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Sammanfattning Föreningsengagemang, sociala relationer och stress är ofta 

omnämnda tillsammans och relateras ofta till varandra. Eftersom 
befintlig forskning är begränsad vad gäller sambanden dem 
emellan, var det av intresse att undersöka dessa. Syftet med 
studien var att kartlägga föreningsengagemang bland 
högskolestudenter på en högskola i södra Sverige samt undersöka 
eventuella samband mellan föreningsengagemang, sociala 
relationer och stress. Metoden för studien var deduktiv med ett 
kvantitativt angreppssätt. Enkäter med frågor om 
föreningsengagemang, stress och sociala relationer genomfördes 
på 230 studenter. Att avsluta snarare än att påbörja 
föreningsengagemang var vanligare vid högskolestudier. Aktivitet 
i idrottsförening innebar lägre grad av upplevd stress. Studenter 
som var tillfreds med sitt umgänge, upplevde att de har vänner 
som visar stort intresse för det hon/ han gör samt umgås dagligen 
med vänner upplever lägre grad av stress. En slutsats kan vara att 
börja studera på högskola har en negativ inverkan på 
föreningsengagemang. Att vara aktiv i en idrottsförening samt att 
ha goda sociala relationer har en positiv inverkan på studenters 
upplevelse av stress. Denna nya kunskap kan användas vid arbete 
med och rådgivning till stressade studenter. Studien kan även 
informera högskolor om att fysiska aktiviteter genom skolan kan 
ha en positiv inverkan för studenters psykiska hälsa.  
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Summary Extracurricular participation, social relationships and stress is 

often mentioned together and are related to each other. Because of 
insufficient research of the correlation between these three, there 
was an interest to study this subject. The aim for this study was to 
investigate the degree of extracurricular participation among 
college students and also to investigate potential correlations 
between extracurricular participation, social relationships and 
stress. The method for this study was deductive whit a quantitative 
approach. A questionnaire about extracurricular participation, 
social relationships and stress was performed among 230 college 
students. The result showed that withdrawal from extracurricular 
activities was more common among students than to begin. 
Students who were active in sport associations experienced lower 
stress than students that did not participate in sport associations. 
The result also showed correlations between the student’s 
satisfaction with their friends and how they reported stress. 
Students who felt that their friends show them a big interest also 
reported lower stress. Also students who meet their friends on 
daily basis reported lower stress. A conclusion could be that 
entering college has a negative influence on extracurricular 
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Introduktion 

Stress är en ohälsofaktor som ständigt är aktuell och något som tillhör vardagen för de flesta 

människor. En viss mängd stress förväntas tillhöra vardagslivet, men för mycket stress kan 

vara skadligt. Enligt Lisspers, Ståhl och Arnetz (2005) är stress ett stort folkhälsoproblem 

som kan ge negativa konsekvenser både psykiskt och fysiskt och är stark relaterat till 

sjukdomar som bland annat depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Stress har ökat kraftigt i 

samhället det senaste årtiondet och för att belysa problematiken kring stress kan det nämnas 

att stressrelaterade sjukdomar ansvarar idag för 80 procent av all långtidssjuklighet (Lisspers, 

Ståhl & Arnetz, 2005). I en undersökning av Franzén och Hall (2008) visade det sig att en av 

tre studenter på högskola upplevde en allmän vardaglig stress. Stress är ett komplext fenomen 

och det är svårt att fastslå enskilda orsaksfaktorer. Brister i pedagogik, studiemiljö, hög och 

opåverkbar arbetsbelastning, ekonomisk oro samt oro inför framtida yrken är alla potentiella 

faktorer som kan bidra till ökad stress för studenter (Franzén & Hall, 2008). Andra faktorer 

som kan bidra till studenters upplevda grad av stress är de utbildningsmässiga och sociala 

miljöombyten som en högskolestudent ofta genomgår (Sümer, Poyrazli & Grahame, 2008).  

 

Att vara delaktig i samhället, bland annat genom att vara engagerad i en föreningsaktivitet 

samt att ha goda sociala relationer är betydelsefulla faktorer för välmående enligt Liljeberg 

(2005) och Kawachi och Berkman (2001). Sociala relationer och att vara socialt aktiv anses 

kunna reducera stress (Kawachi och Berkman, 2001). Att vara engagerad i 

föreningsaktiviteter kan både skapa sociala relationer och få individer att känna sig delaktiga i 

samhället, vilket minskar risken för psykisk ohälsa, däribland stress (Carlson, 2007). Utifrån 

ett folkhälsoperspektiv vore en studie om föreningsaktiviteters betydelse för sociala relationer 

och stress av intresse. En sådan studie bland högskolestudenter skulle även vara angelägen 

enligt högskolans hälsovårdsavdelning, Studenthälsan.  

 

När regeringen i Sverige införde ”Mål för folkhälsan” så var det främsta målet att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Under det 

huvudsakliga målet infördes elva målområden för folkhälsa. Denna studie berör det första och 

det andra folkhälsomålet. Det första folkhälsomålet är: delaktighet och inflytande i samhället, 

vilket är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. För att uppfylla detta 

mål har den ideella sektorn så som föreningslivet ett ansvarstagande (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). Begreppen delaktighet och inflytande påverkas av många olika faktorer däribland av 
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föreningsliv och sociala nätverk (Liljeberg, 2005). Det andra folkhälsomålet är ekonomiska 

och sociala förutsättningar där denna studie belyser den sociala trygghet som målet innefattar. 

Det finns ett samband mellan bra hälsa och individers sociala trygghet. Social otrygghet och 

frånvaro av socialt stöd orsakar ohälsa bland individer i samhället, framförallt psykisk ohälsa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

 

Stress 
Stress definieras i denna studie efter Martens, Vealey och Burton (1995) definition; Stress är 

en obalans mellan psykiska och fysiska krav, vilka individen upplever samt individens 

upplevelse av att kunna hantera dessa krav.  I den akademiska verkligheten brottas studenter 

ständigt med att balansera krav från deras omgivning och upplevd egen förmåga att kunna 

hantera dessa krav. Människans stressystem bemöter stress med både fysiologiska och 

beteendemässiga reaktioner, som exempelvis ökad hjärtfrekvens och ökad uppmärksamhet. 

För stenåldersmänniskan som kunde utsättas för akut stress, exempelvis i form av att bli 

attackerad av ett vilddjur, var det en klart funktionell reaktion då kroppen förbereddes på strid 

eller flykt. Dagens människas stressystem fungerar ungefär som stenåldersmänniskans, 

skillnaden är dock att faktorerna som framkallar stressen är annorlunda i dagens samhälle. 

Psykosocial stress med fler långvariga stressorer är en sådan viktig skillnad, vilka inte kan 

avstyras genom strid eller flykt (Ljung & Friberg, 2004). Ljung och Friberg (2004) menar att 

begreppet stress omgärdas ibland av diskussioner om positiv- och negativ stress då vissa 

menar att positivt upplevd stress inte skulle vara skadligt oavsett omfattning och varaktighet. 

Winroth och Rydqvist (2008) menar att stressreaktionen kan vara positiv och att det avgörs i 

stor utsträckning av hur balansen mellan krav och förmåga upplevs. Ljung och Friberg (2004) 

menar dock att det är sannolikt att den tillfälliga stimulans individer upplever inför spännande 

situationer och utmaningar inte är skadlig. De menar att engagemanget, 

koncentrationsförmågan, uthålligheten och prestationsförmågan ökar, men bara under en 

begränsad tid, dock tyder det mesta på att även sådan stress är skadlig över tid. Människans 

stressystem är anpassat för kortvarig aktivering för att därefter återgå till viloläge och 

återhämtning. Ett överbelastat stressystem över tid kan orsaka stora problem och skador. De 

fysiologiska reaktionerna som stress medför, exempelvis utsöndring av extra hormoner och 

ökad puls, följs ofta vid långvarig stress av psykiska stressymptom som exempelvis 

sömnproblem, nervositet, ångest och depression (Agervold, 2001). Långvarig stress förändrar 

även neurofysiologin i kroppen och relateras till några av dagens folksjukdomar, bland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes (Währborg, 2002).  
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Studenter utsätts för psykosocial stress och Franzén och Hall (2008) menar att en av tre 

studenter upplever stress på grund av sina högskolestudier. Misra och McKean (2000) menar 

att akademiska stressorer kan vara krav på kunskap och att inte ha kontroll över sin tid. En 

hög nivå av stress bland studenter kan medföra nya ohälsosamma vanor och som således 

ytterligare kan inverka negativt på hälsan (Hudd, Dumlao, Erdmann-Sager, Murray, Pahn, 

Soukas & Yokozuka 2000).  

 

Föreningsengagemang 
Enligt Vogel, Amnå, Munck och Häll (2003) har föreningslivet en lång tradition i de nordiska 

länderna och har spelat en betydelsefull roll i framväxten av det demokratiska samhället och 

den nordiska välfärdsmodellen. Föreningslivet fyller fortfarande viktiga funktioner i 

samhället. Bland annat, menar Vogel et al. (2003), att det är en viktig mötesplats för sociala 

relationer. Grupptillhörighet utgör ett starkt mänskligt behov och kan få individer att känna 

tillhörighet och trygghet. Att tillhöra en grupp, exempelvis en förening, kan vara ett sätt att 

skapa nya sociala kontakter och bygga upp ett socialt nätverk (Winroth & Rydqvist, 2008). 

I denna studie definieras begreppet förening som en organiserad sammankomst med 

regelbundna träffar där dess medlemmar bedriver en verksamhet tillsammans. Formen av 

verksamheten kan variera och att ingå i en förening innebär ett ansvarstagande och/eller en 

del administrativt arbete. Under föreningens träffar sker en social interaktion mellan dess 

medlemmar och inom föreningen finns ofta en hierarki mellan medlemmarna. 

Föreningsengagemang definieras i denna studie som att vara aktivt engagerad i en förening. 

Vogel et al. (2003) har låtit göra en grov klassificering av olika former av föreningar utifrån 

fem huvudkategorier; politiska föreningar (politiska partier, miljöorganisationer etc.), 

intresseföreningar (fackliga föreningar, föreningar för boende etc.), solidaritetsföreningar 

(humanitära hjälpföreningar etc.), religiösa föreningar samt livsstilsföreningar 

(kulturföreningar, idrottsföreningar, hobbyföreningar etc.).  

 

I Sverige minskade, mellan åren 1992-2000, andelen vuxna aktiva föreningsmedlemmar från 

ungefär 51 procent till 44 procent och den största minskningen stod unga vuxna för (Vogel et 

al., 2003). Däremot fanns en klar trend, gällande sociala nätverk, att odla starkare och djupare 

relationer istället för breda kontaktnät. Vogel et al. (2003) menar att det tenderade att finnas 

en samtidighet mellan framför allt unga vuxnas tillbakagång av aktivt föreningsengagemang 

och deras fördjupning av nära relationer. En rapport från statistiska centralbyrån visade att 

ungefär 40 procent av alla studerande i Sverige var aktiva i en förening år 2000. Bland 
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manliga studerande var andelen något lägre föreningsaktiva och bland kvinnliga studenter var 

det ungefär 43 procent som var aktiva i en förening (Vogel et al., 2003). Maxwell (2000) 

visade på liknande resultat bland amerikanska collegestudenter där 44 procent var engagerade 

i aktiviteter efter skoltid. Av collegestudenterna var det 78 procent som aldrig eller nästan 

aldrig varit engagerade i studentföreningar.   

 
Sociala relationer 

Sociala relationer utgör en betydelsefull resurs för att utvecklas som människa och klara av 

yttre påfrestningar då det är viktigt att kunna anförtro sig till personer i sin omgivning 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Sociala relationer definieras i detta sammanhang som en 

umgängeskrets där en individ kan finna stöd och tillit hos personer i sin omgivning. Sociala 

relationer och socialt stöd har sedan lång tid tillbaka varit starkt korrelerat till psykiskt 

välmående. En av de första som kopplade samman dessa två begrepp var sociologen Emile 

Durkheim. Redan år 1897 menade Durkheim att social isolering kunde leda till psykisk ohälsa 

(Durkheim, 1993). Senare forskning visade att otillräckliga eller bristande sociala relationer 

och socialt stöd är relaterade till psykisk ohälsa (Barnett & Gotlib, 1988; ref i Carlson, 2007). 

Dock har det, gällande psykisk hälsa, varit svårare att fastställa orsak och verkan mellan dessa 

förhållanden, men det kan bero på att uppskattningen av psykisk hälsa är mer subjektiv än 

uppskattningen av fysisk hälsa (Kawachi & Berkman, 2001). 

 

Flertalet studier har belyst betydelsen av sociala relationer för studenter utanför klassrummet 

och rekommenderar engagemang i sociala aktiviteter vid sidan av skolan för att gagna 

studenters utveckling (Friedlander & MacDougal, 1992 ; Ortiz, 1995; ref. i Maxwell, 2000). 

Tinto (1975; ref. i Maxwell, 2000) menar att goda sociala relationer vid sidan av skolan, både 

mellan studenter och med andra grupper var ledande faktorer för att studenter ska nå 

framgång. Majoriteten av amerikanska collegestudenter upplevde inte några svårigheter 

beträffande att skapa vänskapliga relationer med andra studenter (Maxwell, 2000). Trots att 

det finns mycket forskning som tyder på att sociala relationer studenter emellan har en viktig 

och positiv inverkan på studenters hälsa finns det dock även forskning som inte funnit något 

liknande samband (Bers & Smith, 1991 ; Friedlander & Mac-Dougall, 1992 ; Kraemer, 1997 ; 

Maxwell, 1998 ; Nora, Attinasi, & Matonak, 1990 ; Nora & Rendon, 1990 ; Pascarella, Smart 

& Ethington, 1986; ref. i Maxwell, 2000). 
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Skillnad mellan kvinnor och män gällande hur de känner sig tillfreds med sin sociala situation 

och hur det påverkar upplevd stressnivå omnämns av Goldman och Wong (1997), som menar 

att kvinnor som inte upplever tillfredsställelse med sina sociala relationer känner sig mer 

stressade och har färre nära sociala relationer än män (Goldman & Wong, 1997).  

 
Föreningsengagemang, sociala relationer och stress 
Att vara föreningsaktiv kan innebära större sociala nätverk för individen jämfört med att inte 

vara delaktig i en förening. Således medför föreningsaktiviteter en social delaktighet i grupper 

där sociala kontakter knyts. När relationer växer fram i en sådan miljö kan även tillit skapas 

mellan individerna i föreningen (Vogel, et al., 2003). Individer med låg social delaktighet och 

låg tillit till andra människor har en högre risk för psykisk ohälsa jämfört med individer med 

hög social delaktighet och hög tillit till människor i sin omgivning (Lindström, 2004). Sociala 

relationer har stor betydelse för individers psykiska hälsa, då bland annat sociala relationer 

genererar en större trygghet eftersom individen har personer i sin omgivning som han/hon kan 

vända sig till vid behov (Östergren, 1991). I sociala nätverk och aktiviteter, exempelvis 

föreningar, är sociala relationer viktiga för att skydda mot stress och särskilt betydelsefullt är 

att sociala interaktioner sker (Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000; ref i Burleson, 2009).  

 

Sociala faktorer inverkar på studenters stressnivåer, studenterna blir stressade av att inte hinna 

med så många sociala aktiviteter då de måste spendera många timmar att studera (Coburn & 

Jovaisas, 1975). Att ingå i olika typer av sociala nätverk, exempelvis föreningar, var 

betydelsefullt och gav fördelar gällande sociala relationer och välmående. Förmåga att hantera 

stress var en av fördelarna som identifierades (Cattell, 2001; ref i Liljeberg, 2005; Fredricks 

och Eccles, 2006) Misra och McKean (2000) har även funnit liknande fördelar bland 

studenter. Dock kan ett engagemang i föreningsaktiviteter med påtagande konkurrens 

och/eller avgörande tävlingsmoment öka stress och oro (Fredricks, Alfeld, Eccles, Hruda, 

Patrick & Ryan, 2002; Smoll & Smith, 1996; ref i Fredricks & Eccels, 2006). Stress har ett 

negativt samband med studenternas självupplevda sociala situation. Ju högre grad av stress 

som en individ upplever ju lägre skattar individen sin sociala situation (Goldman & Wong, 

1997). 
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Att anpassa sig till en ny utbildningsmiljö och social omgivning kan vara en process som 

studenter ofta upplever som stressande. I en sådan situation kan studenter även uppleva en 

känsla av socialt utanförskap (Sümer, Poyrazli & Grahame, 2008). Övergången till högskola 

är ofta en stor livsförändring för ungdomar, akademiska krav ökar och nya sociala relationer 

skapas och studenter är ofta osäkra på att möta dessa krav vilket kan leda till anspänning och 

stress (Tao, Dong, Pratt, Hunsberger & Pancer, 2000; Gall, Evens & Bellerose, 2000; Dwyer 

& Cummings, 2001; ref i Friedlander Reid, Shupak & Cribbie, 2007). Friedlander et al. 

(2007) menar att sociala relationer blir särskilt viktiga vid övergången till högskola för att 

minskad kontakt med nära och kära i sin tidigare omgivning också är orsaksfaktorer till stress. 

Enligt Misra och McKean (2000) medför även ett engagemang i en fritidsaktivitet minskad 

stress vid stora förändringar i en students liv.  

 

Enligt Sümer, Poyrazli och Grahame (2008) har socialt stöd ett samband med individers 

upplevelse av ångest/oro. Winroth och Rydqvist (2008) menar att ångest/oro är starkt relaterat 

till stress. Studenter med lägre nivå av socialt stöd är mer benägna att ha högre nivå av 

ångest/oro. Hög nivå av socialt stöd kan medföra att studenter blir mer socialt aktiva och där 

av reducera upplevelser av ångest/oro och således även stress (Sümer et al., 2008). 

 

Sammanfattningsvis är de tre begreppen; föreningsengagemang, sociala relationer och stress 

ofta omnämnda i litteraturen och relateras ofta till varandra. Eftersom befintlig forskning är 

begränsad gällande relationen mellan dessa tre begrepp, bland högskolestudenter, är det av 

intresse att undersöka om det finns samband.  

 

Problemområde 
Efter studenthälsans önskemål om kartläggning av engagemang i föreningsaktivitet undersöks 

eventuella samband mellan dessa tre begrepp på den aktuella högskolan. Ur ett 

folkhälsoperspektiv vore det av intresse att undersöka om graden av engagemang i 

föreningsaktiviteter och tillgången till sociala relationer är potentiella faktorer som kan 

förklara skillnader i upplevd stress bland studenter. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga studenters föreningsengagemang på utvald högskola samt 

undersöka eventuella samband mellan föreningsengagemang, sociala relationer och stress.  

 
Frågeställningar 

- Hur ser en kartläggning av föreningsengagemanget ut bland högskolestudenter? 

 

- Finns det samband mellan upplevd stress och föreningsaktivitet bland 

högskolestudenter? 

 

- Finns det samband mellan sociala relationer och föreningsaktivitet bland 

högskolestudenter? 

 

- Finns det samband mellan sociala relationer och upplevd stress bland 

högskolestudenter? 

 
Metod 
Metoden för studien var deduktiv med ett kvantitativt angreppssätt. Enkäter med frågor om 

föreningsengagemang, stress och sociala relationer (se Bilaga 1) delades ut och samlades in 

bland studenter från en högskola i södra Sverige. Idén till studies syfte och frågeställningar 

grundlades i samverkan med Studenthälsan, vilket är högskolans hälsovårdsavdelning, på den 

aktuella högskolan.  

Urval 
Urvalet bestod av åtta klasser från sju olika program. Klasserna valdes efter schemalagd tid, 

sektion och program, med undantag för ett program som representeras av en klass från termin 

tre och en från termin fem. Detta gjordes gör att få en bred spridning av respondenter. Viktigt 

att tillägga är även de urvalskriterier som studien innefattar; endast klasser tillhörande 

program (ej fristående kurser) samt endast klasser från termin 3 och uppåt.  

 

Instrument 
Enkäten bestod av fyra delar; frågor gällande engagemang i föreningsaktiviteter, modifierad 

version av Perceived Stress Scale (PSS), påståenden gällande sociala relationer samt fem 

bakgrundsfrågor (se Bilaga 1).  
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Frågor gällande engagemang i förening 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar framarbetades frågor beträffande engagemang i 

föreningsaktiviteter. Frågorna avsågs mestadels att undersöka den del av studiens syfte som 

gäller kartläggning av studenternas föreningsengagemang (se Bilaga 1). Denna del av enkäten 

tog även upp frågor som motiv till föreningsengagemang samt hur studenterna uppskattar sin 

betydelse för, och ansvarstagande i, sin förening.  

 

PSS (Perceived Stress Scale) 

PSS (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) är en skattningsskala för att mäta upplevd 

stress. Studiens modifierade version av PSS består av tio frågor (ursprunglig version av PSS 

består av 14 frågor) som syftar till att undersöka i vilken utsträckning situationer i studenters 

liv uppfattas som oförutsägbara, okontrollerbara och överbelastande. Instrumentet täcker även 

in stress som konsekvens av långvariga pågående stressorer samt från förväntan inför 

kommande stressorer. Svaren anges på en femgradig likertskala (Aldrig = 0, Nästan Aldrig = 

1, Ibland = 2, Ofta = 3 och Väldigt Ofta = 4).  Beroende på frågans art, positiv alternativ 

negativ innebörd, kan svarsalternatives värde omvändas (Aldrig = 4, Nästan Aldrig = 3, 

Ibland = 2, Ofta = 1 och Väldigt Ofta = 0). I studiens modifierade version av PSS är följande 

frågors svarsalternativ omvända; 1, 2, 5, 7, 8 och 10. Exempel på en omvänd fråga är: ”Hur 

ofta har Du känt att Du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?” Exempel på en 

icke omvänd fråga är: ”Hur ofta har Du effektivt hanterat avgörande förändringar i Ditt liv?” 

(se Bilaga 1). Resultatet av studiens modifierade PSS ger ett tal, minimum 0 och max 40, där 

en låg siffra indikerar en högre nivå av stress hos individen och en hög siffra indikerar 

motsatsen. 

 

Påståenden gällande sociala relationer 

Utifrån syfte och frågeställningar så utvecklades även frågor i form av påståenden beträffande 

studenternas sociala relationer. Påståendena berörde respondenternas tillfredsställelse med 

umgängeskrets, möjlighet att få socialt stöd och känslan av tillit. Exempel på ett sådant 

påstående är: ”Personer i din umgängeskrets visar stort intresse för det du gör” (Se fråga 23-

26 i Bilaga 1). Svarsalternativen ger ett siffervärde, där ett lågt siffervärde anger en positiv 

inställning till varje specifikt påstående och tillsammans indikerar låga värden goda sociala 

relationer.  
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Datainsamling 
En pilotstudie genomfördes med komplett enkät innehållande alla fyra delar; bakgrundfrågor, 

frågor gällande engagemang i föreningsaktivitet, PSS och påståenden gällande sociala 

relationer genomfördes. Avsikten med pilotstudien var att verifiera PSS:s modifiering samt 

undersöka hur tidskrävande en komplett enkät var. Pilotstudien indikerade att enkäten som 

helhet fungerade väl och att det tidsmässigt skulle ta cirka 10 minuter att genomföra enkäten. 

Innan pilotstudien gick författarna igenom instrumentet för att identifiera eventuella 

oklarheter och för att kunna ge likartade svar vid eventuella frågor från respondenterna vid 

insamlingstillfället. Det gjordes för att minska risken för feltolkningar och missförstånd bland 

deltagare i studien. Ansvarig lärare kontaktades via mail som innehöll kort information om 

studiens syfte samt en intresseförfrågan om att tillåta författarna att genomföra 

datainsamlingen inom ramen av den aktuella föreläsningstiden. Sammanlagt kontaktades tio 

lärare varav åtta gav ett godkännande för att genomföra studien med studenterna under deras 

föreläsningstid. Resterande lärare som fick en förfrågan om att avsätta tid för undersökningen 

avböjde med anledning av tidsbrist samt valde att inte svara på förfrågan. 

 

Enkäten delades ut och samlades in under samma tillfälle och undertecknade var närvarande 

vid samtliga åtta tillfällen. Endast studenter som var närvarande vid insamlingstillfällena 

medverkar i studien. Inga externa bortfall förekom, 230 enkäter delades ut och 230 enkäter 

samlades in. Internt bortfall förekom då den del av enkäten som berörde stress (PSS) felaktigt 

fylldes i av fem respondenter.   

Dataanalys 
För att undersöka studiens syfte och frågeställningar analyserades den insamlade datan i flera 

statistiska analysmetoder. För att undersöka samband mellan föreningsengagemang och stress 

användes Mann-Whitney U-test. För att studera samband mellan stress och sociala relationer 

användes Spearman´s rho-test. Vid undersökningen av samband mellan föreningsengagemang 

och sociala relationer användes chi 2-test. Vid kartläggningen av föreningsengagemang bland 

studenterna användes deskriptiv statistik. För att undersöka eventuella skillnader mellan 

manliga och kvinnliga studenter användes chi 2-test. Alla mätningar gjordes i SPSS 16.0 och 

testnivån för samtliga test var 5 % (0,05). 
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Etiska överväganden  
Redan vid första kontakten med lärarna, via mail, delgavs information om att medverkan var 

frivillig samt att deltagare fick avbryta när de ville och utan några konsekvenser. Det 

poängterades även att resultat och medverkan i studien skulle behandlas konfidentiellt. Denna 

information fick även deltagande studenter både muntligt och skriftligt vid 

insamlingstillfällena. På enkätens förstasida återfanns tydlig information om etiska aspekter 

för deltagarna (se Bilaga 1) samt att all ovanstående information muntligt presenterades för 

studenterna innan enkäten delades ut.  

 

Resultat  
De 230 studenter som medverkade i studien var mellan 19 och 52 år med en medelålder på 

23,4 år, manliga studenters medelålder var 23,3 år (n=102) och kvinnliga studenters 

medelålder var 23,5 år (n=128). De studenter som angivit minst antal lästa terminer på den 

aktuella högskolan har endast angivit två terminer, medan de som läst längst på högskolan 

angivit elva. Medelvärda för antal terminer för medverkande studenter var 3,8 terminer. För 

manliga deltagare var medelvärdet något högre än för kvinnliga deltagare i studien. 

 

Kartläggning av föreningsaktivitet 

Resultatet visade att 59 procent av samtliga 230 högskolestudenter i denna studie var aktiva i 

en förening innan högskolestudier. Vidare var 44 procent av högskolestudenterna engagerade 

i en föreningsaktivitet under högskolestudier (se Tabell A i Bilaga 2). Analysen av 

föreningsengagemang innan och under högskolestudier visade att det var vanligare att avsluta 

än att påbörja föreningsaktiviteter i samband med högskolestudier (Chi-2= 17,05, df=1, 

p<0.05) (se Tabell 1). Innan högskolestudier var en större andel manliga deltagare engagerade 

i en föreningsaktivitet än kvinnliga deltagare. Under högskolestudier var en större andel 

kvinnliga studenter föreningsaktiva än för manliga (se Tabell B i Bilaga 2).  
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Tabell 1. Föreningsaktivitet innan jämfört med föreningsaktivitet under högskolestudier 
  Föreningsaktiv Under   
 Ja Nej Totalt  
Föreningsaktiv Innan     
Ja 75 (59,72) 61 (76,28) 136  
Nej 26 (41,28) 68 (52,72) 94  
Totalt 101 129 230  

(Chi-2= 17,05, df=1, p<0.05) 

(Förväntade värdet anges inom parentes) 

 

Totalt var det 136 studenter (n=230) som var aktivt engagerade i en eller flera 

föreningsaktiviteter innan påbörjade högskolestudier. Idrottsförening var den vanligaste 

föreningsaktiviteten innan högskolestudier bland föreningsaktiva. Totalt var det 101 studenter 

(n=230) som var aktivt engagerade i en eller flera föreningsaktiviteter under högskolestudier. 

Även under högskolestudier var idrottsförening den typ av föreningsaktivitet som var 

vanligast (se vidare Tabell 2). 

 

Tabell 2. Typ av föreningar bland föreningsaktiva innan respektive under högskolestudier 

samt skillnader mellan män och kvinnor. 

  Innan    Under   

 Man Kvinna Totalt  Man Kvinna Totalt 

 (n=63) (n=73) (n=136)  (n=43) (n=58) (n=101) 

Idrottsförening 58 63 121  34 40 74 

Studentförening 2 5 7  7 15 22 

Samhällsförening 1 6 7  3 6 9 

Kulturförening 0 5 5  0 1 1 

Hobbyförening 2 7 9  1 4 5 

Annan 2 2 4  2 4 6 

(En student kan vara aktiv i flera föreningar) 

 

Främsta motivet till föreningsengagemang bland högskolestudenterna var social kontakt, följt 

av att få utlopp för sin kreativitet och att känna samhörighet samt träning (se Tabell C i 

Bilaga 2). Cirka 73 procent av högskolestudenterna rapporterade att föreningsengagemanget 

kräver 6 timmar eller mindre, medan resterande av högskolestudenterna rapporterade att 

föreningsengagemanget kräver 7 timmar eller mer (se Tabell D Bilaga 2).  
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Resultatet visade att 72 procent av samtliga högskolestudenter i studien (n=230) svarade 

instämmer inte alls på frågan om de träffat huvudparten av sin bekantskapskrets genom 

föreningsaktiviteter. En mindre andel av studenterna 25 procent angav svaret instämmer 

delvis och endast 3 procent av studenterna svarade instämmer helt.  

 

Samband mellan föreningsaktivitet och upplevd stress 

Inget signifikant samband framkom mellan engagemang i föreningsaktiviteter i allmänhet och 

upplevd stress. Däremot vid undersökning av enskilda föreningsaktiviteter fanns det ett 

signifikant samband. Högskolestudenter som var engagerade och aktiva i en idrottsförening 

upplevde lägre grad av stress än högskolestudenter som inte var aktiva i en idrottsförening 

(Tabell E i Bilaga 2). Det framkom inga andra signifikanta samband mellan specifika 

föreningar och upplevd stress. 

 

Samband mellan föreningsaktivitet och sociala relationer 

Vid analys av samband mellan engagemang i föreningsaktiviteter och att vara tillfreds med 

sitt umgänge, har personer i sitt umgänge som visar stort intresse för det hon/han gör, 

dagligen umgås med sina vänner och har någon att anförtro sig åt i krissituationer framkom 

inga signifikanta samband (se Tabell F i Bilaga 2).   

 

Samband mellan sociala relationer och upplevd stress 

Det fanns signifikant negativt svaga samband mellan att vara tillfreds med sitt umgänge, ha 

personer i sitt umgänge som visar stort intresse för det hon/han gör och dagligen umgås med 

sina vänner, som behandlar sociala relationer, och upplevd stress. Ju mer tillfredställd 

studenterna var med deras umgänge, ju lägre grad av stress upplevde studenterna. Studenter 

som upplevde att deras vänner visar stort intresse för dem upplevde även lägre grad av stress. 

Även studenter som dagligen umgås med vänner upplevde en lägre grad av stress. Det fanns 

inget signifikant samband mellan att ha personer att anförtro sig åt i krissituationer och grad 

av upplevd stress.   
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Tabell 4. Sociala relationer och dess samband med stress (n=225) 

 PSS  sig. (2-tailed)  

Tillfreds med sitt umgänge -.278**  .001  

Vänner visar stort intresse  -.146*  .028  

Umgås dagligen med vänner -.202**  .002  

Anförtro sig åt i krissituationer -.089  .182  

* Korrelationen är signifikant på en .05 nivå 

** Korrelationen är signifikant på en .01 nivå 

 
Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att kartlägga studenters föreningsengagemang på den valda högskolan samt 

undersöka eventuella samband mellan föreningsengagemang, sociala relationer och stress.  

Det visade sig vara vanligare att avsluta än att påbörja föreningsengagemang vid 

högskolestudier. Idrottsförening var det enda föreningsengagemanget där ett samband med 

stress framträdde, då aktivitet i idrottsförening innebar lägre grad av upplevd stress. Studenter 

som var tillfreds med sitt umgänge, upplevde att de har vänner som visar stort intresse för det 

hon/ han gör samt umgås dagligen med vänner upplevde lägre grad av stress. 

 

Kartläggning av föreningsaktivitet 

Fler studenter var föreningsaktiva innan än under högskolestudier. Det kan finnas en rad olika 

orsaksfaktorer till varför det är vanligare att avsluta än att påbörja föreningsaktiviteter vid 

högskolestudier, men även en logisk förklaring. Enligt Friedlander et al. (2007) betyder 

övergången till högskola stora förändringar, inte minst socialt, eftersom studier ofta innebär 

en flytt till ny stad. En flytt innebär troligtvis även avslutat engagemang i eventuella 

föreningsaktiviteter. På den tidigare hemorten kan ett föreningsengagemang stått för trygghet 

i form av gemenskap och tillhört vardagen under många år. En flytt till ny stad bryter den 

gemenskapen och således även tryggheten som föreningsengagemanget innefattar, vilket kan 

hämma engagemang i föreningsaktiviteter i en främmande omgivning. Resultatet kan således 

förklaras med att övergången till högskola ofta innebär flytt till ny stad och en ny omgivning 

minskar studenters engagemang i föreningsaktiviteter. 
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En ny omgivning medför även att nya sociala relationer ska skapas och för en student blir 

skolmiljön den naturliga mötesplatsen för nya sociala relationer snarare än 

föreningsaktiviteter. Tidskrävande studier och att behöva klara av vardagssysslor själv kan 

vara andra orsaksfaktorer då de kan kräva vissa omprioriteringar av fritiden. En student kan 

således ha mindre tid för föreningsaktiviteter jämfört med när de bodde hemma. 

 

Manliga studenter var i högre utsträckning föreningsaktiva innan högskolestudier än kvinnliga 

studenter, vilket går i linje med Lindars (1999) tidigare studie. Under högskolestudier var 

ungefär fyra av tio studenter föreningsaktiva vilket var likvärdigt med vad Maxwell (2000) 

och Vogel et al. (2003) funnit. Det förelåg en skillnad, om än knapp, mellan manliga och 

kvinnliga studenter beträffande engagemang i föreningsaktiviteter under högskolestudier. 

Kvinnliga studenter var något mer föreningsaktiva än män vilket också Vogel et al. (2003) 

fann. Eftersom att manliga i högre grad än kvinnliga studenter var föreningsaktiva innan 

högskolestudier men tvärtom under högskolestudier, indikerar det att manliga studenter i 

större utsträckning än kvinnliga avbryter sitt engagemang i föreningsaktiviteter under 

högskolestudier. En förklaring till en sådan utveckling kan vara att manliga studenter i större 

utsträckning än kvinnliga studenter är aktiva i idrottsföreningar innan högskolestudier, vilket 

även Lindar (1999) menar. Idrottsföreningar är en typ av förening med en tydlig social 

förankring där lagkamraterna har en central betydelse. Att flytta ifrån den sociala gemenskap, 

som en idrottsförening ofta innebär, kan vara anledningen till att studenter inte återupptar sitt 

engagemang i en idrottsförening på en ny ort där omgivningen är främmande. Trots att det är 

en miljö där nya sociala kontakter knyts. Som ovan diskuterats kan även övergången till 

högskola innebära en livsförändring som kräver andra prioriteringar än engagemang i en 

föreningsaktivitet. 

 

Att studenter fortsätter och tillkommer i föreningsaktiviteter under högskolestudier, var främst 

beroende på den sociala kontakt som föreningsaktiviteten innebär. Detta kan förklaras genom 

att nyblivna studenter som kommer till en ny omgivning vill träffa nya människor och knyta 

nya kontakter. Anledningen till att fortsätta vara föreningsaktiv kan bland annat förklaras 

genom att starka band och tillit skapas till övriga föreningsmedlemmar (Vogel et al., 2003). 

En annan anledning som är trolig är att människor helt enkelt mår bra av att ingå i olika 

sociala nätverk, likt föreningar vilket även Cattell (2001; ref. i Liljeberg, 2005) menar. Trots 

att social kontakt var det främsta motivet för engagemang i föreningsaktiviteter kvarstår 

tendensen att fler studenter hoppar av föreningsaktiviteter under högskolestudier.  
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Även om social kontakt var det främsta motivet till engagemang i föreningsaktiviteter så 

indikerar resultatet att studenter inte upplever föreningsaktiviteter som ett forum där nära 

sociala relationer skapas. Föreningsaktiviteter är inte ett forum där studenter träffar 

huvudparten av sin umgängeskrets. Det tenderar att vara mer ytliga kontakter som 

föreningsaktiviteter medför. Det går i linje med Vogel et al. (2003) som skriver att 

föreningsengagemang skapar breda sociala nätverk men att dagens ungdomar istället tenderar 

att eftersöka nära social relationer. Därför menar författarna att studenters engagemang i 

föreningsaktiviteter i högre grad skapar breda sociala nätverk än nära sociala relationer och att 

social kontakt som främsta motiv kan betyda ett utbyte med människor med ett gemensamt 

intresse. Sådana sociala kontakter kan också vara av betydelse även om det inte medför nära 

sociala relationer. 

 

Samband mellan föreningsaktivitet och upplevd stress 

Inget signifikant samband mellan engagemang i föreningsaktiviteter bland studenter och grad 

av stress visades i resultatet. Däremot fanns ett samband mellan en typ av föreningsaktivitet 

och grad av stress. Studenter som var engagerade i en idrottsförening upplevde lägre grad av 

stress än studenter som inte var aktiva i en idrottsförening. Det var endast idrottsförening som 

indikerade lägre grad av stress. Den fysiologiska reaktionen som stress medför är ofrånkomlig 

(Ljung & Friberg, 2004). En förklaring till varför just idrottsföreningsaktiva upplever lägre 

grad av stress kan således vara att en student som är aktiv i en idrottsförening kan ha fördel av 

att ofta få avreagera sig genom fysisk aktivitet. Ljung och Friberg (2004) uttrycker det som att 

det kan vara skadligt att inte få utlopp för en stressreaktion genom ”strid eller flykt”. Det kan 

alltså vara nyttigt för en student att få utlopp för en fysiologisk stressreaktion, så som ökad 

hjärtfrekvens och hormonell mobilisering, genom att vara engagerad i en idrottsförening och 

på så vis vara fysiskt aktiv. Det kan vara så att det är fysisk aktivitet snarare än sociala 

kontakter som har störst inverkan på upplevd stress bland högskolestudenter som är 

föreningsaktiva.  

 

Samband mellan sociala relationer och föreningsaktivitet 

Det fanns inga signifikanta samband mellan att vara tillfreds med sitt umgänge, uppleva ha 

vänner som visar stort intresse för det hon/ han gör samt umgås dagligen med vänner och 

föreningsengagemang. Som redan tidigare nämnts så relaterade inte studenter 

föreningsaktiviteter till att skapa nära sociala relationer. Detta var ett något överraskande 

resultat då flera tidigare studier menar att sociala relationer var starkt förknippat med 
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föreningsengagemang (Carlson, 2007; Cattell 2001; ref. i Liljeberg, 2005; Vogel, et al., 

2003). Det behöver dock inte betyda att de sociala kontakter som skapas genom 

föreningsengagemang inte är av betydelse. Även ytliga sociala kontakter kan ha en central roll 

för människor och föreningsaktiviteter innebär ofta att sociala interaktioner sker vilket 

tidigare studier funnit betydelsefullt (Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000; ref. i Burleson, 

2009).  

 

Samband mellan sociala relationer och stress 

Ju högre tillfredställelse studenter upplever med sitt umgänge ju lägre grad av upplevd stress. 

Liknande samband fanns med studenter som upplevde att deras vänner visar stort intresse för 

dem samt studenter som dagligen umgås med vänner. Dessa tre samband är svaga men än 

dock signifikanta och kan därför försiktigt jämföras med sociala relationer som i tidigare 

forskning haft samband med stress. Eftersom undersökningen är gjord bland studenter som 

studerar andra eller tredje året är det troligt att de har hunnit utveckla nära social relationer 

och således även upplever lägre grad av stress. Det går i linje med Friedlander et al. (2007) 

som menar att upplevelsen av stress minskar när studenter lyckats anpassa sig till 

omgivningen, särskilt om studenterna gjort framsteg i skapandet av sociala relationer. 

Friedlander et al. (2007) menar vidare att studenter upplever högst nivå av stress i början av 

sina högskolestudier. Det är rimligt eftersom första års studenter troligtvis inte hunnit etablera 

sig i sin nya omgivning och således inte heller hunnit utveckla nära sociala relationer i lika 

hög grad som andra och tredje års studenter. Goldman och Wong (1997) fann ett annorlunda 

samband mellan sociala relationer och stress och menar att stress innebär en lägre upplevd 

social situation. Sammantaget med att goda sociala relationer indikerar lägre grad av stress, 

betyder det att sambandet går åt båda håll och att faktorerna inverkar på varandra. Att skatta 

sin sociala situation sämre som en följd av stress kan innebära svårigheter med att anpassa sig 

socialt och skapa nya sociala relationer, vilka Friedlander et al. (2007) och Rudd (1990; ref. i 

Sümer, Poyrazli & Grahame, 2008) menar är betydelsefulla för att kunna hantera stress. Ett 

sådant scenario skulle kunna liknas vid en ”ond cirkel” som för en student skulle kunna börja 

vid övergången till högskola som tidigare nämnts som en stressfylld period (Friedlander et al., 

2007). En student som upplever stress kan medföra en ökad risk för att studenten även 

uppskattar sin sociala situation som sämre. Det kan i sin tur orsaka en osäkerhet i sociala 

miljöer, vilket således kan innebära svårigheter att utveckla nära sociala relationer. Detta är 

givetvis inte generaliserbart för alla utan väldigt individanpassat. För en individ skulle en flytt 

kunna innebära positiva följder om han/hon exempelvis kommer från svåra hemförhållanden 
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alternativt varit utsatt för mobbning på tidigare skola. I ett sådant fall kan en flytt innebära en 

nystart och således inte upplevas som en stressande period.   

 
Metoddiskussion 

Att göra ett urval är oftast nödvändigt då det totala beståndet är för stort för att kunna 

undersökas (Hartman, 2004). För att på bästa sätt kunna generalisera resultatet vore ett 

stratifierat slumpmässigt urval optimalt för denna studie, vilket enligt Hartman (2004) ger en 

bättre kontroll. Att få en spridning mellan alla program, terminer och även fler deltagare hade 

också gynnat studiens tillförlitlighet. Studiens möjligheter till ett sådant urval var dock 

begränsat både resurs- och tidsmässigt. Likväl var studiens urval bra och relativt 

representativt för den avsedda populationen och resultatet har inte kunnat påverkas av urvalet. 

 

PSS modifierades på så sätt att fyra frågor som är med i originalversionen utelämnades. De 

frågor som exkluderades var kontrollfrågor och därmed skadas inte instrumentets validitet 

kvarstår. Motivet till att vissa frågor uteslöts från PSS var främst för att komprimera enkäten. 

Ett av skälen till detta var för att studenterna skulle kunna behålla fokus och inte tappa 

engagemang under ifyllningsprocessen. Det andra skälet var att insamlingstillfällena skedde 

under lektionstid och därför var tidsaspekten viktig. Anledningen till att endast vissa specifika 

kontrollfrågor uteslöts från PSS var främst att de var för lika ”grundfrågan”. Det kan medföra 

viss problematik att förändra ett validerat mätinstrument, men med ovanstående i åtanke 

menar författarna att det var av större betydelse att ta hänsyn till tidsaspekten och att 

framställa en komprimerad enkät. 

 

Utformningen av den del i enkäten som behandlar engagemang i föreningsaktiviteter gjordes 

utifrån ett övervägande deskriptivt syfte. Det är enbart ett fåtal frågor som var avsedda för att 

vidare undersöka eventuella samband med sociala relationer och PSS. De frågorna ansågs 

vara utom risk för feltolkning och behövde således inte heller följas upp av kontrollfrågor. 

Exempel på en sådan fråga är: ”Är du aktiv inom en förening nu”. Denna del av enkäten 

berörde inte heller något känsligt område och således finns ingen överhängande risk för etiska 

övertramp. Ytterligare bör nämnas att valen och klassificeringen av svarsalternativen i 

enkäten, gällande frågan som berör vilken typ av förening respondenterna är aktiva i, 

härstammar från Vogel et al. (2003) klassificeringar av föreningar. Alternativen har namngetts 

mer lättförståeligt för att underlätta för respondenterna och minimera risken för feltolkning. 
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Beträffande delen i enkäten som berör sociala relationer bör det även beaktas att författarna 

själva utarbetat frågorna i form av påståenden. För att minimera risken för felaktiga slutsatser 

har inte en summa av frågorna som berör sociala relationer beräknats. Varje fråga har enskilt 

undersökts i SPSS för att kunna urskilja eventuella samband med de andra variablerna. Detta 

tillvägagångssätt av analys har gjorts för att begreppet sociala relationer är komplext och kan 

innefatta fler faktorer än vad som efterfrågas i enkäten. Det kan finnas anledning att vara 

försiktiga med användandet av begreppet sociala relationer i resultatet. Dock är frågorna som 

behandlar sociala relationer i enkäten viktiga komponenter av begreppet sociala relationer och 

studiens resultat bör därför kunna ge indikationer om studenternas tillfredsställelse av sociala 

relationer.  

 

Något som ökade studiens reliabilitet var att författarna var närvarande vid samtliga 

insamlingstillfällen. På så sätt ökar kontrollen över studien och att deltagande individer hade 

chans att fråga om oklarheter, tolkningar etc. Ökad kontroll ökar även sannolikheten att varje 

tillfälle sker på samma vis. Ett direkt närvarande innebär också att frågor om studien i stort 

och studiens syfte kan besvaras.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kan enkäten diskuteras eftersom stora delar av den är framarbetad av 

författarna själva. Eftersom respondenterna kan uppleva frågor om stress som känsliga var 

det, ur ett etiskt perspektiv, betydelsefullt att använda ett väl erkänt mätinstrument.  PSS anses 

vara ett erkänt instrument och således redan etiskt granskat en mängd gånger och minskade 

risken för etiska tveksamheter. I den delen av enkäten som berör sociala relationer är frågorna 

också av sådan art att respondenterna kan uppleva frågorna/påståendena som känsliga att 

svara på. Eftersom inget erkänt instrument användes till denna del av enkäten var det av ännu 

större betydelse att vara tydliga i informationen till respondenterna gällande de etiska 

riktlinjerna; utlovad anonymitet, att svaren behandlas konfidentiellt och att respondenten kan 

hoppa av undersökningen när som helst utan konsekvenser etc. 

 

En översättning av föreningsengagemang och föreningsaktivitet till engelska är komplicerat 

då det inte finns någon direkt översättning. Extracurricular activity och leisuretime activity är 

de närmaste översättningarna och de som användes vid sökning av engelsk litteratur. En 

ungefärlig översättning av de två engelska begreppen till svenska är icke schemalagda 

aktiviteter och fritidsaktiviteter. Extracurricular activity eller extracurricular participation är 
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de begrepp som svenska studier använder vid översättning av föreningsaktivitet eller 

föreningsengagemang. 

 

Konklusion 
Att börja studera på högskola har en negativ inverkan på föreningsengagemang. Det är fler 

studenter som avslutar ett föreningsengagemang än som påbörjar. Att vara engagerad i en 

idrottsförening har en positiv inverkan på studenters upplevelse av stress. 

Föreningsengagemang som medför fysisk aktivitet är den främst förutsäger låg upplevelse av 

stress. Att vara tillfreds med sitt umgänge, ha vänner som visar intresse för det man gör och 

att dagligen umgås med sina vänner hade också en reducerande effekt på upplevelsen av 

stress. Föreningsengagemang medför inga djupa sociala kontakter dock är det viktigt för 

studenter att ha sociala relationer för att inte uppleva stress. 

 

Implikation 
Kunskapen om högskolestudenters föreningsengagemang och sambandet med stress och 

sociala relationer kan användas vid arbete med och rådgivning till stressade studenter. 

Kunskapen kan även vara nyttig för högskoleledningar för mer aktivt jobba med stress och 

psykisk ohälsa. Kunskapen kan rekommendera att högskolor i högre uträckning jobbar med 

att anordna fysiska aktiviteter i samband med skola. En konkret rekommendation är att 

högskolor med bra idrottsfaciliteter har en bunden idrottsförening till skolan och aktivt arbetar 

med att utnyttja dessa faciliteter på ett bra sätt. 

 

Rekommendationer till fortsatt forskning är att genomföra samma typ av studie på första års 

studenter, för att undersöka eventuella skillnader med denna studies resultat, eftersom annan 

forskning tyder på att första års studenter är mer stressade och att de sannolikt inte har 

utvecklat lika många sociala relationer som andra och tredje års studenter. Det skulle även 

vara av intresse att genomföra en kvalitativ studie bland högskolestudenter för att undersöka 

anledningen till avhopp från förening i samband med att högskolestudierna påbörjas.  
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                          Enkät till studenter på Högskolan i Halmstad                        BILAGA 1 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som kommer att skriva vår C-uppsats i 
folkhälsovetenskap på uppdrag av Studenthälsan. Det som vi önskar av dig är att du besvarar 
denna enkät som tar upp frågor kring föreningsengagemang och hur du mår och trivs. Det är 
viktigt att du besvarar alla frågor. Enkäten kommer att ta ca 5-10 minuter att fylla i. 
 
Det är frivilligt att fylla i enkäten och du kan avbryta när som helst utan anledning och 
konsekvenser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. det är bara vi som 
genomför studien som kommer att se och bearbeta de ifyllda enkäterna och du skall inte 
skriva namn. Resultaten kommer att redovisas i tabeller och diagram, där enskilda svar inte 
går att utläsa. Du kommer givetvis att få ta del av resultaten om du så önskar. 
Kontaktuppgifter finns enligt nedan. 
 
Ni kan nå oss via mail: 
Mattias kan nås på mailadressen matlin06@student.hh.se 
Calle kan nås på mailadressen sd05cagu@student.hh.se 
 
Stort tack på förhand! 
Med Vänliga Hälsningar 
Mattias Lindberg & Calle Gustafsson                     
 
Definition av föreningsaktivitet 
Med förening menar vi t ex: idrottsförening, kulturförening, politisk förening, 
församlingsengagemang, friluftsförening, scouting, syförening, bokcirkel eller annan 
gemenskap med regelbundna träffar. 
 
1. Din ålder ___ år 
 
2. __Man __Kvinna 
 
3. Hur många terminer har du studerat på Högskolan i Halmstad?_____ 
 
4. Ungefär hur många timmar schemalagd undervisning per vecka har du haft sedan denna 
termins början? (Sätt ett kryss där du bedömer att påståendet passar in på dig) 
 
__0-3 h/vecka                    __4-6h/vecka          __7-10 h/vecka __Över 10 h/v 
 
5. Under hur många dagar i veckan har denna schemalagda undervisning varit förlagd?  
 
__1-2 dagar  __Ca 3-5 dagar __Vet ej 
 
6 a. Var du aktiv i en förening innan du började studera?    __Ja    __Nej 
 
6 b. Om ja, vilken typ av förening? 
__Idrottsförening     __Studentförening     __Samhällsförening (politisk, volontär, välgörenhet etc.)    
__Kulturförening (teater, film, bok etc.)         __Hobbyförening (scouting, syförening,)      
__Annan:……………… 
 



7 a. Är du aktiv inom en förening nu?      __Ja      __Nej   (om Nej, gå vidare till fråga 13) 
 
7 b. Om ja, vilken typ av förening? 
__Idrottsförening     __Studentförening     __Samhällsförening (politisk, volontär, välgörenhet etc.)    
__Kulturförening (teater, film, bok etc.)         __Hobbyförening (scouting, syförening, bokcirkel)      
__Annan:……………… 
 
8. Vilket är ditt främsta motiv till ditt föreningsengagemang? 
__Social kontakt – att möta andra människor 
__Information – att få tillgång till unik kunskap 
__Identitet – medlemskapet som symbol för din självbild 
__Samhörighet – att stödja en viss grupp, värdering eller verksamhet 
__Kreativitet – få utlopp för din kreativitet och att göra något betydelsefullt 
__ Annat motiv:…………………………………………………… 
 
9. Hur tidskrävande är ditt föreningsengagemang?  
 
__0-3 h/vecka  __4-6 h/vecka             __7-10 h/vecka     __Över 10 h/vecka 
 
10. Antalet sammankomster ditt föreningsengagemang kräver? 
 
__Färre än 1 gång/ vecka   __1-2 ggr/ vecka        __3-5 ggr/ vecka    __ fler än 5ggr/vecka  
 
11.  Hur uppskattar DU ditt ansvarstagande i din förening? 
 
               __1                 __2                __3               __4                 __5    
        Inget ansvar                                 Stort ansvar 
 
12. Hur betydelsefull uppskattar DU din roll vara i din förening? 
 
               __1                 __2                __3               __4                 __5    
      Ingen betydelse                                 Stor betydelse 
 
 
Kom ihåg att alla frågor ska besvaras utifrån den tid som du började studera på 
Högskolan i Halmstad! 

(Sätt ett kryss i den rutan där du bedömer att påståendet passar in på dig) 
  

Aldrig 
Nästan 
Aldrig  

 
Ibland 

Ganska 
Ofta 

 Väldigt 
Ofta 

13. Hur ofta har Du känt att Du inte haft 
kontroll över de viktiga faktorerna i Ditt liv? 
 

     

14. Hur ofta har Du känt Dig nervös och 
stressad? 
 

     

15. Hur ofta har Du effektivt hanterat 
avgörande förändringar i Ditt liv? 
 

     

 



 
  

Aldrig 
Nästan 
Aldrig  

 
Ibland 

Ganska 
Ofta 

 Väldigt 
Ofta 

16. Hur ofta har Du känt Dig säker på Din 
förmåga att hantera Dina personliga problem? 
 

     

17. Hur ofta har Du känt att Du inte kunde 
hantera allt som måste göras? 
 

     

18. Hur ofta har Du känt kontroll över 
irriterande moment i Ditt liv? 
 

     

19. Hur ofta har Du blivit upprörd över saker 
som har hänt och som låg utanför Din kontroll? 
 

     

20. Hur ofta har kommit på Dig själv fundera 
över saker Du måste utföra? 
 

     

21. Hur ofta har Du känt att du har kontroll över 
hur Du skulle vilja använda Din tid? 
 

     

22. Hur ofta har Du känt att problemen blivit så 
många att Du inte kunnat bemästra dem? 
 

     

 
Följande frågor kommer att behandla dina sociala relationer under din studietid.  
Kom ihåg att alla frågor ska besvaras utifrån den tid som du började studera på 
högskolan i Halmstad! Haka inte upp dig på frågorna utan svara snabbt och ärligt för hur du 
känner just nu. 

(Sätt ett kryss i den rutan där du bedömer att påståendet passar in på dig) 
 Instämmer 

Helt 
Instämmer 

Delvis 
Instämmer 
Inte Alls 

23. Du känner dig tillfreds med din umgängeskrets 
i Halmstad. 
 

   

24.  Personer i din umgängeskrets visar stort 
intresse för det du gör. 
 

   

25. Du umgås dagligen med dina vänner. 
 
 

   

26. Du har någon som du kan anförtro dig åt, lita på 
och prata med i krissituationer. 
 

   

27. De flesta av dina vänner har du lärt känna 
genom föreningsaktiviteter. 
 

   



BILAGA 2 
Tabellsamling 
Tabell A. Föreningsaktivitet innan jämfört med föreningsaktivitet under högskolestudier 

  Föreningsaktiv Under   

 Ja Nej Totalt  

Föreningsaktiv Innan     

Ja 75 (59,72) 61 (76,28) 136  

Nej 26 (41,28) 68 (52,72) 94  

Totalt 101 129 230  

(Chi-2= 17,05, df=1, p<0.05) 

(Förväntade värdet anges inom parentes) 

 

 

Tabell B. Aktiva samt icke aktiva i förening innan respektive under högskolestudier fördelat 

mellan män och kvinnor.  

 Innan (%)   (n=230)  Under (%)   (n=230)  

 Man 

(n=102) 

Kvinna 

(n=128) 

 Man 

(n=102) 

Kvinna 

(n=128) 

 

Aktiva 62 57  42 45  

Icke Aktiva 38 43  58 55  

Totalt 100 100  100 100  

 

 

Tabell C. Främsta motiv till föreningsaktivitet under högskolestudier (n=101) 

 Man Kvinna Totalt  

Social kontakt 17 22 39  

Kreativitet 11 22 33  

Samhörighet 11 14 25  

Träning 9 14 23  

Information 6 11 17  

Identitet 1 2 3  

Annat: 5 6 11  

(En student kan ha angett flera motiv) 



BILAGA 2 

 

Tabell D. Tabell över hur tidskrävande föreningsengagemanget bland högskolestudenter är. 

(n=101) 

  Antal 

föreningsaktiva 

högskolestudenter 

  

0-3 h/vecka  40   

4-6 h/vecka  34   

7-10 h/vecka  16   

Mer än 10 h/vecka  11   

 

 

 

Tabell E. Idrottsförening och dess samband med upplevd stress. (Mann – Whitney U-test) 

 n(=225) Medel rang Summa av 

rang 

 

Idrottsförening     

Ja 73 125,7 9178,5  

Nej 152 106,9 16246,5  

(Asymp.Sig (2-tailed) 0,042) 

 

 

 

Tabell F. Föreningsengagemang och dess samband med sociala relationer (n=225) 

 Föreningsengagemang  sig. (2-tailed)  

Tillfreds med sitt umgänge - 3.164  .206  

Vänner visar stort intresse  - 3.658  .161  

Umgås dagligen med vänner - .680  .712  

Anförtro sig åt i krissituationer - 4.480  .124  

(Chi-2-test, p<0.05) 
 


