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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns ett samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. 

Forskning visar på att studenters hälsa påverkas av stress och en alltför låg fysisk 

aktivitetsnivå, samt att det föreligger skillnader mellan medicinstuderandes och andra 

studenters hälsorelaterade livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten och fysiska 

aktivitetsnivån hos studenter vid Uppsala universitet på läkarprogrammet respektive 

civilingenjörsprogrammet, om det förelåg något samband mellan den hälsorelaterade 

livskvaliten och den fysiska aktivitetsnivån samt om det förelåg någon skillnad mellan 

studenterna på respektive program med avseende på den hälsorelaterade livskvaliteten och 

den fysiska aktivitetsnivån. 

Metod: Studien har en deskriptiv, korrelerande och komparativ design. Urvalsgruppen bestod 

av 90 deltagare, 45 studenter från vardera program. Data samlades in genom att deltagarna 

fick svara på en självskattningsenkät vid ett tillfälle baserad på SF-12 samt Nationella 

folkhälsoenkätens två frågor om fysisk aktivitet.  

Resultat: Medianen för den mentala hälsokomponenten beräknades till 312,5, den fysiska 

hälsokomponenten till  360 och den fysiska aktivitetsnivå till 1(30 min/dag). Samband 

förekom mellan den hälsorelaterade livskvaliteten och den fysiska aktivitetsnivån 

(rangkorrelationskoefficient för MCS=0,91 och PCS=0,9). Ingen signifikant skillnad i 

hälsorelaterad livskvalitet kunde påvisas (MCS=p=1 och PCS=p>0,97), detsamma gällande 

skillnaden i den fysiska aktivitetsnivån (p>0,50).  

Konklusion: Studenterna på läkar- och civilingenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet 

skattade sin hälsorelaterade livskvalitet högt och uppnådde de dagliga rekommendationerna 

gällande fysisk aktivitetsnivå. Det förelåg ett starkt signifikant samband mellan den 

hälsorelaterade livskvaliteten och den fysiska aktivitetsnivå, men en signifikant skillnad 

kunde ej påvisas mellan grupperna. 
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Abstract 

Background: There is a correlation between health related quality of life (HRQoL) and phys-

ical activity. Research shows that university students often are exposed to stress and reduced 

physical activity. Some studies also suggests that there is a difference between medical stu-

dents and students in other academic programs concerning HRQoL and physical activity. 

Aim: The aim was to examine HRQoL and physical activity levels among medical students 

and engineering students at Uppsala University, as well as investigate a possible correlation 

between HRQoL and physical activity levels. Furthermore examine if there was an existing 

difference between medical and engineering students in regards to how they rate their HRQoL 

and physical activity level.  

Method: The design was descriptive, correlational and comparative. The selected group in-

cluded 90 participants, 45 students of each academic program. The participants answered 

once a questionnaire, based on the SF-12 as well as two questions regarding physical activity 

from the national public health survey.  

Results: The median of the mental health component score was 312,5, the physical compo-

nent score was 360 and the median of the physical activity level was1 (1=30 min/day). There 

was a correlation between HRQoL and physical activity level (the rang-correlation coefficient 

of MCS was 0,91 and of PCS 0,9). No significant difference could be proven regarding 

HRQoL between the two programs (MCS=p=1 and PCS=p>0,97) as well as the difference 

regarding the physical activity levels (p>0,50).  

Conclusion: The students at Uppsala University rated their HRQoL at a high level and 

achieved the recommended level of physical activity a day. There was a significant correla-

tion between HRQoL and physical activity level, however it could not be found any signifi-

cant differences between the two groups of students.  
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1. Bakgrund 

Folkhälsomyndighetens årsrapport från år 2014 visar att det skett en generell positiv 

utveckling för folkhälsan bland Sveriges befolkning. Prevalensen av hjärt- och kärlsjukdomar 

har minskat och medellivslängden ökat. Den positiva utvecklingen ses främst bland äldre 

personer och lågutbildade. Äldre personer har mindre besvär av psykisk ohälsa. Däremot 

noteras en försämring av folkhälsan bland unga i åldrarna 16-24, framför allt ångest och 

orosupplevelser. Delar av Sveriges befolkning är idag inte tillräckligt fysisk aktiva. Ungefär 

sju av tio yngre vuxna, 18-30 år, och sex av tio vuxna, över 30 år, når upp till de 

rekommenderade riktlinjerna om fysisk aktivitet. Barn och ungdomar rör på sig mer än de 

vuxna men ej tillräckligt utifrån rekommendationerna (1). 

 

1.1 Definition av hälsa och hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsa är ett begrepp som är vida omdiskuterat och består av flera olika komponenter allt 

utifrån hur det tolkas. Enligt WHOs definition från 1948 är hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom och 

handikapp. Definitionen anses dock vara begränsande och i behov av omdefiniering. Hälsa 

anses bestå av tre komponenter, fysisk, psykisk och social. Med fysisk hälsa menas att 

kroppen hålls i ett stabilt, konstant tillstånd trots förändrade förutsättningar i miljön runt 

omkring individen (2). För psykisk hälsa lyfts känslan av sammanhang fram som en viktig 

faktor både för att förhindra och återhämta sig från psykisk sjukdom eller ohälsa. Social hälsa 

innefattar flera nivåer bland annat hur en individ klarar av att leva upp till de skyldigheter som 

ställs likaså hur individen klarar av att anpassa sig till dess sociala förhållanden (3). 

Hälsorelaterad livskvalitet innebär hur en individs hälsostatus och medicinsk behandling 

påverkar dess uppfattning om välmående (4), samt att individen kan delta i sociala 

sammanhang och upprätthålla fysisk och mental hälsa (5). 

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet används framför allt subjektiva mått i form av 

frågeenkäter och självskattningsformulär. Flera av dessa är utformade efter en specifik 

sjukdom eller ett specifikt hälsotillstånd (6), men det finns även de som är mer generella 

exempelvis SF-36, där den hälsorelaterade livskvaliteten redovisas i en mental och en fysisk 

hälsokomponent. Ytterligare ett expempel på ett generellt mått är EuroQol 5-dimensions (EQ-

5D). Mätning av hälsa på ett objektivt sätt sker även genom att undersöka sjukligheten och 

dödligheten i en grupp. Det är framförallt denna typ av objektivt mått som använts i 

folkhälsorapportering (1). 
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1.2 Definition av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattas av all typ av rörelse som bidrar till en ökad energiomsättning. De 

rekommenderade nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet per vecka hos friska individer över 

18 år, är 150 minuter aerob träning, det vill säga konditionsträning, på måttlig intensitet, eller 

75 minuter aerob träning på hög intensitet. Till måttlig intensitet räknas en rask promenad och 

hög intensiv träning kan exempelvis vara löpning. Det är pulsökningen som definierar 

träningsintensiteten. Riktlinjerna rekommenderar även muskelstärkande aktivitet två gånger i 

veckan, med fokus på de stora muskelgrupperna (7). 

För att få ett värde på hur fysiskt aktiv en person är kan man använda sig av flera olika mått, 

både objektiva och subjektiva. En accelerometer är en rörelsesensor som fångar upp rörelser 

som utförs i kroppens plan och ger ett objektivt mått på fysisk aktivitet. 

Exempel på subjektiva mätmetoder är enkäter och träningsdagböcker, där användaren själv 

rapporterar sin dagliga fysiska aktivitet. I en träningsdagbok rapporteras den fysiska 

aktivitetens duration, frekvens, intensitet samt vilken typ av aktivitet som utförs. Genom 

enkäter och frågeformulär kan användaren skatta sin upplevda mängd av fysisk aktivitet som 

utförs under en viss tidsperiod och är ett smidigt sätt att samla in data på en grupp då det inte 

medför några stora kostnader samt är måttligt krävande för deltagarna (8). 

 

1.3 Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv effekt på hälsan. Framför allt i 

tvärsnittsstudier finns det samband mellan hälsa och fysisk aktivitetsnivå. Däremot är det inte 

lika tydligt påvisat samband i randomiserade kontrollerade studier och kohortstudier. 

Majoriteten av studier har undersökt äldre, ofta sjukdomsspecifik grupp med bland annat 

hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller cancer även här visar forskning samband mellan ökad 

fysisk aktivitetsnivå och ökad nivå av hälsa (5). Det föreligger även evidens som pekar på att 

universitetsstudenters fysiska aktivitetsnivå och hälsa går hand i hand. Hög fysisk 

aktivitetsnivå ger bättre hälsa och minskad risk för depression och kroniska sjukdomar senare 

i livet (9). En fysiologisk effekt av träningen är påverkan på kroppens vävnader, som genom 

en ökning av antalet mitokondrier och kapillärer förbättrar energiomsättningen i 

skelettmuskulaturen. Hjärtats kranskärl ökar sin förmåga att relaxera, vilket resulterar i en 

förbättrad blodgenomsläppning till hjärtmuskulaturen på grund av en ökning av kväveoxid. 

Genom samma mekanism förhindras blodplättarnas tendens till att klumpas ihop och bilda 

blodproppar. Regelbunden fysisk aktivitet ökar även hjärtats slagvolym och ger en sänkt 
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vilopuls. Dessa effekter minskar därför risken för hjärt- och kärlsjukdomar (10). Diabetes typ 

2 är även en folksjukdom som kan förhindras genom regelbunden fysisk aktivitet. Vid fysisk 

aktivitet ökar insulinkänsligheten och ger minskade blodsockervärden, som stabiliseras. Även 

lungkapaciteten påverkas när det respiratoriska systemet reagerar på fysisk aktivitet, motor 

cortex stimuleras till följd av feedback ifrån proprioceptorer i aktiva muskler. Under förlängd 

träning ökar koldioxidhalten i blodet och det sker en förhöjning av kroppstemperaturen vilket 

bidrar till den ökade lungventilationen. Regelbunden fysisk aktivitet på måttlig intensitet, 

stärker vissa faktorer som leder till ett förbättrat immunsystem. Forskning har visat att en 

stärkning av immunsystemets komponenter eventuellt förbättrar sitt försvar mot vissa 

sjukdomar exempelvis vissa typer av cancerceller. Genom regelbunden fysisk aktivitet på 

måttlig intensitet, sker en kraftig minskning av risken att drabbas av folksjukdomar i 

framtiden (11). 

Studier påvisar att fysisk aktivitet har en god effekt på hjärnans funktioner, vilket påverkar det 

psykologiska välmåendet positivt. Hos personer som lider av depression av mild till måttlig 

form, har det visat sig att fysisk aktivitet kan ha samma effekter som antidepressiva 

läkemedel. Vilken typ av fysisk aktivitet har ingen avgörande betydelse. Fysisk aktivitet är 

därför en god behandlingsmetod. Kognitiva funktioner förbättras även med fysisk aktivitet 

genom psykosociala mekanismer exempelvis ökad självkänsla. En förbättring av sådana 

funktioner ger ett ökat psykologiskt välbefinnande liksom minskad risk för ohälsa (12, 13). 

 

1.4 Skillnader i hälsorealaterad livskvalitet och fysisk aktivitet mellan olika grupper 

Högutbildade personer med en hög inkomst och en stor social krets har en högre fysisk 

aktivitetsnivå än lågutbildade personer med en låg socioekonomisk status. Sveriges 

befolkning har i genomsnitt en lägre fysisk aktivitetsnivå än flera andra länder i Europa (14). 

Det är inte bara i Sverige som befolkningen har en alltför låg fysisk aktivitetsnivå. 

Enkätundersökningar som genomförts i industriländer visar att upp till 30 procent av den 

vuxna befolkningen inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. Den stillasittande 

tiden är mycket hög och vardagsmotion blir sällan av då flera har stillasittande yrken. Det 

finns även ett stort intresset för fysiskt inaktiva sysselsättningar på fritiden, som läsning och 

tv-tittande (11,15,16). Studier gjorda i industriländerna har undersökt stillasittande grupper 

och påvisar att den största riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdomar samt andra sjukdomar är 

fysisk inaktivitet (17). Biologiska, psykologiska och socioekonomiska faktorer så som ålder, 



Vetenskapsmetodik IV 
Anna-Maria Cahlenstein, Klara Svensson 
Uppsala universitet 
2016-12-29 

4 
 

vikt, kön, utbildning och hälsouppfattning påverkar vilken fysisk aktivitetsnivå som uppnås 

(18, 19, 20, 21, 22). 

Studenter vid universitet och högskolor är en grupp där hälsan påverkas av faktorer som ökad 

stress, sämre kosthållning och otillräcklig fysisk aktivitet (23, 24). 

De studenter som skattar sin fysiska - och psykiska hälsa högt skattar även sin livskvalitet 

högre, samt studenter som tränar på en hög nivå av fysisk aktivitet uppvisar lägre nivåer av 

depression och ångest (25, 26). Vid en studie gjord på förstaårstuderande på universitet i 

Sverige skattade studenterna sin livskvalitet och hälsa lägre jämfört med arbetande jämnåriga 

(27). 

Hos medicinstuderande internationellt är mental hälsa och välmående sämre och mer frekvent 

jämfört med andra akademiska utbildningar. Ökad stress, framför allt i samband med 

examinationer, anses vara en stor bidragande orsak. Även depression, ångest och en stor 

arbetsbörda bidrar till försämrad psykisk hälsa. Detta leder till ett ohälsosamt beteende vilket 

ger konsekvenser som sämre kosthållning, ökat alkoholintag och minskad fysisk aktivitet. I en 

annan internationell studie där medicinstuderandes hälsorelaterade livskvalitet (HRQL) 

undersöktes uppgavs en försämring i HRQL. Det var även tydligt att studenter i år två till fyra 

hade sämre resultat än övriga, även de studenter med tidigare depressiva symtom samt 

kvinnliga studenter hade ett sämre resultat vid skattning av livskvalitet (4,28). I en studie 

gjord i USA var dock medicinstuderande mer fysiskt aktiva jämfört med jämnåriga som inte 

studerade medicin, 61% av de studerande uppnådde den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet mot 57% hos 18-24 åringar i resterande befolkningen. Det har även visats i andra 

internationella studier att medicinstuderande har en högre fysisk aktivitetsnivå och engagerar 

sig mer i fysiska aktiviteter än andra grupper. Under år två till fyra förekom det dock en 

minskning av fysisk aktivitet hos de medicinstuderande (29, 30, 31). Läkarstudenters egna 

attityd och uppfattning gentemot hälsopromotion, fysisk aktivitet samt sjukdomsprevention är 

faktorer som ger antaganden om deras hälsotillstånd och vilken grad av fysisk aktivitetsnivå 

de uppnår i jämförelse med studenter från andra akademiska utbildningar (32). 

 

1.5 Problemformulering 

Majoriteten av tidigare studier, både i Sverige och internationellt, som undersökt 

hälsorelaterad livskvalitet, fysisk aktivitet och samband där emellan har gjorts på äldre 

befolkning med olika diagnoser eller på barn och ungdomar. Därmed finns det brist på studier 

gjorda på universitetsstudenter i Sverige. För att få en större förståelse för svenska 
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universitetsstudenters hälsorelaterade livskvalitet och den fysiska aktivitetsnivå, och 

relationen dem emellan behövs mer forskning inom området. 

Vår hypotes är att en större kännedom inom vård och hälsa är relaterat till en högre grad av 

fysisk aktvitetsnivå. Det skulle kunna föreligga ett samband mellan svenska studenters 

hälsorelaterade livskvalitet och fysiska aktivitetsnivå. Det är därför av intresse att undersöka 

den hälsorelaterade livskvaliteten samt den fysiska aktivitetsnivån bland studerande på 

läkarprogrammet i jämförelse med studenter på ett icke-vårdinriktat program i Uppsala. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten, sett till mentala- och 

fysiska- hälsokomponenter, och den fysiska aktivitetsnivån, hos studenter i åldrarna 18-30, 

vid Uppsala universitet på läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet med inriktning på 

elektroteknik. Studien avsåg även att studera om det förelåg något samband mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå hos studenterna, liksom om det förelåg 

någon skillnad mellan studenterna på respektive program med avseende på den 

hälsorelaterade livskvaliteten och den fysiska aktivitetsnivån. 

1.   Vilken hälsorelaterad livskvalitet har studenter i åldrarna 18-30, vid Uppsala 

universitet, läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet med inriktning på 

elektroteknik, mätt med SF-12? 

2.   Vilken fysisk aktivitetsnivå har studenter i åldrarna 18-30, vid Uppsala universitet, 

läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik, mätt 

med Nationella folkhälsoenkätens två frågor inriktade på fysisk aktivitet? 

3.   Vilket samband föreligger mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå 

hos studenter i åldrarna 18-30, vid Uppsala universitet, läkarprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik, mätt med SF-12 och 

Nationella folkhälsoenkätens två frågor inriktade på fysisk aktivitet? 

4.   Vilken skillnad föreligger med avseende på hälsorelaterad livskvalitet mellan 

studenter i åldrarna 18-30, vid Uppsala universitet, läkarprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik, mätt med SF-12? 

5.   Vilken skillnad föreligger med avseende på fysisk aktivitetsnivå, mellan studenter i 

åldrarna 18-30, vid Uppsala universitet, läkarprogrammet och 

civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik, mätt med Nationella 

folkhälsoenkätens två frågor inriktade på fysisk aktivitet? 
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3. Metod 

3.1 Design 

Studien hade en deskriptiv, korrelerande samt komparativ design. Den deskriptiva delen 

utgjordes av kartläggningen av studenternas självskattade hälso och fysiska aktivitetsnivå. 

Den korrelerande delen av studien undersökte om det förelåg något samband mellan den 

självskattade hälsan och fysiska aktivitetsnivån hos studenterna. Den komparativa delen 

bestod i om det förelåg skillnad mellan självskattad hälsa och fysisk aktivitetsnivå mellan 

respektive studieprogram (33). 

 

3.2 Urval 

Studien avsåg att undersöka studenter på läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet med 

inriktning på elektroteknik. Den utformades genom ett bekvämlighetsurval av studenter från 

läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik på 

Biomedicinskt centrum och Ångströms laboratoriet, som accepterade att delta i studien vid 

datainsamlingstillfället. Datainsamlingen genomfördes vid ett fåtal tillfällen, tills 

svarsfrekvensen var uppnådd, per vald kurs inom respektive program under september månad 

och inkluderade studenter från år två till fyra. Studien inkluderade 90 studenter totalt, 45 

studenter i varje grupp. 

Inklusionskriterier: Studenter på Biomedicinsk centrum och Ångströms laboratoriet i Uppsala 

på läkarprogrammet eller civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik, ålder 18-

30. 

Exklusionskriterier: Ej förmåga att kunna förstå svenska i skrift. Ofullständigt ifyllda enkäter. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom att varje deltagare besvarade en självskattningsenkät (bilaga 3) vid 

ett tillfälle innehållande frågor om bakgrundsdata rörande kön, ålder och utbildningsprogram 

samt frågor om hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitet. Insamlingen skedde vid två 

respektive fyra tillfällen för läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet.  

Enkäten baserades på Nationella folkhälsoinstitutets två frågor om fysisk aktivitet samt SF-12 

för att få ett mått på hälsa, detta för att få en samlad bild av både den självskattade hälsan och 

fysiska aktivitetsnivån. 

Nationella folkhälsoenkäten genomförs varje år och inbegriper frågor rörande fysisk och 

psykisk hälsa samt levnadsvanor. Det är totalt åttio frågor. I den här studien hade vi valt att 
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använda de två som fokuserar på fysisk aktivitet. Syftet med frågorna är att ta reda på den 

upplevda nivån av fysisk aktivitet på fritiden samt se hur mycket tid som deltagarna lägger på 

måttlig fysisk aktivitet för att studera andelen som uppfyller rekommendationer om 30 

minuters fysisk aktivitet per dag (34). Frågorna som berör fysisk aktivitet har blivit 

begreppsvaliderade i en studie gjord av Livsmedelsverket (35). 

SF-12 är en förkortad form av den ursprungliga enkäten SF-36, som är ett verktyg för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. Formuläret består av sju frågor indelade i åtta områden - physical 

functioning, role physical, bodily pain, general health, vitality, social functioning, role 

emotional och mental health. Dessa syftar till att ta reda på utfallet av de två 

hälsokomponenterna fysisk - och psykisk hälsa (Physical component score (PCS) och Mental 

component score (MCS). Fyra av domänerna (vitality, social functioning, role emotional, 

mental health) ingår i MCS och resterande (physical functioning, role physical, bodily pain, 

general health) ingår i PCS. Varje domän har en maxpoäng på 100 vilket ger en maxpoäng på 

totalt 400 för MCS och PCS respektive. Ju högre poäng, desto bättre skattad hälsa. Datan 

räknas ut och bearbetas med medföljande databearbetningsprogram - QualityMetric Health 

Outcomes Scoring Software 4.5. MCS och PCS ska tydas separat och ej beräknas med en 

samlad summa. Instrumentet anses ha relativ hög reliabilitet och validitet med avseende på en 

normalpopulation, och är utformad för att testa generell hälsa samt är ej sjukdomsspecifik. 

Normvärdet är framtaget på personer i åldrarna 18 år och äldre i en generell population i 

USA, men har även testats baserat på en svensk population och visar att poängsättningen av 

normvärdet för den amerikanska populationen även kan tillämpas på en svensk population 

(36, 37). 

 

3.4 Genomförande 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades programansvarig för respektive program 

via mail, som därefter hänvisade till kursansvarig. Efter skriftligt samtycke från denne 

kontaktades varje kursansvarig per telefon eller mail om möjlighet att dela ut enkäter i 

pappersform, samt att delge studenterna information om studien. Program - och kursansvarig 

fick information om studien via mail (se bilaga 2).  

Kursansvarig valde lämpligt föreläsningstillfälle, efter föreläsning eller i paus, för 

enkätutdelning och i samband med detta delgavs studenterna muntlig samt skriftlig 

information om studien (se bilaga 1). De studenter som gav sitt samtycke till att medverka 
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mottog enkäten vid utdelning och hade möjlighet att på valfri plats fylla i enkäten. Enkäterna 

samlades därefter in genom att studenterna själva kom och lämnade dem på hänvisad plats. 

 

3.5 Databearbetning 

Datan som samlades var är på ordinalskalenivå. Den deskriptiva datan för frågorna 1 och 2 

redovisades med medianvärden samt spridningsmått. Medianen beräknades på resultatet av 

SF-12 genom att använda rådatan framtagen i medföljande statistikbearbetningsprogram. 

Frågorna om fysisk aktivitetsnivå redovisades i enlighet med Nationella folkhälsoenkäten, 

vilket innebär att svarsalternativen beräknas i minuter per dag. Fysisk aktivitet under 30 

minuter uppmättes med den första frågan (se bilaga 3), där svarsalternativ ett var angivet. För 

att uppnå fysisk aktivitet om 30 minuter per dag ska testpersonen ha svarat alternativ 3 eller 4 

på första frågan eller alternativ 1 eller 2 på den andra frågan. För att uppnå fysisk aktivitet om 

60 minuter per dag ska testpersonen angett det sista svarsalternativet på den första frågan eller 

det första svarsalternativet på den andra frågan (34). Summan av frågorna om fysisk aktivitet 

sammanställdes i tre grupper; fysiskt aktiv mindre än 30 minuter per dag, fysisk aktiv i 30 

minuter per dag samt fysiskt aktiv i 60 minuter per dag. Därefter kodades grupperna till 0 

(mindre än 30 minuter per dag), 1 (30 minuter per dag) och 2 (60 minuter per dag). Vid 

beräkning av korrelation (fråga 3) användes Spearmans rangkorrelationskoefficienstest, 

genom att de två hälsokomponenterna av SF-12, MCS och PCS ställdes i relation till 

resultatet av den beräknade fysiska aktiviteten. Det redovisades med konfidensintervallet (95 

%) och rangkorrelationskoefficienten. Vid jämförelseberäkningen mellan grupperna (fråga 4 

och 5) användes Mann-Whitney u-test med signifikansnivån p<0,05 (38). Samtliga 

beräkningar gjordes i Excel. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna kunde ej identifieras då varken namn 

eller personuppgifter efterfrågades. Muntlig information om studien delgavs deltagarna i 

samband med utdelning av enkäten samt med ett informationsblad innehållande en kort, 

skriftlig beskrivning av studien, där frivillighet till att deltaga och att de ej kommer vara 

möjligt att identifiera den enskilde betonades. Att besvara frågor angående sin hälsorelaterade 

livskvalitet och fysiska aktivitetsnivå kan vara känsligt, varför deltagarna fick möjlighet att 

besvara enkäten på valfri plats i anslutning till föreläsning. 
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4. Resultat 

4.1 Undersökningsgrupp 

Urvalsgruppen som undersöktes var studenter på läkarprogrammet samt 

civilingenjörsprogrammet med inriktning elektroteknik vid Uppsala Universitet. 98 studenter 

deltog i studien, varav 8 av dessa besvarade enkäten inkorrekt och utgjorde det interna 

bortfallet. Totalt bestod gruppen av 90 studenter (n=90) med 45 personer (n=45) från varje 

program i år 2-4. 

Gruppen med läkarstudenterna bestod av 20 män och 25 kvinnor. Gruppen med 

civilingenjörstudenterna bestod i en majoritet av män (40 män och 5 kvinnor). Åldersspannet 

var mellan 19-29 för läkarstudenterna och mellan 19-28 för civilingenjörsstudenterna, se 

tabell nedan (tabell I).  

 

Tabell I. Åldersspridningen för samtliga studenter. 

Majoriteten av de deltagande studenterna var 20-21 år gamla. 

Ålder (år) Antal civilingenjörsstudenter Antal läkarstudenter 

19 2 2 

20 9 10 

21 7 13 

22 8 4 

23 9 1 

24 2 2 

25 6 3 

26 1 4 

27 1 2 

28 1 1 

29 0 2 
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4.2 Skattad hälsorelaterad livskvalitet 

Den sammansatta medianen för studenterna på civilingenjörsprogrammet samt 

läkarprogrammet var 312,5 för MCS (poäng 0-400) och 360 för PCS (poäng 0-400). 

Kvartilavståndet (Q1-Q3) för MCS var 75 respektive 74,4 för PCS. För samtliga siffror se 

tabell nedan (tabell II). 

 

Tabell II. Median och kvartiler för Mental component score och Physical 

component score (MCS och PCS) hos samtliga studenter, mätt med SF-12. 

Totalt MCS PCS 

Median 312,5 360 

Q1 262,5 310,6 

Q3 337,5 385 

Kvartilavstånd 75 74,4 

Kvartilgräns 262,5-337,5 310,6-385 

 

4.3 Skattad fysisk aktivitetsnivå  

Bland läkarstudenterna var det 3 som skattade fysisk aktivitet mindre än 30 minuter per dag, 

13 studenter som skattade fysiskt aktiva 30 minuter per dag och 29 skattade aktivitet 60 

minuter per dag. I gruppen med civilingenjörsstudenter var det 12 stycken som skattade att de 

var fysiskt aktiva i mindre än 30 minuter per dag, 17 stycken som skattade att de var fysiskt 

aktiva 30 minuter per dag och slutligen 16 studenter skattade sig vara fysiskt aktiva 60 

minuter per dag. 

Gällande samtliga deltagares fysiska aktivitetsnivå skattade 15 studenter att de var fysiskt 

aktiva mindre än 30 minuter per dag, 45 studenter skattade att de var fysiskt aktiva 30 minuter 

per dag och 30 studenter skattade att de var fysiskt aktiva 60 minuter per dag. 

Medianvärdet för samtliga deltagare med avseende på fysisk aktivitetsnivå utifrån de kodade 

svaren var 1 (30 minuter per dag), kvartilavstånd (Q1-Q3) var även det 1 (30 minuter per 

dag). För samtliga siffror se tabell nedan (tabell III). 
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Tabell III. Median och kvartiler för fysisk aktivitetsnivå hos samtliga  

studenter mätt med Nationella Folkhälsoenkätens två frågor om fysisk  

aktivitet. 0 - fysisk aktivitet mindre än 30 minuter per dag,  

1 - fysisk aktivitet 30 minuter per dag,2 - fysisk aktivitet 60 minuter per dag. 

Samtliga studenter Fysisk aktivitetsnivå 

Median 1 

Q1 1 

Q3 2 

Kvartilavstånd 1 

Kvartilgräns 1-2 

 

4.4 Samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå 

Rangkorrelationskoefficienten av den mentala hälsokomponenten av SF-12 och den fysiska 

aktivitetsnivån visade att det förelåg ett högt signifikant samband. Även för den fysiska 

hälsokomponenten för SF-12 och den fysiska aktivitetsnivån visade på ett högt signifikant 

samband. För samtliga siffror se tabell III. 

 

Tabell IV. Rangkorrelationskoefficienten och konfidensintervallet för 

hälsan (MCS-mental hälsokomponent,PCS-fysisk hälsokomponent) i korrelation  

med den fysiska aktivitetsnivån (FA). 

 MCS-FA PCS-FA 

Spearmans rangkorrelationskoefficient 0,91 0,90 

Konfidensintervall (95%) 0,87-0,94 0,85-0,93 
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Figur 3 – MCS-FA. Korrelationen för samtliga studenters skattade mentala hälsa och fysiska 

aktivitetsnivå. Y-axeln representerar resultatet för MCS av SF-12 och x-axeln representerar 

skattad fysisk aktivitetsnivå (0,1 och 2). 

 

Figur 4 – PCS-FA. Korrelationen för samtliga studenters skattade mentala hälsa och fysiska 

aktivitetsnivå. Y-axeln representerar resultatet för PCS av SF-12 och x-axeln representerar 

skattad fysisk aktivitetsnivå (0,1 och 2). 
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4.5 Skillnad mellan grupperna med avseende på hälsorelaterad livskvalitet 

Det förelåg ingen skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan studenter på läkarprogrammet 

jämfört med studenter på civilingenjörsprogrammet (p=1 för MCS och p>0,97 för PCS) (se 

tabell 5 och 6). 

 

Tabell V. Median och kvartiler för Mental component score och Physical 

component score (MCS och PCS) hos läkarstudenter, mätt med SF-12. 

Läkarstudenter MCS PCS 

Median 56,46 50,02 

Q1 52,21 45,43 

Q3 59,16 53,82 

Kvartilavstånd 6,95 8,39 

Kvartilgräns 52,21-59,16 45,43-53,82 

 

Tabell VI. Median och kvartiler för Mental component score och Physical 

component score (MCS och PCS) hos civilingenjörsstudenter, mätt med SF-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Skillnad mellan grupperna med avseende på fysisk aktivitetsnivå  

Det förelåg ingen skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan studenter på läkarprogrammet jämfört 

med studenter på civilingenjörsprogrammet (p>0,50) (se tabell 7). 

 

 

 

 

 

Civilingenjörsstudenter MCS PCS 

Median 58,07 49,91 

Q1 54,43 41,38 

Q3 54,22 59,47 

Kvartilavstånd 12,84 5,03 

Kvartilgräns 54,43 - 54,22 41,38 - 59,47 
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Tabell VII. Median och kvartiler för den fysiska aktivitetsnivån hos läkar- respektive 

civilingenjörsstudenter. 

Fysisk aktivitetsnivå Läkarstudenter Civilingenjörsstudenter 

Median 1 1 

Q1 1 0 

Q3 2 2 

Kvartilavstånd 1 2 

Kvartilgräns 2-1 0-2 

 

5.  Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Medianen av den mentala hälsokomponenten skattades lägre än den fysiska 

hälsokomponenten och kvartilavståndet var något högre för MCS än för PCS gällande hela 

gruppen. Medianvärdet för fysisk aktivitet likasom kvartilavståndet visade på att studenterna 

på civilingenjörsprogrammet och läkarprogrammet vid Uppsala universitet var fysiskt aktiva 

30 minuter/dag. Det förelåg ett starkt signifikant samband mellan den hälsorelaterade 

livskvaliteten och den fysiska aktivitetsnivån däremot kunde ingen skillnad noteras mellan 

grupperna gällande hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå.  

5.2 Resultatdiskussion 

Folkhälsomyndighetens årsrapport från år 2014 uppmärksammade att den psykiska hälsan 

försämrats bland unga i åldrarna 16-24 (1). I resultatet av denna studie (se tabell 2) noterades 

att medianen av den mentala hälsokomponenten (MCS) låg marginellt lägre än den fysiska 

hälsokomponenten (PCS). Det är dock svårt att dra några slutssatser utifrån resultatet av MCS 

och PCS i denna studie då normvärdet, baseras på en generell population från 18 år och äldre 

(37), liksom att QualityMetric Health Outcomes Scoring Software beräknats på ett 

medelvärde av t-värdena, medan beräkningarna i denna studie använt sig av rådatan och 

medianer. Dock tyder resultatet i denna studie på att studenterna skattade hälsonivån högt, 

eftersom medianvärdena låg på 312,5 (78% av maxpoängen) för MCS och 360 (90% av 

maxpoängen) för PCS. 
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Den aktuella studien visade att 75/90 studenter inom den totala gruppen uppfyllde den 

rekommenderade dagliga fysiska aktivitetsnivån. Detta överensstämmer med 

Folkhälsomyndighetens årsrapport som belyser att personer mellan 18-30 år är mer fysiskt 

aktiva än vuxna i den övriga befolkningen, då sju av tio mellan 18-30 år uppnår den 

rekommenderade fysiska aktivitetsnivån per dag (14).  

 

Resultatet för denna studie gick i enlighet med tidigare forskningsresultat, då den visade på att 

det fanns ett samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. Detta ger 

styrka till tidigare påvisad fakta om att fysisk aktivitet bidrar till en högre hälsorelaterad 

livskvalitet (9,25,26).  

 

I den aktuella studien kunde inga skillnader gällande hälsorelaterad livskvalitet påvisas mellan 

läkarstudenterna och civilingenjörsstudenterna. Tidigare forskning visar på att 

medicinstuderande uppvisat en sämre mental hälsa än sina jämnåriga inom andra akademiska 

utbildningar (4,28). Resultatskillnaderna gällande den aktuella studien och tidigare studier 

(4,28) kan ha berott på att den tidigare forskningen gjorts internationellt och eventuella 

kulturskillnader kan ha påverkat resultaten. Skillnaderna kan även ha orsakats av att denna 

studie endast inkluderade deltagare från läkarprogrammet och civilingenjörprogrammet.Vid 

inklusion av fler akademiska utbildningar hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut.  

 

Det gick ej att påvisa en statistisk signifikant skillnad mellan de båda gruppernas fysiska 

aktivitetsnivå. Emellertid noterades att studenterna i respektive grupp skattade sin fysiska 

aktivitetsnivå olika, vad gällde antalet som skattade sin fysiska aktivitet till mindre än 30 

minuter per dag. Tolv civilingenjörsstudenter jämfört med enbart tre läkarstudenter var aktiva 

mindre än 30 minuter per dag. Läkarstudenterna skattade sig i större utsträckning (29 

studenter) i den högre gruppen (aktiv 60 minuter per dag), i jämförelse med 

civilingenjörsstudenterna (16 studenter). Detta gick i linje med en studie gjord i USA där 61% 

av de medicinstuderande uppnådde den rekommenderad fysisk aktivitetsnivån jämfört med de 

övriga jämnåriga, där 57% av personer i åldrarna 18-24 år och 50% av personer i åldrarna 25-

34 år estimerades uppnå den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån (29, 30). 

Vår hypotes om att en större kunskap inom hälsa och vård genererar i en högre fysisk 

aktivitetsnivå  är därför inget som vi kan påvisa med en statistisk signifikans i den här studien. 
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Detta kan dock ses som anmärkningsvärt i den här studien då tidigare forskning (29, 30, 31) 

visat på annat resultat.   

 

Utfallet av resultaten i studien kan ha påverkats av den ojämna könsfördelningen i gruppen 

(60 män och 30 kvinnor). Detta kan inverka på studiens tillförlitlighet, då kvinnor i tidigare 

forskning har skattat en lägre hälsorelaterad livskvalitet än män (1,4,28,). Även gällande den 

fysiska aktivitetsnivån har tidigare forskning visat på skillnader mellan män och kvinnor, då 

män skattat en högre fysisk aktivitetsnivå än kvinnor (18). Det externa bortfallet uppmättes ej, 

därför gick det inte att uttala sig om det påverkade studiens resultat på något sätt. 

För att kunna uttala sig om generaliserbarheten bör urvalsgruppen öka och inlkudera fler 

program liksom deltagare från andra universitetsstäder. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Metoden som användes var lämplig och genomförbar. Storleken på urvalsgruppen ansågs 

tillräckligt stor för syftet med studien. Att data samlades in i samband med 

föreläsningstillfällen bidrog både till att öka möjligheten för studenter att delta, liksom att det 

underlättade för de ansvariga att återfå materialet. SF-12 är en kortare version av SF-36 vilket 

ger en minskad tidsåtgång vid ifyllande och lämpar sig därför bra för urvalsgruppen och 

metoden. Detta bidrog till att datainsamlingen förenklades och kan ha varit en bidragande 

faktor till att majoriteten av alla som tillfrågades godkände sin medverkan i studien. SF-12 är 

validitets- och reliabilitetstestad på en icke-sjukdomsspecifik normalpopulation i åldrarna 18 

och äldre samt kan tillämpas på en svensk population, vilket gör instrumentet lämpligt för 

urvalsgruppen i den aktuella studien (36,37). 

 

De två hälsokomponenterna, PCS och MCS, beräknades separat och utifrån rådatan. Detta 

medförde att det var svårt att jämföra resultatet av studien eftersom SF-12 vanligtvis beräknas 

med t-värden utifrån det normbaserade värdet i Quality Metric Health outcome Scoring 

Software.  

 

Nationella folkhälsoenkäten inkluderar frågor som täcker många aspekter på hälsa - fysisk, 

psykisk och social och har tillämpats på en avsevärt större grupp än i denna studie (1) vilket 

kan påverka validiteten. Dock ger de två frågorna ett övergripande mått på hur studenterna 

skattar sin fysiska aktivitetsnivå, vilket var avsikten i denna studien.  
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5.4 Klinisk nytta, samhällelig nytta, etisk diskussion och vidare undersökningar 

Studien har verkat som ett steg i att kartlägga studenternas uppfattning om sin hälsorelaterade 

livskvalitet och fysiska aktivitetsnivå. Den stärker tesen om att det råder ett samband mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. Studien har bidragit till att fylla 

kunskapsluckan i hur den hälsorelaterade livskvaliteten och den fysiska aktivitetsnivån ser ut 

på lokal nivå bland studenterna på läkar- respektive civilingenjörsprogrammet vid Uppsala 

universitet. Vidare bidrar studien med att uppmärksamma både studenternas fysiska och 

psykiska mående. 

 

Alla deltagare i studien var avidentifierade, i enkäten efterfrågades inga personuppgifter 

utöver ålder, kön och utbildningsprogram. Vid datainsamlingen hade studenterna möjlighet att 

gå iväg från klassrummet för att fylla i enkäten på en avskild plats och därmed försäkra sig 

om att de ifyllda svaren inte läses av andra deltagare. Studenterna informerades både skriftligt 

och muntligt att deltagandet i studien var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta, 

dock uppmanade några ansvariga föreläsare studenterna att fylla i enkäterna. Detta kan ha 

föranlett att studenterna kände sig tvingade att delta i studien.  

 

För att kunna generalisera resultatet krävs vidare forskning som inkluderar en större 

urvalsgrupp med studenter från andra akademiska utbildningar på såväl lokal som nationell 

nivå. Detta kan ge en mer övergripande bild av svenska studenters hälsorelaterade livskvalitet 

samt fysiska aktivitetsnivå.  

 

5.5 Konklusion 

I studien har det framkommit att majoriteten av studenterna på läkar- och 

civilingenjörsprogrammet och vid Uppsala universitet skattar sin hälsorelaterade livskvalitet 

högt samt uppnår de dagliga rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. Sambandet mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå hos studenterna var starkt, däremot 

noterades ingen signifikant skillnad med avseende på den hälsorelaterade livskvaliteten och 

den fysiska aktivitetsnivån mellan läkar- och civilingenjörsstudenterna.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. 

Informationsblad till studenter 

Hej! 

Syftet med den här studien är att studera hälsa och fysisk aktivitet bland studenter på Uppsala 

universitet. Vi kommer att undersöka relationen mellan hälsa och fysisk aktivitetsnivå, samt 

studera om det föreligger någon skillnad mellan läkarstudenter och civilingenjörsstudenter 

med inriktning på elektroteknik Resultatet av enkäten kommer att vara klart och sammanställt 

i december 2016. Har du några frågor kring enkäten eller studien är du välkommen att 

antingen fråga oss direkt eller efteråt, se kontaktuppgifter nedan. 

Det är helt frivilligt att svara på enkäten, du har rätt att avbryta när som helst och svaren 

kommer behandlas utan identifieringsuppgifter och redovisas på gruppnivå. 

 

Tack! 

 

Anna-Maria Cahlenstein 

Anna-Maria_Cahlenstein@hotmail.com 

Klara Svensson 

klara.svensson3@gmail.com 

Fysioterapeutprogrammet, Termin 6 

Uppsala universitet 

Handledare: Ylva Åkerblom 

Ylva.akerblom@neuro.uu.se 
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7.2 Bilaga 2.  

Information och samtycke till studien till programansvarig 

Vi är två fysioterapeutstudenter som ska göra en studie angående hälsa och fysiskaktivitets 

nivå till vår c-uppsats. Syftet med studien är att studera hälsa och fysisk aktivitet bland 

studenter på Uppsala universitet. Vi kommer att undersöka relationen mellan hälsa och fysisk 

aktivitetsnivå, samt studera om det föreligger någon skillnad mellan läkarstudenter och 

civilingenjörsstudenter med inriktning på elektroteknik. 

I samråd med kursansvarig planeras ett tillfälle studenterna delges muntlig information om 

studien. De studenter som samtycker till att delta besvarar även vid detta tillfälle enkäten. Att 

svara på enkäten beräknas ta cirka 10-20 minuter. 

Det är helt frivilligt att svara på enkäten, deltagarna har rätt att avbryta när som helst och 

svaren kommer behandlas utan identifieringsuppgifter och redovisas på gruppnivå. 

 

Anna-Maria Cahlenstein 

Anna-Maria_Cahlenstein@hotmail.com 

Klara Svensson 

klara.svensson3@gmail.com 

Fysioterapeutprogrammet, Termin 6 

Uppsala universitet 

Handledare: Ylva Åkerblom 

Ylva.akerblom@neuro.uu.se 

 

Jag godkänner att studenterna på läkarutbildningen(Byts ut mot Civilingenjörsutbildningen) 

får delta i denna studie: 

  

Underskrift 

Namnförtydligande 
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7.3 Bilaga 3.  

Enkätfrågor 

Kön? 

1.  Kvinna 

2.   Man 

 

Ålder? 

 

Vilket program läser du? 

1.   Läkarprogrammet 

2.  Civilingenjörsprogrammet med inriktning på elektroteknik 

 

Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 

månaderna? Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta 

ett genomsnitt. Obs! Kryssa endast i ett alternativ! 

1.  Stillasittande fritid. Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande 

sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 

timmar i veckan. 

2.   Måttlig motion på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 

2 timmar i veckan oftast utan att svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och 

från arbetet, övriga promenader, tyngre hushållsarbete, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, 

bordtennis, bowling. 

3.  Måttlig, regelbunden motion på fritiden. Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka 

minst 30 minuter per gång med löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som 

gör att du svettas. 

4.  Regelbunden motion och träning. Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, 

badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. 

Vardera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får 

dig att bli varm? T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, 

cykling, simning, etc. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. 

Ange ett alternativ! 

1.  5 timmar per vecka eller mer 

2.  Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 

3.  Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

4.  Högst en timme per vecka 

5.  Inte alls 
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För var och en av nedanstående frågor ska Du markera det alternativ som bäst beskriver 

Ditt svar. 

 

I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är: 

1.  Utmärkt 

2.  Mycket god 

3.  God 

4.  Någorlunda 

5.   Dålig 

 

De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig 

dag. Är Du på grund av Ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är 

fallet, hur mycket? 

a. Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, gå på 

skogspromenader eller göra trädgårdsarbete 

1.   Ja, mycket begränsad 

2.  Ja, lite begränsad 

3.  Nej, inte alls 

 

b. Gå upp för flera trappor 

1.   Ja, mycket begränsad 

2.   Ja, lite begränsad 

3.  Nej, inte alls 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Du haft något av följande 

problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av 

Ditt kroppsliga hälsotillstånd? 

a. Uträttat mindre än Du skulle önskat 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 



Vetenskapsmetodik IV 
Anna-Maria Cahlenstein, Klara Svensson 
Uppsala universitet 
2016-12-29 

26 
 

b. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Du haft något av följande 

problem i Ditt arbete eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av 

känslomässiga problem (som t.ex. nedstämdhet eller ängslan)? 

a. Uträttat mindre än Du skulle önskat 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

b. Utfört arbete eller andra aktiviteter mindre noggrant än vanligt 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt 

normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)? 

1.  Inte alls 

2.  Lite 

3.  Måttligt 

4.  Mycket 

5.  Väldigt mycket 
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Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra 

veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. 

Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna… 

a. Har Du känt Dig lugn och harmonisk 

1.   Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

b. Har Du varit full av energi? 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

c Har Du känt Dig dyster och ledsen? 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd 

eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t.ex. hälsa på släkt, 

vänner, etc.)? 

1.  Hela tiden 

2.  Största delen av tiden 

3.  En del av tiden 

4.  Lite av tiden 

5.  Inget av tiden 

 

 


