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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur studenter upplever och reflekterar kring 

lycka i förhållande till den kontext som studentlivet innebär. Frågeställningarna för uppsatsen 

är: Hur reflekterar studenter kring livstillfredsställelsen i relation till studentlivet? Hur 

reflekterar studenter kring deras subjektiva välbefinnande i relation till studentlivet?, Vad kan 

ha betydelse för studenternas lycka under studietiden.  Lycka i uppsatsen har definierats 

utifrån två begrepp. Ett känslomässigt begrepp i form av subjektivt välbefinnande, och ett 

kognitivt begrepp i form av livstillfredställelse. Det genomfördes sex reflexiva intervjuer med 

studenter från olika utbildningsprogram på Umeå Universitet. Uppsatsen har en kvalitativ 

ansats, där analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Ur 

analysen framkom tre centrala teman som grundar sig på studenternas uppfattningar kring 

vad som har betydelse för deras lycka under studietiden. Dessa teman var personlig 

utveckling, trygghet och hälsa med tillhörande kategorier och underkategorier.  Uppsatsen 

påvisar att studenter upplever en stor personlig utveckling under sina studieår, exempelvis 

beskrivs den i form av en mognad, att studenterna upplever att de blivit mer tillfreds med sig 

själva. Trygghet kommer till uttryck i form av ekonomiska förutsättningar som exempelvis 

CSN. Svenska studenter har minst lärarledd tid i Europa och därav ställs ett stort ansvar på 

studenterna att de ska disponera sin tid på ett värdefullt sätt. Sociala relationer beskrivs av 

studenterna som en trygghetsfaktor i form av det stöd det ger studenterna under stressfulla 

perioder. Under temat hälsa påvisas att studenter utsätts för olika krav som skapar en påtaglig 

stress i deras vardag. Studenterna betonar att den mest påtagliga stressen kommer från de inre 

krav som de ställer på sig själva under sin studietid.   

 

Nyckelord: Lycka, subjektivt välbefinnande, livstillfredställelse, studenter, kvalitativ 

innehållsanalys, reflexiva intervjuer, universitet, studentlivet. 
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Inledning 

Alla människor vill vara lyckliga men hur blir människor egentligen lyckliga? Detta är en 

fråga forskare har försökt svara på under flera årtionden (Brülde 2007). Människor har olika 

uppfattningar om vad som gör oss lyckliga, i och med detta har forskare fokuserat på att hitta 

gemensamma faktorer vad gäller individens subjektiva uppfattning för att få svar på vad som 

gör oss lyckliga. Detta har undersökts genom att låta människor uppskatta hur de mår och hur 

nöjda de är med livet utifrån deras egen livsvärld (Diener et al 1999). Lycka beskriver 

människors egen uppfattning om deras livskvalité. Forskning har bl a påvisat att de 

lyckligaste människorna är nöjda med livet och mår bra (Argyle 2001). En av de mest 

betydande diskussionerna för närvarande inom lyckoforskningen är vad som gör människor 

lyckliga och varför är vissa människor mer lyckliga än andra (Brülde 2007).  

 

Uppsatsens teoretiska ram använder sig av två begrepp för att definiera lycka, lycka som 

livstillfredsställelse och som subjektivt välbefinnande. Livstillfredsställelse bygger på 

individens kognitiva ram och inbegriper hur nöjd individen är med livet som helhet. En hög 

livstillfredsställelse innebär att individen upplever sig ha många faktorer som gör en lycklig 

och individen behöver inte förändra mycket i sin vardag för att öka sin lycka.  Det subjektiva 

välbefinnandet berör individens känslomässiga sida, hur olika upplevelser eller faktorer 

påverkar hur man mår (Brülde 2007, 78). Känslor i lyckosammanhang kan antingen ha 

positiva effekter såsom en känsla av eufori och sinnesfrid eller negativa såsom pessimism och 

osäkerhet.  

 

Forskare inom lycka har identifierat flertalet olika objektiva egenskaper som har stor 

påverkan på hur man värderar sin lycka. Faktorer som ekonomiska förutsättningar och vad 

människor gör på sin fritid har stor påverkan på hur lyckliga vi uppfattar oss vara (Argyle 

2001). En av de mest betydande faktorerna är de relationer vi befinner oss i, vänskaps- och 

kärleksrelationer har en stor betydelse för hur lyckliga vi människor uppfattar oss vara 

(Argyle 2001, Layard 2005). 

 

Kvantitativa undersökningar rörande vilka människor som är lyckligast bland Sveriges 

befolkning har gjorts i många år. I Fors & Brüldes Välbefinnande och livstillfredsställelse i 

dagens Sverige (2011) undersöker de olika faktorers påverkan på svenskars subjektiva 

välbefinnande och livstillfredsställelse. Arbetare uppfattar sig vara mest tillfredsställda med 
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livet, samtidigt som pensionärer uppfattar sig ha något lägre tillfredställelse medan studenter 

placerar sig lägst. När de sin tur undersöker subjektivt välbefinnande på samma grupper 

upplever sig nu pensionärer ha en aning högre välbefinnande än arbetare, samtidigt som 

studenter återigen uppfattar sig ha lägst subjektivt välbefinnande bland dessa grupper inom 

den svenska befolkningen. Då det är två olika begrepp som mäter lycka kan det skilja sig åt 

mellan grupperingarna, men resultatet i undersökningen påvisar att studenter uppfattar sig 

lägst på de båda skalorna. Detta ger en indikation om att studenter uppfattar sig som mindre 

lyckliga än övriga befolkningen i Sverige.   

 

Trots att universitetsstudenter är en stor grupp av svenska befolkningen med cirka 405 500 

studenter (Statiska centralbyrån, 2019) saknas det i stort sett forskning kring svenska 

studenters lycka. Studentlivet är en speciell period i livet då individer går igenom en formativ 

fas. Studenter skall utveckla sig inom ett område under ett par års tid och få nya kunskaper 

och skapa sig bättre förutsättningar för framtiden. Den enda undersökning som ger en 

indikation på lyckan hos specifikt svenska studenter är Fors & Brüldes undersökning (2011). 

 

I och med att lycka som forskningsområde är av huvudsakligen kvantitativ karaktär som ger 

generella indikatorer, tenderar den att bortse från vad som formar människors upplevelser. På 

grund av detta är uppsatsens syfte istället att få en förståelse för hur studenter upplever och 

reflekterar kring lycka i förhållande till den kontext som studentlivet innebär.  

 

Detta med följande frågeställningar: 

-          Hur reflekterar studenter kring livstillfredsställelsen i relation till studentlivet? 

-          Hur reflekterar studenter kring deras subjektiva välbefinnande i relation till studentlivet? 

-          Vad kan ha betydelse för studenternas lycka under studietiden? 

 

 

Bakgrund 

Nedan kommer bakgrundsinformation om universitetsstudenter i Sverige och det 

sammanhang det innebär. Detta avsnitt anses vara av vikt för att både ge en bild av kontexten 

studenter befinner sig i och för att ge en förståelse för hur studenter reflekterar kring sin egna 

situation i relation till studentlivet. 
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När studenter blivit antagna till en universitetsutbildning, ställer universiteten krav på 

studenterna att klara en viss procent av kurserna för att kunna gå vidare till nästa nivå av ens 

studier. Studieperioderna brukar vara uppdelade i två terminer, en höst och en vårtermin. 

Heltidsstudier ger 30 högskolepoäng per termin förutsatt att du klarar alla kurser. För att 

kunna fortsätta till nästa termin och nästa nivå brukar universiteten ställa ett krav på 75-100 

procent avklarade kurser beroende på utbildning från föregående termin för att få fortsätta.  

  

De två vanligaste formerna av universitetsutbildning i Sverige är en treårig kandidatexamen 

(180 HP) eller en femårig masterexamen (300 HP).  I Sverige har alla som studerar 

möjligheten att få ekonomiskt stöd. Detta stöd ges i form av centrala studiestödsnämnden. 

Alla som studerar har rätt till visst bidrag förutsatt att de klarar de kurser de ämnar att studera 

och sen är det upp till varje enskild individ att besluta om de vill låna extra utöver detta 

bidrag. En student som studerar på heltid 100 procent per vecka kan få maximalt 809 kr i 

studiebidrag och låna 1860 kronor (Centrala Studienämnden 2019). För att ha möjligheten att 

få ekonomiskt stöd ställer centrala studienämnden krav på universitetsstudenten att klara en 

viss procent av terminens kurser för att få fortsätta tillgång till studiemedel. Detta krav ligger 

på 75 procent avklarade kurser från föregående termin. 

  

Teori och begreppsförklaringar 

Lycka har varit ett intressant begrepp genom alla tider. Lycka är ett begrepp som beskriver 

människors livskvalité och är en av livets stora frågor. De flesta människor har säkerligen 

funderat på vad lycka betyder, hur lycka definieras och hur man blir lyckligare. Är lycka en 

känsla, är den kortvarig eller långvarig, är det att individen är nöjd med livet som helhet, eller 

är det både och? För att vi ska förstå vad som gör oss lyckliga måste vi först förstå oss bättre 

på begreppet lycka och laborera kring tre centrala begrepp som ligger till grund för 

uppsatsen. 

 

Livstillfredsställelse beskriver hur personen själv värderar sitt liv, subjektivt välbefinnandes 

syftar på hur individen mår överlag och begreppet lycka betraktas som en kombination av 

livstillfredsställelse och subjektivt välbefinnande. Livstillfredsställelse och ens subjektiva 

välmående har identifierats som de starkaste indikatorerna för hur lycklig enskilda individer 

egentligen är (Diener et. Al 1985). Lycka kan också användas i vardagslivet för att beskriva 
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andra affektiva tillstånd som upprymdhet, eufori, sinnesfrid och inre harmoni (Brülde och 

Fors 2011, 350). 

  

Subjektivt välbefinnande 

Subjektivt välbefinnande syftar på en känslomässig form av lycka. Att vara lycklig är att vara 

glad, upprymd eller må bra (Brülde 2007, 37). Subjektivt välbefinnande undersöker hur 

lyckliga individer uppfattar sig vara beroende på om de mår bra eller dåligt. För att kunna 

mäta hur individen mår, ställs att må bra som högst nivå på kvantitativa skalor och lägst nivå 

innebär motsatsen, att individen inte mår bra alls. Individerna får därmed en placering som 

talar om ifall hon mår bra eller dåligt, dvs. individen kan inte må bra och dåligt på skalan 

samtidigt. En låg nivå är att individen befinner sig i ett obehagligt eller dåligt tillstånd, en hög 

nivå innebär i princip att individen svävar på moln (Brülde 2007, 41).  

 

Det subjektiva välbefinnandet har inget kognitivt element utan är ett rent affektivt tillstånd 

och människor hänvisar ofta till momentana känslotillstånd. Det finns fyra olika 

lyckobegrepp inom det affektiva. Dessa är lycka som sinnesfrid, lycka som en behaglig 

sinnesstämning, lycka som ett euforiskt rus samt lycka som en positiv eller hög hedonisk nivå 

vilket betyder att man mår bra överlag. Den sistnämnda anses vara den mest intressanta och 

därmed intresserar flest lyckoforskare. Den hedoniska nivån är den värdefullaste för 

individen (Brülde 2007, 37). De andra tre formerna av affektiv lycka handlar om ganska 

tillfälliga och ovanliga tillstånd som inte har någon central betydelse i individens liv. Den 

affektiva formen av lycka har främst och i huvudsak momentan karaktär men man kan även 

tala om affektiv lycka över tid (Brülde 2007, 37). 

 

När man talar om affektiv lycka över tid letar man efter frekventa effekter som gör det 

momentana till långvariga effekter. Det är dock viktigt att särskilja mellan en individs 

subjektiva välbefinnande vid en specifik tidpunkt och över en längre tid. Exempelvis mår 

människor sämre på måndagar och är som lyckligast på lördagar. Individer mår sämre på 

morgonen men sedan går vi upp och ner i lycka under dagen och når som högst på kvällen 

(Csikszentmihalyi, Hunter 2003). Dessa skillnader är inte särskilt svårförklarliga eller särskilt 

intressanta. Även om vår lyckonivå skiljer sig från dag och tidpunkt på dygnet, så har 

forskare (Brülde 2007) konstaterat att vår långsiktiga lycka är desto stabilare och påverkan på 

den mer långsiktiga aspekten är desto intressantare och mer utmanande.  



5 

 

 

Tyngdpunkten ligger i hur man mäter individens subjektiva välbefinnande över tid, eftersom 

det kan uppstå stora skillnader i hur man mår vid en viss tidpunkt eller över en längre tid. Det 

är vanligt att aktiviteter som studier eller fysisk träning sänker välbefinnande på kort sikt men 

höjer den på längre sikt (Brülde 2007, 38). Det är vanligt att handlingar som att använda 

droger och dricka alkohol kan höja ens välbefinnande under kort tid men har negativ effekt i 

det långa loppet (Brülde 2007, 98). 

 

Livstillfredsställelse 

Lycka som livstillfredsställelse har en kognitiv och utvärderande form. Livstillfredställelse 

som lycka tar sin utgångspunkt i att det handlar om individens tankar kring livet, snarare än 

individens känslor (Fors 2012, 15). Är människor nöjda och har en positiv inställning till sitt 

liv som helhet, betyder det att de är tillfredsställda med sina liv. Då vi alla troligtvis 

uppskattar våra liv på olika sätt är det tänkt att livstillfredsställelse försöker beskriva hur 

tillfreds vi är med våra liv gentemot vad som vi anser är en acceptabel standard (Diener et al 

1985). Uppfattar individen sig som nöjd med livet så är hon tillfreds med sitt liv som helhet 

och upplever att hon inte behöver förändra så mycket. Uppfattar hon sig däremot mindre nöjd 

är individen inte särskilt tillfreds med sitt liv och upplever att det finns flera aspekter hon 

behöver ändra på. Värderingar eller attityder som individen har om sitt liv, behöver 

nödvändigtvis inte vara befogade eller sanna föreställningar. Det räcker med att individen 

upplever att hennes liv är utformat som hon önskar. Desto mindre gap det är mellan det liv 

människor vill ha, och det liv man tror sig ha, desto lyckligare är man (Brülde 2007, 25). 

  

Om individen värderar sitt liv negativt och är missnöjd är människan enligt det kognitiva 

synsättet olycklig. Uppfattningarna ”total kognitiv lycka” och ”total kognitiv olycka” är på 

varsin ända av en skala och var på skalan individen befinner sig beror på i hur stor 

utsträckning individen vill förändra sitt liv eller inte (Brülde, 2007, 25). Inom forskningen 

ställer man sig frågan om denna form av lycka i likhet med subjektivt välbefinnande är ett 

kortvarigt tillstånd eller ett långvarigt tillstånd. Foskare menar att inställningen kring det egna 

livet har visat sig vara relativt stabilt över tid (Diener 1999, Argyle 2001, Layard 2005).  

 

Hur vi värderar våra liv som helhet är vanligtvis inget som förändras från ett ögonblick till ett 

annat och därför menar många forskare att när man mäter denna typ av lycka, kan 
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tillfredsställelsen säga något om individens lycka över tid (Brülde 2007, Fors, 2012).  

Anmärkningsvärt är att frågan om hur tillfredsställd en individ är med sitt liv i helhet kan 

vara problematiskt eftersom man inte specificerar en tidsram. Det är inte troligt att man 

funderar på hur tillfredsställd man är den timmen eller dagen frågan ställs, det är heller inte 

troligt att individen värderar hela sitt liv sen dag ett tills dagen frågan ställs. Det är mer 

sannolikt att när frågan ställs funderar man över hur livet är utformat nu för tiden eller hur det 

har sett ut senaste tiden och dessutom är det även mest troligt att individen väger in sina 

framtidsscenarion (Diener et al. 1985, 71-72).  

 

Subjektivt välbefinnande eller livstillfredsställelse 

Flertalet empiriska lyckoforskare och filosofer är överens om att båda komponenterna av 

lycka berör varandra antingen indirekt eller direkt och hybridteorin där lycka är en 

kombination av subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse som därmed omfattar flest 

aspekter av lycka (Brülde 2007, 73). Efter denna konsensus har debatten inom fältet fokuserat 

på frågan runt vilken komponent av lyckobegreppet som skall ges störst uppmärksamhet, om 

den ena väger tyngre än den andre och hur skall man då bedöma individens totala lyckonivå. 

Brülde (2007) och Kreuger m.fl. (2009) argumenterar för att det subjektiva välbefinnandet 

bör ges större vikt än livstillfredsställelsen. Detta utifrån en moralisk och etisk synpunkt. De 

hävdar att det är mer betydelsefullt att höja individens subjektiva välbefinnande än individens 

livstillfredsställelse. Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigare att hjälpa människor som 

upplever sig må dåligt än att underlätta för människor som ”bara” är missnöjda med sitt liv. 

En anledning till detta är att man ser livstillfredsställelse som något abstrakt och därmed inte 

väcker sympati.  

  

Diener som är lyckoforskningens gigant med över 20 000 citeringar rörande lycka, hävdar 

däremot motsatsen och menar att livstillfredsställelsen bör ges större vikt. Vidare menar 

Diener att livstillfredsställelse påverkas mer av demografiska faktorer och inte psykologiska 

faktorer, vilket påverkar det subjektiva välbefinnandet i större grad. Detta gör att politiker 

och beslutsfattande aktörer har en bättre möjlighet att höja människors nivå av 

tillfredsställelse än välbefinnande (Diener, 2009). Ytterligare en som argumenterar för att 

livstillfredsställelsen ska ges större vikt är Fisher. Detta med den enkla anledningen att det 

finns större vetenskaplig kunskap om vad som påverkar individens livstillfredsställelse än 
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vad som påverkar individens subjektiva välbefinnande och därmed är det enklare att studera 

och påverka livstillfredställeslen (2010). 

 

En kritik mot livstillfredsställelse är att flera lyckoforskare ifrågasätter hur den mäts, en 

nödvändig fråga är om individen själv är bäst lämpad till att avgöra hur bra hennes liv är. Att 

kunna bedöma livet som helhet med alla perspektiv och förutsättningar är ingen lätt uppgift, 

eftersom många ofta saknar en genomtänkt bedömning av livet så förlorar 

livstillfredsställelse en del av sin slagkraftighet (Kahneman m.fl. 2006, Brülde 2007, Fors 

2012). 

 

Lycka 

Forskare är oeniga om vilken form av lycka som är mest relevant. Dock är de flesta överens 

om att båda formerna, dvs subjektivt välbefinnande och livstillfressställese, av lycka är 

viktiga (Brülde 2007, Fors 2012). Hybridteorin anses vara den mest omfattande på grund av 

det skäl att den innehåller både en känslomässig beståndsdel och en utvärderande beståndsdel 

(Brülde 2007, 73). Med utgångspunkt i att forskare inte riktigt kommit överens om vilken av 

de två komponenterna som har störst betydelse, men där man har konstaterat att båda ingår i 

begreppet lycka kommer vi uppsatsförfattare att betrakta de båda komponenterna som minst 

lika viktiga inom den teoretiska ram vi använder oss av.  

  

Tidigare forskning 

Merparten av studierna inom ämnet lycka har koncentrerat sig på att förklara lyckoskillnader 

utifrån kvantitativa undersökningar. De har fokuserat på hur man mäter lycka utifrån fyra 

övergripande teman. Dessa är en samhällelig nivå, individens livsvillkor, demografiska och 

individuella egenskaper samt psykologiska egenskaper.  

  

Samhällelig nivå 

Politiska, kulturella och ekonomiska skillnader mellan länder har en inverkan på hur lyckliga 

människor uppfattar sig vara. De lyckligaste människorna i världen tillhör de rikaste delarna 

som Nordvästra Europa och Amerika. Invånare i fattigare länder i Europa som kommer från 

regionen Östeuropa uppvisar lägre lyckonivåer (Brülde 2007,137). Samtidigt kan man se 

inom forskningen att människor som lever i rika länder inte är automatiskt lyckligare. När 
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individen väl har ekonomin för att täcka in mänskliga basbehoven kan man se att pengars 

betydelse planar ut. Myers & Diener har med hjälp av en enkätundersökning bland Amerikas 

250 rikaste människor undersökt ekonomiska förutsättningar på individnivå i ett rikt land. De 

extremt rika individerna redovisar endast en liten högre lyckouppfattning än övriga 

befolkningen. 37 procent av individerna redovisade mindre lycka än den genomsnittlige 

amerikanen (1995, 12).  

 

Lycka är ett mångfacetterat begrepp när man tar hänsyn till de olika samhällsskillnader (som 

normer, värderingar, ekonomiska förutsättningar, basbehov, individuella och kollektivistiska 

samhällen) och dess påverkan på en nations lyckonivå (Brülde 2007, 142). Slutsatsen man 

kan dra när man jämför nationers lyckonivåer, är att när man mäter ett lands lyckonivåer så 

det är flera samhälleliga faktorer som har en påverkan. I relation till vår uppsats är det 

relevant att vi undersöker svenska studenter med ekonomiskt stöd från CSN och som läser 

vid ett svenskt universitet. 

 

Individens livsvillkor 

I tidigare avsnitt lyfts det flera samhälleliga faktorer som är av vikt för individens lycka. För 

att få en förståelse hur olika människor uppfattar sin lycka och hur långvariga och kortvariga 

effekter har för påverkan på människor måste man ta något i beaktning vad som benämns 

som habitueringseffekten (Brülde 2007, 181). Brülde lyfter fram hur en fattig bonde i Kina 

kan uppleva sig lika lycklig som en rik amerikan på de skalor som finns som används för att 

mäta lycka. Detta har lett till att man vill skapa sig en förståelse för hur två människor med 

helt olika förutsättningar och tillgångar kan uppfatta sig lika lyckliga.  

 

Habitueringseffekten syftar på att vi vänjer oss vid det mesta snabbt. Enstaka händelser har 

sällan några bestående effekter på människors långvariga lycka (Brülde 2007, 180). De 

kognitiva effekterna i habitueringseffekten sätter upp en ram som ändras och gör att vi aldrig 

nöjer oss riktigt. Vi vänjer oss vid högre standarder och i det långa loppet blir det något som 

smälter in naturligt, och vi jämför oss inte bara med andra utan också vad vi är vana vid 

(Diener, Lucas 2000, 50-51). Habitueringseffekten verkar även åt motsatt håll, att enskilda 

händelser som exempelvis att man skiljer sig, förlorar sitt jobb som har en negativ effekt på 

ens lycka kommer att stabiliseras så småningom och man kommer återgå till tidigare 

lyckonivåer (Kim-Prieto et al. 2005, 9).  
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Habitueringseffekten skapar även en förståelse för hur utsatta människor och 

funktionsnedsatta skattar sin lycka, en förlamad person får en helt annan referensram än mot 

den fullt friska individen, hur den funktionsnedsatte kan agera efter sina hinder gör att den 

fortsatt kan skatta sig lycklig gentemot förutsättningarna den har (Diener, Lucas 2000, 51). 

Detta bör betyda att även studenter anpassar sin uppfattning om sin lycka i relation till de 

förutsättningar som studentlivet innebär. 

 

Demografiska och individuella egenskaper 

Det tredje temat är demografiska och individuella egenskaper. Dessa är av intresse för vår 

uppsats för att de i större utsträckning har både en direkt och indirekt påverkan på individens 

lyckouppfattning. Till exempel så har tidigare forskning visat att en faktor som sociala 

relationer påverkar individens livstillfredsställelse och subjektiva välbefinnandet likvärdigt 

(Brülde 2007, 217). Däremot finns det andra faktorer som har olika stor påverkan på 

individens livstillfredsställelse respektive välbefinnande. Hälsa och mer specifikt psykisk 

hälsa har större påverkan på individens subjektiva välbefinnande än på ens 

livstillfredsställelse (Brülde 2007, 198). Detta kan förklaras i att sådana faktorer har en direkt 

påverkan på individens subjektiva välbefinnande eftersom det påverkar individens mående. 

Däremot har den indirekt betydelse i relation till hur individen värderar sitt liv. Mår individen 

dåligt över en längre tid kommer detta att påverka även hur tillfredsställd du är med livet 

(Fors, Brülde, 2011) 

Individuella egenskaper 

Forskare har påvisat att det inte finns någon skillnad i lyckonivåer mellan könen (Diener et al. 

1999, Argyle 2001, Crossley och Langdrige, 2005). Det intressanta som har konstaterats är 

att kvinnor kan uppleva högre lyckonivåer än män när de är som högst, men detta slår också 

tillbaka i motsatt riktning då kvinnor oftare är deprimerade (Brülde 2007, 195). En förklaring 

som framhålls är att kvinnor är mer empatiska än män och kan därigenom uppleva både 

högre och lägre nivåer av lycka (Diener et al 1999, Argyle 2001). 

 

Ålder har haft stort fokus för ett flertal studier där syftet har varit att utreda ifall människors 

ålder har någon påverkan på ens lyckonivåer. Här är forskarna oeniga. Det finns studier som 

säger att äldre människor är något lyckligare än yngre människor (Argyle 2001). Medan 
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andra studier inom samma område visar att yngre människor upplever en högre 

lyckoskattning än äldre (Chappel 2005, 86). Detta har lett till slutsatsen att ålder har 

tvivelaktiga samband med ens lycka (Easterlin 2001, Layard 2005). Detta i sin tur har lett till 

slutsatsen att ålder som ett mätinstrument eller egenskap inte riktigt lyckas fånga det man 

avser att mäta, och därav spelar ålder ingen större roll för ens lycka (Brülde 2007, 194). 

Relationer 

Det allra tydligaste resultatet som framträder ur tidigare forskning är att sociala relationer är 

en viktig faktor som har stor påverkan på vår lyckouppfattning, relationer i 

form av både vänskaps och kärleksrelationer. Detta förklaras genom att människor trivs 

tillsammans med andra och att vara ensam gör oss olyckliga. Vänskapsrelationer har 

betydelse oavsett du har partner eller inte, individer är lyckligare ifall de är i någon form av 

kärleksrelation än ifall de är singel, är man däremot singel finns ett större behov av vänner än 

den som är i en kärleksrelation (Brülde 2007).  

 

Äktenskap är den relation som inverkar mest på hur lyckliga människor upplever sig vara. 

Specifika faktorer såsom samboskap, sexuellt umgänge och kärlek belyser forskarna som 

positiva för vår lycka (Brülde 2007, 221). Forskare som Diener et al. (1999), Layard (2005) 

och Argyle (2001) förklarar relationers betydelse med att i relationer har man någon att göra 

saker med, genom att umgås så får exempelvis individer stöd som kan motverka exempelvis 

stress, ångest och andra faktorer som kan påverka en negativt. I relationer stärker vi 

människor varandra och stärker egenskaper såsom ens självkänsla. Lyckliga människor 

påvisar ett mer socialt liv och umgås mer frekvent med andra. De är oftare involverade i 

någon form av kärleksrelation såsom samboskap och de har en större vänskapskrets och är 

mer benägna att hjälpa andra (Brülde, 2007, 217). 

Fritid 

Vad människor gör på sin fritid och ens möjligheter till att ha en fritid har en påverkan på hur 

lycklig man upplever sig vara. För att fritid ska ha en positiv påverkan på ens 

lyckoupplevelse så behöver den vara meningsfull. På fritiden kan vi välja vad vi vill göra och 

vi väljer ofta aktiviteter utifrån vad vi ser som intressant, underhållande och som kan bidra till 

att förbättra något hos oss själva (Argyle 2001, 110). När människor har fritid kan man hitta 

på saker med någon annan och det främjar exempelvis välbefinnandet genom att man utövar 
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aktiviteter. Genom att ha en meningsfull fritid får vi förbättrat självförtroende, allmänt 

välmående eller bättre hälsa, individen uppfyller olika personliga mål vilket gör att fritiden 

känns meningsfull. Däremot att ha för mycket fritid ifall du exempelvis är arbetslös och har 

svår att fylla gapet av all fritid, leder till negativ påverkan på lyckonivåer (Argyle 2010, 112).   

 

Psykologiska faktorer 

Det fjärde fältet har främst intresserat forskare inom psykologi i och med att lycka förklaras 

genom psykologiska faktorer. Denna forskning har främst behandlat hur individer kan ändra 

sina kognitiva tankar, olika copingstrategier, hur man värderar saker och vad man jämför sig 

med (Brülde 2007, 361). Skillnader mellan individer förklaras utifrån genetiska drag, där de 

medfödda personlighetsdragen framhålls ha en förklaringskraft på upp emot 50 procent av 

individens lycka (Lykken & Tellegen 1996). Med ett sådant tankesätt kan man tänka sig att 

ens lycka är förutbestämd. I en metaanalys av de olika personlighetsdragen undersökte man 

de fem vanligaste personlighetsdragens påverkan på individens lycka. Forskarna observerade 

en ökning på 23 procent i förklaringsgrad på individens lycka när man förutom 

personlighetsdrag undersökte faktorer som ålder och kön (DeNeve, Cooper, 1998, 1636). 

  

Avgränsning 

Vi har i vår studie valt att göra en avgränsning med hänsyn till psykologiska faktorer. Att 

involvera psykologiska faktorer hade tvingat oss att ta hänsyn till faktorer som ligger utanför 

vår tidsram och kompetens. Detta hade även ställt ett högre krav på vårt urval där vi hade fått 

ta i beaktning personlighetstyper och fått anta ett förhållningssätt där lycka är förutbestämt av 

naturliga omständigheter som för oss människor är omöjliga att påverka. 

 

Denna uppsats fokuserar på att få en förståelse för hur studenter upplever och reflekterar 

kring lycka i förhållande till den kontext som studentlivet innebär. För att få fram denna 

informationen har vi valt att göra kvalitativa intervjuer som vi presenterar nedan. 

  

Metod 

I denna studie kommer vi använda oss av kvalitativ metod. Hittills har forskningen främst 

använt sig av kvantitativa metoder för att förklara lyckoskillnader. Vi vill ha möjligheten att 

fördjupa förståelsen för studenters uppfattningar om, och upplevelser av lycka i form av både 
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livstillfredsställelse och subjektivt välbefinnande med kvalitativ metod. Inom lyckoforskning 

har de kvantitativa metoder som använts till viss del gett bredd men i vissa fall ytlig 

information om lycka och vilka faktorer som påverkar. Med kvalitativ metod som hjälpmedel 

vill vi lyfta fram en i Sverige i det här sammanhanget knappt utforskad grupp, nämligen 

studenter och dess lycka. Med ett kvalitativt angreppssätt möjliggörs därmed en smalare men 

djupare förståelse för fenomenet (Hjerm et al 2014, 25). Vi vill förstå hur studenter upplever 

och reflekterar kring lycka i förhållande till den kontext som studentlivet innebär. Med ett 

kvalitativt angreppssätt försöker vi klargöra vad fenomenet innebär och vad det handlar om 

(Widerberg 2002, 15). 

 

Innehållsanalys 

För att tolka vår empiri kommer vi förhålla oss till Graneheims och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. En av innehållsanalysens egenskaper är att metoden fokuserar på både 

subjekt och dess kontext. I vårt fall studerar vi studenter som är i ett speciellt sammanhang 

och en speciell tid av sitt liv, dvs. universitetslivet. Vi vill undersöka hur denna kontext 

påverkar studenterna och därför ser vi en fördel med innehållsanalys som fokuserar på både 

subjekten, studenterna och kontexten, universitetslivet. En annan egenskap med 

innehållsanalys är att den både tolkar det manifesta och det latenta materialet. Detta ger en 

möjlighet att beskriva hur studenterna upplever fenomenet och möjliga bakomliggande 

orsaker som går att tolka ur intervjuerna (2004, 111).  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av reflexiva semistrukturerade intervjuer (Hjerm et al 2014, 149). 

Vi har använt oss av reflexiva intervjuer med öppna frågor som ger deltagarna möjlighet att 

reflektera mer djupgående kring det fenomenet vi studerar. Reflexiva intervjuer öppnar upp 

för att förstå olika individers tolkningar av samma fenomen. Med reflexiva intervjuer söker vi 

efter upplevelser, känslor, tankar, beteenden och attityder kring studentlivet som fenomen, 

och vad dessa har för betydelse för studenterna i relation till lycka. Genom användning av 

reflexiva intervjuer avser vi att öka förståelsen och synliggöra nya aspekter av fenomenet 

lycka och studentlivet (Thompson 2002, 30).  

 

Ökad reflexivitet innebär att vi får mer högkvalitativ data från ett område som det finns en 

viss form av begränsad forskning kring. Detta genom att deltagarna får öppna reflexiva frågor 
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rörande subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse. Thompson menar att reflexiva 

intervjuer öppnar upp för att få en djupare insikt i hur olika omständigheter påverkar det som 

sker, hur olika teoretiska, kulturella och politiska sammanhang konstruerar oss själva och 

världen omkring (Thompson 2002, 38). Studentlivet är ett speciellt sammanhang där man 

konstruerar sig själv och utvecklas som person. Studenter kommer till en ny miljö och skaffar 

sig nya erfarenheter och många nya kontakter där ens syn på världen utvecklas och de skaffar 

sig nya färdigheter för framtiden. 

  

Urval 

Den bästa formen av analysobjekt är intervjuer med tillräckligt många informanter för att 

skapa sig en helhetsbild av ett fenomen, men samtidigt tillräckligt litet för att inte tappa fokus 

från vad det faktiskt är man försöker undersöka (Graneheim, Lundman 2014, 106). För att 

säkerhetsställa att vi har tillräckligt med informanter och samtidigt förhålla oss till det vi 

avser undersöka har vi anpassat antalet intervjuer till sex stycken. Detta uppfattar vi vara ett 

lämpligt antal utifrån den mängd information vi fått från respektive intervju och den tid som 

fanns tillgänglig. En utmaning i urval som påverkar trovärdigheten enligt Graneheim och 

Lundman är att hitta informanter som verkligen har skapat sig en uppfattning om fenomenet 

man studerar som i vårt fall är lycka, och kan berätta om upplevelserna (Graneheim och 

Lundman 2017, 33).  

 

För att säkerhetsställa att vi faktiskt mäter vi det avser att mäta och informanterna har 

kunskaper om fenomenet, dvs. upplevelsen av studentlivet, genomförde vi våra intervjuer 

bland studenter som går på Umeå universitet. För att säkra att de har skapat en uppfattning 

om vad för betydelse studentlivet har på ens lycka, har vi dragit gränsen vid att de skall ha 

påbörjat sitt andra år på ett universitetsprogram. Vi förväntar oss att de då har lyckats skapa 

sig en uppfattning om hur det är vara student och att känslor har hunnit lägga sig och tankar 

och upplevelser omtolkas (jmfr Thomsson 2010, 29). Av två skäl, dels trovärdighet och dels 

etik har vi beslutat att informanterna inte får tillhöra samma program för att fånga en bredare 

bild av studentlivet. Tanken är att vi då har valt informanter med olika upplevelser av samma 

fenomen (jmfr Graneheim, Lundman 2004, 109). Informanterna gick något av följande 

program: sociologiprogrammet, psykologprogrammet, biologi & geologiprogrammet, 

samhällsplanerarprogrammet, socionomprogrammet och humanistiskt samhällsprogram. 
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Intervjuande och transkribering 

Vi genomförde sex olika intervjuer och de genomfördes under en vecka. intervjuerna delades 

upp så att vi gjorde tre vardera. Detta gjorde vi på grund av att det inte fanns tid för att båda 

uppsatsförfattare skulle vara med på alla intervjuer. Intervjuerna varade mellan 30 till 55 

minuter. Vi använde oss av en intervjuguide (Bilaga 1) och intervjuerna genomfördes på 

universitet i olika grupprum utspridda över campus.  Vi försökte skapa en trygg miljö där 

informanterna kunde vara avslappnande och känna sig trygga. Innan inspelningen av 

intervjuerna i syfte att skapa en avslappnad miljö, erbjöds kaffe och intervjuerna inleddes 

med allmänna frågor kring studentlivet och de etiska aspekterna repeterades muntligt innan 

intervjuerna påbörjades.  

 

Ett allmänt intryck vi fick av informanterna var att de kändes avslappnade och var 

entusiastiska inför intervjun. Trots att vi upplevde en avslappnad miljö så fick vi intrycket av 

informanterna, kanske i form av att vara studenter, förväntade sig de att det skulle finnas 

“korrekta” svar till intervjufrågorna. Detta intryck fick vi då det kom upp under flertalet 

intervjuer kommentarer som “duger detta, detta är jag nöjd med, är detta rätt svar”.  Genom 

att följa upp med följdfrågor styrde vi undan tankarna från att de skulle tänka att det fanns ett 

korrekt svar och istället aktivera den reflexiva aspekten. Vi påminde i dessa fall om att det 

inte finns några korrekta svar. Detta ledde i slutändan till mer reflexiva svar och tanken om 

korrekta svar försvann. 

 

Därefter har vi transkriberat de intervjuer vi själva genomförde.  

 

Kodning och analysarbete 

Under kodnings och analysprocessen så började vi med att bekanta oss med texten genom att 

läsa intervju utdragen flera gånger var, därefter gjordes en textnära kodning. Hela 

analysarbetet gjorde vi gemensamt. Nästa steg blev att komprimera den textnära kodningen 

till fraser och meningsbärande enheter som är relevanta för våra frågeställningar. Därefter 

kategoriserade vi koderna genom att tilldela de olika kategorier och fann kategorier som 

exempelvis stress och rutiner som hade olika konsekvenser i relation till hälsa. Den 

gemensamma nämnaren bland kategorierna var hälsa därav skapades temat hälsa exempelvis. 

Därefter gjorde vi likadant med andra kategorier och letade efter gemensamma nämnare som 

blev våra teman.  Det hela slutade med tre teman som var följande: Personlig utveckling, 
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Trygghet och Hälsa. (Se Bilaga 2) Slutligen har vi i vår analysdel stärkt teman och kategorier 

med citat ur intervjuerna, detta för att ge en rikare presentation av resultaten (Graneheim, 

Lundman 2004, 110). 

 

Studiens trovärdighet - Kvalitetskriterier för kvalitativ innehållsanalys 

När man gör en kvalitativ innehållsanalys finns det vissa riktlinjer man bör förhålla sig till för 

att stärka sin studie och dess kvalité. Dessa skiljer sig åt beroende på om man har tänkt 

använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod. Då vi förhåller oss till kvalitativ metod, 

kommer vi att förhålla oss till tre centrala begrepp Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

baserat på Graneheims och Lundmans rekommendationer (2004, 109). Nedan följer mer 

ingående beskrivningar rörande begreppen och dess relevans för vår undersökning. Detta 

avsnitt kommer även innehålla ett avsnitt rörande vår förförståelse och ett rörande 

forskningsetiska principer. 

 

Trovärdighet 

Den första frågan man får ställa sig själv när det gäller trovärdighet är fokuset för studien och 

valet av deltagare som kan belysa forskningsfrågan från olika perspektiv (Graneheim, 

Lundman 2004, 110). Med detta i åtanke har vi vidare intervjuat studenter vid Umeå 

universitet, mot den bakgrund att det är en lättillgängliga plats att hitta informanter och som 

en följd av att vi genomgår vår utbildning vid detta lärosäte och att det är det mest resurs och 

tidseffektiva alternativet.  

 

I och med brist på resurser och tid har vi gjort avvägningen att det är helt i sin ordning att 

intervjua en andra års student från vår egen utbildning samt säkerhetsställt detta med vår 

handledare. En av oss uppsatsförfattare har varit fadder för andraårs studenterna och för att 

säkerställa att det inte ska vara något beroendeförhållande har vi beslutat att den 

uppsatsförfattare som inte varit fadder har  intervjuat sociologi-studenten därav anser vi att 

detta tillgångavägssätt inte äventyrar studiens trovärdighet.  

 

Graneheim och Lundman rekommenderar att ålder och kön skall skilja sig åt för att öka 

trovärdigheten i en studie. Detta är något vi inte tänkt förhålla oss efter, därför att tidigare 

forskning inom lycka har konstaterat att de här objektiva egenskaperna inte har någon 

påverkan på ens lyckonivåer (Brülde 2007, 191,194). 
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Pålitlighet 

Med pålitlighet avser den kvalitativa forskningen att man är öppen med instabilitet i sin 

studie och ändringar gjorda under processen (Graneheim, Lundman 2004, 110).  Vi 

genomförde fyra olika provintervjuer för att säkerställa att intervjuguiden var lättförstådd 

samt belysa eventuella problem som kunde uppstå vid intervjuer med informanter. Ett tydligt 

problem under provintervjuerna var att informanterna hade svårt att särskilja på begreppen 

subjektivt välbefinnande och livstillfredställelse där de ofta förväxlades. Detta resulterade i 

ytterligare provintervjuer där begreppsformuleringar gjordes mer lättförstådda och 

intervjuguiden delades upp i två huvudsakliga avsnitt med operationaliserade frågor rörande 

subjektivt välbefinnande och livstillfredställelse, samt omformulerades en inledande fråga 

vars avsikt var att starta den reflexiva tankegången. 

  

Under provintervjuterna framkom det att informanterna sällan reflekterande över de begrepp 

som frågorna berörde, detta medförde att en del frågor uppfattades som känsliga på grund av 

att frågorna berör hur informanterna mår överlag. Insikten av detta var att vi som intervjuare 

ställdes inför högre krav på att våga fråga vad det är som gör att deltagarna upplever att 

studentlivet har den betydelse det har. Att våga följa upp med flera följdfrågor om vad och 

hur det studentlivet hade betydelse gjorde att informanterna blev mer avslappnade och 

överkom känsligheten i ämnet och detta resulterade slutligen i en djupare förståelse. Hade vi 

inte kommit till denna insikt hade data gått förlorad. 

 

Överförbarhet 

Graneheim & Lundman menar att tydlighet med kultur och sammanhang samt egenskaper 

hos deltagarna och analysprocessen stärker ens överförbarhet (2004, 110). Även om det finns 

begränsningar vilket vi lyfte fram i uppsatsens avslutande del så menar vi att den studie vi 

genomfört menar vi är överförbar till att även kunna gälla för studenter vid andra universitet i 

Sverige och vi uppfattar den vara tillräckligt allmängiltig för att kunna gälla studenter vid de 

flesta universitetsutbildningar vid svenska universitet. 

 

Forskningsetiska principer 

Vi förhåller oss först och främst till de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet 

rekommenderar för forskare och uppsatsförfattare inom det humanistiska-
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samhällsvetenskapliga forskningsområdet.  Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska 

principer man ska förhålla sig efter enligt vetenskapsrådet, Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet förhåller vi oss efter genom att vi först och främst meddelar 

informanterna att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta intervjun när de vill utan 

negativa påföljder. Informanterna delgavs om syftet med undersökningen och att de har 

möjlighet att ta del av slutresultat. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett 

informationsblad till deltagarna som informerar intervjudeltagarna om ovanstående (Bilaga 

1), vilket även upprepades på plats intervjutillfällena. Konfidentialitetskravet tas i beaktning 

genom att informanterna kommer avidentifieras är intervjuerna kommer vara transkriberade 

som intervju 1,2,3 och så vidare. Alla identifierbara drag hos informanterna lagras och 

avrapporteras i den grad att de är oidentifierbara för utomstående. Ur ett etiskt perspektiv har 

vi beslutat oss för att beskriva informanternas upplevelser som en helhet för att inte äventyra 

informanternas identitet. Materialet har endast använts för forskningsändamål, dvs för denna 

uppsats. 

 

Vår förförståelse 

I både Graneheim och Lundmans samt Thompsons intervjumetodik belyses att man ska vara 

öppna med sin egen förförståelse om fenomenet. Detta för att stärka pålitligheten då ens 

förförståelse är en del av hur man som forskare tolkar svaren utifrån informanternas 

världsbild, det färgar också hur man ställer frågor (Graneheim, Lundmans 2017, 33). Dock är 

förförståelse en förutsättning för att göra en bra analys, där förförståelsen är viktig för att 

kunna förstå det man undersöker och vad man ska leta efter (Thompson 2002, 42).  Med 

grunden i att det både är en fördel och nackdel med en förförståelse skall vi belysa vår 

förförståelse. Vi båda är studenter och är båda påverkade av fenomenet studentlivet. 

Oundvikligen har vi också egna personliga tankar om hur studentlivet påverkat vår 

lyckouppfattning. Eftersom vi är ute efter att skapa en förståelse är det svårt att komma undan 

sina egna fördomar och där menar Thompson att uppgiften inte är att avlägsna alla fördomar, 

utan att snarare kritiskt undersöka dem genom processen (2002, 42), vilket vi förhåller oss 

till. Vi är två uppsatsförfattare som undersöker ämnet, därför kommer det öppna upp för olika 

tolkningar. Detta menar Graneheim & Lundman stärker pålitligheten i en studie (2017, 33).  
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Analys 

Utifrån kodningsprocessen har vi kunnat urskilja tre huvudteman med flertal kategorier och 

underkategorier vardera. Dessa tre teman är personlig utveckling, trygghet och hälsa. Temat 

personlig utveckling innefattar kategorierna framtid, tvivel och brist på stimulans. Inom temat 

trygghet har vi kategorierna ekonomi, fritid och sociala relationer. Avslutningsvis har vi ett 

tema rörande hälsa, som innefattar kategorierna krav och rutiner. Kategorin krav täcker två 

underkategorier som är yttre och inre krav medan kategorin rutiner har fysiska aktiviteter 

som underkategori. Dessa teman är nära kopplade till varandra och många av kategorierna 

har ett komplext sammanhang som blev tydligt under analysfasen. Nedan presenterar vi våra 

teman, kategorier och underkategorier närmare. Detta i syfte att ge en förståelse för hur 

studenter upplever och reflekterar kring lycka i förhållande till den kontext som studentlivet 

innebär.  

 

Personlig utveckling 

Informanterna uttryckte i intervjuerna att studierna och studentlivet har varit centralt för att få 

nya perspektiv och erfarenheter som leder till personlig utveckling. De nya perspektiven 

kommer delvis från studierna i form av ny kunskap, men även via de nya bekantskaper som 

universitetslivet innebär i form av nya erfarenheter. De nya perspektiven och erfarenheterna 

har bidragit till att studenterna förändrat sig i form av ett mer “vuxet” förhållningssätt och 

utvecklat nya personlighetsdrag. Ett exempel på hur studenterna reflekterar kring den 

personliga utvecklingen ser ut på följande vis: 

 

Jag ser det här som att jag faktiskt vuxit upp och förbättrat 

personlighetsdrag. jag ser den positiva aspekt som studentlivet haft och är 

tacksam för det, tankar kring både små och stora frågor, samhället i 

allmänhet 

  

Informanterna redovisar att de upplever att nya erfarenheterna som studentlivet inneburit 

leder till nya positiva egenskaper. Informanterna uttrycker även att de nya erfarenheterna som 

studentlivet innebär, gav en känsla av mognad. Detta antyder att informanterna upplever sig 

vara mer nöjda med sig själva.  Hur man uppfattar och värderar sig själv har stor betydelse 

för hur lyckliga vi uppfattar oss vara (Cummins. Nistico 2002).  
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Den personliga utvecklingen innebär främst för informanterna att man kunde ta ansvar, klara 

sig på egen hand och allmänt uppleva att de har utvecklats och åstadkommit något med sitt 

liv. Detta resulterade i att studenterna känner sig mer tillfredsställda med sig själv, studierna 

och livet som helhet. Denna allmänna uppfattning kunde se ut såhär: 

 

Man kanske inte hade varit mogen på samma sätt innan, att ta till sig 

kunskap och information på det här sättet som nu. För att jag inte ser 

kunskapen som att någonting som ska tentas av… hur kommer jag kunna 

gynnas av den här 

kunskapen som vi får via vår utbildning, jag tror att jag har blivit mer 

tillfredsställd med mig själv, och det har nog lett till att jag blivit mer 

tillfredsställd med livet 

 

Informanterna beskriver hur studentlivet leder till kunskapsutveckling men också till en 

personlig utveckling. Som exempel påvisar de nya personlighetsdrag, mognad och förstärkt 

självkänsla. Att se tecken på att man själv har lyckats eller se sig själv som lyckad och duktig 

ökar individens livstillfredställelse (Lazarus 1993). Utvecklingen som studenterna upplever 

hänvisas till universitetsstudierna som en större livsförändring. Studenterna lägger stor vikt 

vid just den kognitiva utvecklingen rörande studentlivet, studenterna uttrycker att 

utvecklingen leder till högre livstillfredsställelse. Informanterna beskriver det som följande: 

 

Jag kan ju säga att alla människor växer upp mentalt på något sätt, men jag 

ser den positiva aspekt som studentlivet haft och är tacksam för det.  Jag 

tror och det är väldigt tydligt att studietiden gör väldigt gott för mig 

generellt, och jag känner jag utvecklas mycket i det 

 

Informanterna beskriver de olika positiva aspekter som studentlivet haft för deras 

övergripande kognitiva utveckling. Informanterna belyser att det skett en större positiv 

kognitiv förändring och att studentlivet har varit en starkt bidragande källa till utvecklingen. 

Denna personliga utveckling har i sin tur lett till att studenterna känner sig mer tillfredsställda 

med sig själv. 
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Framtid 

Den personliga utvecklingen leder till att studenterna får ett positivt tankesätt om framtiden. 

Optimistiska föreställningar har visat sig ha betydelse för hur vi mår, oavsett om de är 

välgrundade eller ogrundade har de positiva effekter på vårt välmående (Brülde 2007, 251). 

Informanterna ger en generell respons om att de ser universitetsutbildningar som ett 

tillgångavägssätt för att skaffa sig ett bra jobb och bättre framtidsutsikter. Informanterna 

hänvisar till att den personliga utvecklingen tillsammans med de nya färdigheter och 

kunskaper de får med sig genom sin utbildning, leder till användbara kunskaper och 

färdigheter för framtidsyrket: 

 

”jag ser inte kunskapen som att nånting som ska tentas av, utan man ser 

mer alltså den här tillämpbarheten sen när man ute i arbetslivet och de 

familjer och barn och ungdomar, jaa det man kommer att jobba med, hur de 

kommer kunna gynnas av den här kunskapen som vi får via vår utbildning. 

  

Informanten, liksom övriga informanter, beskriver kunskapen som har förvärvats som något 

utöver det teoretiska som de förväntas lära sig.  De alla ser kunskapen som något de kommer 

ha konkret användning av i ett framtida yrke. Det här tyder på att studenterna uppfattar sig 

veta vart man är på väg i livet. Informanterna beskriver tankar om en bättre framtid, vilket 

tidigare har setts ge positiva effekter för ens lycka (Brülde 2007, 251).  

 

Informanterna beskriver studentlivet som ett nödvändigt steg för att kunna nå sina drömjobb 

och sina mål om en bra framtid. Universitetsstudier ger en känsla av att man är på väg framåt 

i livet: 

Visst jag lever på 10 000 kr i månaden men det kommer leda till något 

annat, ett bra jobb, bra framtidsutsikter och sådär 

 

Ett tydligt mönster var att studenternas nuvarande ekonomiska situation sågs som en 

nödvändig period för att nå sina mål om ett bättre jobb. Att kunna studera och skaffa sig 

utbildning ses som en investering som i sin tur leder till en bättre framtid och ett bra jobb med 

bra lön. Dessa framtidsutsikter och tron på en bättre framtid, beskriver informanterna utifrån 

både en positiv känslomässig aspekt och en ökad kognitiv kunskap och tillfredsställelse som 

lett till en ökad lyckouppfattning. 
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Tvivel 

Studenter kunde synliggöra motstridiga upplever i form av tvivel, dessa kom till uttryck i 

form av oroskänslor över om de valt rätt utbildning. Tidigare beskriver informanterna det 

positiva med att utbilda sig i form av förbättrade framtidsutsikter. Det intressanta i kategorin 

tvivel är att informanterna beskriver tvivel utifrån en känsla. Detta ska jämföras med 

kategorin framtidsutsikter där informanterna huvudsakligen reflekterade utifrån ett kognitivt 

synsätt. Informanterna upplever att tvivel uppstår i form av ovisshet om framtiden, om den 

utbildningen man har valt kommer att resultera i en bättre framtid. Dessa tvivel verkar ha en 

negativ inverkan på informanterna: 

 

jag tänker att det är dels den här ovissheten, att det går upp och ner att jag 

tycker det är intressant men vad är det jag håller på med egentligen? ska 

jag lägga tre år på att läsa (utbildning)? och att det också är något som får 

mig att må sämre 

 

Studenten ovan lyfter fram hur intresset för ämnesvalet skiftar över tid och det bidrar till 

försämrat välmående. Detta tyder på att tre års tid för att läsa en utbildning blir till en upplevd 

lång tid om valet skulle visa sig felaktigt. Samtidigt som studenterna upplever att de 

utvecklas och skapar sig en framtid med sin utbildning beskriver de även tvivel emellanåt. 

Merparten av egenskaperna som påverkar människors lycka positivt, har en negativ inverkan 

när individer upplever en avsaknad eller motsatsen. Det leder istället till negativa 

konsekvenser för ens lyckouppfattning, såsom att uppleva framtiden som oklar (Brülde 2007, 

252).  

 

Tvivel tyder på en osäkerhet, att inte veta hur det kommer att gå. Osäkerhet kan leda till en 

pessimistisk hållning och kan då ha en negativ påverkan på hur lyckliga vi uppfattar oss vara 

(Brülde 2007, 251). För studenter innebär tvivel en mer övergripande känsla.Dessa tvivel går 

upp och ner men är en återkommande känsla under studentlivet. Om det momentana blir till 

en återkommande känsla som bidrar till osäkerhet leder detta till en känsla av en mer 

långvarig karaktär. Informanterna beskriver att de mår sämre på grund av detta och det tyder 

på negativa känslor under en längre tid. Dessa känslor bidrar till tankar om att utbildningen 

inte kommer leda till en bättre framtid, vilket innebär att tillfredsställelse och välmående 

påverkas. Tvivel påverkar studenternas lycka negativt över en längre tid.  
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Brist på stimulans  

Även om universitetsstudier ligger på en hög kunskapsnivå kan studenterna emellanåt 

uppleva att studierna inte är stimulerande nog. Informanterna upplever att de inte utvecklas 

tillräckligt. Detta ger tankar om att lärandet inte är tillräckligt utmanande eller som de själva 

uttrycker det “vad fan är det jag sysslar med” när det är tråkiga föreläsningar eller kurser med 

lägre kravnivå. Det här tyder på att det finns en brist på stimulans i studentlivet: 

 

När det är en tråkig kurs så påverkar det ens lycka, att man antingen inte 

tycker att det är intressant överhuvudtaget eller att man har en dålig 

föreläsare och det känns inte givande eller kul 

  

Informanterna beskriver det som att deras lycka påverkas av de förväntningar de har på 

utbildningen. Om det finns en större klyfta mellan förväntningarna och den faktiska 

situationen påverkas studenternas välmående negativt (se Diener, Lucas 2000, 47). 

Informanterna uttrycker att om uppgifter är för enkla eller inte utmanande nog leder detta till 

ovilja eller tristess. Tecken på ovilja och tristess kan man se i informanternas svar där de 

beskriver att deras lycka påverkas negativt av tristess under vissa kurser och när de upplever 

att de inte behöva anstränga sig. Det antyder på att understimulans uppstår när studenterna 

har en högre ambitionsnivå än nivån på utmaningen på kurser. Kursmålen ska vara möjliga 

att uppnå och samtidigt tillräckligt utmanande för att ge studenterna stimulans. Då förväntas 

studenterna bli mer tillfredsställda när de uppnår kunskapsmålet (se Brülde 2007, 257). 

 

Trygghet   

Studenter ställs inför både positiva och negativa erfarenheter under sin studietid. Då det är en 

speciell period med stora omvälvningar blir trygghetsfaktorer centralt för att klara vardagen. 

Trygghet är det andra temat som kommer till uttryck i olika former inom studentlivet. Det 

kommer att redovisas i kategorierna Ekonomi, Fritid och Sociala relationer, 

Ekonomi  

Ur informanternas reflektioner kring lycka, framkom det att CSN och ekonomiska 

förutsättningar agerar som en trygghetsfaktor för studenterna. Informanterna upplevde att 

CSN täcker basbehoven de har och reflekterar kring det i följande exempel:  
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Jag tänker att ekonomi, bara att jag liksom den här basbehoven tillgodo 

sedda och då menar jag liksom för hyra, mat och att jag ska möjlighet till 

låt oss säga käka ute en gång i veckan eller att jag ska bara göra andra 

saker. Självklart om man vill köpa nånting att kunna ha råd till det. Jag tror 

CSN täcker basbehoven ganska bra 

 

Informanten beskriver vad basbehoven kan innebära för denne. Pengars påverkan på ens 

lycko-uppfattning kretsar främst kring att kunna täcka in basbehoven och därefter avtar 

pengars påverkan på ens lycka.(Brülde 2007, 165). Det här tyder på att när studenterna väl 

har ekonomiska förutsättningar för att täcka in basbehoven avtar pengars betydelse på 

studentens lyckouppfattning. Pengars minskade betydelse för ens lycka som student förstärks 

ytterligare av informanternas reflektioner kring pengars relevans: 

 

nej det tycker jag inte, för jag klarar mig ändå bra på 10 000 och funderar 

inte så mycket på det, själva pengarna har inte påverkat mig så mycket 

 

Informanterna, liksom informanten ovan, tydliggör att de klarar sig bra på de pengar de får 

från CSN och reflekterar inte vidare kring pengars betydelse när de får dessa pengar.  För 

informanterna tyder detta på att när de grundläggande behoven är uppfyllda, har faktorer som 

relationer, arbete och fritid större lycko-effekter än pengar (Brülde 2007, 167). 

 

Däremot framkom det ur studenternas reflektioner rörande pengar, att de upplevde att 

perioder utan CSN påverkade deras välmående. Dessa perioder utan studiestöd kan bero på 

flera olika anledningar, men den vanligaste anledningen är att man inte lyckas uppfylla 

studiekraven som CSN ställer. Då blev pengar en aktuell fråga: 

 

Pengar har en effekt, så fort du inte har pengar, Det påverkar hälsan efter 

en viss period, i början av studierna hade jag CSN, jag klarade inte två 

kurser under första året, detta innebar att jag inte kunde söka efter CSN 

nästa år, för jag behövde en viss poäng för att kunna få det. Det kändes 

jävligt dåligt för jag kunde inte få CSN nästa år 
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Informanten belyser att när man förlorar sitt studiestöd så påverkar pengafrågan ens hälsa.  

Detta ger intryck av att pengar för studenter handlar om trygghetsaspekt. Informanterna anser 

att när de förlorar rätten till CSN påverkas det subjektiva välbefinnandet negativt. Eftersom 

studenter måste få godkänt betyg på en viss mängd kurser för att få fortsatt CSN-bidrag och 

lån så blir studieprestation och ekonomisk trygghet nära relaterade till varandra.  

Tid - fritid 

Fritid kan definieras som de aktiviteter som folk gör på sin egen tid, saker som de väljer för 

deras egen skull (Argyle 2001, 110). Utbildning på universitet bygger på att studenter har 

mycket ansvar för sina studier. Studenterna får ett fåtal timmars föreläsning per vecka och 

övrig tid pluggar de själva för att fördjupa sina kunskaper inför exempelvis seminarium eller 

tentamen. Möjligheten att disponera sin egen tid ger studenterna en stor frihet i att planera sin 

tid. Denna uppfattning stärks av rapporter från universitetskanslersämbetet som redovisar att 

svenska universitetsstudenter ligger i botten av Europa gällande lärarledd tid. En svensk 

student har mellan 8-11 timmars lärarledd tid per vecka beroende på program, vilket är lägst i 

jämförelse med universitetsstudenter från andra länder i Europa (Universitetskanslersämbetet 

2019). Informanterna styrker detta genom att de kan disponera tiden som de själva vill: 

 

Ja man bara har frihet och vakna när man vill ofta, vi har inte så jätte mycket 

schemalagt i perioder, beroende på kurs så klart. Ja men bestämmer över sitt eget 

schema det är ju skönt och det är få tillfällen i livet där man kommer kunna ha så här 

mycket fritid över som man har just nu. 

 

Informanterna uttrycker att studietiden innebär mycket fri tid som uppstår på grund av att 

studenter inte har mycket lärarledd tid. Detta leder för många även till en större mängd fritid 

och därmed till ett större behov av att planera aktiviteter. Att umgås på fritiden är något som 

prioriteras högt av informanterna och de redovisar att de är aktiva och sociala på sin fritid. 

Med en aktiv fritid innebär först och främst aktiviteter människor ägnar sig åt på sin fritid 

som är fysiska eller sociala aktiviteter. Det har redovisats att individer som har en social och 

aktiv fritid är lyckligare (Brülde 2007, 208). Informanterna redovisar att de har möjligheten 

till aktivt och bra socialt liv: 
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Jaa men asså, jag har jävligt bra socialt liv, det är inte socialt liv som att gå 

och festa hela tiden, utan mer att man hänger med någon en gång per dag 

och det känns ju najz. 

  

Med en aktiv och social fritid innebär det för studenterna att man träffar på sina vänner och 

bekantskaper i och utanför studiemiljön. Denna dagliga kontakt sker i fysisk form som 

informanterna beskriver det. I dagens utvecklade samhälle sker mycket av vår kontakt och 

konversationer genom sociala medier. Såsom våra informanter beskriver träffas studenterna 

oftare i studentlivet och i en mer fysisk form exempelvis genom att plugga ihop, ta en fika, 

träna ihop eller andra aktiviteter. Att dela stunder med sina kamrater och vänner är 

betydelsefullt och är ett viktigt element för studenternas välmående och trygghet. Argyle har 

visat på ett starkt samband mellan hur lycklig man är och hur aktiv fritid man har (1999). 

Denna fysiska kontakt upplever informanterna som ett vardagligt inslag: 

 

Jag har mycket fritid. jag är mycket med mina klasskompisar och jag träffar 

dom varje dag, det blir naturligt 

 

Informanterna antyder att en förutsättning för den vardagliga kontakten är tid att själv 

disponera över. Studenterna lyfter i intervjuerna vikten av att umgås dagligen, såsom att ta en 

kopp kaffe eller gå på bio.  Bland många fritidsaktiviteter var just detta något som 

informanterna menar att de helst gör med sina kamrater och vänner. Alla former av 

fritidsaktiviteter gör att studenterna träffas ofta och stöter på varandra hela tiden både i 

studiemiljön men även i andra sammanhang. Det här tyder på att den stora delen fritid eller 

möjligheten att disponera sin egen tid, uppmuntrar studenterna till en daglig fysisk närvaro 

med varandra Denna fysiska kontakt upplever informanterna som ett vardagligt inslag och en 

trygghetsfaktor. Det blir upp till studenterna att organisera tiden på ett konstruktivt sätt för att 

det ska påverka deras välmående positivt. Argyle påvisar att för mycket fritid kan få en 

negativ påverkan på människors lycka (2010, 112) vilket då kan bli fallet om studenterna inte 

organiserar sin tid konstruktivt.  

Sociala relationer  

Kamratskap, vänskap, gemenskap och tillhörighet och tryggheten det innebär är starkt 

påtagligt under vår analysprocess. Informanterna uttrycker att dessa relationer har en positiv 
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påverkan på hur de känslomässigt mår under studietiden. Studentlivet beskrevs av våra 

informanter som en speciell tid i livet, studenterna har mycket tid och införskaffar sig inte 

bara nya kunskaper och utbildar sig utan får också nya kontakter i form av klasskamrater och 

nära vänner. De nya kontakterna och relationerna som studenten införskaffar sig beskrivs 

som en speciell gemenskap och tillvaro där de kommer varandra närmare och lär känna 

varandra bättre än i många andra sammanhang. Detta formar och utvecklar en speciell social 

tillvaro där studenterna pluggar och umgås med varandra både i universitetsmiljön men även 

utanför denna. 

  

Studierna på ett universitet kan ha olika upplägg. Ofta sker studierna på plats i någon form av 

gruppaktivitet där de tillsammans fördjupar och utvecklar sina kunskaper inom ett visst ämne. 

Att plugga själv beskrivs av flera som tråkigt och jobbigt och därför ser de en fördel med att 

plugga tillsammans. Informanterna menar att de kontakter de har byggt upp är tack vare sina 

studier, detta har bidragit till att de har blivit en sammansvetsad grupp och att plugga 

tillsammans är en naturlig del av vardagen: 

 

Om vi går in på nästa sak som är ens umgängeskrets och ens vänner som 

man har här på grund av skolan … det blir som ett gäng i sig … ett naturligt 

steg, om man tänker på den biten när jag sitter i datasalen och har tråkigt 

och tänker typ, fan vad tråkigt det här är så har jag samtidigt mina vänner 

som jag tycker är kul att umgås med det blir som en bra balans 

  

Informanterna belyser att umgänget ger stöd i plugget och detta underlättar många gånger 

tuffa pluggperioder. Enligt forskare kan stöd från vänner uttrycka sig i olika former, men 

effekten av stödet fungerar som en buffert mot stress (Brülde 2007, 221). Detta stöd bidrar till 

att studenter känner trygghet:  

 

Att vi stöttar varandra i plugget, tentapluggar med varandra och allt det 

där. (tankepaus), nej jag vet inte det är en slags trygghet 

 

Informanterna finner stöd hos varandra på olika sätt. Det kan vara att ha någon att plugga 

med, stödja varandra i en uppgift eller att så enkelt som att det finns någon som kan relatera 

till de utmaningar som studenterna genomgår under studietiden: 
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Andra studenter kan relatera till pluggstress och pluggångest, få stöd och 

känna ett sammanhang. Man känner väl någon samhörighet med de, att de 

till viss del känner likadant 

 

Att ha någon som har upplevt eller upplever det man genomgår kan många gånger underlätta 

och ge en känsla av trygghet och en förståelse för situationen som informanterna upplever. 

Argyle visar att vardagligt sällskap och praktisk hjälp är viktig för individens lycka (2001, 

87). Stödet beskrivs av informanterna som en förutsättning för att klara både studielivet och 

problem utanför studierna. Stödet kan se olika ut men det som är anmärkningsvärt är att allt 

stöd som informanterna uttrycker sig om, är starkt kopplat till de nya kontakter och relationer 

som studenterna får via studielivet. I tidigare forskning påvisas att sociala relationer har en 

kraftfull effekt på hur lyckliga vi uppfattar oss, Argyle hävdar att det till och med kan vara så 

att det är den faktor som har störst effekt på vår lycka (2001, 71). Studiemiljön med dess 

specifika förutsättningar gör att dessa nya relationer bygger en starkare gemenskap som gör 

att studenterna finner stöd och vänskap hos varandra som i slutändan skapar nya 

betydelsefulla relationer som skapar trygghet. 

 

Utvecklingen går från att vara klasskamrater, där stödet binder starka band mellan 

studenterna och det som i början kom att vara kamratskap utvecklas till att bli vänskap och en 

framtida nära relation. Detta kamratskap och vänskap skapas delvis på grund av hur studierna 

är uppbyggda, dvs att studenterna ska själva vara bidragande till sitt lärande genom 

grupparbeten och seminarier där studenterna är tvungna att samarbeta och lösa problem.  

Relationers betydelse blir viktigt för huvudsakligen det subjektiva välbefinnandet då 

informanterna beskriver en stor del stress i det vardagliga studentlivet. 

  

Hälsa 

Hälsa är en grundläggande aspekt för människors välbefinnande och tillfredsställelse och det 

är det tredje temat som vår analys utmynnat i. För att vi ska fungera bra och kunna prestera 

måste vi ha en god hälsa. Begreppet hälsa täcker många aspekter under vår analysprocess och 

vi har kunnat urskilja två kategorier som är starkt förknippade med hälsa. Den första 

kategorin är krav som kommer till uttryck i form av underkategorierna yttre och inre krav. 

Det yttre kravet beskrivs som det krav universitet ställer på studenterna i form av 
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kunskapskrav, medan det inre kravet syftar på de kraven studenterna ställer på sig själva. I 

analysen finner vi att dessa krav leder till stress och påverkar studenterna välbefinnande 

påtagligt negativt. Den andra kategorin under temat hälsa är rutiner med tillhörande 

underkategori fysiska aktiviteter. Rutiner beskrivs i positiv bemärkelse av informanterna, där 

studenterna använder sig av olika rutiner för att bearbeta och förebygga stressen som uppstår 

av kraven som studenterna ställs inför. 

Krav 

Stress är en återkommande konsekvens av de krav som informanterna upplever. Stress kan 

definieras som det känslomässiga tillstånd som en individ upplever när resurserna inte räcker 

till eller precis räcker till. En reaktion på upplevd stress kan ta uttryck genom oro, rädsla eller 

en negativ känsla som bygger på krav (Brülde 2007, 247). Dessa krav är uppbyggda runt mål 

som studenterna sätter på sig själva och de kunskapskrav som universitet tillämpar. Att uppnå 

ett mål kan vara att klara en deadline, prestera under ett seminarium eller klara av en kurs. Att 

uppnå ett mål har av lyckoforskare visat sig ha en stark tillhörighet till båda komponenterna 

av lycka, livstillfredsställelse och subjektivt välbefinnande (Diener et al 1995, 284).  

 

Studenter lever i en vardag med olika slags “målkontroller “ som informanterna klargör som 

deadlines, uppgifter, seminarium, tentamen och inlämningar. Alla studenter beskriver det som 

att de vill prestera bra vilket kan ses som ett mål i sig. Det ger tillfredsställelse och lycka att 

klara dessa uppsatta mål som universitet ställer på individen, men det finns även en inre 

kravbild som studenterna sätter på sig själv. Informanterna beskriver det som att det finns ett 

yttre krav från universitet och inre krav från sig själva.  De olika föreställningarna om de 

resurser vi har till hands har påverkan på vår lyckouppfattning, Vi mår sämre om vi upplever 

att våra resurser inte räcker till för att möta de olika kraven vi ställs inför (Brülde 2007, 247).  

Yttre krav 

Studenterna har en stor möjlighet att strukturera upp sina studier själva som vi behandlar 

under avsnittet tid – fritid. Detta betyder dock inte att studera på universitet är kravlöst. 

Universitetsstudierna sätter många gånger höga krav på studenterna. Studenterna skall kunna 

delta och prestera på seminarium, klara av och lämna in uppgifter under en viss tidsperiod 

samt kunna klara en tentamen för att få godkänt i kurserna. Universitet ställer även krav på att 
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studenterna måste klara av en viss procent av kurserna för att kunna gå vidare i utbildningen 

till nästa nivå. Alla dessa krav redovisar studenterna leder till stress som konsekvens: 

 

Det är just det här med deadline, alltså det är en tidsaspekt och sen är det 

också en viss kunskapsmängd man ska få in och sen är det, det här också 

väldigt mycket. krav, det är det som skapar stress 

 

Tidsaspekten beskrivs av studenterna som en bidragande orsak till stress under hela 

uppgiftsprocessen. Tidsaspekten med deadlines gör att studenterna sätts i stressmoment om 

att dels hinna ta in tillräckligt med kunskap för att prestera och dels för att hinna lämna in en 

uppgift i tid. Informanterna beskriver att de emellanåt är så pass stressade över att hinna i tid 

och skriva något för att uppnå kraven att detta leder till att de inte alltid är nöjda med sitt 

arbete. Deadlines som yttre krav skapar stress hos informanterna och påverkar deras 

subjektiva välbefinnande negativt (Lazarus 1993). Att lämna in en uppgift som man inte är 

fullt nöjd med skapar oro och stress över resultaten. Denna oro och stress leder i sin tur till 

andra negativa effekter på studenterna som exempelvis dålig sömn: 

  

Stor redovisning inför många och det, jaa kunde inte sova den natten och 

det var liksom även ifall jag tyckte det så jobbigt inför de första tentorna  

 

Sömnlöshet, ångest och vad som kan antas vara en oro beskrivs av informanterna. Detta leder 

emellertid till försämrad psykisk hälsa, som i sin tur leder till nedsatt välbefinnande (Brülde, 

2007 125). Ett annat exempel på yttre krav som skapar negativa påföljder är seminarium, som 

är ett moment där studenterna många gånger ställs framför klassen för att “visa upp sig”:  

 

Examinerande seminarier som man ska visas upp liksom framför klassen 

och sånt här, det kan upplevas som stressande och att man lägger så mycket 

press och krav på sig själv, så det blir lite sådär prestationsångest 

prestationskrav och det är inte alltid att man mår bra av det 

 

Informanten syftar på att prestationskraven bidrar till höga krav på vilket leder till påtaglig 

stress och ångest över att prestera. Om studenterna halkar efter i sina studier, samlas kraven 

på hög och det blir emellanåt en svår situation att ta sig ur och stressen blir mer påtaglig. 
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Stress och ångest ses som en negativ produkt hos informanterna på grund att inte lyckas 

uppnå sin kravbild. Att ha stress, kan ses som en känslorespons på att man känner sig 

otillräcklig (Brülde 2007, 248).  

 

Alla de yttre kraven som studenterna ställs inför leder till en påtaglig stress. Detta leder till 

oro som studenterna upplever påverkar deras välmående negativt. Genom ett försämrat 

välmående så kommer det, enligt hybridteorin, i slutändan indirekt påverka 

livstillfredsställelsen. Detta med hänvisning till att när människan lider värderar hon också 

sitt liv negativt (Brülde 2007, 73). 

Inre krav 

Förutom kraven från universitet som beskrivs som yttre krav så beskriver våra informanter att 

de sätter höga krav på sig själv. Då studenterna har ett mål med att studera vilket oftast är att 

skaffa sig en bättre framtid, gör detta att studenterna sätter krav på sig själv för att nå målen. 

Dessa krav beskrivs som inre krav. För att nå sina mål måste studenterna klara av studierna 

med både inre och yttre krav att förhålla sig till. Inre krav kan variera från individ till individ 

men hänförs ofta till personliga mål med studierna. Även om universitet ställer höga krav för 

att nå godkänt så beskriver informanterna att de ställer högre krav på sig själva utöver det. 

Detta för att prestera på en hög nivå och inte hamna efter med inlämningar och omtentamen. 

Dessa inre krav som beskrivs av informanterna påverkar informanternas välmående väldigt 

negativt med en oerhörd stress som konsekvens: 

 

Det som påverkar min lycka är stressen. jag sätter för höga krav på mig själv när jag 

pluggar 

 

kraven och pressen jag lägger på mig själv det är nog min största utmaning 

att jag har väldigt höga krav på mig själv och det gör ju att jag inte alltid 

mår bra av det 

  

Att ha höga krav på en själv skapar stress och ångest visar båda informanterna ovan. 

Eftersom studenterna kämpar med både inre och yttre krav, tyder detta på att studenter kan 

uppleva en brist på resurser samtidigt som de kämpar med sina mål och krav. Med resurser 

hänvisar vi till föreställningen om de resurser individen har till förfogande. Ifall de är 
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tillräckliga för att hantera de utmaningar och svårigheter individen ställs inför (Brülde 2007, 

247).  

 

Informanterna påvisar en fortsatt oro även efter man lämnat in en uppgift för att tillgodose de 

inre kraven studenten sätter på sig själv. De beskriver en ängslan och oro över om uppgiften 

är tillräckligt bra för att tillgodose de yttre kraven och de höga krav de sätter på sig själva. 

Det här tyder på att informanterna uppfattar situationen som problematisk gentemot de krav 

som de utsätts för. Att klara en uppgift eller deadline räcker inte enligt informanterna, de ska 

vara nöjda med produkten de levererar vilket bygger på inre krav. Att ha otillräckligt med 

resurser för att tillgodose både de yttre och inre kraven har visat sig påverka individers 

subjektiva välbefinnande negativt (Brülde 2007, 247). 

Rutiner 

Informanter beskriver att de upplever stress som en konsekvens av olika sammanhang runt 

studentlivet och att stress är något som ofta påverkar de väldigt negativt. I vårt material kan 

vi se att informanterna belyser olika slags strategier för att motverka stressen. Det är vanligt 

att när människor befinner sig i en krävande situation försöker man hantera den på olika sätt 

(Brülde 2007, 282).  

 

För att bekämpa stressen krävs det av studenterna att de sätter upp nya rutiner i syfte att 

dämpa den påtagliga stressen. Informanterna beskriver själva olika strategier och rutiner för 

att minska stressen. Strategier och rutiner beskrivs av informanterna som hälsofrämjande. 

Stress hanteras genom olika strategier i syfte att minska stressens negativa effekter. Det kan 

handla om att lösa problemet genom hur de studerar, eller hitta sätt att dämpa eller distrahera 

sig (se Lazarus 1993). Eftersom studierna periodvis upplevs som påfrestande, blir förbättrad 

sömn, förbättrad vardagsmotion, mindre alkoholkonsumtion en del av de rutiner som 

informanterna upplever har hälsofrämjande effekter: 

  

Jag får bättre rutiner av att plugga, mycket bättre än, asså att jag kommit in 

i det att gå och lägga mig i tid, stiga upp 6-7, jag mår väldigt bra av det, jag 

försöker ofta vara på skolan och plugga även ifall jag inte har något 

schemalagt, så det tycker jag också är skönt att man har bättre rutiner 
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Alla informanterna beskriver liksom informanten ovan att studentlivet har bidragit till bland 

annat bättre rutiner gällande sömn som i sin tur påverkar deras studierutiner positivt. 

Informanterna uttrycker att de rutiner de införskaffat sig påverkar deras välmående positivt. 

Flera studier förknippar studielivet med mycket hög alkoholkonsumtion och dåliga rutiner 

(Folkhälsomyndigheten.se 2019) men informanterna beskriver något annat. Informanterna 

ger bilden av att studielivet har gett dem själva bättre rutiner. Detta på grund av att studierna 

är mycket energikrävande och för att vara pigg och klara de olika kunskapskraven behöver 

studenterna vara utvilade och energifulla. Däremot störs emellanåt dessa rutiner på grund av 

att stressen blir för påtaglig när resurserna inte räcker till inför de olika kraven individen 

ställs inför (Brülde 2007, 247).  

 

Sömnrutiner är något väldigt viktigt för att kunna klara studierna uttrycker alla 

informanterna. Den påtagliga stressen som uppstår av de olika kraven kan leda till störd 

sömn. Att vara uppe sent för att plugga inför en tenta eller att ligga sömnlös inför 

presentation bidrar till dålig sömn som i sin tur påverkar studenternas prestation och lycka: 

 

Det här liksom är bara felaktigt, professorn kommer inte ge mig godkänt, 

och detta leder till att jag inte kan sova, när jag inte kan sova leder det till 

en ond cirkel, som fortsätter och fortsätter och detta är ganska jobbigt. Det 

påverkar min lycka definitivt. 

 

Informanterna beskriver den bristande sömnen som ett startskott till en nedåtgående spiral 

vilket bidrar till mer stress och ångest, och det i sin tur leder till att det blir en ond cirkel som 

är svår att ta sig ur och hitta tillbaka till de hälsofrämjande rutinerna. För att bryta detta dåliga 

mönster av ökad stress och ångest, vänder sig studenterna ofta till fysiska aktiviteter som ett 

sätt för att bryta nedåtgående spiral och få nya krafter. Träning eller andra former av fysisk 

aktivitet är också en viktig rutin för att höja energinivåerna. Då studierna upplevs som 

påfrestande blir det viktigt för informanterna att få ett avbrott och fylla på energi förråden. 

IKSU, en idrottsanläggning i Umeå beskrivs som en “räddare i vardagen”: 

 

Ja IKSU (skratt) det är en stor lyckokälla här i norr. IKSU är verkligen min 

räddning i vardagen, det är ett sådant skönt avbrott i studierna 
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Informanterna redovisar att träning blir en viktig del för att fylla på energinivåer och skapa 

förutsättningar för att klara av de många timmarna av studier. De fysiska aktiviteterna ses 

även som ett sätt att byta miljö och få ett avbrott från studierna. Samtidigt är de fysiska 

aktiviteter ett sätt att träffa sina kamrater, vänner och träna tillsammans vilket kan ses som ett 

sätt som stärker vänskapsbanden. Då stress påverkar individernas subjektiva välbefinnande 

som informanterna antyder, blir det essentiellt för studenterna att skapa nya rutiner i syfte att 

undantränga eller distrahera de själva från stressen. Genom olika rutiner ökar de det 

subjektiva välbefinnandet eller dämpar stressen som påverkar dem negativt. 

 

Diskussion och slutsatser  

I denna uppsats har det undersökts hur studenter upplever och reflekterar kring lycka i 

förhållande till den kontext som studentlivet innebär. Detta i relation till tre frågeställningar 

som presenteras nedan tillsammans med dess slutsatser. 

 

Hur reflekterar studenter kring livstillfredsställelsen i relation till 

studentlivet? 

Personlig utveckling för studenter beskrivs utifrån en huvudsaklig ökad livstillfredställelse. 

Informanterna redovisar personlig utveckling i form av individuella egenskaper som 

utvecklas och formas. De beskriver främst kognitiva egenskaper som utvecklas, såsom 

självkänsla, hur man ser på framtidsmöjligheter och att studenterna har uppnått en ökad 

kunskapsnivå. Informanterna ser ett framtidsperspektiv och hur de nya färdigheterna samt 

kunskaper kommer till användning efter studentlivet. 

 

Det relativt motsägelsefulla resultatet om tvivel och understimulans framkom ur analysen. 

Understimulans kan uppfattas som en brist på personlig utveckling.  En tänkbar förklaring till 

detta motsägelsefulla resultatet tvivel, kan bero på att informanterna kom från olika program 

och de olika programmen inte har lika tydliga framtidsutsikter. Exempelvis har de flesta 

samhällsvetenskapliga utbildningar breda utbildningar utan tydliga karriärbanor. Att 

examineras utan en karriärsbana kan övergå till att skapa tvivel på hur framtiden kommer 

utveckla sig när studenterna har så många olika vägar att ta.  

  



34 

 

Hur reflekterar studenter kring deras subjektiva välbefinnande i relation 

till studentlivet? 

Resultat av denna uppsats kring det subjektiva välbefinnandet påvisar att hälsan har en 

central betydelse för studenters subjektiva välbefinnande. Studenter upplever yttre krav i 

form av deadlines, tentamen, hemtentamen, seminarium och de beskrivs på liknande sätt. 

Studenterna härleder främst de negativa hälsokonsekvenserna som stress, ångest och oro till 

de inre krav som studierna bidrar till. Det intressanta är att studenter framställer inre krav som 

det mest utmanade och av betydelse för det subjektiva välbefinnandet. Inre krav hänförs först 

och främst till de individuella krav studenterna sätter på sig själva inför olika yttre krav. Det 

spelar ingen större roll enligt informanterna vad för typ av uppgift de har framför sig, utan det 

som avgör är hur orolig eller nöjd man upplever sig vara med de uppgifter man lämnar in. 

 

För att hantera den påtagliga stressen redovisar studenterna olika rutiner för att minska eller 

dämpa stressen studentlivet innebär. Rutinerna kan se olika ut i form av exempelvis mindre 

alkoholkonsumtion, bättre sömn och fysiska eller sociala aktiviteter. Rutinerna skapas i syfte 

att dämpa eller distrahera studenterna från stressen. När stressen blir för starkt påtaglig 

upphör de olika rutinerna studenterna har skapat och får långvariga negativa effekter på det 

subjektiva välbefinnandet. 

  

Konsekvenserna av de olika kraven är en starkt påtaglig stress och oro. Stress är inget 

specifikt för studentlivet, men konsekvenserna av stressen blir storskaliga för studenterna. De 

redovisar långsiktiga stressrelaterade konsekvenser i form av sömnbrist, oro och ångest. Detta 

är oroväckande då de konsekvenser som belyses under studien inte bara påverkar ens lycka ur 

ett subjektivt välbefinnande perspektiv, utan konsekvenserna kan få långsiktiga psykiska 

besvär genom att vara symptomer på depression (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Vad kan ha betydelse för studenternas lycka under studietiden? 

Resultaten i denna uppsats tyder på att olika trygghetsperspektiv har störst betydelse för 

studenters lycka. En kategori inom trygghetstemat som lyfts i uppsatsen är ekonomiska 

förutsättningar. Det är en fråga ifall studenten har eller inte har tillgång till CSN, och vad 

avsaknaden av CSN får för konsekvenser för ens upplevda trygghet. Studenterna påvisar en 

ständig fysisk kontakt med klasskamrater och vänner, en förutsättning är att ha möjligheten 

till att disponera sin egen tid. Studenterna redovisar att tiden och fritiden studentlivet innebär 
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är en trygghet, eftersom det möjliggör en fysisk kontakt med de personer studenterna har 

relationer till i omgivningen.  

 

Studenters sociala relationer får en viktig roll för deras lycka. Relationer relevans för det 

subjektiva välbefinnandet kan förstås genom att relationer både fungerar som ett sätt att 

motverka stress och att vänner och klasskamrater utgör ett stöd att söka sig till när man 

upplever det stressigt eller kämpigt. Studenterna behöver någon som förstår situationen och 

kan hjälpa dem genom de tuffa momenten i vardagen. Stödet i det vardagliga studentlivet blir 

en trygghet.  

 

Relationer fungerar även som ett sätt att koppla bort studierna. Studenterna beskriver det som 

att det finns någon att göra en aktivitet med såsom att träna och att hitta på olika sociala 

aktiviteter såsom att exempelvis dricka kaffe, se på bio eller bara umgås i någon form av 

social aktivitet. Resultaten ökar förståelsen av relationers inverkan på studenters subjektiva 

välbefinnande och livstillfredsställelse. Det gör att studenter upplever relationerna som en 

starkt bidragande faktor till högre lyckouppfattning. 

  

Det speciella med sociala relationer inom ramen för studentlivet som denna uppsats vill 

påvisa, är att det finns en påtaglig vardaglig fysisk kontakt med ens sociala relationer. Denna 

fysiska kontakt kan ta uttryck på olika sätt, det kan vara klasskamraterna studenterna pluggar 

med, det kan vara att vinka på någon ytlig bekant i universitetets korridorer, eller att man tar 

ett avbrott från studierna med sina vänner och utövar någon aktivitet. 

  

Uppsatsens begränsningar och framtida forskning 

Slutligen beaktas ett antal viktiga begränsningar och lyfts framtida förslag för vidare 

forskning. Den första begränsningen vi skulle vilja lyfta, är att intervjuerna gjordes på ett av 

Sveriges universitet. För att öka den generella bilden om vad studentlivet innebär skulle 

informanter från olika universitet kunna ha intervjuats för att få en mer generell bild av hur 

studentlivet påverkar studenters lycka. En ytterligare begränsning med vår studie är att vi 

försöker få en generell bild av studentlivet genom att intervjua personer från olika fakulteter. 

De krav som ställs från de olika utbildningarna kan variera, därav hade det varit av intresse 

att fokusera på enskilda fakulteter för att få en klarare bild på de krav som universiteten 

ställer och hur dessa krav påverkar och leder till ökade individuella krav som studenterna 
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ställer på sig själva. Detta hade medfört att från universitets sida, att de hade kunnat 

koncentrera extra resurser som exempelvis studenthälsan, på program där studenterna 

upplever sämre välbefinnande än övriga utbildningar. 

  

Studenterna belyste under intervjuerna att den generella bilden av att vara “student” och vara 

aktiv inom studentlivet innebär en hög alkoholkonsumtion och festande. En intressant 

upptäckt var att informanterna ville belysa de olika sociala aktiviteterna som inte innebar 

alkoholkonsumtion. Studentföreningar bör utifrån den bild informanterna ger, fokusera på 

mer sociala aktiviteter som inte har alkoholkonsumtion som huvudsyfte och därigenom 

möjliggöra sociala aktiviteter som fokuserar på att knyta nya bekantskaper. 

  

Vi har under uppsatsens olika avsnitt rörande intervju, kodning, analys uppfattat att när 

individers ska reflektera kring lycka som subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse är 

det svårt för informanterna att särskilja på begreppen. Vi rekommenderar att vid framtida 

intervjustudier med lycka som subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse, att definiera 

begreppen för informanterna så att studien lyckas fånga begreppen enskilt och inte uppleva 

problematiken med att informanterna förväxlar begreppen. Att subjektivt välbefinnande 

kommer fram i huvudsakliga kognitiva svar kan ses som att när studenterna får möjlighet att 

reflektera över lycka, så konstruerar de svaren både i hur de mår och hur nöjda de är. 

Informanternas svar refererar ofta till kognitiva tankar om lycka men att det finns även en 

känslomässig aspekt involverad.  
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Bilaga 1. Intervjuguide & Informationsblad 

Information för dig som medverkar i vår intervjustudie: 

Hej, vi heter Oscar och Ismail och läser termin sex på sociologiprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi är just nu igång med vår kandidatuppsats och behöver intervjudeltagare till vår 

studie. Vi har i vår uppsats beslutat oss för att undersöka hur studentlivet påverkar studenters 

uppfattning om sitt eget välbefinnande. Vi gör intervjuer bland Umeå universitets studenter 

för att undersöka vilken inverkan studentlivet har på ens lyckoupplevelse.  

 

Intervjun 

Vi beräknar att intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter. Vi kommer att spela in 

intervjuerna genom inspelningsprogram på våra telefoner. Detta för att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna samt att ge dig en öppen och avslappnad miljö.  Efter att vi har 

transkriberat intervjuerna kommer dessa raderas från alla hårddiskar. Intervjumaterialet som 

samlas in kommer endast användas för uppsatsens syfte och vi som håller i intervjun är de 

enda som kommer ha tillgång till intervjumaterialet samt vår handledare. I vår uppsats 

kommer du som intervjuats av oss att avpersonifieras, detta kommer göras i syfte att det ska 

inte gå att utläsa vem vi intervjuat då vi värnar om din personliga integritet.  

Medverkan i studien är helt frivillig, med detta menar vi att du när som helst under intervjun 

kan välja att avbryta den, alternativt inte svara på en fråga som ställs.  

 

Om ni har frågor kan ni även kontakta vår handledare, lektor Åsa Gustafson vid Sociologiska 

institutionen, asa.gustafson@umu.se. 

 

Med vänliga hälsningar  

Oscar Hansen 

oscarhansen9210@gmail.com  

072 336 72 10 

 

Ismail Almansoury. 

ismail.almansoury@gmail.com 

070555 53 13 
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Hur skulle du definiera lycka? 

 

Nämn tre saker som har påverkat din lycka under din studietid 

Vad är specifikt med dessa saker som gör att de påverkar din lycka?  

 

Hur skulle du säga att du mår överlag? 

 

(följdfråga) Vad är det i detta som gör att du mår? eventuellt 

 

Ifall du känner efter, hur skulle du säga att studentlivet påverkat hur du mår? 

 

(Följdfråga) Kan du nämna några saker under studenttiden som har gjort att du mår 

bättre överlag?  

VAD och hur i dessa faktorer (Relationer, fritid, hälsa) Gör att du känner så här.  

 

(Följdfråga) Kan du nämna några saker under studenttiden som har gjort att du mår 

sämre överlag?  

 

VAD och hur i dessa faktorer (Relationer, fritid, hälsa) Gör att du känner så här.  

 

 

Allmänt, VAD och hur i dessa faktorer (Relationer, fritid, hälsa) Gör att du känner så 

här.  

 

Hur känner du att STUDENTLIVET påverkat detta? 

● i våra följdfrågor lägger vi fokus på relationer, fritid, pengar och andra faktorer som 

har bevisats vara en stor faktor till vår lycka.  Förutsatt att deltagarna själva nämner 

dessa.  

 

 

Hur tillfredsställd är du med livet överlag? 

 

Hur upplever du att studentlivets påverkat hur tillfredsställd du är med livet? 
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(följdfråga) Kan du nämna några saker under studenttiden som har gjort att du har blivit 

mer tillfredsställd med livet? 

 

Hur tänker du att STUDENTLIVET påverkat detta 

 

(följdfråga) Kan du nämna några saker under studenttiden som har gjort att du har blivit 

mindre tillfredsställd med livet? 

 

Hur känner du att STUDENTLIVET påverkat detta 

● i våra följdfrågor lägger vi fokus på relationer, fritid, pengar och andra faktorer som 

har bevisats vara en stor faktor till vår lycka.  Förutsatt att deltagarna själva nämner 

dessa.  

 

(Sista reflekterande fråga) Nu när du har reflekterat kring hur du mår och 

tillfredsställd du är, vilka faktorer tycker du påverkar din lycka? 

Ifall de nämner specifika studentfaktorer, ifall de kan utveckla hur de anser att de påverkar 

deras lycka.   
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Bilaga 2. Kodningsschema 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori Tema 

Kompisar kan relatera till 

pluggstress och pluggångest, få 

stöd och känna ett sammanhang 

Kompisar, få stöd, 

känna ett 

sammanhang 

Stöd Sociala 

relationer 

Trygghet 

Övergången från att få CSN och 

bidrag till att få inte var väldigt 

jobbig 

CSN, inte få var 

väldigt jobbigt 

Pengar Ekonomi Trygghet 

Det 

Det är just här det med 

deadlines, alltså det är en 

tidsaspekt och sen är det också 

en viss kunskapsmängd man ska 

få in, sen är det… Det är väldigt 

mycket krav 

 

Deadlines, 

tidsaspekt, 

kunskapsmängd, 

få in mycket 

Yttre krav Krav Hälsa 

att kraven man sätter själv innan 

man är nöjd ääh så jag tror det 

är det som skapar stress 

Kraven man sätter 

själv, det som 

skapar stress 

Inre krav Krav Hälsa 

IKSU är verkligen min räddning 

i vardagen äääh det är en sån 

här skönt avbrott i studier. 

IKSU, min 

räddning i 

vardagen. 

Fysisk aktivitet Rutiner Hälsa 

Visst jag lever på 10 000 kr i 

månaden men det kommer leda 

till något annat, ett bra jobb, bra 

framtidsutsikter och sådär. 

Leda till ett bra 

jobb, bra 

framtidsutsikter 

Framtidsutsikter Framtid Personlig 

utveckling 

Jag har faktiskt vuxit upp och 

förbättrat personlighetsdrag. jag 

ser den positiva aspekt som 

studentlivet haft och är tacksam 

för det, mycket liksom i 

reflektionerna och tankar kring 

både små och stora frågor, alltså 

samhället i allmänhet 

Förbättrat 

personlighetsdrag, 

positiva aspekt 

som studentlivet 

haft, reflektioner 

och tankar  

Utveckling Personlig Personlig 

utveckling 

 


