurser kan medföra större ovisshet och osäkerhet. Man tar examen men har ingen 

självklar yrkestitel. Det finns kanske inga tjänster som är tydligt definierade för de ämnen 

högskoleexamen har blivit baserad på. Denna förklaring är i linje med det faktum att studenter 
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på Juridicum var signifikant mer nöjda med frågan Mål och värderingar, vilket delvis 

innefattar målsättningar i livet. Kanske blir dessa tydligare och mer förutsägbara då man med 

större säkerhet tror sig veta hur den framtida yrkeskarriären kommer att se ut. Den öppna 

arbetslösheten för jurister är dessutom relativt låg, 3.5%. I jämförelse med andra 

akademikergrupper är det bara hälso- och sjukvårdsyrken som har lägre öppen arbetslöshet 

(http://www.saco.se).   

 

Frågeställning 3 Finns det skillnader i hur män och kvinnor på grund- respektive 

forskarutbildning upplever sin livskvalitet? 

 
Av resultaten framkom att kvinnor skattar sin livskvalitet som signifikant högre än män, både 

på grundutbildningen och på forskarutbildningen. Tidigare forskning i fråga om skillnader i 

hur män och kvinnor uppfattar sin livskvalitet har gett olika resultat. Frisch (2005) fann ingen 

signifikant könsskillnad i amerikanska collegestudenters livskvalitet. Vaez et al., (2003) fann i 

en studie av svenska högskolestudenter att kvinnor skattade sin livskvalitet som signifikant 

högre än män.  

 

Vad gäller forskarstudenter togs i inledningen upp ökade sjukskrivningar bland kvinnliga 

doktorander, både vid Stockholms universitet (Bäckman, 2001) och vid Lunds universitet 

(Bachar; Hermansson & Passert, 2001). Detta skulle kunna ha varit en indikator på att 

kvinnliga doktorander upplever sin livskvalitet som lägre än manliga doktorander, något som 

dock inte bekräftas av resultaten. En förklaring skulle kunna vara könsskillnader i 

vårdkonsumtion. Att andelen patienter i psykoterapi är övervägande kvinnor är känt sedan 

länge. En förklaring till detta står sannolikt delvis att finna i inlärda könsroller. Om det 

förhåller sig så att kvinnor i större utsträckning än män söker vård för psykiska besvär skulle 

det kunna finnas en större obehandlad grupp i den manliga populationen. Att en större andel 

kvinnor är sjukskrivna bland doktoranderna kan också ha bidragit till att medelvärdet för 

denna grupp har höjts, då en grupp individer med förmodad lågt upplevd livskvalitet har fallit 

bort för denna population.   

 

Kvinnorna är mer nöjda med områden som innefattar socialt liv och interpersonella relationer, 

exempelvis Kärlek, Vänner och Anhöriga. En större andel av de kvinnliga 

undersökningsdeltagarna var gifta eller levde i samboförhållanden, både på grundutbildningen 

och på forskarutbildningen. Det är känt att individer som är gifta eller lever i 
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samboförhållanden löper mindre risk att drabbas av mental ohälsa (Riksförsäkringsverket, 

2002; Mastekaasa, 1992). Vad gäller andra relationer, till familj eller anhöriga, ställdes inga 

frågor om på försättsbladet. Då QOLI är ett subjektivt mått på livskvalitet kan det i denna 

studie inte utredas om kvinnorna har större socialt nätverk och frekventare kontakt med 

anhöriga eller om de helt enkelt är mer förnöjsamma med de relationer de har till vänner och 

familj.  

 

Enligt Vaez et al., (2003) kan en annan förklaring till könsskillnader i upplevd livskvalitet 

vara att kvinnliga högskolestudenter har mer hälsosamma levnadsvanor än manliga 

högskolestudenter. Det är känt att alkohol- och tobakskonsumtionen är högre bland manliga 

högskolestudenter. Kvinnor tenderar dock i större utsträckning än män att underrapportera sin 

alkohol- och tobakskonsumtion vilket manar till försiktighet för vilken vikt 

självrapporteringar av detta slag tillskrivs (Vaez et al., 2004).   

 

Frågeställning 4 Finns det andra skillnader inom dessa grupper i den upplevda livskvaliteten 

med avseende på variabler som ålder, civilstånd, och studiefinansiering? 

 
Gemensamma frågeställningar 

Det är ett välbelagt empiriskt faktum att det finns ett starkt samband mellan civilstånd och 

subjektivt psykologiskt välmående (Mastekaasa 1992; Riksförsäkringsverket 2002). Ogifta 

eller ensamstående rapporterar avsevärt lägre upplevt välbefinnande än gifta eller samboende 

och är oftare långtidssjukskrivna. Resultaten i denna studie bekräftar tidigare forskning; 

personer som uppgav att de var gifta eller samboende skattade sin livskvalitet som signifikant 

högre än de personer som uppgav att de var ogifta. Detta gällde emellertid enbart för studenter 

på grundutbildningen och inte för doktorander. En trolig förklaring till att skillnaden inte var 

signifikant för doktorander är den mindre urvalsgruppen.  

 

En annan intressant iakttagelse är att personer på grundutbildningen som hade barn skattade 

sin livskvalitet som högre än personer som inte hade barn samtidigt som ingen sådan skillnad 

kunde hittas för doktorander. Utöver en mindre urvalsgrupp för doktoranderna kan kanske 

andra förklaringar finnas. Den möjliga förklaringen att det skulle finnas fler ensamstående 

föräldrar i doktorandgruppen motsägs av resultaten då 81 % av doktoranderna och 76 % av 

studenterna på grundutbildningen som har barn uppger att de är gifta eller samboende. En 

annan förklaring skulle kunna vara att forskarstudierna är mer krävande än studier på 
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grundutbildningen, varför föräldraskap blir svårare att kombinera med studiekrav för 

doktorander.   

 

Det förelåg inget samband mellan ålder och upplevd livskvalitet, varken för studenter på 

grundutbildning eller för doktorander. En förklaring skulle kunna vara att åldersvariationer 

inte får samma genomslag för en studentpopulation då variationen i socioekonomisk status är 

relativt liten. Oavsett ålder befinner sig studenterna i ungefär samma psykosociala situation, 

med de alternativ att finansiera sina studier som finns tillgängliga.  

 

Specifika frågeställningar grundutbildningen 

Vad beträffar studiefinansiering kunde konstateras att individer som finansierar sina studier 

med enbart studielån skattade sin livskvalitet som signifikant lägre än individer som inte tog 

studielån eller arbetade extra. Hur denna grupp finansierade sina studier efterfrågades inte i 

enkäten. Av de spontana svar som inkom i enkäterna framkom två kategorier: En grupp som 

fick ekonomiskt stöd av sina föräldrar och en annan som fick ekonomiskt stöd av 

yrkesverksam partner. Att inte behöva bekymra sig över ekonomin under terminer och under 

sommaruppehållet och att inte behöva belåna sin utbildning är faktorer som sannolikt gör 

studietiden mindre stressande och sannolikt kan bidra till att öka den upplevda livskvaliteten. 

Att studenter inte har någon inkomst under sommaren är en faktor som sannolikt har en 

negativ inverkan på den grupp som endast finansierar sina studier genom studielån, till 

skillnad från gruppen som både extraarbetar och tar studielån. Att ha eget boende och enbart 

ha studielån och studiebidrag som inkomstkälla innebär att inte mycket pengar blir över till 

fritidssysselsättningar och nöjen, vilket med stor sannolikhet har negativ inverkan på den 

upplevda livskvaliteten. Som tidigare diskuterats är privatekonomin en stor källa till oro bland 

studenter på grundutbildningen (Hasselström & Wägerth 2005).  

 

Specifika frågeställningar forskarutbildningen 

Handledning har lyfts fram som en av de mest centrala aspekterna av forskarutbildningen 

(Kvalitetsrådet, 2005). En undersökning har visat att 37 % av de doktorander som inte 

beräknar bli klara med sin avhandling i tid anger dålig handledning som orsak till detta 

(SUHF, 1999). Handledningens betydelse för forskarutbildningen var en orsak till att frågor 

om handledarens kompetens och kön inkluderades i studien. Inga skillnader i upplevd 

livskvalitet beträffande dessa faktorer kunde påvisas.  
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Vidare undersöktes om årskurs på forskarutbildningen påverkade den upplevda livskvaliteten. 

Det skulle exempelvis kunna förhålla sig så att det sista året, då avhandlingen ska slutföras, 

medför ökad stress och lägre livskvalitet. Inga signifikanta skillnader mellan olika årskurser 

på forskarutbildningen påträffades emellertid. 

  

Metoddiskussion 

 

Reliabilitet 

QOLIs psykometriska egenskaper är, som diskuterats i det inledande kapitlet, mycket goda. 

Det har visat sig ha hög intern konsistens, α=.77-.89, och hög test-retest reliabilitet, r=.80-.91 

(Frisch et al., 1992). För studentgruppen låg den interna konsistensen i nedre delen av detta 

intervall, både för studenter på grundutbildningen (α=.77), och för doktorander (α=.80). Den 

nedre gräns som brukar anges för att ett test ska anses som reliabelt är (α=.70), (Clark Carter 

2004).  

 

En faktor som för studenter på grundutbildningen kan ha påverkat tillförlitligheten i 

enkätsvaren är de omständigheter enkäten besvarades under. Stressig miljö, trötthet och 

bristande motivation kan ha inneburit att vissa studenter inte läst igenom frågorna ordentligt. 

Kanske ville undersökningsdeltagarna hellre ägna rasten till umgänge, än att besvara en enkät. 

För att motverka stress och för att minska bortfall gavs försökspersonerna möjligheten att 

välja mellan att fylla i formuläret under rasten eller att göra det efter lektionstid. Antalet icke 

ifyllda items i inlämnade enkäter, det interna bortfallet, skulle kanske kunna ge en viss 

indikation av stress och engagemang hos försökspersonerna. Det interna bortfallet för 

grundutbildningen, 0.7%, var emellertid något lägre än för doktoranderna, 0.8%. Då det är 

rimligt att anta att forskarstudenterna besvarade enkäterna under lugnare omständigheter än 

studenterna på grundutbildningen, verkar en eventuell stressfaktor inte ha påverkat 

uppmärksamheten i någon större utsträckning. Dock skulle en något lägre intern konsistens 

hos studenter på grundutbildningen tala för att miljöfaktorer såsom stress och ointresse kan ha 

haft viss inverkan på svaren för studenter på grundutbildningen. Detta antagande måste tolkas 

med stor försiktighet då skillnaderna i intern konsistens är mycket små mellan dessa grupper.  

 

En ytterligare faktor som kan påverka reliabiliteten negativt är avvikelser i testinstruktioner 

mellan olika grupper. För att motverka detta hade författaren ett manus där all viktig 
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information fanns inkluderad. Manuset bestod emellertid enbart av stödord varför vissa 

avvikelser i information kan ha förekommit.  

 

Validitet och generaliserbarhet 

En annan faktor som för studenter på grundutbildningen kan ha påverkat resultaten på ett 

systematiskt sätt är den bristande anonymitet som rådde vid ifyllandet av enkäterna. Många 

undersökningsdeltagare valde att fylla i enkäterna samtidigt som de satt bredvid sina 

kurskamrater. Vissa studenter samtalade samtidigt som de fyllde i enkäterna. Det finns en risk 

att en social önskvärdhetsfaktor kan ha påverkat hur vissa av frågorna besvarades. Frågor om 

”kärlek”, ”vänner” och ”självrespekt” kan ha uppfattats som mer känsliga och privata än 

andra frågor vilket kan ha inneburit att vissa försökspersoner skattade sig som mer nöjda med 

dessa faktorer än vad de faktiskt upplevde sig vara.  

 

Vad gäller andra aspekter av social önskvärdhet bör den anonymitet som förelåg mot 

uppsatsförfattaren ha bidragit till att denna faktor var relativt låg. Enligt Frisch et al., (1992) 

har QOLI en lägre social önskvärdhetsbias än andra välanvända mätinstrument, t ex BDI. 

 

För att med större säkerhet kunna hävda att urvalet för grundutbildningen var representativt 

och generaliserbart till hela populationen hade det mest önskvärda varit att genomföra ett 

slumpmässigt urval på individnivå. Bristande ekonomiska och tidsmässiga resurser uteslöt 

emellertid ett sådant urval. Utöver den mindre urvalsgruppen bland doktorander, kunde denna 

grupp dessutom nås via Stockholms universitets internpost, varför portokostnader inte 

tillkom.  

 

Ett antal grupper fick exkluderas från urvalet då dessa inte gick att nå under lektionstid, 

främst studenter på C- och D-nivå. Detta har ofrånkomligen påverkat urvalsgruppens 

representativitet. Spridningen i urvalet beträffande antalet högskolepoäng är dock stor (M=76, 

SD=59) vilket talar för att individer i olika faser av högskoleutbildningen finns representerade 

i urvalet. Bland studenter som läser fristående kurser är det vanligt förekommande att 

uppsatsarbetet på C- och D-nivå inte är de sista kurserna som läses på grundutbildningen. Då 

flera ämnen ska inkluderas i en högskoleexamen kan studenten läsa sitt huvudämne först, för 

att sedan komplettera examen med andra biämnen. Sammantaget medför begränsningar i 

urvalsförfarandet för studenter på grundutbildningen, att resultaten för denna grupp trots allt 

bör tolkas med viss försiktighet utifrån dess generaliserbarhet.   
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En styrka i undersökningen är de stora urvalsgrupperna, framförallt för grundutbildningen. 

Ungefär 6 % av hela grundutbildningspopulationen och 10 % av 

forskarutbildningspopulationen var representerade i undersökningen.4 En ytterligare faktor 

som för doktorandgruppen ökar tillförlitligheten och generaliserbarheten är att urvalet för 

denna grupp var slumpmässigt.  

 

För grundutbildningen kan konstateras att bland de individer som tillfrågades att delta i 

undersökningen var bortfallet mycket litet, ungefär 10 %. Hade enkäterna distribuerats via 

post är ett rimligt antagande att bortfallet hade blivit mycket högre, kanske i paritet med 

doktorandgruppen som hade ett bortfall på drygt 50 %. Emellertid går det inte att utgå ifrån att 

bortfallet, i form av de studenter som var frånvarande vid de lektionstillfällen då 

datainsamlingen ägde rum, var slumpmässigt. Eftersom studenterna inte visste att 

undersökningen skulle ske när de valde att delta i, eller avstå ifrån, lektionen är det osannolikt 

att bortfallet är systematiskt. 

 

Den relativt låga svarsfrekvensen i doktorandgruppen innebär att resultaten måste tolkas med 

viss försiktighet även för denna grupp. Några faktorer som kan ha påverkat bortfallet är att 

institutionerna vanligtvis registrerar sina doktorander i Stockholm universitets 

studiedokumentationssystem, LADOK, i slutet av varje termin. Detta innebar att det register 

över doktorander som urvalet baserades på var från höstterminen-05. Ett kompletterande 

register med nyantagna under VT-06 fanns och inkluderades i urvalet. Det går emellertid inte 

med säkerhet att utgå ifrån att detta register var fullständigt. Det går därmed inte att utesluta 

att individer som inkluderades i urvalsgruppen var examinerade vid tiden för utskicket av 

enkäten och att dessa därmed inte besvarade enkäten. Sju enkäter returnerades obesvarade 

eller exkluderades då dessa individer redan hade avlagt doktorsexamen.  

 

Det är vidare tveksamt om bortfallet hade kunnat begränsas med ytterligare information 

(Bilaga 4). Ett påminnelsebrev till undersökningsdeltagarna brukar emellertid rekommenderas 

som metod för att minska bortfallet ytterligare (Robson, 1993). Kanske borde ett sådant 

utskick ha genomförts även i denna undersökning.    

 

                                                
4 Dessa siffror avser inte de individer som exkluderades från urvalet, exempelvis halvtidsstudenter.   
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Då QOLI inte ger information om objektiva livsomständigheter bifogades, som nämnts i 

inledningsavsnittet, ett försättsblad där bakgrundsvariabler samlades in. I efterhand kan 

konstateras att det hade varit fördelaktigt att genomföra en pilotstudie för att undersöka 

eventuella brister bland frågorna i försättsbladet såsom oklara formuleringar eller andra 

misstag. Ett förbiseende var att i frågan om Civilstånd inte inkludera kategorin Särbo. Det är 

rimligt att utgå ifrån att det är relativt vanligt med särboförhållanden bland högskolestudenter. 

Genom att inkludera detta svarsalternativ hade mer detaljerad information om skillnader 

mellan individer i parförhållanden och ensamstående kunnat erhållas. För doktorander ställdes 

dessutom inga frågor om studiefinansiering. En orsak till detta var att för att bli antagen till 

doktorandutbildning måste studiefinansiering under hela forskarutbildningen vara säkrad, en 

bedömning som görs av fakultetsnämnden. Finansieringen kan emellertid se ut på många 

olika sätt. Den vanligaste finansieringsformen är doktorandanställning, men finansiering kan 

även ske genom utbildningsbidrag, stipendier och förvärvsarbete med utrymme för 

forskarutbildning (Högskoleverket, 2003). Frågor om studiefinansiering borde ha inkluderats 

även för denna grupp då det vore intressant att pröva skillnader mellan olika grupper i denna 

fråga.  

 

En ytterligare begränsning i denna undersöknings generaliserbarhet var att utländska 

doktorander utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket inte kunde delta. Studien kan 

därmed inte besvara frågan om utländska doktorander uppfattar sin livskvalitet på annat sätt 

än den övriga doktorandgruppen.  

 

Orsakerna till att QOLI valdes som mätinstrument i datainsamlingen var flera: QOLI är, som 

tidigare diskuterats, ett väl utprövat instrument. Det har visat goda psykometriska egenskaper 

och korrelerar med en rad andra mått avseende att mäta psykisk hälsa (Frisch et al., 1992). 

Som tidigare diskuterats kan upplevd livskvalitet med fördel användas som 

screeningsinstrument på icke-kliniska populationer (Frisch et al., 2005). Att i studien ha 

inkluderat andra utfallsmått såsom BDI (Beck Depression Inventory) och BAI (Beck Anxiety 

Inventory) hade kunnat ge en mer komplett och mer mångfasetterad bild av studenternas 

mentala hälsa. Den huvudsakliga orsaken att enbart QOLI användes vid datainsamlingen hade 

att göra med tidsbegränsningar. Under de omständigheter datainsamlingen skedde på för 

grundutbildningen hade ytterligare en enkät inte hunnits med eller skulle sannolikt ha känts 

som alltför betungande. Att använda sig av mått såsom BDI och BAI skulle dessutom kunna 

anses som mer problematisk ur etisk synpunkt då dessa innehåller mer frågor av känslig och 
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privat natur. Det är också möjligt att ett större antal enkäter hade fått färre doktorander att 

delta i undersökningen då uppgiften kanske hade upplevts som alltför mödosam och 

tidskrävande även för dem.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är en tvärsnittsstudie. Det går därmed enbart att spekulera i vilka kausala 

faktorer som kan förklara skillnader i upplevd livskvalitet. De bakomliggande faktorerna som 

förklarar skillnader i upplevd livskvalitet mellan olika grupper är sannolikt mer komplexa än 

vad denna studie kan förklara. Mer forskning för att undersöka vilka faktorer som kan tänkas 

påverka högskolestudenters livskvalitet och psykiska hälsa skulle kunna ge ökad förståelse för 

dessa bakomliggande faktorer.  

 

Det var inte möjligt att beräkna bortfallet bland studenter på grundutbildningen i form av 

frånvaro från de lektioner som uppsatsförfattaren besökte. En intressant fråga är vilka faktorer 

som skulle kunna förklara frånvaron för denna grupp. I vissa fall handlar det sannolikt om 

omständigheter som tillfällig sjukdom eller annan studieteknik. Det skulle likafullt kunna vara 

så att andra orsaksfaktorer, t ex psykisk ohälsa, är en orsak till frånvaron. Det skulle vara 

intressant att närmare undersöka vilka motiv som driver individer att hoppa av utbildningar i 

förtid. Frisch et al. (2005) kom fram till att lågt upplevd livskvalitet predicerade studieavhopp. 

Kan det vara så att de studenter som redan hade hoppat av, eller var på väg att göra det, sedan 

tidigare hade en lägre subjektivt upplevd livskvalitet? Dessa frågor kan inte besvaras i denna 

studie, men det vore av intresse att genomföra en longitudinell undersökning som närmare 

undersöker prediktorer för psykisk ohälsa och studieavhopp bland högskolestudenter.  

 

Denna studie kan inte heller besvara om den rapporterade livskvaliteten bland studenter vid 

Stockholms Universitet skiljer sig från hur studenter på grundutbildning respektive 

forskarutbildning vid andra lärosäten mår. För att kunna dra slutsatser huruvida svenska 

högskolestudenters livskvalitet överlag skiljer sig från en normalgrupp oavsett lärosäte skulle 

ytterligare, jämförande forskning mellan olika högskolor var nödvändig.  

 

Avslutande diskussion 

I denna studie har framkommit att tiden som högskolestudent, oavsett utbildningsnivå, 

kännetecknas av en lägre upplevd livskvalitet i jämförelse med en normalgrupp. Subjektivt 

upplevd livskvalitet har visat prediktiv validitet för utvecklande av psykisk ohälsa, både för en 
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icke klinisk population (Lewinsohn, 1991) och för högskolestudenter som varit i kontakt med 

studenthälsan (Frisch et al., 2005). Med detta i beaktande är resultaten att högskolestudenter 

skattar sin livskvalitet som lägre än en normalgrupp bekymmersamma, om än inte oväntade. 

Med den prediktiva validitet subjektivt upplevd livskvalitet visat sig inneha är det sannolikt 

att studenter på Stockholms Universitet löper större risk att drabbas av psykisk och somatisk 

ohälsa än en normalpopulation. Frisch et al., (2005) anger ett resultat på QOLI mellan 2 och 

3.5 som liggandes inom normalzonen för universitetsstudenter. 36.8 % av 

undersökningsdeltagarna vid Stockholms Universitet skattar sin livskvalitet som lägre än 2. 

Medan mindre än 20 % av en svensk normalgrupp (Paunovic & Öst, 2004) hamnar under 

detta värde.   

 

Sedan 1990-talet inkluderas studenter i arbetsmiljölagen, AML. Detta medför vissa 

skyldigheter för arbetsgivaren att till exempel ansvara för ”att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. (Arbetsmiljölag 1977:1160). 

Enligt Vaez et al., (2004) lever högskolorna inte alltid upp till dessa krav vilket kan få 
negativa konsekvenser för studenterna.   

  

Att högskolestudenters psykiska hälsa inte bör negligeras är något som av flera skäl är 

nödvändigt. Inte bara för att ge denna grupp en högre livskvalitet under sina studieår, utan 

också för att de är en viktig framtida samhällsresurs som skattemedel investeras i. Avbrutna 

studier och sjukskrivningar kostar resurser både i mänskligt lidande och i förlorad framtida 

kompetens på arbetsmarknaden.  
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BILAGA 1       
Utskick till studierektorer 
 

060314 
Till studierektor 
 
Jag heter Andreas Hellerström och läser sista terminen på Psykologprogrammet, Psykologiska institutionen, 
Stockholms Universitet. Under sista året på utbildningen ingår ett examensarbete, 20 poäng, för att erhålla 
psykologexamen. 

I mitt examensarbete planerar jag att undersöka hur studenter på grund- respektive forskarutbild-ningen 
upplever sin livskvalitet, samt jämföra dessa grupper mot en normalpopulation. Datainsamlingen kommer att ske 
genom att distribuera den svenska versionen av Quality of Life Inventory, QOLI, till studenter vid Stockholms 
Universitet. Formuläret är översatt och validerat för en svensk normalpopulation. QOLI har visat sig ha goda 
psykometriska egenskaper och används som komplement till symtombaserade mått vid forskning om 
psykoterapeutiska interventioner. Subjektivt upplevd livskvalitet har visats kunna predicera psykisk och 
somatisk ohälsa, samt studieprestation. Utöver formuläret kommer relevanta bakgrundsvariabler, såsom kön, 
ålder, utbildningsnivå, m.m. att samlas in.  

Varför skall man undersöka studenters upplevda livskvalitet? Under senare tid har flera indikatorer 
framkommit som tyder på att studenter inte mår bra. Flera universitet har uppmärksammat ökade 
långtidssjukskrivningar bland doktorander, främst kvinnliga, som inte står i paritet med antalet sjukskrivningar 
för andra yrkesgrupper som är anställda vid Universiteten. Stockholms Universitet har dessutom rankats sist två 
år i rad i tidningen Studentlivs ranking över de studentvänligaste studieorterna. Vid andra universitet har ett ökat 
antal nybesök hos företagsläkare, knutna till universiteten, noterats. Studenters livskvalitet är ett eftersatt 
forskningsområde, något som bekräftas i samtal med Marjan Vaez, docent på KI, som undersökt studenters 
upplevelse av livskvalitet. I Vaez studie framkom att högskolestudenter skattar sin livskvalitet lägre än sina 
jämnåriga yrkesverksamma personer.  

Det är uppsatsförfattarens mening att en studie som undersöker subjektivt upplevd livskvalitet bland 
studenter på grundutbildningen och doktorander skulle kunna ge unik information om hur dessa grupper mår. 
Den enda studie som, enligt författarens kännedom, undersökt dessa frågor, Vaez studie, genomfördes på 
Linköpings Universitet och måttet på livskvalitet var ett annat än QOLI. Det finns ett forskningsmässigt värde i 
att tillämpa detta mätinstrument på en icke-klinisk population, i detta fall studenter vid Stockholms Universitet, 
som kan befinna sig i riskzonen att utveckla somatisk eller psykisk ohälsa, vilket t ex kan leda till försämrad 
studieprestation samt sjukfrånvaro.  

Jag har samtalat med Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud vid Stockholms Universitets 
Studentkår, om den planerade undersökningen. Han anser att den planerade undersökningen är relevant och 
mycket intressant. 

Jag och min handledare, Professor Lars-Göran Öst, har kommit fram till att ambitionen bör vara att 
samla in data från alla institutioner vid Stockholms Universitet. Tanken är att skicka ut enkäterna via post, 
alternativt internpost till doktoranderna. Att skicka ut enkäter till studenter på grundutbildningen skulle bli för 
kostsamt och omfattande. Det mest fördelaktiga, även ur bortfallssynpunkt, skulle vara att genomföra 
insamlingen i samband med undervisning. Det vill säga: uppsatsförfattaren distribuerar formulären under raster 
vid ordinarie föreläsningar eller seminarier.  

För att kunna genomföra datainsamling vid er institution behöver jag godkännande från er.  Formuläret 
tar ungefär 10 minuter att fylla i. Studenterna kommer att informeras om att deltagandet är frivilligt och 
anonymt.  

Jag kommer inom kort kontakta er för att vidare diskutera denna förfrågan personligen med er. Har ni 
några frågor innan dess kan jag nås på telefon: 070-4535889. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Andreas Hellerström     Lars-Göran Öst 
Psykologstudent termin 10     Professor i klinisk psykologi 
070-4535889     08-16 38 21  
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BILAGA 2 
Försättsblad doktorander 
 
Här följer några inledande bakgrundsfrågor som jag ber dig fylla i. På nästa sida 
hittar du Quality of Life Inventory. 
 
 
 
Kön:     Man � 
     Kvinna � 
 
Ålder:    ______________ 
 
Fakultet:    ______________ 
 
Civilstånd:    Gift � 
     Ogift � 
     Samboende � 
 
Har du barn?   Ja � Nej � 
       
 
Om ja, antal och ålder: _____________________________________ 
 
 
Var på forskarutbildningen befinner du dig? 1:a året � 
     2:a året �  
     3:e året � 
     4:e året eller mer � 
         
Handledarens kön:  Man � 
     Kvinna � 
 
Handledarens kompetens Dr. ex. � 
     Docent � 
     Professor � 
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BILAGA 2 
Försättsblad grundutbildningen 
 
Här följer några inledande bakgrundsfrågor som jag ber er fylla i. På nästa sida 
hittar du Quality of Life Inventory. 
 
 
 
Kön:     Man � 
     Kvinna � 
 
Ålder:     ______________ 
 
Institution:    ______________ 
 
Civilstånd:    Gift � 
     Ogift � 
     Samboende � 
 
Har du barn?    Ja � 
     Nej �  
 
 
Om ja, antal och ålder:____________________________________ 
 
 
Hur finansierar du dina studier?  Studielån � 
     Extraarbete � 
     Annat � 
 
Hur många högskolepoäng har du tagit?  _____________ 
 
 
Hur många högskolepoäng återstår innan _____________ 
grundutbildningen är klar? 
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BILAGA 4 
Utskick till doktorander 
 
Hej! 
 
Jag heter Andreas Hellerström och läser sista terminen på Psykologprogrammet, Psykologiska 
institutionen, Stockholms Universitet. Under sista året på utbildningen ingår ett examensarbete, 20 
poäng, för att erhålla psykologexamen. 

I mitt examensarbete planerar jag att undersöka hur studenter på grund- respektive 
forskarutbildningen upplever sin livskvalitet, samt jämföra dessa grupper mot en normalpopulation. 
Urvalet är slumpmässigt. Datainsamlingen sker genom att distribuera den svenska versionen av det 
bifogade formuläret Quality of Life Inventory, QOLI, till studenter på grund- respektive 
forskarutbildningen på Stockholms Universitet. Det bifogade formuläret är validerat för en svensk 
normalpopulation. QOLI har visat sig ha goda psykometriska egenskaper och används som 
komplement till symtombaserade mått vid forskning om psykoterapeutiska interventioner. Subjektivt 
upplevd livskvalitet har i flera olika studier visat sig kunna predicera psykisk och somatisk ohälsa, 
samt studieprestation.  

Varför skall man undersöka studenters upplevda livskvalitet? Under senare tid har flera 
indikatorer framkommit som tyder på att studenter inte mår bra. Flera universitet har uppmärksammat 
ökade långtidssjukskrivningar bland doktorander som inte står i paritet med antalet sjukskrivningar för 
andra yrkesgrupper som är anställda vid Universiteten. Stockholms universitet har dessutom rankats 
sist två år i rad i tidningen Studentlivs ranking över de studentvänligaste studieorterna. Vid andra 
universitet har ett ökat antal nybesök hos företagsläkare, knutna till universiteten, noterats. Studenters 
livskvalitet är ett eftersatt forskningsområde, något som bekräftas i samtal med Marjan Vaez, docent 
på KI, som undersökt studenters upplevelse av livskvalitet vid Linköpings Universitet. I Vaez studie 
framkommer att högskolestudenter skattar sin livskvalitet som lägre än jämnåriga yrkesverksamma 
personer.  

Jag har samtalat med Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud vid Stockholms 
Universitets Studentkår, om den planerade undersökningen. Han anser att den planerade 
undersökningen är relevant och mycket intressant.  

Jag ber dig härmed vänligen att delta i denna undersökning genom att fylla i det bifogade 
formuläret Quality of Life Inventory och försättsbladet med bakgrundsfrågor. Ditt deltagande är 
frivilligt och anonymt. Du kommer inte att kunna identifieras som undersökningsdeltagare och dina 
svar kommer inte att kunna kopplas till dig. Formulären tar ungefär tio minuter att besvara. Din 
medverkan bidrar till en ökad förståelse för doktoranders psykosociala situation.  

Jag har informerat studierektorerna vid respektive institution om studien genom ett 
informationsbrev. Har du några frågor om enkäten, eller vill ta del av den färdiga rapporten, får du 
gärna höra av dig på telefon: 070-453 58 89. e-mail: andreas_hella@yahoo.com.  

På nästa sida följer några bakgrundsfrågor jag ber dig fylla i. Därefter hittar du formuläret 
Quality of Life Inventory. Tack för din medverkan! 

Vänligen returnera den besvarade enkäten i det bifogade svarskuvertet via 
Universitetets internpost, till Lars-Göran Öst, Psykologiska institutionen, senast 5 maj. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Andreas Hellerström  Lars-Göran Öst 
Psykologstudent termin 10  Professor i klinisk psykologi               070-
4535889 eller andreas_hella@yahoo.com  08-16 38 21 eller ost@psychology.su.se 
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BILAGA 5 
Förslag på urvalskategorisering 
 
0-300 30 13 13*30=390 
301-600 40 16 16*35=560  
601-1000 55 4 4*55=220  
1001-2000 75 3 3*75=225 
2001-5000 125 2 2*100=200  Totat: 1595 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


