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Studiens syfte var att kartlägga skillnader mellan individuella faktorer och upplevelsen av social
och organisatorisk arbetsmiljö hos studenterna på Jönköping University. Syftet var också att
skapa en översikt och ett underlag för åtgärder åt uppdragsgivaren Studenthälsan. Den sociala
och organisatoriska arbetsmiljön har i studien grundat sig på sex olika segment: krav, kontroll,
socialt stöd, balans mellan studier och fritid, hälsa och välbefinnande samt kränkande beteende.
Studien är kvantitativ och har grundat sig i en tvärsnittsdesign med en deduktiv ansats. En
webbaserad enkät skickades i mars 2017 ut till de studenter på lärosätet som studerade minst 75
%, vilket genererade 1324 svar med en svarsfrekvens på 19,3 %. Data analyserades med hjälp av
t-test med oberoende mätningar, oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis ANOVA.
Resultatet visade att framförallt kvinnor, äldre studenter, internationella studenter utanför
utbytesprogram och inhemska studenter samt studenterna på Hälsohögskolan och den Tekniska
högskolan upplevde den sociala och organisatoriska arbetsmiljön sämre än jämförelsegrupperna.
Segmentet hälsa och välbefinnande visade upp lägst medelvärden av samtliga segment. Resultatet
bekräftade befintlig teori med undantagen att äldre studenter upplevde den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön sämre samt att utbytesstudenter upplevde den bättre på lärosätet för aktuell
studie. För vidare forskning föreslås kvalitativa studier som syftar till att identifiera orsakerna till
de skillnader som uppvisade signifikanta värden.
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Abstract
Philip Bendroth, Oskar Servenius
Students´ perception of social and organizational work environment
A survey of differences between individual factors among students at Jönköping
University.
Pages: 39
The study's purpose was to map differences between individual factors and the perception of the
social and organizational work environment among students at Jönköping University. The social
and organizational work environment in this study is based on six different segments: demands,
control, social support, balance between studies and free time, health and wellbeing and offensive
behavior. The study is quantitative and is based on a cross-sectional design with a deductive
approach. In March 2017, an online survey was distributed to students with a study pace of 75 %
or more at the university. The survey generated 1324 responses with at response rate of 19,3 %.
The data were analyzed with Independent Sample t-test, Independent One Way ANOVA and
Kruskal Wallis ANOVA. The results showed that particularly women, older students,
international students who are not part of an exchange program, Swedish students and students
from the Health and Technical Schools, perceived the social and organizational work
environment more negatively than their comparison groups. The segment, health and wellbeing,
showed the lowest mean score of all the segments. The study's results confirmed existing theories
with the exceptions that the older students experienced the social and organizational work
environment more negatively than the other students, and that the exchange students perceived it
more positively. For further research the authors suggests qualitative studies to identify the
causes of the differences that showed significant results.

Key words: social and organizational work environment, demands, control, social support,
work life balance, health and wellbeing, offensive behavior, students, gender, sex, faculty,
ethnicity.

Tillkännagivanden
Först och främst vill vi tacka alla studenter som deltagit i undersökningen. Utan ert
deltagande hade studien inte varit genomförbar och samtliga svar har bidragit till att skapa en
tydligare bild av studenternas upplevelse av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på
lärosätet. Vidare vill vi tacka Andreas Torén, Marie Böwing-Lindström och Jan Johansson från
Studenthälsan och Högskoleservice för hjälp med distribution, värdefull feedback för studiens
utformning samt sponsring av incitament i form av biobiljetter som lottades ut bland
svarsdeltagarna i syfte att öka svarsfrekvensen. Slutligen vill vi också tacka vår handledare Per
Eisele för värdefull hjälp och återkoppling under hela uppsatsperioden.
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Inledande avsnitt
Disposition
Studien inleds med en problematisering av valt ämnesområde och presenterar sedan
författarnas syfte och frågeställning, vilket handlar om att kartlägga skillnader mellan
individuella faktorer och upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö på Jönköping
University. Därefter presenteras den teoretiska bakgrunden till social och organisatorisk
arbetsmiljö för att ge läsaren en djupare insikt i relevanta begrepp och vad tidigare forskning
säger inom ämnesområdet. I metoddelen beskrivs hur den kvantitativa undersökningen har
genomförts och vilka åtgärder som vidtagits för att styrka validitet och reliabilitet. Därefter
presenteras resultatet i text och med kompletterande tabeller. I diskussionsavsnittet återkopplas
studiens resultat till syfte och frågeställning samt diskuteras också utifrån tidigare forskning.
Författarna delar också med sig av personliga resonemang kring resultatets utfall även om inga
kausala samband kan fastställas. Slutligen sammanfattas studiens slutsatser och förslag ges på
praktiska tillämpningar samt på vilket sätt framtida forskning skulle kunna vidareutveckla och
komplettera aktuellt ämnesområde.
Problematisering och syfte
Social och organisatorisk arbetsmiljö (tidigare psykosocial arbetsmiljö) är ett aktuellt
ämne i samband med att antalet sjukskrivningar till följd av psykiska besvär på senare tid har
ökat markant (Försäkringskassan, 2015). Arbetsmiljöverket (2015) har rapporterat att
anmälningar om arbetssjukdomar som orsakats av sociala och organisatoriska problem har ökat
med 72 % mellan 2010-2014. I tillägg till detta visar statistik från Försäkringskassan (2015) att
stress är den vanligaste orsaken till sjukdom, och att antalet sjukskrivningar på grund av akut
stressreaktion ökade från 15 000 sjukskrivningar 2012 till 26 000 sjukskrivningar 2014. Nya
föreskrifter och allmänna råd om social och organisatorisk arbetsmiljö publicerades så sent som
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2016 genom AFS 2015:4, som ett led i uppdateringen av det systematiska arbetsmiljöarbete som
företag är skyldiga att genomföra och inrapportera. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
likställs också högskolestudenter med arbetstagare. Det råder således inget tvivel om betydelsen
av dessa frågor ur ett lagstadgat och hälsofrämjande perspektiv, inte bara inom arbetslivet, utan
också för studenter. Även ur ett ekonomiskt perspektiv innebär sjukskrivningar till följd av
bristande social och organisatorisk miljö enorma kostnader både för arbetsgivare, arbetstagare
och för samhället i stort (Lindquist & Wadensjö, 2010; Theorell, 2012). En förklaring till den
stora ökningen av arbetssjukdomar relaterade till sociala och organisatoriska orsaker kan enligt
Vänje (2013) kopplas till de stora förändringar som skett i arbetslivet på senare tid. Exempel på
detta är det nya informationssamhället som möjliggör ständig uppkoppling via exempelvis
mobiltelefoner, mail och andra IT-verktyg, men också att flexibiliteten för var och när
arbetstagare kan utföra sitt arbete ökar. Detta medför att gränsdragningen mellan arbete och
privatliv suddas ut och blir mer otydlig, vilket kan resultera i ökade krav från arbetsgivaren på
tillgänglighet samtidigt som arbetstagare kan tendera att arbeta mer till följd av oreglerade
arbetstider. Detta är något som skapar sämre förutsättningar för återhämtning (Vänje, 2013).
Vidare visar statistik från Arbetsmiljöverket (2016) att individuella faktorer har ett samband med
faktorer kopplade till social och organisatorisk arbetsmiljö. Exempel på detta är att kvinnor
upplever en högre arbetsbelastning och att män upplever sämre möjligheter till stöd från
arbetskamrater och chefer samt att yngre män inom tjänstemannasektorn upplever större krav på
att vara anträffbara på fritiden (Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsmiljöverket (2015) rapporterar
också att kvinnor står för 77 % av anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala- och
organisatoriska orsaker, samt att tjänstemän oftare än arbetare uppger besvär kopplade till stress
och psykiska påfrestningar.
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Mot bakgrund av ovan nämnd information och att föreskrifterna i AFS 2015:4, till
skillnad från arbetsmiljölagen, inte omfattar studenter, ansåg författarna att det vore av särskilt
intresse att kartlägga hur studenter på ett svenskt lärosäte upplever sin sociala och organisatoriska
arbetsmiljö samt om det även i en studiekontext finns individuella faktorer som har ett samband
med upplevelsen. Vidare ansåg författarna att studenter är en intressant grupp för undersökningen
eftersom det gränslösa arbetet är högst påtagligt i ett studiesammanhang där det beroende på
utbildning finns relativt få fasta platser och tidpunkter för studiernas förläggning. Allvin,
Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) uttrycker exempelvis att studenter är mer
utsatta för psykisk ohälsa än olika grupper i arbetslivet, vilket också ligger till grund för intresset
att genomföra en undersökning på ett lärosäte. Därför beslöts att genomföra en studie
tillsammans med Studenthälsan på Jönköping University, vars uppdrag enligt avtal med staten
bland annat innefattar att bedriva hälsoarbete som förebygger psykisk ohälsa bland studenterna
på högskolan. Anmärkningsvärt är att en liknande undersökning aldrig tidigare genomförts på
lärosätet.
Syftet med studien var att kartlägga skillnader mellan på förhand valda individuella
faktorer och upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö bland studenter vars
huvudsakliga sysselsättning utgörs av studier på ett svenskt lärosäte. Vidare var syftet att skapa
ett underlag för genomförande av praktiska åtgärder som kan förbättra och förebygga eventuella
brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet.
Den aktuella frågeställningen är den följande:
Vilka skillnader finns mellan individuella faktorer hos studenter på Jönköping University och
upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö? Med individuella faktorer avses: Kön, ålder,
etnicitet, nationalitet samt tillhörighet av fackhögskola.
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Teoretisk bakgrund
I detta avsnitt redogörs för den litteratur som är relevant för och särskilt belyser arbetets
problemformulering. Den litteratur som redovisas är direkt kopplad till sociala och
organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön, vilket utgör grunden för AFS 2015:4. Det är också
utifrån AFS 2015:4 detta arbete tar sin utgångspunkt. Nämnvärt är att social och organisatorisk
arbetsmiljö är ett förhållandevis nytt samlingsbegrepp för de faktorer som är en del av det som
tidigare benämnts som psykosocial arbetsmiljö. Begreppet tillkom i den senaste versionen av
föreskrifterna och syftar till att lyfta perspektivet och ansvaret från individen till organisationen.
Detta genom att göra en distinktion mellan sociala och organisatoriska aspekter kopplade till
arbetsmiljö. I avsnittet presenteras och definieras viktiga begrepp inom den forskning som är
kopplad till ämnesområdet. Redogörelsen utgör inte en komplett översikt över samtliga begrepp
och teorier inom området, men syftar till att skapa en grundläggande förståelse för den teoretiska
bakgrunden till ämnesvalet samt till de skalor och items som ingår i det instrument som använts i
denna studie.
Organisatorisk arbetsmiljö
Begreppet organisatorisk arbetsmiljö definieras enligt AFS 2015:4 som olika villkor och
förutsättningar för arbetet som inkluderar 1) krav, resurser, ansvar 2) fördelning av
arbetsuppgifter 3) delaktighet, handlingsutrymme 4) kommunikation samt 5) ledning och
styrning. Nedan följer en beskrivning av olika delar inom den teoretiska bakgrunden som är
relevanta för organisatorisk arbetsmiljö utifrån ovanstående definition.
Krav och kontroll. En dominerande teori kopplad till ämnet är Karasek och Theorells
(1990) modell som beskriver förhållandet mellan krav och kontroll i arbetslivet. Modellen utgår
från de kvalitativa och kvantitativa krav arbetet ställer på individen, exempelvis arbetstempo,
känslomässiga eller fysiska krav samt de resurser individen har för att möta kraven. En för
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individen stressande situation kan uppstå om denne inte upplever sig ha tillräckliga resurser att
tillmötesgå kraven. I en studie av Frankenhaeuser et al. (1989) visades även att stressreaktioner
kan uppstå till följd av understimulans vid för låga krav. Kontroll i sin tur handlar om det
handlingsutrymme eller beslutsutrymme individen har när det gäller att påverka sitt arbete och sin
arbetssituation (Karasek och Theorell, 1990). Theorell (2012) vidareutvecklar förklaringen av
kontroll som att “ta kommando över de flesta vardagssituationer och då även över de flesta lite
oväntade situationer man kan ställas inför” (s.21). Viktiga begrepp i detta är intern kontroll-lokus
vilket betyder att individen anser sig ha möjlighet att själv hantera ett problem, och extern
kontroll-lokus vilket innebär att möjligheten att hantera att problem ligger utanför individen.
Kontroll-lokus handlar om ”Coping” - sättet en individ bemästrar ett problem eller utövar
kontroll över en situation (Theorell, 2012). Här visade en studie av Lökk (1991) att individer med
externt kontroll-lokus känner sig mer passiva och maktlösa än personer med internt kontrolllokus, vilket således påverkar deras upplevelse av kontroll. Vidare forskning har också påvisat att
ett dolt copingmönster, vilket innebär att man i många vardagssituationer låter sig förödmjukas
och sällan uttrycker sina känslor och åsikter, ofta är ett resultat av en arbetsmiljö med litet
beslutsutrymme (Leinweber et al., 2011). En sådan situation har en negativ påverkan på hur vi
förhåller oss till påfrestande situationer, vilket ökar risken för stressrelaterade sjukdomar
(Leineweber et al., 2011). Hur förhåller sig då graden av kontroll och arbetets krav till varandra?
Karasek och Theorell (1990) förklarar att stress och upplevelsen av kontroll är tätt
sammanlänkade, då det mobiliseras en stressreaktion hos individen när denne försöker behålla
kontrollen i en situation då denna riskerar att förloras. Enligt modellen uppstår störst risk för
stress och psykisk ohälsa vid höga krav och låg egenkontroll samtidigt som lägst risk för stress
och psykisk ohälsa uppstår vid låga krav och hög egenkontroll.

6

En annan viktig teori inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljöforskningen är
Siegrists (1996) ansträngnings-belöningsmodell vars grundtanke utgår ifrån att större
ansträngning kräver större belöning. I belöning avses både materiella och immateriella
incitament, exempelvis löneutveckling, feedback och utvecklingsmöjligheter. Ansträngning
definieras av Siegrist (1996) som kombinationen av arbetets externa och individens interna krav.
Modellen påvisar att negativa konsekvenser som fientlighet, stress och hälsoproblem kan uppstå
om människor anstränger sig mycket hårt utan att de upplever sig få tillräcklig belöning för
mödan. Dessa två modeller fungerar enligt Theorell (2012) som komplement till varandra.
Flexibelt och gränslöst arbete. Docherty och Huzzard (2003) förklarar att en ökad
flexibilitet inom arbetsprocesserna i det svenska näringslivet är av stor betydelse för
konkurrenskraft i en global ekonomi. Exempel på sådan organisatorisk flexibilitet kan handla om
mer flexibla anställningsformer som visstids- och projektanställningar, arbetsberikning och
rotation, prestationsbaserad lön eller produktionsstyrda arbetsinsatser. Olika studier (Aronsson,
Dallner, Lindh & Göransson, 2005; Costa, Sartorti & Åkerstedt, 2006) har påvisat att denna typ
av organisatoriska flexibilitet kan försämra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, då den
ibland bidrar till ökade nivåer av stress. Detta kan visa sig genom att individer blir mindre
motiverade och mer stressade vid upplevelsen av ovisshet och anställningsotrygghet, exempelvis
vid visstidsanställningar (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003).
Vidare talar Costa et al. (2006) om individuell flexibilitet, vilket syftar på den grad
individen själv kan styra arbetets förläggning avseende tid och rum. Som tidigare nämnts i det
inledande avsnittet kan det flexibla och gränslösa arbetet på ett individuellt plan få negativa
konsekvenser för den organisatoriska arbetsmiljön, då det suddar ut gränserna mellan arbete och
privatliv och försvårar förutsättningarna för återhämtning, vilket bekräftas av flertalet studier
(Allvin, Wiklund, Härenstam & Aronsson, 1999; Hämmig & Bauer, 2013; Mellner, 2015; Vänje,
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2013). Dock råder ett paradoxalt motsatsförhållande då det flexibla och gränslösa arbetet både
kan motverka och skapa stress. Allvin et al. (2006) uttrycker exempelvis att arbetet kan blir mer
stimulerande samtidigt som det blir mer kravfyllt, eller att det blir friare men samtidigt mer
otryggt. Tidigare studier (Costa et al., 2006; Grzywacz, Carlson, & Shulkin, 2008; Kecklund,
Dahlgren, & Åkerstedt, 2002) visade exempelvis att individuell flexibilitet i arbetet har minskat
stress och stressrelaterade sjukdomar och kan upplevas positivt av framförallt yngre individer i
arbetslivet. Utifrån ovanstående information framgår således att det inte är den individuella
flexibiliteten i sig som skapar stress och stressrelaterade sjukdomar, utan snarare bristen på
återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. Det flexibla arbetet har här enligt Mellner
(2015) en nyckelroll. Kopplat till detta har Sonnentag och Fritz (2014) skapat en modell, The
basic stressor detachment model, vilken förklarar att det inte är den akuta stressreaktionen som är
skadlig för individen utan snarare den fördröjda aktiveringen av stressreaktionen, även när de
arbetsrelaterade stressorerna i sig inte längre är närvarande. En viktig komponent i modellen
handlar om psychological detachment, vilket författarna till modellen definierar som individens
subjektiva känsla av att vara frånkopplad från sin arbetssituation. Enligt modellen förvärras den
fördröjda aktiveringen av stressreaktioner hos individer som inte lyckas koppla bort sin
arbetssituation, vilket skapar sämre förutsättningar för återhämtning. På motsvarande sätt kan en
känsla av att vara frånkopplad från arbetet motverka den fördröjda stressreaktionen till följd av
stressorer inom arbetet, något som skapar bättre förutsättningar för återhämtning och minskad
stress (Sonnentag & Fritz, 2014).
Rollkonflikt och klarhet i rollerna. Ett komplement till tidigare nämnda modeller och
teorier togs fram redan under 60-talet av Kahn, Wolf, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) som
utvecklade en teori om stress till följd av roll-konflikt och roll-otydlighet. Enligt dem innebär rollkonflikt att de beteenden och prestationer som förväntas av en individ i en arbetssituation är
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inkonsekventa. Roll-otydlighet definieras i sin tur som bristande tillgänglighet till nödvändig
information för en given position i en organisation. Grundtanken i teorin om roll-konflikt och
roll-otydlighet är att om en anställd inte känner till sina befogenheter, vad som förväntas i arbetet
samt hur han eller hon blir bedömd, så kommer han eller hon att tveka i beslutsfattandet och
utföra sina uppgifter genom försök och misstag i hopp om att möta förväntningarna från
överordnade. Således uppstår en situation med bristande kontroll som skapar stress, lägre
arbetstillfredsställelse och en svagare prestation (Kahn et al., 1964). Trots att teorin om rollkonflikt och roll-otydlighet är mer än 50 år gammal, är den fortfarande vedertagen och aktuell
inom forskning runt social och organisatorisk arbetsmiljö. Flera studier (Calisir, Gumussoy &
Iskin 2010; Faucett, Corwyn & Poling, 2012; Finne, Christensen & Knardahl, 2014) har visat att
roll-konflikt och roll-otydlighet haft ett tydligt samband med upplevd stress och försämrad
arbetstillfredsställelse. Även Jönssons och Öjehagens studie (2006) visade att otydliga
utbildningsmål, en oklar studentroll och oro för bristande kunskaper hade ett samband med
upplevd stress bland läkarstudenter. Lyckligtvis finns det faktorer som kan motverka
rollproblematiken och dess negativa effekter. En studie av Finne et al. (2014) på 3644 anställda
från 48 olika organisationer som följts under två års tid, visade sig att support från överordnade
och rättvist ledarskap utgjorde två av dessa faktorer. Vidare visade en annan studie av Specht
(2011) att mentorskap hade en bevisat mildrande effekt på upplevelsen av roll-konflikt och rollotydlighet. Mot bakgrund av detta kan det antas att styrning, ledning och kommunikation är av
avgörande betydelse för upplevelsen av stress, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse.
Social arbetsmiljö
Enligt AFS 2015:4 handlar social arbetsmiljö om villkor och förutsättningar för arbete i
form av socialt samspel, samarbete och socialt stöd från kollegor och chefer. Nedan beskrivs vad
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socialt stöd innebär samt vilka komplikationer som kan uppstå om stödet uteblir. Därefter
beskrivs också kränkande särbehandling samt vilka effekter det kan ha för individen.
Socialt stöd. Enligt Theorell (2012) kan socialt stöd på jobbet beskrivas som all positiv
interaktion med både medarbetare och chefer. I Karasek och Theorells (1990) tidigare nämnda
krav- och kontrollmodell ingick inte socialt stöd till en början utan tillfördes som en tredje
dimension till modellen av Johnson och Hall (1988). De kunde bevisa att risken var dubbelt så
stor att råka ut för kardiovaskulära sjukdomar om en individ hade höga krav i sitt arbete och låg
kontroll följt av bristande socialt stöd. Kompletteringen med socialt stöd i krav- och
kontrollmodellen delar upp arbetssituationerna i två kategorier. Med stöd - kollektiva arbeten,
utan stöd - isolerade arbeten. Det förstnämnda av de två är att föredra då isolerade arbeten kan
leda till höga stressnivåer som, om de blir långdragna, kan leda till utbrändhet (Theorell, 2012).
Sociala kontakter och strukturer påverkar grundläggande fysiska processer som är viktiga för att
bibehålla hälsan på lång sikt och för att förvärva ny kunskap (Karasek & Theorell, 1990). Detta
visade sig i Herrmans (2005) forskningsrapport om långtidssjukskrivna och långtidsfriska. Båda
grupper visade upp likartade familjesituationer och stöd och hjälp från anhöriga. Skillnaden
grupperna emellan var att de långtidssjukskrivna upplevde sitt arbete tyngre på grund av
organisationsförändringar, konflikter på arbetsplatsen och dåliga chefer. Av de
långtidssjukskrivna menade 65 % att deras ohälsa orsakats av bristande social och organisatorisk
arbetsmiljö. Vidare påvisades i en studie av Malloy och Penprase (2010) att det fanns en
korrelation mellan vad medarbetarna uppfattade som bra ledarskap och en god social och
organisatorisk arbetsmiljö. Slutsatsen var således att ledarskap var av betydelse för arbetsklimatet
och för den psykosociala arbetsmiljön.
Den socialpsykologiska forskningen delar upp det medmänskliga stödet i tre dimensioner,
med olika typer av stöd i varje dimension. Den första dimensionen, esteem support, handlar om
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djupt känslomässigt stöd. Då kommer det oftast från nära vänner eller en livspartner vilket är
viktigt för att stärka individens självkänsla. Den andra dimensionen, appraisal support, handlar
om det informativa stödet som kommer från arbetskollegor eller vänner som exempelvis hjälper
till att uppfatta och lösa problem, ge råd samt hjälper individen att prioritera rätt saker. Slutligen
handlar den tredje dimensionen, tangible support, om det konkreta praktiska stöd man kan få från
grannar, arbetskamrater och alla andra människor man möter i sin vardag (Orth-Gomér, 2012).
Detta kan även kopplas till Siegrist (1996) ansträngnings- och belöningsmodell där det sociala
stödet, främst i form av feedback, erkännande, uppskattning och rättvist bemötande utgör en
betydande del av de immateriella belöningar modellen lyfter. Flera författare (Eriksson &
Larsson, 2009; Karasek & Theorell, 1990; Orth-Gomér, 2012) menar att alla människor är
beroende av socialt stöd i olika former för att kunna skapa goda relationer och främja både
gruppsammanhållning och sociala kontaktpunkter på en arbetsplats. Anledningen är att detta kan
fungera som en buffert mot de stressorer på jobbet som kan leda till försämrad hälsa. I tillägg till
detta visade Brown, Nesse, Vinokur och Smith (2003) i en studie att de som bidrar med socialt
stöd upplever starkare hälsofrämjande effekter än de som endast ”tar emot” socialt stöd.
Kränkande särbehandling. I AFS 2015:4 definieras kränkande särbehandlingar som
handlingar riktade mot en arbetstagare på ett kränkande sätt, vilket kan leda till att den utsatta
personen blir exkluderad på arbetsplatsen eller råkar ut för ohälsa. Att bli exkluderad på en
arbetsplats kan enligt Thylefors (1999) vara psykiskt påfrestande och sätta djupa spår i en individ.
Vidare menar Thylefors att den psykiska skada som uppstår efter att en person råkat ut för
kränkande särbehandlingar många gånger är värre än en skada som uppstått efter en allvarlig
sjukdom. I en rapport från Arbetsmiljöverket (2016) framgick att det är vanligare att kvinnor blir
utsatta för våld eller hot om våld än män. Rapporten visade att 19 % av kvinnorna upplevde sig
ha blivit utsatta för våld eller hot om våld på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna.
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Rasmussen, Hogh och Andersen (2013) menar att hot och våld på arbetsplatsen är ett spritt
fenomen men att särskilt vissa yrken, exempelvis sociala servicearbeten och vårdrelaterade
arbeten, är särskilt drabbade. I en undersökning av Park, Cho och Hong (2015) upplevde en
majoritet av sjuksköterskorna i deras studie att de blivit utsatta för verbala övergrepp. Nästan
hälften hade upplevt hot om våld på arbetsplatsen och en femtedel hade blivit utsatta för sexuella
trakasserier eller fysiskt våld.
Avseende sexuella trakasserier visade Arbetsmiljöverkets (2016) rapport att kvinnor även
här var mer utsatta än män, och då främst i de yngre åldersgrupperna. Vidare visade rapporten att
andelen kvinnor och män som blivit utsatta för sexuella trakasseri från andra personer än chefer
och arbetskamrater hade ökat mellan 2013-2015. En illavarslande aspekt av problematiken
belystes av Diskrimineringsombudsmannen (2010) som påtalade att det fanns en stor skillnad
mellan antalet anmälningar om sexuella trakasserier eller trakasserier och problemets omfattning.
Många drabbade hade varit skeptiska till att lyfta problemet då de upplevt att det inte funnits
någon de känt förtroende att vända sig till.
Ett annat problemområde som är kopplat till social och organisatorisk arbetsmiljö är
mobbning. Agervold och Mikkelsen (2004) genomförde en studie om sambandet mellan
mobbning, psykosocial arbetsmiljö och stress. Deras resultat visade att anställda som ansåg sig ha
blivit mobbade upplevde kontroll över arbetet, ledarskapsstil, rolltydlighet, det sociala klimatet
samt vikten av arbetet betydligt sämre än icke-mobbade arbetare. Vidare visade studien att
mobbade anställda visade upp större trötthetssymptom än de som inte utsatts för mobbning.
Gällande frågan om exkludering har också diskriminering en betydande roll.
Diskrimineringsombudsmannen (2010) beskrev i sin studie att diskriminering inom det svenska
arbetslivet var vanligt förekommande och i Arbetsmiljöverkets (2016) rapport framgick att en av
tio sysselsatta upplevde sig diskriminerade. De vanligaste diskrimineringsgrunderna var kön,
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ålder, sexuell läggning och etnicitet. Vidare presenterade en omfattande studie av Lasalvia et al.
(2012) resultat som visade att personer med psykisk ohälsa i stor utsträckning upplevt
diskriminering på grund av sitt mentala hälsotillstånd.
Studiekontext och individuella faktorer
Majoriteten av forskningen inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljön utgår ifrån
och riktar sig mot ett arbetsperspektiv. Ovan nämnda teorier har främst uppkommit med avseende
att förklara och bidra till att hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Författarna har
tidigare pekat på rådande problemområden inom arbetssektorn, men menar att ämnet är lika
aktuellt i en studiekontext. Exempelvis beskrev Bayram och Bilgel (2008) studenters mentala
ohälsa som ett stigande problem världen över och ifrågasatte hur länge den mentala ohälsan bland
studenter på lärosäten för högre utbildning skulle kvarstå som ett negligerat allmänt
hälsoproblem. De påvisade i sin studie att studenters höga nivåer av upplevd ångest och stress
fick allvarliga följder, som exempelvis psykisk sjukdom, vilket kan leda till försämrade
studieresultat och försämrad livskvalitet, något som även bekräftats i en annan studie av
MacGeorge, Samter och Gillihan (2005). Som tidigare nämnt uttrycker Allvin et al., (2006) att
studenter är mer ansatta av psykisk ohälsa än olika grupper i arbetslivet. Exempelvis uppgav 31
% (221 studenter) av svarsdeltagarna i en rapport från ett svenskt lärosäte att de upplevde att
stress och psykisk ohälsa var ett stort hinder för att lyckas med studierna (Ekström, Wikblom,
Grebestam, Jidhamre & Roilard, 2014).
Avseende vilka individuella faktorer som korrelerar med upplevelser av social och
organisatorisk arbetsmiljö har flera studier (Bayram & Bilgel, 2008; Fishman, 2012; Jönsson &
Öjehagen, 2006; Källoff, Thomasson, Wahlgren & Andersson, 2015) visat att kön har ett
samband med upplevelsen. Resultaten visar unisont, i linje med tidigare nämnd statistik, att
kvinnor upplever högre stressnivåer än män. Vidare indikerar resultatet i Jönssons och Öjehagens
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(2006) studie att fakultet också kan utgöra ett samband, då läkarstudenteter upplevde mer stress
än andra studenter. Även i en studie av Behere, Yadav och Behere (2011) visade det sig att
studenter som studerade teknik och medicin var mer stressade än omvårdnadsstudenter. Utöver
detta kan även etnicitet korrelera med upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö då det
enligt Källoff, Thomasson, Wahlgren och Andersson (2015) utgjorde den mest förekommande
grunden för kränkande särbehandling på ett svenskt lärosäte. I Addonizios (2012) studie framgick
också att internationella studenter uppvisade högre stressnivåer än inhemska studenter. Gällande
ålder redovisas inga entydiga resultat om ett specifikt åldersintervall har ett samband med
upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö. Bayram och Bilgel (2008) såg i sin studie
att studenter som läste första eller andra året av sina studier uppvisade högre stressnivåer än de
som läste på tredje året och uppåt. Antagandet är således att yngre studenter löper större risk för
stress, men endast utifrån ponerandet att en större andel första- och andraårsstudenter är yngre än
resterande studenter. Även Addonizio (2012) hävdade att mer uppmärksamhet bör riktas mot
yngre studenter då de i den studie som genomfördes uppvisade högre nivåer av psykisk ohälsa.
Metod
Design
Undersökningen har varit empirisk och av kvantitativ karaktär samt grundat sig i en
tvärsnittsdesign med en deduktiv ansats. Detta innebär att studiens frågeställning kan härledas till
den teori som redovisats i föregående avsnitt. Studiens undersökningsmetod utgjordes av en
webbaserad enkät där svarsdeltagarna fick besvara frågor kopplade till social och organisatorisk
arbetsmiljö.
Innan forskningsdesignen för aktuell undersökning utformades togs kritiska synpunkter
mot den kvantitativa forskningsmetodiken i beaktande. Bryman (2011) beskriver exempelvis hur
kvantitativa forskningsmetoder försvagar den ekologiska validiteten, vilket handlar om huruvida
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forskningsresultat är tillämpliga i olika individers vardag och i deras naturliga sociala miljöer.
Exempel på detta kan vara att en person nödvändigtvis inte besitter tillräcklig kunskap för att
kunna besvara en viss fråga i en enkät och att resultatet således blir snedvridet gentemot
verkligheten (Bryman, 2011). Vidare menar Filstead (1970) att man på grund av det begränsade
antalet frågor i enkätundersökningar endast kan göra enkla registreringar och jämförelser som
inte förmår beskriva djupare förhållanden. På samma sätt blir det svårare att få kompletterande
information om olika företeelser då man använder sig av slutna frågor. Ett bra sätt att reducera
svagheterna med kvantitativ forskning kan vara att överbrygga klyftan mellan den kvantitativa
och kvalitativa forskningsmetodiken, exempelvis genom metodtrianguleringar (Bryman, 2011;
Kruuse, 1996). En metodtriangulering ansågs vara alltför resurskrävande i förhållande till de
resurser som fanns att tillgå inom ramen för undersökningen. Vidare ansågs en kvantitativ
forskningsmetod genom en enkätundersökning vara det bästa metodvalet för att uppfylla studiens
syfte och besvara dess frågeställning. Enligt Bryman (2011) skapar denna metod bättre
förutsättningar för generaliserbarhet. Detta var av betydelse i denna undersökning då syftet var att
skapa en översiktlig bild över variansen mellan olika faktorer samt ta fram underlag för åtgärder
riktade mot samtliga studenter på lärosätet och inte bara en mindre grupp. Vidare uttrycker
Bryman (2011) att webbaserade enkäter är kostnadseffektiva, särskilt vid en större urvalsstorlek,
samt bidrar till snabbare responser. På så sätt möjliggjordes en screening av en större mängd
studenter på högskolan trots begränsade resurser i form av både tid och ekonomiska medel.
Instrumentet
Vid mätning av psykosocial miljö förklarar Theorell (2012) att det på grund av ämnets
komplexitet är svårt att få en fullgod förståelse för psykosociala miljöer genom standardiserade
formulär. Däremot kan dessa formulär ge en god översiktsbild och en fingervisning om områden
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som är av intresse för olika åtgärder eller vidare forskning. Detta ligger enligt författarna i linje
med studiens syfte.
Enkäten som använts i denna studie (Bilaga 1) är konstruerad utifrån korta versionen av
COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) vilket är ett validerat instrument som avser
att mäta den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (Berthelsen et al. 2014; Dupret, Bocéréan,
Teherani, Feltrin & Pejtersen, 2012; Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). Då frågorna i
COPSOQ utformats för en arbetskontext har vissa items modifierats till att passa in i en
studiekontext. Exempel på sådana modifieringar är att ordet “arbetskollega” ersatts med ordet
“skolkamrat” eller att “arbete” ersatts med “studier”. Författarna är således medvetna om att de
tidigare valideringar som gjorts av instrumentet inte är aktuella för denna undersökning eftersom
antalet items och merparten av dess formuleringar inte är identiska med de versioner som
validerats. Trots detta anser författarna att de items som använts är relevanta även i en
studiekontext då de har modifierats i liten utsträckning och därmed fortfarande kan anses ha en
godtagbar nivå avseende validitet och reliabilitet.
Enkäten konstruerades i mjukvaruprogrammet esMaker dit de omformulerade frågorna
från COPSOQ överfördes. Totalt bestod frågeformuläret av 37 items varav de 9 första var
obligatoriska bakgrundsfrågor om demografiska faktorer, studiesituation, särskilda
funktionshinder samt kännedom om lärosätets olika stödfunktioner. Variabeln funktionshinder
uteslöts ur den statistiska analysen för arbetet då syftet med frågan var att generera
kompletterande information till uppdragsgivaren som låg utanför ramen för aktuell studie. Även
två items som inte hade sitt ursprung i COPSOQ adderades efter önskemål från uppdragsgivaren,
utan att ingå i den statistiska analysen. Dessa var items nr. 10 och 28 och de handlade om den
fysiska arbetsmiljön och hur ofta studenterna motionerar. Totalt var 12 items omvända i syfte att
minska risken för systematiska felkällor.
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I enkäten användes slutna frågor vilket Bryman (2011) menar ökar jämförbarheten i
svaren samt underlättar bearbetningen. Då studiens syfte var att göra jämförelser mellan olika
beroende och oberoende variabler ansågs därför slutna frågor vara att föredra. En nackdel med
dessa är dock risken för spontanitet i svaren från respondenterna och att det kan vara möjligt att
respondenterna vill ge mer nyanserade svar än vad som ges utrymme för i svarsalternativen
(Bryman, 2011). Mot bakgrund av detta kompletterades enkäten med en fritextruta för “övriga
kommentarer”. Där gavs respondenterna chansen att utveckla sina svar eller komplettera med
egna tankar om frågorna eller enkäten som helhet. Syftet med fritextrutan var att skapa bättre
underlag för en mer nyanserad resultatdiskussion samt generera kompletterande information åt
uppdragsgivaren.
Liksom frågorna var svarsalternativen tagna ifrån det validerade instrumentet COPSOQ.
Svarsalternativen presenterades i huvudsak som ordinalvariabler men även som dikotoma
variabler och nominalvariabler på ett antingen vertikalt eller horisontellt vis. Alternativ med “Vet
ej/osäker” uteslöts då författarna gjorde bedömningen att risken i så fall skulle vara stor att
svarsdeltagarna skulle ta den “lätta vägen” och välja dessa alternativ av bekvämlighet. Rutan för
“övriga kommentarer” gav i detta fall möjlighet för svarsdeltagarna att informera om det var
någon av frågorna de ansåg vara svår att besvara.
Utöver detta översattes också enkäten till engelska (Bilaga 2) så att internationella
studenter skulle kunna delta i undersökningen. Svarsdeltagarna ombads att välja språk som första
steg då de öppnade den webbaserade enkäten. Översättningen utgick huvudsakligen från den
redan befintliga översättningen i den engelska versionen av COPSOQ vilket ansågs öka
validiteten, och modifierades därefter utifrån de förändringar som gjorts i den aktuella enkäten.
En reliabilitetsanalys på de olika faktorerna genomfördes genom Chronbach’s Alpha
reliabilitetskoefficient i syfte att mäta instrumentets inre konsistens. Analysen redovisas i tabell 1.
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Vanligtvis betraktas värden på α > 0,7 för alfakoefficienten som en acceptabel nivå. Nämnvärt är
dock att dessa värden är förhållandevis känsliga för antal items i skalan. Med skalor som har
under 10 items är det vanligt att hitta lägre värden. Reliabilitetsanalys genom Spearmans Splithalf valdes bort då det totala antalet items var förhållandevis lågt samt att antalet frågor som
mätte samma egenskaper var lågt. Således ansågs det problematiskt att skapa två halvor av testet
som kunde anses mäta samma sak. Även reliabilitetstest genom test re-test ansågs för
resurskrävande utifrån förutsättningarna för aktuell studie.
Tabell 1. Chronbach’s Alpha (α) för samtliga skalor/segment och totalt för alla skalor/segment.

Faktorer

N

α

Krav

3

.510

Kontroll

5

.634

Socialt stöd

7

.718

Arbete/Fritid

2

.648

Hälsa och välbefinnande

4

.784

Kränkande beteende

4

.747

Samtliga frågor

25

.848

Pilotstudie
Som ett led i arbetet med att förbättra enkätundersökningens validitet utformades en
pilotenkät. Bryman (2011) menar att en pilotenkät är speciellt viktig i en enkätundersökning då
man säkerställer att surveyfrågorna fungerar som det är tänkt, samt att enkäten som helhet blir
bra. Pilotenkäten distribuerades till både svensktalande och engelsktalande studenter genom ett
bekvämlighetsurval vilket resulterade i 20 svarsresultat. Utskicket skedde med syftet att få
återkoppling på huruvida frågor var svårtolkade eller otydliga, samt hur enkäten i sin helhet
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uppfattades. Efter återkoppling från respondenterna omformulerades de frågor som hade upplevts
svårbegripliga och några få stavfel korrigerades. Vidare kompletterades vissa items med korta
beskrivningar för att tydliggöra vad frågorna avsåg, utveckla definitioner samt informera om
flervalsfrågor. Önskemål uppstod också om en ruta för övriga kommentarer, vilket adderades till
den slutgiltiga enkäten. Utöver detta var också syftet med pilotstudien att minska det partiella
bortfallet.
Åtgärder för minskat bortfall
Enligt Bryman (2011) utgör ett större bortfall en av de viktigaste begränsningarna med
webbaserade enkätstudier. Åtgärder som vidtogs för att minska bortfallet var bland annat att
konstruera en kort och tydlig enkät som inte skulle ta för lång tid att svara på. Valet av slutna
frågor ur ett tidsperspektiv stöds av Bryman (2011) som menar att slutna frågor är fördelaktiga
eftersom de går snabbt att svara på. Även introduktionsbrevet konstruerades kortfattat och
innehöll information om etiska hänsynstaganden, varför enkäten var viktig, samt information om
att man kunde vara med i utlottningen av 70 biobiljetter. Biobiljetterna sponsrades av
Studenthälsan och var ett incitament som syftade till att öka svarsfrekvensen.
Vidare förklarar Bryman (2011) att en attraktiv och tydlig layout ökar svarsfrekvensen. I
konstruktionen av denna enkät, delades därför enkäten upp i 4 sidor - 1) introduktion, 2)
bakgrund/studiesituation 3) arbetsmiljö samt 4) hälsa, välbefinnande och kränkande beteende.
Rubriker ströks under, centrerades och färgkodades. Vidare kursiverades tilläggsinformation och
placerades lättillgängligt för svarsdeltagaren. Valet av en majoritet horisontella svarsalternativ
istället för vertikala grundades i att de skulle ta mindre plats och minska sidantalet. Här
kontrollerades så att svarsalternativen inte riskerade att hamna för tätt i förhållande till varandra
och därmed skapa otydlighet. Slutligen har också påminnelser skickats ut vid två tillfällen under
perioden för datainsamling vilket även det enligt Bryman (2011) bidrar till ett minskat bortfall.

19

Etiska hänsynstaganden
De etiska principer som gäller för svensk forskning är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att säkerställa
informationskravet har respondenterna informerats om undersökningens syfte samt att deltagande
var helt frivilligt. I linje med samtyckeskravet hade alla som deltog i studien rätten att bestämma
över sin egen medverkan då deltagarna aktivt var tvungna att gå in på sin mail och klicka sig
vidare till undersökningen. Om så önskades kunde enkäten avbrytas och avslutas närsomhelst.
För att säkerställa konfidentialitetskravet var enkäten anonym och presenterades som sådan med
undantag för de som ville vara med och tävla om biobiljetter. För att vara med i utlottningen av
biobiljetterna behövde respondenterna lämna en mailadress för att möjliggöra ett utlämnande av
biljetter till vinnarna. Detta var någonting som tydliggjordes i enkäten så att alla som registrerade
sin e-postadress var medvetna om att det var frivilligt att inte längre ha ett anonymt
svarsdeltagande. Med förståelse och respekt för nyttjandekravet har alla de uppgifter om
studenterna som samlats in enbart använts för forskningsändamålet. Då studien handlar om hälsa
har det säkerställts i slutet av enkäten att information fanns tillgänglig om var man kan söka stöd
och hjälp.
Urval
Populationen som ligger till grund för undersökningen utgörs av samtliga studenter på
Jönköping University vars huvudsakliga sysselsättning är studier, det vill säga 75 % eller mer,
eller motsvarande 22,5 högskolepoäng. Eftersom samtliga personer i populationens respektive
grupper varit möjliga att nå via en webbaserad enkät samt att uppdragsgivaren Studenthälsan
önskade en så stor svarsfrekvens som möjligt i form av antal respondenter, har författarna inte
valt en specifik urvalsstrategi för vilka som utsågs att delta, utan istället skickat ut enkäten till
samtliga individer i den totala populationen.
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Totalt skickades enkäten ut till 6875 studenter varav 1347 studenter lämnade in en helt
eller till stor del besvarad enkät. I enkätverktyget sattes ett urvalskriterium som innebar att endast
svaren från personer som besvarat ett minimum på 20 frågor registrerades. Vidare exkluderades
23 studenter som angav att det studerade på 50 % eller mindre. Detta innebar en total
svarsfrekvens på 1324 studenter (19,3%), vilket enligt Denscombe (2009) ligger något över vad
som kan förväntas från en webbaserad enkätstudie.
I tabell 2 presenteras data om fackhögskola, kön ålder, etnicitet och nationalitet samt
fördelning i antal och procent i förhållande till respektive fackhögskola och den slutgiltiga
populationen (N=1324) som ingår i slutanalysen. Nationalitet delades i denna studie upp i
internationella utbytesstudenter, internationella studenter utanför ett utbytesprogram och svenska
studenter. Svarsfrekvensen var relativt jämt fördelad mellan de olika fackhögskolorna där
Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) utgjorde 29,1%, Tekniska Högskolan (JTH)
21,8%, Internationella Handelshögskolan (JIBS) 23,8% och Hälsohögskolan (HHJ) 25 %.
Avseende kön var det en tydlig majoritet kvinnor (71,1%) bland svarsdeltagarna. Dock stod detta
i någorlunda proportion till den totala populationen då andelen kvinnor på hela lärosätet var
62,5%. Gällande ålder utgjorde åldersintervallet 18-24 år en majoritet på 67,2%, vilket också stod
i någorlunda proportion till åldersfördelningen på hela lärosätet. Av den totala populationen var
22,2% födda utanför Sverige, 26,7% hade minst en förälder som var född i ett utomnordiskt land
och 15,9 % angav att de flyttat till Sverige för att studera (tabell 2).
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Tabell 2. Fördelning av kön, ålder, etnicitet och nationalitet angivet i antal och procent (inom parentes) i
förhållande till fackhögskola och total population för analys.
Individuella
faktorer

Population för
analys

HLK

JTH

JIBS

HHJ

N (%)

1324 (100 %)

385 (29.1 %)

289 (21.8 %)

315 (23.8 %)

335 (25 %)

Män
Kvinnor
TP/IG/NG *

380 (28.7 %)
941 (71.1 %)
3 (0.2 %)

66 (5.0 %)
318 (24.0 %)
1 (>0.1 %)

156 (11.8 %)
131 (9.9 %)
2 (>0.2 %)

125 (9.4 %)
190 (14.4 %)

33 (2.5 %)
302 (22.8 %)

890 (67.2 %)
306 (21.1 %)
68 (5.1 %)
60 (4.5 %)

246 (18.6 %)
102 (7.7 %)
24 (1.8 %)
13 (1 %)

205 (15.5 %)
65 (4.9 %)
11 (0.8 %)
8 (0.6 %)

225 (17 %)
76 (5.7 %)
13 (1 %)
1 (>0.1 %)

214 (16.2 %)
63 (4.8 %)
20 (1.5 %)
38 (2.9 %)

1030 (77.8 %)
294 (22.2 %)

338 (25.5 %)
47 (3.5 %)

218 (16.5 %)
71 (5.4 %)

185 (14.0 %)
130 (9.8 %)

289 (21.8 %)
46 (3.5 %)

353 (26.7 %)
971 (73.3 %)

70 (5.3 %)
315 (23.8 %)

85 (6.4 %)
204 (15.4 %)

120 (9.1 %)
195 (14.7 %)

78 (5.9 %)
259 (19.6 %)

47 (3.5 %)
164 (12.4 %)
1113 (84.1 %)

15 (1.1 %)
16 (1.2 %)
354 (26.7 %)

8 (0.6 %)
43 (3.2 %)
238 (18.0 %)

21 (1.6 %)
96 (7.3 %)
198 (15.0 %)

3 (0.2 %)
9 (0.7 %)
323 (24.4 %)

Kön

Ålder
18-24 år
25-29 år
30-34 år
35-100 år
Är du född i
Sverige?
Ja
Nej
Är någon av dina
föräldrar födda i
utomnordiskt land?
Ja
Nej

Har du flyttat till
Sverige för att
studera?
Ja, via utbyte
Ja, men ej utbyte
Nej

*TP = Transperson, IG = Intergender, NG = Non-gender

Datainsamling
Data samlades in mellan 27 mars 2017 och 3 april 2017 via en webbaserad enkät dit studenterna
hänvisats via tre mailutskick varav två av dessa var påminnelser. Tidsspannet på en vecka ansågs
vara tillräckligt utifrån undersökningens begränsade tidsresurser. Dessutom gjordes
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bedömningen, i samråd med en statistiker på Högskoleservice, att en vecka skulle räcka för att
samla in tillräckligt underlag.
Genom Studenthälsan tillhandahölls mailadresser till samtliga studenter på lärosätet vars
huvudsakliga sysselsättning utgjordes av studier. Vidare gavs tillstånd genom Studenthälsan att
distribuera ut enkäten till lärosätets studenter. Både mailutskick med länk till den webbaserade
enkätens samt datainsamling från svaren hanterades från esMaker, samma mjukvaruprogram som
enkäten utformades ifrån. Data från webbenkäten lagrades på esMakers server för att sedan
exporteras till statistikprogrammet SPSS för vidare analys. Två påminnelser skickades ut till de
studenter som ännu inte hade svarat på enkäten. Första utskicket genererade 621 svar och efter
första påminnelsen registrerades ytterligare 519 svar. Efter andra påminnelsen tillkom 207 svar.
För att ytterligare öka svarsfrekvensen användes sociala medier i syfte att marknadsföra enkäten
för studenterna, främst via olika Facebook-grupper med anknytning till lärosätet. Dessutom
distribuerades enkäten via lärosätets mobilapplikation och hemsida.
Statistisk analys
Som första steg i den statistiska analysen kodades data i SPSS där omvända frågor
kodades om till samma poängskalor som övriga items. Därefter skapades histogram i SPSS där
det framgick att normalfördelning rådde på samtliga beroende variabler/faktorer. Genom detta
fastställdes att data kunde klassificeras som parametrisk. Vidare testades antagandet om
homogena varianser via parametriska Levene’s test som verifierade homogena varianser på
majoriteten av variablerna (p > .05). Däremot visade några variabler heterogena varianser mellan
grupperna (p < .05) vilket medförde att en icke-parametrisk statistisk analys, Kruskal Wallis
ANOVA, användes för dessa variabler. För de variabler som uppvisade homogena varianser
användes t-test med oberoende mätningar och oberoende envägs ANOVA. Avseende
könskategorierna uteslöts transgenders/intergenders/non-genders ur analysen på grund av för få
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registrerade svar (N=3). Detta gjordes med hjälp av t-test med oberoende mätningar där
grupperna män och kvinnor utgjorde de två valda grupperna i analysen. Oberoende envägs
ANOVA användes för analys av resterande individuella faktorer där jämförelserna tillät
parametriska tester. För de resultat som uppvisade signifikanta värden användes Bonferroni post
hoc test för att identifiera var skillnaderna mellan de olika grupperna förelåg. Slutligen
beräknades även effektstorleken för de resultat som uppvisade signifikanta värden. Detta gjordes
genom Eta-squared (η2) för ANOVA och Cohen’s d (d) för t-test. En alfanivå på 5 % användes
vid samtliga signifikansprövningar. Individuella faktorer utgjorde oberoende variabler och de
olika segmenten inom arbetsmiljön utgjorde beroende variabler.
Resultat
Nedan redogörs för signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelvärden.
Vidare förklaras hur skillnaderna mellan de olika grupperna förhöll sig till varandra. Först
redovisas resultatet från de jämförelser som gjorts mellan de individuella faktorerna kön, ålder
och fackhögskola och de segment som ingår i social och organisatorisk arbetsmiljö (tabell 3).
Därefter redovisas resultatet från de jämförelser som gjorts mellan de individuella faktorerna
etnicitet och nationalitet och de segment som ingår i social och organisatorisk arbetsmiljö (tabell
4). Slutligen redovisas resultaten mellan de individuella faktorerna och undersökningens samtliga
frågor för att få en heltäckande bild av den upplevda sociala och organisatoriska arbetsmiljön
(tabell 5). I tabellerna inkluderas även effektstorlekar för de resultat som visade sig vara
signifikanta. I studiens resultat framkom totalt 15 signifikanta skillnader mellan de individuella
faktorerna och de olika segmenten inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Vidare påträffades
signifikanta skillnader bland fyra av sex individuella faktorer gällande den sammantagna
upplevelsen av organisatorisk och social arbetsmiljö på lärosätet. Avseende effektstorleken
visade samtliga signifikanta resultat en effektstorlek som var att klassificera som liten (tabell 3-

24

5). Enligt Cohen (1988) kan effektstorlekar för ANOVA (η2) klassificeras som liten: 0.010,
måttlig: 0.059 och stor: 0.138, samt för t-test (d) som liten: 0.2, måttlig:0.5 och stor: 0.8.
Gällande kön visade resultatet från t-test med oberoende mätningar att kvinnor upplevde
högre krav och mindre socialt stöd än männen. Dessutom visade resultatet att kvinnor upplevde
sämre hälsa och välbefinnande än männen (tabell 3).
I faktorn ålder visade resultatet från oberoende envägs ANOVA att de äldsta studenterna
(35-100 år) upplevde högre krav i jämförelse med de två yngsta åldersintervallen (18-24 år och
25-29 år). Vidare visade resultatet att upplevd balans mellan studier och fritid försämrades ju
äldre studenterna var. Detta visade sig genom att de två äldsta åldersintervallen (30-34 år och 35100 år) uppvisade signifikanta skillnader gentemot det yngsta åldersintervallet (18-25 år), samt
att det näst yngsta åldersintervallet (25-29 år) uppvisade signifikanta skillnader i förhållande till
det äldsta (tabell 3).
Resultatet från oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis ANOVA visade att den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön varierade mellan de fyra fackhögskolorna. Studenterna
på JTH och HHJ upplevde högre krav än studenterna på HLK och JIBS, där HHJ även upplevde
signifikant högre krav än JTH. Anmärkningsvärt i detta var att sambandet mellan fackhögskola
och upplevelsen av krav redovisade den största effektstorleken i hela studien; η2 = 0.053, trots att
effekten fortfarande klassificerades som liten. Avseende kontroll fanns det en statistiskt
signifikant skillnad mellan studenterna på JIBS och studenterna på JTH och HHJ där studenterna
på JIBS upplevde högre nivåer av kontroll. Resultatet visade också att studenterna på HLK och
JIBS visade upp bäst balans mellan studier och fritid utan några signifikanta skillnader
sinsemellan. Studenterna på HHJ och JTH upplevde sämst socialt stöd utan signifikanta
skillnader mellan varandra. Inom segmentet hälsa och välbefinnande uppvisade studenterna på
JIBS bättre resultat än studenterna på resterande fackhögskolor (tabell 3).
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Tabell 3. Sammanfattande resultat från t-test med oberoende mätningar, Kruskal Wallis ANOVA och
envägs oberoende ANOVA. Resultaten avser jämförelser som gjorts mellan de olika grupperna i de
individuella faktorerna kön, ålder och fackhögskola. Medelvärden (med standardavvikelse inom
parentes), F-kvot, erhållna frekvenser vid χ2, frihetsgrader, p-värden och effektstorlekar (d, η2) för
signifikanta resultat.

Kön
Män
M (SD)
Kvinnor
M (SD)
Test
d
Ålder
18-24 år
M (SD)
25-29 år
M (SD)
30-34 år
M (SD)
35-100 år
M (SD)
Test
η2
FackHögskola
HLK
M (SD)
JTH
M (SD)
JIBS
M (SD)
HHJ
M (SD)
Test
η2

Krav

Kontroll

Socialt stöd

Studier
/Fritid

Hälsa/Välbe
finnande

Kränkande
beteende

3.28 (0.62)

3.50 (0.53)

3.89 (0.51)

3.40 (0.85)

3.20 (0.68)

4.97 (0.21)

3.16 (0.69)

3.48 (0.52)

3.82 (0.53)

3.30 (0.91)

2.95 (0.74)

4.97 (0.17)

t(776) =
3.23*
0.191

t(1294) =
0.81

t(1295) =
2.01*
0.131

t(753) =
1.77

t(1306) =
5.55**
0.353

t(1295) =
0.53

3.21 (0.67)

3.50 (0.52)

3.86 (0.53)

3.39 (0.87)

3.05 (0.73)

4.97 (0.18)

3.21 (0.69)

3.44 (0.52)

3.81 (0.51)

3.30 (0.91)

2.99 (0.72)

4.96 (0.20)

3.15 (0.55)

3.54 (0.54)

3.77 (0.48)

3.04 (0.87)

2.92 (0.72)

4.99 (0.05)

2.90 (0.69)

3.47 (0.48)

3.72 (0.57)

2.91 (1.03)

2.94 (0.79)

4.96 (0.10)

F(3,1312) =
3.935*
0.009

F(3,1295) =
1.457

F(3,1296) =
2.360

F(3,1310) =
8.125**
0.018

F(3,1307) =
1.198

F(3,1296) =
0.373

3.31 (0.71)

3.50 (0.54)

3.86 (0.52)

3.50 (0.90)

3.01 (0.76)

4.97 (0.10)

3.15 (0.64)

3.46 (0.55)

3.82 (0.51)

3.19 (0.86)

3.00 (0.67)

4.96 (0.24)

3.34 (0.61)

3.57 (0.49)

3.87 (0.53)

3.41 (0.88)

3.18 (0.72)

4.96 (0.25)

2.95 (0.63)

3.43 (0.49)

3.80 (0.55)

3.17 (0.88)

2.91 (0.73)

4.97 (0.10)

F(3,1312) =
24.488**
0.053

χ2(3,1296) =
17.432*
0.013

F(3,1296) =
1.279

F(3,1310) =
11.540**
0.026

F(3,1307) =
8.065**
0.018

χ2(3,1297) =
0.361

* Signifikant vid p < .05 ** Signifikant vid p < .01
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Den enda skillnaden i resultatet från oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis
ANOVA mellan de studenter som var födda i Sverige och de som var födda utomlands var att de
utlandsfödda visade upp högre medelvärden på hälsa och välbefinnande än svenskfödda. Vidare
var den enda signifikanta skillnaden mellan studenter med föräldrar födda i ett utomnordiskt land
och studenter vars föräldrar var svenskfödda att de förstnämnda upplevde en sämre balans mellan
studier och fritid (tabell 4).
Gällande skillnaderna mellan utbytesstudenter, internationella studenter utanför
utbytesprogram och svenska studenter visade resultatet från oberoende envägs ANOVA och
Kruskal Wallis ANOVA att utbytesstudenterna upplevde den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön bättre än de andra grupperna. Svenska studenter och internationella studenter
upplevde högre krav, utan signifikanta skillnader sinsemellan, i jämförelse med utbytesstudenter
som upplevde lägst krav. Utbytesstudenter upplevde högre socialt stöd än svenska och
internationella studenter utanför utbytesprogram, vilka inte uppvisade signifikanta skillnader
sinsemellan. Vidare hade utbytesstudenter högre resultat på balans mellan studier och fritid än de
andra grupperna som även här inte uppvisade några skillnader mellan varandra. På faktorn hälsa
och välbefinnande fanns det signifikanta skillnader mellan alla grupper, där utbytesstudenterna
hade högst resultat och de svenska studenterna lägst (tabell 4).
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Tabell 4. Sammanfattande resultat från Kruskal Wallis ANOVA och envägs obereoende ANOVA.
Resultaten avser jämförelser som gjorts mellan de olika grupperna i de individuella faktorerna etnicitet
och nationalitet. Medelvärden (med standardavvikelse inom parentes), F-kvot, erhållna frekvenser vid
χ2, frihetsgrader, p-värden och effektstorlekar (η2) för signifikanta resultat.

Födda i
Sverige
Ja
M (SD)
Nej
M (SD)
Test
η2
Föräldrar
födda i
utomnordi
skt land
Ja
M (SD)
Nej
M (SD)
Test
η2
Nationalit
et
Utbytesstudenter
M (SD)
Internationella
studenter
M (SD)
Svenska
studenter
M (SD)
Test
η2

Krav

Kontroll

Socialt stöd

Studier
/Fritid

Hälsa/Välbe
finnande

Kränkande
beteende

3.18 (0.67)

3.49 (0.52)

3.84 (0.51)

3.35 (0.88)

2.99 (0.72)

4.97 (0.12)

3.23 (0.69)

3.50 (0.51)

3.83 (0.58)

3.26 (0.94)

3.14 (0.76)

4.95 (0.31)

F(1, 1314) =
1.104

F(1, 1297) =
0.091

χ2(1,1297) =
0.093

F(1, 1312) =
1.940

F(1, 1309) =
9.224*
0.007

F(1, 1298) =
3.708

3.15 (0.69)

3.50 (0.56)

3.80 (0.60)

3.24 (0.93)

3.00 (0.74)

4.96 (0.20)

3.21 (0.66)

3.49 (0.51)

3.85 (0.50)

3.36 (0.88)

3.03 (0.72)

4.97 (0.17)

F(1,1314) =
2.221

F(1,1297) =
0.073

χ2(1,1297) =
0.050

F(1,1312) =
4.120*
0.003

F(1,1309) =
0.267

F(1,1298) =
0.417

3.62 (0.55)

3.65 (0.50)

4.06 (0.40)

3.84 (0.81)

3.48 (0.67)

4.98 (0.07)

3.29 (0.68)

3.48 (0.53)

3.83 (0.60)

3.26 (0.89)

3.17 (0.75)

4.92 (0.41)

3.13 (0.67)

3.48 (0.52)

3.83 (0.52)

3.31 (0.89)

2.98 (0.72)

4.97 (0.12)

F(2,1313) =
12.47**
0.019

F(2,1296) =
2.215

χ2(2,1297) =
8.613*
0.007

F(2,1311) =
8.354**
0.013

F(2,1308) =
15.076**
0.023

χ2(2,1297) =
2.938

* Signifikant vid p < .05 ** Signifikant vid p < .01
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För att få fram en mer generell och lättöverskådlig bild mättes också skillnaderna mellan
de olika individuella faktorerna och samtliga frågor i undersökningen. Detta gjordes genom
oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis ANOVA. Därmed togs ett också sammantaget
medelvärde fram runt upplevelsen av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i sin helhet för
respektive grupper inom de individuella faktorerna (tabell 5). Resultatet mellan män och kvinnor
visade signifikanta skillnader, där män upplevde den sociala och organisatoriska arbetsmiljön
bättre än kvinnorna. Studenternas ålder påverkade också resultatet då det yngsta åldersintervallet
uppvisade signifikant högre medelvärden i jämförelse med det äldsta. Mellan resterande grupper
fanns inga signifikanta skillnader. Gällande etnicitet uppstod inga signifikanta skillnader mellan
gruppernas medelvärden. Däremot visade resultatet återigen att studenter som var här på utbyte
hade ett signifikant högre medelvärde än de internationella och svenska studenterna som inte
uppvisade några signifikanta skillnader sinsemellan. Slutligen mättes medelvärdet för de fyra
fackhögskolorna där JIBS hade det högsta medelvärdet, vilket uppvisade signifikanta skillnader
gentemot JTH och HHJ. Vidare hade HLK näst högst medelvärde, men detta visade endast
signifikanta skillnader mot HHJ som hade lägst medelvärde av samtliga fackhögskolor. Mellan
JTH som hade näst lägst medelvärde och HHJ fanns inga signifikanta skillnader (tabell 5).
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Tabell 5. Sammanfattande resultat från oberoende envägs ANOVA och Kruskal Wallis ANOVA av
samtliga jämförelser mellan de olika grupperna i respektive individuell faktor och den sammantagna
upplevelsen av organisatorisk och social arbetsmiljö. Frekvens, medelvärden standardavvikelse, F-kvot,
erhållna frekvenser vid χ2, frihetsgrader, p-värden och effektstorlekar för signifikanta resultat.
Individuella
faktorer

N

M

SD

Test

p

η2

Män
Kvinnor

351
882

3.78
3.69

0.35
0.39

χ2(1,1233) = 13.308

< .001

0.011

18-24 år
25-29 år
30-34 år
35-100 år

832
287
63
54

3.73
3.68
3.67
3.59

0.39
0.38
0.30
0.42

F(3,1232) = 3.405

.017

0.008

Är du född i Sverige?
Ja
Nej

975
261

3.70
3.73

0.38
0.41

F(1,1234) = 0.815

.367

Är någon av dina föräldrar
födda i utomnordiskt land?
Ja
Nej

319
917

3.69
3.72

0.41
0.37

χ2(1,1236) = 0.481

.488

Har du flyttat till Sverige
för att studera?
Ja, via utbyte
Ja, men ej via utbyte
Nej

42
146
1048

4.00
3.74
3.70

0.33
0.40
0.38

F(2,1233) = 10.619

< .001

0.017

Fackhögskola
HLK
JTH
JIBS
HHJ

369
264
288
315

3.74
3.68
3.78
3.62

0.40
0.36
0.37
0.37

F(3,1232) = 10.188

< .001

0.024

Kön

Ålder
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Diskussion
Resultatdiskussion
Syftet med studien var att ta reda på vilka skillnader som fanns mellan på förhand valda
individuella faktorer bland studenter och upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö.
Vidare var syftet att skapa ett underlag för Studenthälsan på Jönköping University för att kunna
vidta praktiska åtgärder som kan förbättra och förebygga eventuella brister i den sociala och
organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet. Utifrån resultatet som redovisades i föregående avsnitt
står det således klart att studien gett svar på den ursprungliga frågeställningen. Innan en mer
djuplodande diskussion om skillnaderna mellan olika individuella faktorer vill författarna lyfta att
studiens sammantagna medelvärden (tabell 5) inte indikerar några direkt alarmerande värden trots
signifikanta skillnader. Tvärtom tyder resultatet på en förhållandevis positiv uppfattning av den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet, även om det finns utrymme för
förbättringar. En positiv aspekt med dessa höga medelvärden var att endast en liten andel av
svarsdeltagarna hade upplevt någon form av kränkande beteende. Dock kan dessa höga
medelvärden förskjuta det sammantagna medelvärdet mot ett högre värde än vad det annars
skulle bli för resterande segment vilket är värt att ha med i åtanke. Vidare anser författarna att det
är viktigt att nyansera betydelsen av signifikanta skillnader. Trots att studien visade upp många
signifikanta resultat måste det betonas att samtliga effektstorlekar är små (tabell 3-5). Detta tyder
på att det finns andra betydande variabler än de som mätts i denna undersökning som i lika stor
eller större utsträckning påverkar upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö bland
studenterna, samt att det finns andra operationaliseringar av valda variabler.
Särskilt intressant i denna studie var att segmenten krav, balans mellan studier och fritid
samt hälsa och välbefinnande var de segment som uppvisade högst antal signifikanta skillnader
bland de olika individuella faktorerna. Anmärkningsvärt är att sju av de tio medelvärdena hos de
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individuella faktorerna som hade ett snitt under M = 3.0 tillhörde segmentet hälsa och
välbefinnande, vilket också uppvisade signifikanta skillnader bland de individuella faktorerna
kön, etnicitet, nationalitet och fackhögskola. Dessutom var hälsa och välbefinnande det enda
segmentet som inte visade ett medelvärde över M = 3,50 hos någon av de individuella faktorerna.
Dessa medelvärden låg istället närmare M = 3 (tabell 3-4). En anledning till detta skulle kunna
bero på att frågorna runt hälsa och välbefinnande är ställda på ett mer ”generellt” sätt, utan att
kunna kopplas direkt till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet, medan
resterande frågor i övriga segment är direkt kopplade till studierna och skolarbetet (Bilaga 1).
Således har respondenterna själva skattat sin ”generella” hälsa vilket gör att man inte kan dra
några slutsatser om att hälsotillståndet står i direkt relation till den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön på lärosätet, även om denna antas ha en viktig roll. Författarna menar mot bakgrund
av detta att andra faktorer som fler åtaganden utanför studierna, exempelvis i form av familj, jobb
eller privata projekt kan ha en effekt på upplevelsen av självskattad hälsa. Detta kan följaktligen
kopplas till segmentet balans mellan studier och fritid, som också uppvisade signifikanta
skillnader bland fyra av sex individuella faktorer (ålder, etnicitet, nationalitet och fackhögskola).
Antagandet att stressen kan härledas till studier kombinerat med faktorer utanför studierna var en
återkommande kommentar (10 gånger) i fritextfrågan där respondenterna gavs möjlighet att
nyansera sina svar. En sådan förklaring skulle således också ligga i linje med vad tidigare
forskning (Allvin et al., 2006; Hämmig & Bauer, 2013; Mellner, 2015; Vänje, 2013) säger om
balans mellan arbete och fritid och de komplikationer som kan uppstå på grund av det gränslösa
arbetet, i vilket studier är relevant då dess förläggning i tid och rum är både flexibelt och
förhållandevis gränslöst.
I likhet med tidigare forskning (Bayram & Bilgel, 2008; Fishman, 2012; Jönsson &
Öjehagen, 2006; Källoff et al., 2015) visar studiens resultat att kvinnliga studenter skattar sin
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hälsa och sitt välbefinnande signifikant sämre än manliga studenter, och att kvinnorna upplever
högre krav och mindre socialt stöd än männen (tabell 3). Detta kan också delvis kopplas till
Arbetsmiljöverkets (2015) statistik som visat att en stor majoritet av anmälda arbetssjukdomar
orsakade av sociala och organisatoriska orsaker rapporterats av kvinnor. En förklaring till
skillnaderna i en studiekontext är synnerligen svårt att fastställa då tidigare forskning som berört
området huvudsakligen riktat in sig på yrkesverksamma kvinnor, där dubbelarbete både i hemmet
och på arbetet ansetts ha hög relevans för stress och ohälsa bland kvinnor (Orth-Gomér, 2012).
Då många studerande kvinnor är förhållandevis unga kan det antas att de ännu inte hunnit skaffa
familj vilket således gör det svårt att utgå från samma slutsats i denna situation, även om
möjligheten finns att en stor del av svarsdeltagarna har en familjesituation eller andra större
åtaganden kombinerat med studier. Genusteoretisk forskning visar också enligt Orth-Gomér
(2012) att kvinnor åtnjuter lägre makt i samhället i stort – vilket inte borde vara annorlunda i en
studiemiljö. Detta är således också något som skulle kunna påverka upplevelsen av den sociala
och organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet då kvinnor kan antas ha fler outtalade krav på sig.
Till skillnad från Addonizios (2012) studie vars resultat visade att internationella
studenter hade högre stressnivåer än inhemska studenter finns motstridiga uppgifter i denna
studie. Anmärkningsvärt var att utbytesstudenterna i denna studie visade signifikant högre
medelvärden jämfört med resterande internationella och svenska studenter i fyra av sex segment i
social och organisatorisk arbetsmiljö (samtliga utom kontroll och kränkande beteende) (tabell 4).
Orsaken till detta är oklar, men en möjlig förklaring till skillnaderna skulle kunna härledas till
villkoren för studierna. Utbytesstudenter har som regel en kortare tid på lärosätet. Ett antagande
utifrån detta är att utbytesstudenterna, till skillnad från jämförelsegrupperna, i högre utsträckning
kan tänkas vara mer motiverade och se på sin temporära vistelse i Sverige mer som ett äventyr
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och ett sätt att möta andra människor och kulturer än en utbildning som kräver samma grad av
ansträngning som de som studerar på lärosätet över en längre tidsperiod.
Gällande ålder visade studien inom två segment (krav och balans mellan studier och
fritid) att den äldsta åldersgruppen (35-100) upplever dessa sämre än de andra åldersgrupperna
(tabell 3). Detta kan till viss del stå i motsats till tidigare nämnd forskning, exempelvis Bayram
och Bilgel (2008), som rapporterade högre stressnivåer bland första- och andraårselever
jämförelsevis med tredjeårselever och uppåt. Dock utgår antagandet från ponerandet att
tredjeårselever och uppåt är äldre än första- och andraårselever. Även Addonizio (2012) riktade
fokus åt de yngre studenterna då hans studie visade på högre nivåer av psykisk ohälsa bland de
yngre studenterna i jämförelse med de äldre. Trots att stressnivåer och psykisk ohälsa som
nämnts i tidigare studier inte helt kan likställas med upplevelsen av krav och balans mellan
studier och fritid, så går det inte heller att särskilja de olika dimensionerna då upplevelsen av
höga krav och en obalans mellan studier och fritid kan leda till stress och psykisk ohälsa (Allvin
et al., 2006; Karasek & Theorell, 1990). Även här kan en tänkbar förklaring kopplas till
kombinationen av studier och fler åtaganden utanför skolan.
Avseende etnicitet påvisades få signifikanta skillnader (tabell 4-5), men en intressant
aspekt var att utlandsfödda upplever sin hälsa signifikant bättre än svenskfödda, vilket strider mot
resultat från tidigare forskning (Addonizio, 2012). Detta kan enligt författarna vara en indikation
på en miljö där mångfalden kommit långt och att studenternas etnicitet spelar mindre roll när det
kommer till upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö.
Resultatet för de olika fackhögskolorna visade att det fanns signifikanta skillnader i fyra
av sex segment (krav, kontroll, balans mellan studier och fritid samt hälsa och välbefinnande)
avseende upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö. Hälsohögskolans studenter
uppvisade lägst medelvärden i samtliga av dessa segment. Resonemang fördes om huruvida detta
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kunde härledas till den stora majoriteten kvinnor bland svarsdeltagarna på HHJ (tabell 2), och det
faktum att kvinnor överlag visat upp lägre resultat gällande upplevelsen av social och
organisatorisk arbetsmiljö (Bayram & Bilgel, 2008; Fishman, 2012; Jönsson & Öjehagen, 2006;
Källoff et al., 2015). Dock visade resultatet att även HLK hade en nästan lika stor majoritet
kvinnor bland svarsdeltagarna (tabell 2), men ett signifikant högre snittvärde på upplevelsen av
social och organisatorisk arbetsmiljö (tabell 3 & 5). Ett antagande utifrån detta är att
förutsättningarna på olika fackhögskolor har större betydelse än könstillhörighet för den upplevda
arbetsmiljön bland studenterna, vilket även till viss grad bekräftas av att faktorn fackhögskola
redovisade störst effektstorlek av alla faktorer. Vidare visade JTH upp signifikant lägre
medelvärden än HLK och JIBS, utan signifikanta skillnader gentemot HHJ, vilket ligger i linje
med tidigare forskning som påvisade att studenter som läser teknik upplever högre stressnivåer än
andra studenter (Behere, Yadav och Behere, 2011). Även gällande fackhögskolor är det utifrån
resultatet svårt att dra slutsatser om orsakssamband, men författarna förmodar att innehållet, olika
kravnivåer och organiseringen av studenternas utbildningar kan antas ha en påverkan på de
skillnader i krav och balans mellan studier och fritid som resultatet uppvisat.
Studiens begränsningar
Trots ett stort antal respondenter går det inte att säkerställa att urvalet är representativt för
lärosätet i stort. Ett antagande är att de som upplever arbetsmiljön sämst också är mest benägna
att svara på enkäten då möjligheten ges att ventilera sina åsikter. Dock finns indikationer på ett
representativt urval eftersom köns- och åldersfördelningen stämde relativt bra överens med
fördelningen på lärosätet i stort. Dessutom var fördelningen mellan fackhögskolorna
förhållandevis jämt fördelad (tabell 2).
Testet är endast ett screeningverktyg och går inte in på djupet i upplevelsen av
organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna studie utgår från modifierade frågor från COPSOQ
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där flertalet av de skalor som finns i COPSOQ tagits bort då de ansetts vara irrelevanta för
lärosätet. Dessutom har de skalor från COPSOQ som behållits reducerats till 1-2 items (tidigare
c:a 4 items per skala) innan de slagits samman till de segment som använts i aktuell studie. På
grund av detta går det inte att använda COPSOQ’s referensvärden, vilket annars skulle varit
användbart för att kunna göra precisa jämförelser mellan studiens resultat och resultatet från
andra studier som använt samma instrument. Analys med Spearman-Browns formel för att
kompensera för bortfallet av items uteslöts också då ett sammantaget värde för alfakoefficienten
för samtliga frågor i korta versionen av COPSOQ inte fanns tillgängligt, vilket var en
begränsning i reliabilitetsanalysen.
En annan betydelsefull aspekt är studiens avsikt att mäta studenternas upplevelse av
organisatorisk och social arbetsmiljö vid ett specifikt tillfälle. Följaktligen kan upplevelsen
variera en del beroende på om studien genomförs under en hektisk eller lugnare period i
skolarbetet, eller beroende på den studerandes mående vid en viss tidpunkt, vilket påverkar testets
reliabilitet. Därmed blir det alltså svårare att generalisera testresultatet till att beskriva en
sammantagen upplevelse över ett helt läsår. Detta var en återkommande kommentar från den
fritextfråga där respondenterna fick möjlighet att komplettera och nyansera sina svar. Som
tidigare diskuterats var också en återkommande synpunkt som inkom under svarsalternativet med
fritext att flertalet studenter upplevde sig stressade utan att detta nödvändigtvis kunde härledas till
den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på lärosätet. Istället var det andra förhållanden i
livet, exempelvis barn, extrajobb och olika privata faktorer som i kombination med studierna gav
upphov till stress. Detta kan kopplas till det Borg och Westerlund (2012) beskriver som
bakomliggande variabler, vilket innebär att ett statistiskt samband inte behöver innebära ett
orsakssamband. Författarna menar att detta är en viktig aspekt att ha med i åtanke vid
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värderingen av studiens resultat, då andra variabler, exempelvis kulturen på skolan, kan vara en
tänkbar orsak till skillnaderna i resultatet.
Ytterligare en riskfaktor som kan vara särskilt relevant i denna studie, där respondenterna
fick uttrycka sin åsikt i frågor som ofta kan ge upphov till missnöje, handlar om att dra slutsatser
om subjektiva uppfattningar. Enligt Theorell (2012) kan människor med en negativ attityd (på
engelska ”negative affectivity”) skapa en snedvriden bild av sin verklighet just för att de tenderar
att uppfatta miljöer och situationer mer negativa än andra personer. Detta kan leda till att
sambandets styrka överskattas. På samma sätt finns också risken att underskatta styrkan i ett
samband om respondenterna å andra sidan är omedvetna om problemen och uppfattar att allt är
bra, när det egentligen finns tydliga problem. I denna studie anses dock det stora antalet
svarsrespondenter minska risken för snedvridna resultat på grund av subjektiva uppfattningar,
även om risken bör synliggöras.
En annan viktig begränsning med enkätundersökningar, som också är relevant i denna
studie, är förekomsten av stora bortfall (Bryman 2011). Borg och Westerlund (2012) menar att
det är viktigt att göra en bortfallsanalys för att redovisa det man vet om de personer som inte
svarat. I denna studie har det av tidsmässiga skäl inte varit möjligt att genomföra en sådan analys
och författarna vill således medvetandegöra läsaren om denna begränsning i studien.
En sista nämnvärd aspekt kan kopplas till studiens syfte - att identifiera skillnader mellan
individuella faktorer. Eftersom en stor mängd signifikansprövningar presenteras i resultatavsnittet
bör läsaren ha massignifikansproblemet i åtanke vilket innebär en ökad risk för att minst en av
prövningarna felaktigt uppvisar ett signifikant eller icke-signifikant resultat på grund av slumpen
(Borg & Westerlund, 2012).
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Slutsatser, åtgärder och vidare forskning
De slutsatser som kan dras från studien är att kvinnor, äldre studenter, internationella och
inhemska studenter samt studenter på Hälsohögskolan och Tekniska högskolan upplever den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön sämre i förhållande till övriga grupper. Segmenten krav,
balans mellan studier och fritid samt hälsa och välbefinnande utgjorde de dimensioner som
redovisade flest signifikanta skillnader mellan grupperna. Vidare uppvisade segmentet hälsa och
välbefinnande lägst medelvärden av samtliga segment. Teoretiska implikationer på detta är att
resultatet bekräftar den befintliga teori som redovisats i första avsnittet, med undantagen av äldre
studenter som uppvisade sämre resultat i förhållande till resterande åldersintervall och
utbytesstudenter som uppvisade bättre resultat i förhållande till övriga internationella och
inhemska studenter.
Praktiska implikationer och förslag till åtgärder utifrån resultatet är att genomföra
utbildningsinsatser, exempelvis föreläsningar för studenterna runt vikten av balans mellan studier
och fritid i syfte att öka medvetenheten om riskerna och vilka åtgärder man kan vidta för att
reducera dessa. Detta eftersom det segmentet i studien visade på många signifikanta skillnader
och enligt tidigare resonemang kan antas vara av särskild stor betydelse i en studiemiljö med
gränslöst och flexibelt arbete. Dessutom föreslås att utbildningsinsatser riktas mot lärare då dessa
antas spela en viktig roll för studenternas upplevelse av social och organisatorisk arbetsmiljö,
framförallt inom segmenten, krav, kontroll och socialt stöd. En ökad medvetenhet om lärarens
roll ur ett arbetsmiljöperspektiv kan sannolikt förebygga mycket av den stress som uppstår på
grund av rollkonflikt, roll-otydlighet, bristande stöd, och bristfälliga resurser att tillmötesgå
utbildningens krav. Vidare, mot bakgrund av det låga medelvärdet på segmentet hälsa och
välbefinnande, föreslår författarna också att mer resurser borde läggas på att marknadsföra
lärosätets stödfunktioner och då i synnerhet Studenthälsan. Särskilt fokus och eventuella extra
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åtgärder bör riktas mot HHJ och JTH, som uppvisade signifikant sämre resultat än HLK och
JIBS.
Gemensamt för samtliga resultat i denna studie är att det beskriver vilka skillnader som
finns mellan individuella faktorer och upplevelsen av social och organisatorisk arbetsmiljö.
Resultatet förklarar däremot inte orsaken till skillnaderna - här möjliggörs endast ytliga
resonemang kring olika antaganden och spekulationer. Således föreslås att vidare forskning bör
riktas mot att undersöka vad skillnaderna beror på, vilket också är ämne för vidare åtgärder på
lärosätet. Utgångspunkten för detta är att en förståelse för orsakssambanden är en förutsättning
för att kunna vidta adekvata och relevanta åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön för
studenterna. Utöver detta efterlyses också studier som undersöker andra faktorers påverkan på
uppfattningen av social och organisatorisk arbetsmiljö i en studiekontext. Detta eftersom samtliga
effektstorlekar för signifikanta skillnader visade sig vara små i denna studie, vilket tyder på att
det finns andra betydande variabler som påverkar upplevelsen i lika stor eller större utsträckning.
Kvalitativa studier som närmare undersöker upplevelserna hos de grupper som uppvisade
signifikanta skillnader skulle kunna utgöra lämpliga komplement som ökar förståelsen runt
ämnet. Mer specifikt skulle en sådan studie kunna handla om utbytesstudenter och hur de
upplever studierelaterade krav i jämförelse med internationella studenter som studerar på
lärosätet över en längre tid. Dessutom skulle ytterligare kvalitativ forskning kunna vara
användbart i syfte att identifiera vilka variabler som upplevs ha störst effekt på studenters
upplevelse av social och organisatorisk arbetsmiljö. Ett förslag är att genomföra intervjuer med
ett urval studenter som upplever sig själv som stressade i syfte att kunna identifiera de primära
orsakerna till deras tillstånd. Ett annat tillämpningsområde för vidare forskning kan kopplas till
den statistik som redovisades i det inledande avsnittet där kvinnor utgjorde en stor majoritet av
anmälningar av stressrelaterade sjukdomar. Här kan det vara särskilt intressant att undersöka hur
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de organisatoriska förutsättningarna skiljer sig mellan kvinno- och mansdominerade yrken utifrån
antagandet att könstillhörigheten har en mindre betydelse för upplevelsen, vilket resultatet i
denna studie indikerade trots signifikanta skillnader. I tillägg till detta kan även vidare kvantitativ
forskning vara användbart i syfte att undersöka hur studenterna på jämförbara lärosäten upplever
sin sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Genom detta är förhoppningen att, om resultatet
motiverar det, undersöka de organisatoriska skillnaderna och likheterna mellan olika lärosäten
och identifiera om det finns samband mellan upplägget av olika utbildningar och studenternas
upplevelse av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
Sammantaget hoppas författarna att denna studie genererat mervärde genom att lyfta fram
en grundläggande förståelse för ämnesområdet samt skapa en uppfattning om hur olika grupper
bland studenter på Jönköping University uppfattar sin sociala och organisatoriska arbetsmiljö.
Genom detta är förhoppningen att studien kan fungera som en vägledning inför praktiska åtgärder
på lärosätet och samtidigt ligga till grund för vidare forskning kopplad till social och
organisatorisk arbetsmiljö i en studiekontext.
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Bilaga 1

Instruktion
Frågorna i denna enkät handlar om studieförhållanden, hälsa och trivsel. Frågorna handlar
om hur du känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Kom ihåg att det inte
finns några rätt eller fel, det handlar om vad du själv tycker och tänker. Det tar mellan 5-10
minuter att svara på enkäten. Du svarar på enkäten genom att markera den cirkel som
motsvarar rätt svarsalternativ för dig.

Medverkan är givetvis frivillig, men vi hoppas verkligen du vill vara med och bidra. Dina
svar kommer vara till stor hjälp i arbetet med att förbättra högskolans studiemiljö. Samtliga
respondenter svarar anonymt. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och enkäten
kommer att redovisas statistiskt så att det inte går att urskilja individens svar. För att vi ska
ha möjlighet att sammanställa svaren och använda dem i undersökningen ber vi dig besvara
denna enkät senast den 3.e april.
Stort tack för att du vill hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för en god studiemiljö på
campus!
Philip Bendroth & Oskar Servenius

Tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor eller funderingar på
mail: beph1400@student.ju.se eller seos1401@student.ju.se

Bakgrund
1. Ange kön
Man
Kvinna
Transperson/ Intergender/ Non gender
2. Ange ålder
18-24
25-29
30-34
35-100
3. Är du född i Sverige?
Ja
Nej
4. Är någon av dina föräldrar födda i ett utomnordiskt land?
Ja
Nej
5. Har du någon funktionsnedsättning?*
Nej jag har ingen funktionsnedsättning
Synnedsättning som inte kan korrigeras
Rörelsehinder
Läs- eller skrivsvårigheter
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning**
Hörselnedsättning
Annan funktionsnedsättning
* Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan.
** Exempel på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ADHD, ADD, Autism och Asperger

Studiesituation
6. Ange fackhögskola
Högskolan för Lärande och Kommunikation
Jönköpings Tekniska Högskola
Internationella Handelshögskolan
Hälsohögskolan

7. I vilken studietakt studerar du just nu?
Helfart (100 %)
Trekvartsfart (75 %)
Halvfart (50 %)
Kvartsfart (25 % - 30 %) eller lägre fart

8. Har du flyttat till Sverige för att studera?
Ja, jag är utbytesstudent
Ja, men jag deltar inte i ett utbytesprogram
Nej

9. Vilka av högskolans stödverksamheter känner du till?
Här kan du markera flera svarsalternativ
Career Center
Internationella relationer
Studievägledning
Studieverkstaden
Mattestuga
Studenthälsan
Studentkåren
Chaplaincy/Universitetskyrkan
Särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Jag känner inte till någon stödverksamhet

Studiemiljö
10. Hur upplever du den fysiska studiemiljön vid den fackhögskola där du studerar?
1 Dålig

2 Någorlunda

3 God

4 Mycket god

5 Utmärkt

11. Har du tillräckligt med tid för att utföra dina studieuppgifter?
1 Aldrig/nästan
aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

12. Måste du hålla ett högt studietempo?
1 Aldrig/ Nästan
aldrig

2 Sällan

13. Hamnar du genom dina studier i känslomässigt påfrestande situationer?*
1 I mycket låg grad

2 I låg grad

3 Delvis

4 I hög grad

5 I mycket hög grad

*Känslomässigt påfrestande situationer kan uppstå då du arbetar i nära kontakt med andra människor. Typiska exempel på
sådana situationer kan vara då man arbetar med allvarligt sjuka människor eller människor med omfattande sociala problem.
14. Får du veta allt du behöver veta för att klara av dina studier?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

15. Kan du påverka hur du utför dina studier?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

16. Vet du precis vad som förväntas av dig inom ramen för dina studier
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

17. Ställs det krav som strider mot varandra i ditt skolarbete?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

18. Måste du ibland göra saker i ditt skolarbete som kan verka onödiga?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

19. Upplever du att du får stöd av program/kursansvarig i frågor som rör dina studier?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

20. Upplever du att du får hjälp/stöd av dina studiekamrater i frågor som rör dina studier?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

4 Ofta

5 Alltid

21. Uppmärksammas och uppskattas din studieinsats av lärare och skolkamrater?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

4 Ofta

5 Alltid

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

22. Behandlas du rättvist av dina lärare/handledare?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

23. Är stämningen god mellan dig och dina studiekamrater?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

24. Känner du dig delaktig i en gemenskap på högskolan?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

25. Känner du att ditt skolarbete tar så mycket av din energi att det påverkar ditt privatliv negativt?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

26. Upplever du att du har en för dig själv, meningsfull fritid?
1 I mycket låg
grad

2 I låg grad

3 Delvis

4 I hög grad

5 I mycket hög
grad

4 Ofta

5 Alltid

27. Behandlas män och kvinnor jämställt på ditt lärosäte?
1 Aldrig/Nästan
Aldrig

2 Sällan

3 Ibland

Hälsa, välbefinnande och kränkande beteende
28. Hur ofta motionerar du?*
1 Några gånger i
halvåret eller
mindre

2 En gång i
månaden

3 Varannan vecka

4 En gång i
veckan

5 Flera gånger i
veckan

*Med motion avses minst 30 minuter sammanhängande fysisk aktivitet så att du blir svettig och får förhöjd
puls.
29. Hur ofta har du sovit dåligt eller oroligt?
Frågan avser hur du har haft det under de senaste 4 veckorna.
2 En liten del av
1 Inte alls
3 ibland
tiden

4 en stor del av
tiden

5 Hela tiden

4 En stor del av
tiden

5 Hela tiden

4 en stor del av
tiden

5 Hela tiden

30. Hur ofta upplever du att du saknar ork och energi?
Frågan avser hur du har haft det under de senaste 4 veckorna.
2 En liten del av
1 Inte alls
3 ibland
tiden

31. Hur ofta känner du dig stressad?
Frågan avser hur du har haft det under de senaste 4 veckorna.
2 En liten del av
3 ibland
1 Inte alls
tiden

32. I allmänhet, skulle du säga att din hälsa är:
1 Dålig

2 Någorlunda

3 God

4 Mycket god

5 Utmärkt

33a. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på skolan?
1 Nej

2 Ja några gånger

3 Ja varje månad

4 Ja varje vecka

5 Ja varje dag

33b. Om ja, från vem?
Du kan markera flera alternativ
Skolkamrater
Anställda på högskolan
Andra

34a. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på skolan?
1 Nej

2 Ja några gånger

3 Ja varje månad

4 Ja varje vecka

5 Ja varje dag

34b. Om ja, från vem?
Du kan markera flera alternativ
Skolkamrater
Anställda på högskolan
Andra

35a. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbing på skolan?
1 Nej

2 Ja några gånger

35b. Om ja, från vem?
Du kan markera flera alternativ
Skolkamrater
Anställda på högskolan
Andra

3 Ja varje månad

3 Ja varje vecka

5 Ja varje dag

36a. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på
skolan?
1 Nej

2 Ja några gånger

3 Ja varje månad

4 Ja varje vecka

5 Ja varje dag

36b. Om ja, från vem?
Du kan markera flera alternativ
Skolkamrater
Anställda på högskolan
Andra

37. Övriga kommentarer

För information, hjälp och rådgivning är du välkommen att kontakta studenthälsan:
http://ju.se/student/service/studenthalsan.html
E-post: studenthalsan@ju.se
Tfn: 036-10 10 00

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

38. Ange e-postadress för att vara med i utlottningen av 70 biobiljetter. OBS FRIVILLIGT*

*Angiven e-postadress innebär att ditt svarsdeltagande inte
längre är anonymt.

Bilaga 2

Instructions
The questions in this survey are about study conditions, health and well-being. The
questions are about how you feel, perceive, and experience how the studies works for you.
Remember, there is no such thing as a right or wrong answer in this survey. It will take 5-10
minutes to answer all the questions. To respond in the survey, just put a mark in the circle
that represents your answer.
Participation is voluntarily, but we really hope that you want to help us improve the study
environment for all of the university´s students by answering these questions. All
respondents are anonymous. Your answers will be treated confidentially and the survey
will be presented statistically, so students answers can´t be distinguished. For us to be able
to compile and use all of your answers, we need you to finish this survey April 3rd at latest.
Thank you so much for contributing to improve the study environment at campus!
Philip Bendroth & Oskar Servenius

Don´t hesitate to contact us if you have any questions or thoughts, via
mail: beph1400@student.ju.se or seos1401@student.ju.se

Background
1. Specify gender
Man
Woman
Transgender/ Intergender/ Non gender
2. Specify age
18-24
25-29
30-34
35-100
3. Are you born i Sweden?
Yes
No
4. Is anyone of your parents born in a non-Scandinavian country?
Yes
No
5. Do you have any of the following disabilities?*

No I have no disabilities
Vision loss that can not be corrected
Movement disability
Reading or writing difficulties
Neuropsychiatric disability**
Hearing loss
Other Disability
*Disability means permanent physical or psychological limitations of functional ability.
**Examples of Neuropsychiatric disabilities are ADHD, ADD, Autism, and Aspergers syndrome.

Study situation
6. Specify faculty
School of Education and Communication
School of Engineering
Jönköping International Business School
School of Health and Welfare
7. At what study pace do you study?
Fulltime (100%)
75%
Half time (50%)
(25%-30%) or less
8. Did you move to Sweden to study?
Yes I´m an exchange student
Yes but I´m not an exchange student
No
9. Which of JU´s support functions do you know of?
You can select several alternatives
Career Center
International Relations Office
Study Counceling
Academic Resource Center
Extra Math Help
Student Healthcare
Student Union
Chaplaincy/University Church
Special Educational Support for Students with Disabilities.
I am not aware of any support functions

Study environment
10. How do you experience the physical study environment at your faculty?
1 Poor

2 Fair

3 Good

4 Very good

5 Excellent

4 often

5 Always

4 Often

5 Always

11. Do you have enough time for your school work?
1 Never/Almost
never

2 Rarely

3 Sometimes

12. Do you need to keep a high study pace?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

13. Do you get in emotionally disturbing situations due to your studies?*
1 To a very low
degree

2 To a low degree

3 Partly

4 To a high degree

5 To a very high
degree

*Emotionally stressful situations can arise when working in close contact with other people. Typical examples of
such situations can be when working with seriously ill people or people with extensive social problems.
14. Do you get to know everything you need to know to manage your studies?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

15. Do you have an influence on how you choose to conduct your studies?
1 To a very low
degree

2 To a low degree

3 Partly

4 To a high
degree

5 To a very high
degree

16. Do you know what is expected of you in your school work?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

17. Are there demands in your schoolwork which are contrary to eachother?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

18. Do you sometimes need to do things in your school work that seems to be unnecessary?
Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

19. Do you feel that you get support from your course coordinator in issues regarding your studies?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

20. Do you feel that you get help and support from your schoolmates in issues regarding your studies?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

21. Is your school work being recognised and appreciated by your teachers and schoolmates?
1 In a very low
degree

2 In a low degree

3 Partly

4 In a high degree

5 In a very high
degree

22. Are you being treated fairly by your teachers/mentors?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

4 Often

5 Always

23. Is there a good atmosphere between you and your schoolmates?
1 In a very low
degree

2 In a low degree

3 Partly

4 To a high
degree

5 To a very high
degree

4 To a high
degree

5 To a very high
degree

24. Do you feel included in the University´s community?
1 To a very low
degree

2 To a low degree

3 Partly

25. Do you feel like your school work takes so much of your energy that it affects your personal life
negatively?
1 To a very low
degree

2 To a low degree

3 Partly

4 To a high
degree

5 To a very high
degree

4 To a high
degree

5 To a very high
degree

4 Often

5 Allways

26. Do you feel that you have a meaningful leisure time?
1 To a very low
degree

2 To a low degree

3 Partly

27. Are men and women being trated equally at your faculty?
1 Never/Almost
Never

2 Rarely

3 Sometimes

Health, well-being and abusive behavior
28. How often do you exercise?*
1 Less than once
a month

2 Once a month

3 Biweekly

4 Once a week

5 Several times a
week

*Exercise refers to at least 30
minutes continuous physical
activity so that you get sweaty
and get elevated heart rate.
29. How often do you sleep badly?
The question relates to how you have had it for the last 4 weeks.

1 Not at all

2 A small part of
the time

3 Sometimes

4 A large part of
the time

5 All the time

4 A large part of
the time

5 All the time

30. How often have you felt worn out?
The question relates to how you have had it for the last 4 weeks.

1 Not at all

2 A small part of
the time

3 Sometimes

31. How often do you feel stressed?
The question relates to how you have had it for the last 4 weeks.

1 Not at all

2 A small part of
the time

3 Sometimes

4 A large part of
the time

5 All the time.

4 Very good

5 Excellent

32. In general, would you say your health is:
1 Poor

2 Fair

3 Good

33a. Have you been exposed to threats of physical violence in school during the last 12 months?

1 No

2 Yes a few times

3 Yes every
month

4 Yes every week

5 Yes every day

33b. If yes, from whom?
You may tick off more than one
Students
Employees at the university
Others

34a. Have you been exposed to physical violence in school during the last 12 months?

1 No

2 Yes a few times

3 Yes every
month

4 Yes every week

5 Yes every day

34b. If yes, from whom?
You may tick off more than one
Students
Employees at the university
Others

35a. Have you been exposed to bullying in school during the last 12 months?
3 Yes every
1 No
2 Yes a few times
4 Yes every week
month

5 Yes every day

35b. If yes, from whom?
You may tick off more than one
Students
Employees at the university
Others

36a. Have you been exposed to undesired sexual attention in school during the last 12 months?

1 No

2 Yes a few times

3 Yes every
month

4 Yes every week

5 Yes every day

36b. If yes, from whom?
You may tick off more than one
Students
Employees at the university
Others

37. Other comments

For information, help and counseling, please contact the Student Health Care:
http://ju.se/student/service/studenthalsan.html
E-mail: studenthalsan@ju.se
Tel: 036-10 10 00

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION!

38. Enter your email address if you want to be in the draw of 70 movie tickets. (NOTE VOLUNTARILY - A
specified e-mail address means that your participation is no longer anonymous.)

