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Sammanfattning 

Bakgrund 

Många studier tyder på att invandrares hälsa ofta är sämre än majoritetsbefolkningen. Det 

finns en inte obetydlig risk att nyanlända och asylsökande hamnar i en ond cirkel av upplevd 

dålig hälsa, svårigheter att tillägna sig undervisningen i SFI och andra introduktionsinsatser, 

och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet Athena är en insats som 

riktar sig till invandrarkvinnor med långvarigt behov av försörjningsstöd, låg eller ofullständig 

utbildningsbakgrund, ej fullföljda SFI-studier och olika former av hälsoproblem. Deltagarna i 

projektet får möjlighet att delta i utbildning i form av datakurs, språkträning, 

samhällsorienteringskurs, jobbsökaraktiviteter, samarbetsövningar, studiecirklar i hälsa och 

friskvård.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om och hur deltagande i Athena-projektet påverkade 

kvinnorna samt att jämför Athena-deltagarnas hälsa och levnadsvanor med resultaten från 

nationellla folkhälsoenkäten för kvinnor i riket som helhet. 

Material och metoder 

Deltagarna i projektet fick i början och efter avslutat deltagande i projektet svara på en 

frågeblankett utformad av en forskargrupp vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala universitet. De individuella enkätsvaren innan och efter Athena 

länkades och utvärderades sedanstatistiskt. En jämförelse av deltagarnas hälsa och 

levnadsvanor och resultat från Statens folkhälsoinstituts årliga nationella folkhälsoenkät 

gjordes också. 

Resultat 

De kvinnor som deltagit i Athena-projektet hade i många avseenden en sämre hälsa än 

kvinnor i riket som helhet. De hade en högre grad av nedsatt psykiskt välbefinnande och 

sämre självskattad hälsa. Efter deltagande i projektet förbättrades kvinnornas psykiska 

välbefinnande och majoriteten av dem hade gjort något för att förbättra sin hälsa. 

Diskussion 

Mycket pekar på att deltagande i Athena-projektet haft en positiv inverkan på kvinnornas 

hälsa. Det behövs dock fler uppföljningar och fler besvarade enkäter innan man kan dra 

någon säker slutsats av projektets inverkan på deltagarna. 

 



 

Abstract 

Background 

Studies suggest that immigrant populations in western countries have poorer health than 

the majority population. There is a risk that newly arrived and asylum seekers end up in a 

vicious circle of perceived poor health, difficulty in acquiring education in SFI (Swedish For 

Immigrants) and other introduction activities, and difficulty in entering the labor market. The 

Athena project is an ongoing initiative aimed at immigrant women with long-term need for 

income support, low or insufficient educational background, uncompleted SFI studies and 

various types of health problems. The participants have the opportunity to participate in 

training in the form of a computer course, language training, civic orientation courses, job 

searching activities, collaborative exercises and workshops in health and wellness. 

Hypothesis 

The purpose of this study was to examine whether and how participation in the Athena 

project affected the women, and to compare the participants' health and lifestyles with 

results from the national Swedish health survey. 

Methods and materials 

The subjects were asked to answer a questionnaire before and after participation in the 

project. The questionnaire was designed by a research team at the Department of Public 

Health and Caring Sciences, Uppsala University. The individual questionnaire responses 

before and after Athena were linked and then analyzed. The reported health and lifestyle of 

participants were compared to results from the Swedish national health survey. 

Results 

Participants in the Athena project were in many respects in poorer health than women in the 

country as a whole. They had a higher degree of reduced psychological wellbeing and poorer 

self-rated health. Participation in the project improved the women's psychological well-

being, as measured by GHQ (General Health Questionnaire), and the majority of the subjects 

reported that they had initiated life-style changes to improve their health. 

Discussion 

Several of the investigated parameters indicated that participation in the Athena project had 

a positive impact on the subject's health. However, a larger number of participants need to 

complete the project and be evaluated before any firm conclusions of the project's impact 

on the participants’ health can be made.
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1 Bakgrund 

 

Människor med utländsk bakgrund utgör en ökande andel av den svenska befolkningen. 

Omkring 20 % av Sveriges befolkning har sina rötter utanför Sverige. De kan vara födda 

utanför Sverige eller ha en eller två utrikesfödda föräldrar. En stor andel av dessa har 

flyktingbakgrund. År 2012 sökte 43887 personer asyl i Sverige, de fem vanligaste 

ursprungsländerna var: Somalia, Afghanistan, Serbien, Syrien och Eritrea (Migrationsverket 

2013). 

 

1.1 Hur ser deras hälsa ut? 

Många studier tyder på att invandrares hälsa ofta är sämre än majoritetsbefolkningen.  

De har sämre psykisk hälsa än de infödda europeiska populationerna (Fazel, Wheeler och 

Danesh 2005) och det är även vanligare att man lider av någon långvarig sjukdom (Daryani 

2010). En studie på 108 asylsökande inom den svenska primärvården visade att 60 % hade 

en upplevd dålig hälsa, speciellt psykisk (Ekblad, Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande 

2009). Många led av depression och posttraumatiskt stressyndrom. En enkätundersökning 

bland nyinvandrade irakier i Malmö 2005-2007 visade att 40 % av kvinnorna hade nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor i riket som helhet uppgav 20 % att de hade nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Daryani 2010).  

 

1.2 Vad kan ohälsan bero på? 

Det finns många faktorer som påverkar en människas hälsa. Ålder kön och genetiskt arv är 

faktorer vi ej kan påverka men som medför olika risk för sjukdom. Därutöver finns det många 

andra faktorer som påverkar hälsan, vissa av dessa är delvis självvalda men påverkas också 

mycket av omgivningen. Ett exempel på detta är levnadsvanor såsom mat- och 

motionsvanor, rökning och bruk av alkohol. Andra faktorer som är av betydelse för hälsan är 

arbets- och boendeförhållanden, ekonomiska resurser och socialt nätverk (Burström, o.a. 

2007:5) Den ökade graden av ohälsa hos invandrare kan sammanhänga med upplevelser 

innan och under migrationen men också med levnadsförhållandena i det nya landet. Många 

av de asylsökande har upplevt krig och konflikter och även haft traumatiska upplevelser. 

Dessa upplevelser kan medföra nedsatt psykiskt och fysiskt välbefinnande (Mollica, Kirschner 

och Ngo-Metzer 2011) (Bhugra 2004) Enligt en rapport om invandrares levnadsförhållanden 
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(Vogel 2002) finns svaret till invandrares ohälsa i samhällets struktur. De har sämre 

anknytning till arbetsmarknaden, svårare att få jobb och har lägre löner. Dessutom har de 

ofta sämre boende, lägre samhällsdeltagande och svagare sociala nätverk. Invandrare har 

ofta både ett svagare socialt stöd och sämre ekonomiska förutsättningar än svenskfödda. En 

ekonomiskt utsatt situation som inte bara är tillfällig är negativ för hälsan (Sachs 2006). De 

har oftast lämnat sitt sociala nätverk i landet de flytt från och har därför mycket svaga 

sociala nätverk den första tiden i det nya landet. Forskning har visat att socialt deltagande 

och tillit har samband med bland annat hälsa och skolframgångar (Lindström 2008). Det 

finns också ett tydligt samband mellan social utsatthet och ohälsa (Burström, o.a. 2007:5)  

Den ökade graden av ohälsa hos invandrare kan också vara associerad med levnadsvanor 

och bristande kunskaper i friskvård. Anna Tillman gjorde 2011 i sitt självständiga arbete på 

läkarprogrammet en undersökning av nyinvandrade irakiers syn på den svenska hälso- och 

sjukvården. Av de intervjuer hon gjorde framkom att personerna som deltog hade mycket 

svårt att diskutera vad hälsa var och vad som påverkade hälsan positivt och negativt. 

Kunskapen om hälsofrågor verkade vara generellt låg bland de intervjuade (Tillman och 

Westerling 2012). Man har i en annan studie sett att brist på information och kunskap om 

hälsosamma matvanor och nyttan av fysisk aktivitet är associerat med övervikt (Sundell 

Lecerof, o.a. 2011). Det finns även forskning som visat att många invandrargrupper är 

mindre fysiskt aktiva än majoritetsbefolkningen (Caperichone, Kolt och Mummery 2009). 

I en studie av nyinvandrade irakier i Malmö framkom att de levde mer ohälsosamt än 

personer i riket som helhet om man såg till faktorer som stillasittande fritid, övervikt och 

matvanor (Daryani 2010). 

 

1.3 Vad leder ohälsan till? 

Osunda kostvanor med lågt intag av frukt och grönt samt en stillasittande fritid kan leda till 

övervikt. Övervikt definieras som BMI >25 och är en riskfaktor för utvecklande av flertalet 

sjukdomar, bl.a. kardiovaskulär sjukdom och diabetes. En låg aktivitetsnivå kan utöver 

övervikt leda till ökad morbiditet och mortalitet i bland annat kardiovaskulär sjukdom och 

diabetes (Blair och Brodney 1999). 

Ohälsa leder dessutom ofta till nedsatt arbetsförmåga och lägre deltagande i 

introduktionsinsatser såsom SFI, samhällsorientering och arbetspraktik.  
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Det finns även studier som visat att självskattad ohälsa kan förutsäga risken för sjuklighet 

och förtida dödlighet (Chandola och Jenkinson 2000). 

Trots sämre hälsa har både folkhälsoenkäten (Statens folkhälsoinstitut 2012) och Hälsan ur 

ett etniskt perspektiv (Wallin och Carlberg 2003) visat att invandrare i större utsträckning än 

övriga svenskar avstår från att söka sjukvård trots att de upplevt behov av detta. Att 

invandrare inte söker vård i samma utsträckning som infödda kan ha flera orsaker, bl.a. 

socioekonomiska faktorer (Åhs och Westerling 2006), lågt förtroende för hälso och 

sjukvården (Westin et al 2004) och upplevd diskriminering (Wamala et al 2007). 

Många upplever också svårigheter att få tillgång till vården (Björngren Cuadra, Cattacin och 

editors 2007). Arbetssättet hos svenska läkare skiljer sig mycket från det hos t.ex. irakiska 

läkare och många uppfattar den svenska sjukvården som långsam, ineffektiv och okunnig 

(Tillman och Westerling 2012). Den information som ges till nyanlända om rättigheter och 

olika aktörers ansvar är för många svår att ta till sig.  

 

1.4 Vad kan göras? 

För att uppnå god hälsa behövs goda kunskaper hos både samhällets organisationer och 

individer. Det finns en inte obetydlig risk att nyanlända och asylsökande hamnar i en ond 

cirkel av upplevd dålig hälsa, svårigheter att tillägna sig undervisningen i SFI och andra 

introduktionsinsatser, och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

För att försöka bryta och förhindra denna onda cirkel ger man i flera landsting 

hälsoundervisning m.h.a hälsokommunikatörer som på deltagarnas modersmål undervisar 

kring hälsa och den svenska hälso- och sjukvården. Det förefaller problematiskt att nå ut 

med verksamheten till alla nyanlända invandrare men de som varit i kontakt med 

hälsokommunikatörer tre eller fler gånger hade tillägnat sig mer kunskaper inom 

hälsoområdet, hade bättre tandhälsa och ökat förtroende för den svenska hälso- och 

sjukvården (Löthberg, o.a. 2012). 

Även samverkan kring hälsoproblem och etableringen på arbetsmarknaden är många gånger 

bristande. Ohälsa och behov av rehabilitering identifieras ofta inte av myndigheternas 

handläggare. Ett annat problem är språksvårigheter som kan leda till missförstånd i 

kontakter med sjukvården och myndigheter trots att tolk används. 

Kunskaper om invandrares hälsa är mycket viktiga för att kunna fatta välgrundade 

hälsobeslut och arbeta med hälsofrågor. Riktade insatser som skulle kunna förbättra hälsan 
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och förebygga ohälsa skulle troligen vara mycket kostnadseffektiva ur både samhällets och 

individens perspektiv.  

Anna Tillman drog i sin studie slutsatsen att det behövs utbildning för nyinvandrarde irakier i 

hälsorelaterade ämnen och i hur det svenska hälso- och sjukvårdsarbetet är uppbyggt 

(Tillman och Westerling 2012). En review gjord av Chochrane collaboration visade att 

utbildningsinsatser som kombinerar kost- och motionsråd kan förebygga övervikt (Orozco, 

o.a. 2009). 

 

1.5 Vad görs idag? 

Rätten till högsta uppnåeliga hälsa är inskriven bl.a. i FN:s deklarationer om mänskliga 

rättigheter (The Universal Declarations of Human Rights u.d.).  

En god och jämlik hälsa är ett viktigt mål i den svenska hälsopolitiken. 

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl. (Sveriges riksdag 2008:344) har alla 

nyanlända invandrare rätt till vård som ej kan anstå och rätt till gratis hälsosamtal som 

kombineras med en hälsoundersökning. Trots detta genomgick år 2011 endast cirka 50 

procent av alla asylsökande en hälsoundersökning enligt Sveriges kommuner och landsting 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2012).                                                        

Flera av de asylsökande som deltagit i hälsosamtal har angett symtom på psykisk ohälsa men 

endast en mindre del av dessa har följts upp (Ekblad, J, o.a. 2012). Uppföljande hälsosamtal 

bör göras för att inte riskera att många nyanlända inte kan delta i etableringsåtgärderna pga. 

att de har en nedsatt prestationsförmåga till följd av psykisk ohälsa. 

 

Under 2012 gjorde Sveriges kommuner och landsting en pilotkartläggning av hälso- och 

sjukvårdens utvecklingsmöjligheter i arbetet med nyanlända invandrare. Denna visade att 

det vanligtvis inte fanns någon speciell organisation för att möta nyanländas vårdbehov i de 

landsting som ingick i studien. Vårdenheterna försökte dock på olika sätt anpassa sina 

verksamheter för att tillgodose detta. Man kunde också identifiera fem utvecklingsområden: 

hälsofrämjande insatser, information om hälso- och sjukvård, hälsoundersökningen, 

samordning samt vårdens tillgänglighet och kompetens (Sveriges Kommuner och Landsting 

2012).  

 

 



6 
 

1.6 Self-efficacy och planed behavior 

Vad krävs då för att en individ ska ta till sig den information som ges och eventuellt initiera 

en livsstils förändring? Det finns flera teorier kring detta. De flesta teorier kring 

hälsobeteende inkluderar self-efficacy vilket kan förklaras som en individs upplevda 

självförmåga eller situationsbundna självförtroende. 

Begreppet Self-efficacy utvecklades av social-psykologen Albert Bandura. Enligt Bandura har 

individens self-efficacy betydelse för både prestationsförmåga och kognitiv förmåga 

(Bandura, Self-efficacy 1994). Det finns en generaliserad self-efficacy scale (GSE) vilken är ett 

sätt att få en uppfattning om individens tro på den egna förmågan (Schwarzer och Jerusalem 

1995). En individ med låg self-efficacy undviker ofta svårare uppgifter, anstränger sig mindre 

och ger lättare upp. Hög self-efficacy gynnar analytiskt tänkande och ökar ambitionen att ta 

sig an nya utmaningar. En individs self-efficacy kan vara avgörande för om en 

beteendeförändring kommer genomföras, hur mycket ansträngningar som kommer göras 

och hur mycket motgångar den klarar av. Self-efficacy har både en direkt koppling till 

hälsobeteende och en indirekt koppling genom dess inflytande på mål då individer med hög 

self-efficacy sätter upp mer utmanande mål för sig själva (DeVellis och DeVellis 2000).  

Enligt beteendeteorin Theory of planed behavior (Ajzen 1991) är intentionen den tydligaste 

prediktorn av beteende. 

En annan viktig faktor för hur väl individen tar till sig information om hälsa är 

utbildningsnivån. I en studie såg man att hälsoinformation endast verkade göra skillnad för 

dem med en hög utbildning (Sundell Lecerof, o.a. 2011). Vid insatser för invandrares hälsa 

bör man alltså inte bara fokusera på etnisk eller kulturell bakgrund utan även se till 

individerna och deras utbildningsnivå. 

 

1.7 Hur ser det ut i Uppsala? 

Statistiska centralbyråns rapport Statistik över försörjningshinder och ändamål med 

ekonomiskt bistånd (Redovisning av uppföljning 2010) visade att Uppsala låg över 

riksgenomsnittet när det gällde försörjningshinder, sociala hinder och språkhinder (Athena 

2012). 

Under december 2010 genomförde socialbidragsverksamheten i Uppsala kommun en 

omfattande genomgång av alla ärenden. Detta för att få underlag för utveckling av 

verksamheten.  
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Kartläggningen visade att en oväntat stor grupp kvinnor utmärkte sig. Gemensamt för dessa 

var: 

 Långvarigt behov av försörjningsstöd 

 Utlandsfödda 

 Låg eller ofullständig utbildningsbakgrund 

 Inget förvärvsarbete i Sverige 

 Ej fullföljda SFI-studier (svenska för invandrare) 

 Olika former av hälsoproblem 

 

Många av kvinnorna hade avbrutit sina svenskastudier utan att uppnå godkänd nivå och de 

flesta hade ingen planering för sin framtida sysselsättning. En del studerade fortfarande SFI 

men gjorde mycket få framsteg. För att dessa kvinnor ska kunna närma sig arbetsmarknaden 

behövs troligen alternativa lösningar. Deras svårigheter att klara SFI kunde till viss del 

förklaras av ohälsa, både fysisk och psykisk. Många av kvinnorna kom från patriarkala 

kulturer som inte är förenliga med att kvinnorna förvärvsarbetar och hade liten eller ingen 

erfarenhet från arbetslivet. Det förekom också att kvinnor uppmanades av sina familjer att 

bli sjukskrivna för att kunna vara hemma och sköta familj och hushåll.  

 

1.8 Athena-projektet 

Sommaren 2012 startade ett samarbete mellan Uppsala kommun, arbetsförmedlingen, 

uppsala läns landsting och institutionen för folkhälso och vårdvetenskap vid Uppsala 

universitet, Athena-projektet. 

Syftet med projektet är att Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län via Uppsala 

Universitet och Arbetsförmedlingen ska hitta effektiva samverkansformer och metoder för 

att arbeta med kvinnor med utländsk bakgrund. 

Målsättningen är att hitta alternativa vägar till egen försörjning, hitta sätt att stödja dessa 

kvinnor och att bryta patriarkala mönster samt att öka hälsan och hälsorelaterade 

beteenden hos kvinnorna och deras familjer.  

Det långsiktiga målet är att dessa kvinnor ska bli en aktiv del av det svenska samhället och ta 

sig ur bidragsberoende och utanförskap. 

En viktig del av arbetet är att stärka kvinnornas känsla av att själva kunna påverka sina liv, 

förbättra deras självförtroende och framtidsförhoppningar samt att bryta utanförskapet.  
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Även kunskaper om hälsa och hur de själva kan påverka sin hälsa är betydelsefullt. 

Athena-projektet vänder sig till kvinnor mellan 25-54 år med utländsk bakgrund som under 

minst sex månader uppburit försörjningsstöd. De bedöms ha behov av extra stöd för att 

komma ut i egen försörjning och många upplever psykisk eller fysisk ohälsa. Vissa behöver 

också hjälp med att bryta patriarkala mönster. 

Deltagarna i projektet får möjlighet att delta i utbildning i form av datakurs, språkträning, 

samhällsorienteringskurs, jobbsökaraktiviteter, samarbetsövningar, studiecirklar i hälsa och 

friskvård.  

 

Deltagande i projektet skulle kunna ha många positiva effekter för kvinnornas psykiska och 

fysiska hälsa. Genom att ge kvinnorna kunskaper inom hälsa, friskvård, samhällsorientering, 

datakunskap och språkträning kan man öka deras känsla av samhörighet i det svenska 

samhället och bryta utanförskapet. Om man lyckas öka kvinnornas självförtroende torde 

även känslan av att själva kunna påverka sina liv öka och därmed framtidsförhoppningarna 

öka. Dessa delar är viktiga grunder i en god psykisk hälsa. En god psykisk hälsa kan också leda 

till en förbättrad fysisk hälsa. Förbättrade kunskaper om hälsa och friskvård torde också 

kunna leda till bättre fysisk hälsa på sikt. 

Kvinnornas deltagande i detta projekt skulle även kunna stärka deras sociala nätverk genom 

att de träffar andra kvinnor som befinner sig i samma situation. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att göra en deltidsutvärdering av projektet Athena för att se hur 

deltagande i projektet påverkar kvinnorna. 

Min hypotes är att deltagarna i projektet kommer ha sämre psykisk och fysisk hälsa, ha en 

mer stillasittande fritid och mindre socialt nätverk än befolkningen i övrigt när de påbörjar 

sitt deltagande i projektet.  

Min andra hypotes är att vissa av de gällande punkterna har förbättrats efter att kvinnorna 

deltagit i projektet och att de har förbättrat sin hälsa och förändrat vissa levnadsvanor. 
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2 Material och metoder 

 

2.1 Deltagare 

Den grupp som undersöktes var de två första grupperna som deltog i projektet Athena. 

Projektet riktar sig till kvinnor i åldersgruppen 25-55 år med invandrarbakgrund och pågår 

2012.06.01 - 2014.06.30. Kvinnorna har ett långvarigt behov av försörjningsstöd, låg eller 

ofullständig utbildningsbakgrund och ej fullföljda SFI-studier. Många av dem har också olika 

former av hälsoproblem. Deltagarna väljs ut av socialtjänsten i Uppsala kommun. I november 

2012 startade verksamheten för den första gruppen. Den bestod av 49 personer varav 27 

svarade på enkät 1. 24 av dessa kvinnor svarade även på enkät 2. Grupp 2 startade i maj 

2013 och bestod av 15 personer. I grupp 2 svarade samtliga på enkät 1 och 10 personer 

svarade på enkät 2. Den totala svarsfrekvensen för enkät 1 var 65,6 % och för enkät 2 var 

den 53 %. Andelen som svarat på både enkät 1 och 2 var 36 %. Varför flera av kvinnorna inte 

svarade på enkäterna är inte helt klart. Några tog ett aktivt beslut att inte delta, någon var 

sjuk och ett flertal dök inte upp av okänd anledning. Den yngsta deltagaren var 29 år och den 

äldsta 53 år. De flesta av deltagarna bodde med barn och/eller sambo och hade 1-6 års 

utbildning. Majoriteten kom till Sverige innan 2006 och angav skötsel av hemmet som 

huvudsaklig sysselsättning i hemlandet. Se tabell 1 för närmare redovisning av gruppens 

sammansättning.  

Deltagarna gav informerat samtycke till att delta i studien.  

Tabell 1: Presentation av några av gruppens egenskaper. På frågan om boendesituation 

kunde flera av svarsalternativen anges. 

 n=42 Frekvens Procent 

Boendesituation Bor ensam 5 12,2 
 Bor med sambo 15 36,6 
 Bor med barn 29 70,7 
 Bor med syskon 1 2,4 
 Bor med föräldrar 1 2,4 
 Bor med andra släktingar 1 2,4 
 

 n=42   

Utbildning antal år 0 5 11,9 
 1-6 20 47,6 
 7-9 8 19 
 10-12 8 19 
 >12 1 2,4 
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 n=42   

Sysselsättning hemland Arbetade 9 28,2 
 Studerade 3 9,4 
 Skötte hemmet 18 56,2 
 Arbetslös 1 3,1 
 Annat 1 3,1 
                                                  Missing                                      10 

 n=41 Frekvens Procent 

Ankomstår Sverige 1985-1989 2 4,8 
 1990-1999 13 31,8 
 2000-2005 15 36,6 
 2006- 11 26,8 
 

 n=41   

Åldersgrupp 20-29 2 4,8 
 30-39 9 22 

 40-49 24 58,5 
 50-59 6 14,7 

 

Födelseland Antal 

Afghanistan 1 

Bangladesh 1 
Eritrea 3 
Gambia 1 
Irak 12 
Iran 5 
Jordanien 2 
Kenya 1 
Libanon 2 
Libyen 1 
Palestina 2 
Somalia 3 
F.d. 
Sovjetunionen 

1 

Sri lanka 1 
Thailand 2 
Turkiet 2 
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2.2 Design 

Projektet var en interventionsstudie. Utvärderingen gjordes med en enkätundersökning. En 

jämförelse av deltagarnas hälsa och levnadsvanor samt resultat från Statens 

folkhälsoinstituts årliga nationella folkhälsoenkät genomfördes också. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Deltagarna fick i början och efter avslutat deltagande i projektet svara på en frågeblankett 

utformad av en forskargrupp vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

universitet (se bilaga 1 och 2). De båda frågeblanketterna var till stora delar identiska. Den 

första enkäten bestod av 49 frågor och enkät två bestod av 46 frågor. Många av frågorna 

hade delfrågor. Frågorna handlade om psykiskt och fysiskt välbefinnande, levnadsvanor som 

till exempel kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk och alkoholkonsumtion. Det fanns också frågor 

om sysselsättning, utbildning, tillit, sociala relationer, vårdutnyttjande m.m. I enkät två fanns 

även en utvärdering av de olika aktiviteterna i projektet samt frågor om hur deltagarnas 

hälsa m.m. påverkats av deltagande.  

I samband med ett informationsmöte innan projektstart fick deltagarna muntlig och skriftlig 

information om forskningsprojektet, förfrågan om att delta i det samt samtyckesblankett. 

Datainsamling av enkät 1 skedde i samband med första och i vissa fall andra träffen för 

deltagarnas studiecirkel i hälsa. Insamling av enkät 2 skedde efter fullföljt deltagande i 

projektet. De som inte ville delta i enkätstudien behövde inte komma vid dessa tillfällen. 

Samtliga deltagare fick enkät 1 på svenska med möjlighet till tolk eller språkstöd. Enkät 2 

fanns för grupp två översatt till arabiska, somaliska, tigrinja och sorani.  

 

2.4 Enkätens utformning 

Flera av frågorna i enkäten var väl utprövade och etablerade frågor som används bl.a. av 

Statens folkhälsoinstitut i deras årliga nationella folkhälsoenkät (Statens folkhälsoinstitut 

2012). Andra frågor var konstruerade specifikt för projektet Athena. 

För att mäta generellt psykiskt välbefinnande använde man sig av frågor ur General Health 

Questionnaire (GHQ). Denna skala utvecklades ursprungligen som ett screeninginstrument 

för psykisk ohälsa inom primärvården (Goldberg 1972). Den används ofta för att mäta 

generellt psykiskt välbefinnande och är en av de mest använda i studier. GHQ finns i flera 

versioner, med varierande antal frågor, som besvaras med utgångspunkt från hur den 

svarande känt sig de senaste veckorna. Frågorna kan ge 0-3 poäng där högre poäng innebär 
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mer besvär. Svaren kan sedan bearbetas på olika sätt, jag valde att använda mig av samma 

metod som Statens Folkhälsoinstitut i deras årliga nationella folkhälsoenkät. Svaren 

dikotomiseras så att 0 och 1 kodas som 0, och 2 samt 3 kodas som 1. Resultatet räknas sedan 

ihop och en dikotomiserad totalpoäng sätts. Statens folkhälsoinstitut har satt gränsen för när 

psykisk ohälsa kan misstänkas vid ≥3 av 12 frågor. Frågeblanketterna i Athena-projektet 

hade 11 av de 12 frågor från GHQ som Statens folkhälsoinstitut använder sig av.  

I frågeblanketten fanns också en svensk version av general self-efficacy scale. Den bestod av 

tio frågor och mäter individens tro på den egna förmågan. Varje fråga kan ge 1-4 poäng. 

Poängen räknas ihop och man kan totalt få 10-40 poäng. En hög poängsumma indikerar hög 

self-efficacy. 

 

2.5 Bearbetning 

Materialet har vid bearbetning delats in i tre grupper. Den första gruppen bestod av data 

från samtliga enkät 1 som samlats in. Denna grupp bestod av data från 42 individer. Dessa 

uppgifter har jämförts med data ur nationella folkhälsoenkäten 2012. Grupp två bestod av 

samtliga enkät 2 som samlats in, detta var 34 individer. Grupp tre bestod av data från de 

individer som besvarat både enkät 1 och enkät 2, vilket var 23 personer. Alla deltagare fick 

ett ID-nummer, detta nummer stod skrivet på framsidan av varje enkät. Data från enkät 1 

kunde alltså jämföras länkat med data från enkät 2. Vid jämförelse av Athena deltagarna och 

kvinnor i riket har endast data från åldersgrupperna 30-44 år samt 45-64 år från nationella 

folkhälsoenkäten använts. Åldersgruppen 16-29 år utelämnades på grund av att projektets 

yngsta deltagare var 29 år och dessa var endast två individer.  

 

2.6 Statistik 

Jämförelse mellan resultaten från nationella folkhälsoenkäten och deltagarna i Athena-

projektet utfördes med deskriptiv statistik och chitvå-test. Även data från grupp två 

analyserades med deskriptiv statistik. Grupp tre, där de individuella enkätsvaren innan och 

efter Athena kunde länkas, utvärderades med beroende variabler med hjälp av Wilcoxon 

signed rank test. Nivån för statistisk signifikans sattes till p < 0.05. Alla analyser utfördes i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), V 20.0.0, IBM Corporation, Armonk NY, 

Förenta Staterna. 
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2.7 Etisk prövning                                                                                                                              

Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

 

3 Resultat 

3.1 Athena Vs Nationella folkhälsoenkäten 

Graf 1. En jämförelse av samtliga kvinnor i Athena-projektet som svarat på enkät 1 och kvinnor i riket 

som helhet. 

 

Kvinnorna i Athena saknade i högre grad än kvinnorna i riket emotionellt stöd och tilltro till 

andra människor. På frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, även 

sådana som du inte är personligt bekant med?” Svarade 22 % av kvinnorna i riket som helhet 

nej medan 82,5% av kvinnorna i Athena-projektet svarade nej.                                                                                                                      

Det var vanligare bland deltagare i Athena-projektet att sakna emotionellt stöd än bland 

kvinnor i riket som helhet. Av kvinnorna som besvarade nationella folkhälsoenkäten 2012 

saknade 10 % någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt. Bland kvinnorna i 
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Athena-projektet var denna siffra 23,8 %. Jämfört med kvinnor i riket hade nästan tre gånger 

fler av kvinnorna i Athena nedsatt psykiskt välbefinnande. Nästan dubbelt så många av 

kvinnorna i Athena som dem i riket hade en stillasittande fritid. Det var också nästan tre 

gånger fler av kvinnorna i riket som skattade sin hälsa som bra eller mycket bra jämfört med 

deltagarna i Athena. Över fyra gånger fler deltagare i Athena skattade sin hälsa som dålig 

eller mycket dålig jämfört med kvinnor i riket. Trots sämre självskattad hälsa hade 57,9 % 

avstått från att söka vård de senaste tre månaderna. Bland kvinnor i riket var denna siffra 19 

%. De två vanligaste svaren på varför man avstått söka vård var för Athena-deltagarna: För 

långa väntetider och trodde inte läkarbesök skulle hjälpa. För kvinnor i riket var de två 

vanligaste svaren på frågan: Tidigare negativa erfarenheter av vården och annan orsak. 

Antalet dagligrökare skiljde sig inte från kvinnor i riket men det var mer än fyra gånger så 

många av kvinnorna i Athena som inte drack alkohol jämfört med kvinnor i riket. Samtliga 

resultat förutom det gällande stillasittande fritid och kontakt med sjukvården de senaste 3 

månaderna var statistiskt signifikanta. 

3.2 Förändring i självskattad hälsa 

Graf 2. Svarsfrekvens för de olika alternativen under fråga 10 i enkät 2. 

 

Se graf 2 för en jämförelse av deltagarnas självskattade hälsa före och efter deltagande i projektet. 

Deltagarna fick utifrån frågan hur de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd fem svarsalternativ. Dessa 

var: ”mycket dålig”, ”dålig”, ”varken bra eller dålig”, ”bra” eller ”mycket bra”. En länkad analys visade 

0

2

4

6

8

10

12

14

mycket dålig dålig varken bra eller
dålig

bra mycket bra

Fr
ek

ve
n

s 

Självskattad hälsa 

Före Efter

P=0.071 



15 
 

att nio deltagare hade förbättrat sin självskattade hälsa, tre hade försämrats och elva var 

oförändrade. Förändringen var inte statistiskt signifikant (P=0,071).  

3.3 Psykiskt välbefinnande 

Efter deltagande i Athena-projektet hade 14 av deltagarna fått lägre dikotomiserad total 

poäng i frågorna från GHQ. 5 personer hade fått högre dikotomiserad totalpoäng och 3 var 

oförändrade. Deltagande i ATHENA projektet var signifikant associerat med lägre 

dikotomiserad totalpoäng på frågorna om psykiskt välbefinnande enligt de 11 frågor från 

GHQ12 som besvarades i enkäten (Korr = -2,114, p = 0,035).  

I början av deltagande i projektet var medelvärdet för den dikotomiserade totalpoängen 3,4. 

Efter deltagande var totalpoängen 2,27. 

Innan deltagande uppfyllde 12 personer av de 22 som svarat på frågan både före och efter 

deltagande i projektet kriteriet för nedsatt psykiskt välbefinnande (≥3 poäng).                    

Efter deltagande var det 8 personer som uppfyllde kriteriet.  

 

Graf 3. Fördelning av dikotomiserad totalpoäng före respektive efter deltagande i Athena. X-axeln 

visar antal poäng och Y-axeln visar hur många av deltagarna som har den aktuella poängen. 
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3.4 Self-efficacy                                                                                                                       

I början av deltagande i projektet var medelvärdet på general self-efficacy scale 27,31. Efter 

deltagande hade medelvärdet stigit till 30,95. Det var dock ingen statistiskt signifikant 

förändring. (P=0,711). 

Av de deltagare som gick att länka fick 10 personer en högre poäng, 8 fick lägre poäng och 2 

var oförändrade efter sitt deltagande. Det fanns en tendens att de med en utbildningsnivå 

på 7 år eller mer hade högre self-efficacy men inget statistiskt säkerställt samband.  

 

3.5 Kost 

Graf 4. Svarsfrekvens för alternativen under fråga 16 i enkät 2. 

 

På frågan ”Äter du mat som du tror är bra för din hälsa” hade 12 personer av 21 förflyttat sig 

till höger i skalan, från ”nej och planerar ej att göra det” mot ”ja, har gjort det i mer än 6 

månader” efter deltagande i projektet. 

Två personer hade förflyttats till vänster i skalan och sju förblev oförändrade. Förändringen 

var statistiskt signifikant (Korr -2,719, P=0,007). 
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3.6 Fysisk aktivitet 

Graf 5. Svarsfrekvens för de olika alternativen under fråga 19 i enkät 2. 

 

Frågan löd här: Rör du dig på ett sätt så du blir varm tre gånger i veckan, i minst 30 minuter?        

Av 21 personer hade 10 förflyttat sig till höger i skalan från nej, planerar inte att göra det 

mot ja, har gjort det i mer än 6 månader efter deltagande i Athena. 4 personer hade 

förflyttats till vänster i skalan och 7 förblev oförändrade. Förändringen var ej statistiskt 

signifikant (Korr -1,509, P=0,131). 

 

3.7 Upplevd effekt på hälsan av Athena-projektet 

På frågan hur deltagarnas hälsa påverkats av deltagande i Athena-projektet svarade 25 av 34 

att den blivit bättre. 8 uppgav att den inte förändrats alls och 1 tyckte att den blivit sämre. 
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Studiecirkel i hälsa 

Graf 6. Svarsfrekvens för de 34 deltagare som svarat på enkät 2. 

 

28 personer av de som svarat på enkät 2 hade deltagit i studiecirkeln om hälsa.                     

Av dessa tyckte 20 att de lärt sig mycket nytt om hälsa i studiecirkeln och 8 tyckte att de lärt 

sig lite nytt om hälsa. Ingen hade svarat att de inte lärt sig någonting nytt om hälsa.                                   

24 deltagare tyckte att deras hälsa blivit bättre efter deltagande i studiecirkeln.                       

3 personer tyckte inte att hälsan påverkats alls. 27 personer svarade ja på frågan om de gjort 

något för att förbättra sin hälsa efter deltagande i studiecirkeln. En person svarade nej på 

frågan. På frågan om deltagarna har berättat om det som diskuterades på studiecirkeln för 

någon familjemedlem eller vän svarade 25 personer ja och 3 personer svarade nej.                       

Det fanns även en fråga om någon familjemedlem eller vän gjort något för att förbättra sin 

hälsa pga personens deltagande i studiecirkeln. På denna fråga svarade 6 personer ja och 12 

personer nej. Resterande hade inte svarat på frågan. 

22 av de 34 som besvarat enkät 2 hade börjat umgås på fritiden med någon de träffat via 

Athena. 
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om och hur deltagande i Athena-projektet påverkade 

kvinnorna samt att jämföra Athena-deltagarnas hälsa och levnadsvanor med resultaten från 

nationellla folkhälsoenkäten för kvinnor i riket som helhet. 

De kvinnor som deltagit i Athena-projektet hade i många avseenden en sämre hälsa än 

kvinnor i riket som helhet. De hade en högre grad av nedsatt psykiskt välbefinnande och 

sämre självskattad hälsa. Majoriteten av dem saknade tillit till andra människor och nästan 

en fjärdedel saknade emotionellt stöd. En större andel än kvinnor i riket som helhet hade en 

stillasittande fritid. De hade högre vårdkonsumtion än kvinnorna i riket och sämre 

självskattad hälsa men hade trots det avstått från att söka vård i högre grad än kvinnorna i 

riket. Dessa resultat överensstämmer till stor del med tidigare studier. I Daryanis studie av 

Irakier i Malmö framkom liknande siffror (Daryani 2010). Kvinnorna i Athena skiljde sig dock 

väsentligt från kvinnorna i Daryanis studie på en punkt. Bland deltagarna i Athena uppgav 

82,5% att de saknade tillit till andra människor, detta var 3 gånger så många som kvinnorna i 

riket som helhet. Motsvarande siffra för de Iranska kvinnorna i Daryanis studie var 22 % 

vilket var något lägre än kvinnorna i riket som helhet. Denna stora skillnad skulle eventuellt 

kunna förklaras av att frågan i nationella folkhälsoenkäten löd ”Tycker du att man i 

allmänhet kan lita på de flesta människor?” medan den i frågeformuläret för Athena löd 

”Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, även sådana som du inte är personligt 

bekant med?” Svarsalternativen var i båda fallen ja eller nej. I Daryanis studie var frågan 

utryckt som ett påstående ”Man kan lita på de flesta människor.” Svaren ”håller inte alls 

med ”och ”håller inte med” redovisades där som saknad tillit. En annan möjlig förklaring är 

skillnader i gruppsammansättningen. Det kvinnorna i Daryanis studie hade gemensamt var 

att de kommit till Sverige från Irak 2005-2007 och var 18 år eller äldre. Kvinnorna i Athena 

hade som gemensamma nämnare långvarigt bidragsberoende, ofullständiga SFI-studier 

m.m. Det är möjligt att kvinnorna i Athena-projektet hade svårare att känna tillit på grund av 

att de är en ännu mer socialt utsatt grupp än kvinnorna i Daryanis studie.  
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4.1 Förändringar i självskattad hälsa 

Tre av deltagarna hade en sämre självskattad hälsa efter deltagande i projektet. En förklaring 

skulle kunna vara att de börjat reflektera mer över sin hälsa och situation i allmänhet efter 

deltagande i studiecirklarna. De kan också vara så att de i högre grad kände av och 

begränsades av sin ohälsa när de fick ökade krav på aktivitet. Någon kan också ha drabbats 

av sjukdom. Av 34 kvinnor hade 22 börjat umgås med någon från Athena på sin fritid. Om 

kvinnorna genom sitt deltagande utökar sitt sociala nätverk och får en ökad känsla av 

delaktighet i samhället torde den självskattade hälsan kunna förbättras på sikt. En studie har 

visat att sämre än god självskattad hälsa är tydligt relaterat till svagt socialt kapital 

(Engström, Järleborg och Hallqvist 2005). Studiecirklarna i hälsa och friskvård kan ge 

kvinnorna verktyg och kunskap för att förebygga ohälsa och nyttja de vårdinrättningar som 

finns tillgängliga och därmed leda till en bättre hälsa. Uppföljning gjordes kort tid efter 

deltagande i projektet och det är möjligt att en senare uppföljning skulle ge andra resultat. 

 

4.2 Psykiskt välbefinnande 

På grund av att det bara fanns 11 av 12 frågor från GHQ12 med i frågeformuläret kunde 

resultaten inte jämföras rakt av med andra studier, men resultaten var ändå tydliga. 55 % av 

kvinnorna i Athena hade poäng på 3 eller fler av 11 frågor i början av projektet. Hade det 

funnits en fråga till hade den siffran kanske varit ännu högre. När det kommer till jämförelse 

av GHQ innan och efter deltagande i projektet saknar det betydelse att en fråga fallit bort 

eftersom samma antal frågor användes i enkät 1 och 2. 

Deltagande i Athena-projektet var signifikant kopplat med lägre totalpoäng på GHQ. En 

minskning i poäng tyder på att kvinnornas psykiska välbefinnande hade ökat av deltagande i 

projektet. Under tiden i projektet fick kvinnorna socialt deltagande, fasta rutiner och 

förhoppningsvis betydelsefulla aktiviteter om dagarna. Dessa faktorer är kända för att ha 

positiv inverkan på den psykiska hälsan. Många av kvinnorna hade dessutom utökat sitt 

sociala nätverk genom att börja umgås med andra deltagare i projektet. Det är även möjligt 

att deltagande i projektet gett kvinnorna ökade förhoppningar inför framtiden. Det var efter 

projektet fortfarande en stor andel av kvinnorna som hade 3 poäng eller mer dvs. indikation 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är troligt att en större förändring tar längre tid. Eftersom 
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GHQ avser att mäta det generella psykiska välbefinnandet över de senaste veckorna är det 

en variabel som kan förväntas påverkas relativt fort av insatser som Athena-projektet.  

4.3 Self-efficacy 

Medelvärdet för self-efficacy steg efter deltagande i projektet men skillnaden gick inte att 

säkerställa statistiskt. Antalet deltagare som fått lägre self-efficacy var dessutom nästan lika 

många som dem som fått högre. Möjligen hade vissa av kvinnorna upplevt svårigheter i 

samband med studier och praktik under Athena-projektet vilka fått dem att tvivla en aning 

på sig själva. En persons self-efficacy grundar sig enligt Bandura på fyra informationskällor. 

Dessa är: egna erfarenheter, hur andra människor i omgivningen lyckas med sina uppgifter, 

andras förväntningar på individens kompetens och fysiologiska reaktioner som t.ex. rädsla 

(Bandura, Self-efficacy 1994),(Bandura 1977) 

4.4 Kost 

Innan deltagande i projektet uppgav 4 personer att de inte åt en kost som var bra för hälsan 

eller planerade att göra det inom 6 månader. Efter deltagande svarade samtliga att de 

antingen planerade att äta eller redan åt en kost som var bra för hälsan. Tidigare studier har 

visat att många invandrare har en dålig uppfattning om vad en hälsosam kost består av och 

vilka levnadsvanor som är hälsosamma (Tillman och Westerling 2012). Utifrån frågorna i 

enkäten kan man inte dra någon slutsats om vilken kunskap kvinnorna hade om sambandet 

mellan kost och hälsa. Deltagande i studien verkar dock ha gett dem en vilja att förbättra 

sina kostvanor. Majoriteten uppgav dessutom att de lärt sig mycket nytt om hälsa samt gjort 

något för att förbättra sin hälsa efter deltagandet i Athena. 

4.5 Fysisk aktivitet 

Deltagarna tenderade att gå mot planering av ökad fysisk aktivitet samt utövande av mer 

fysisk aktivitet efter deltagande i projektet men förändringen var inte statistiskt signifikant. 

Då 10 av 23 deltagare hade gått till höger i skalan kan man ändå misstänka att deltagande i 

Athena har påverkat deltagarnas motivation till fysisk aktivitet. Hade svarsfrekvensen varit 

högre hade det gått att uttala sig med större säkerhet om eventuella förändringar. Det var 

endast 2 personer färre här än för frågan om kost som uppgett ett resultat mot positiv 

förändring. 
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4.6 Deltagarnas utvärdering av projektet 

De flesta deltagarna tyckte att Athena-projektet haft en positiv inverkan på deras hälsa. Av 

de som deltagit i studiecirkeln i hälsa svarade majoriteten att de lärt sig mycket nytt om 

hälsa och att de fått bättre hälsa efter sitt deltagande. Alla utom en uppgav dessutom att de 

gjort något för att förbättra sin hälsa. Detta positiva resultat kan till viss del bero på att 

deltagarna helt enkelt ville vara snälla och visa att de uppskattade projektet. Det är möjligt 

att de som är nöjda med projektet i högre utsträckning valde att svara på enkäten efter sitt 

deltagande än de som var missnöjda. Genom att även titta på förändring i självskattad hälsa, 

psykiskt välbefinnande m.m. får man en mer nyanserad bild. Då framförallt GHQ och 

deltagarnas självrapporterade motivation till förbättrad kosthållning hade förbättrats kan 

man anta att Athena-projektet haft en positiv inverkan på studiedeltagarna.  

 4.7 Diskussion kring material och metoder 

Athena-projektet är ett pilotprojekt som nyligen startats upp. Detta var den första 

utvärderingen av projektet och vissa fel och brister i frågematerialet upptäcktes först vid 

registrering av enkäterna. Svarsfrekvensen var förhållandevis låg, 65,6 % på enkät 1 och 53 % 

på enkät 2. Antalet som svarat på både enkät 1 och enkät 2 var ännu lägre, 36 %. Detta kan 

jämföras med nationella folkhälsoenkäten där svarsfrekvensen var 49 % och Daryanis studie 

där den var 50,3%.  

På grund av ett missöde fanns bara 11 av 12 frågor från GHQ12 med i frågeformuläret. Detta 

gör att resultaten inte kan jämföras rakt av med andra studier. Enkät 2 fanns för grupp två 

tillgänglig på somaliska, arabiska, tigrinja och sorani medan den för grupp 1 bara fanns 

tillgänglig på svenska med tillgång till tolk. Det är möjligt att kvinnorna svarade mer 

sanningsenligt på frågorna om de fick fylla i svaren själva på sitt eget språk. De kanske drog 

sig för att ange vissa svarsalternativ med tolk närvarande. Det kan dessutom uppstått 

missförstånd och feltolkningar i översättningen.  

Antalet kvinnor som medverkat i Athena-projektet är såhär långt lågt och resultaten bör 

därför tolkas med viss försiktighet. Man såg en tydlig förändring av medelvärden hos flera av 

frågorna då pre- och post-ATHENA enkäterna utvärderades. Eftersom enbart 23 av 

försökspersonernas enkäter kunde länkas blev flera av resultaten tyvärr ej statistiskt 

signifikanta. Skillnaden mellan signifikans och icke-signifikans visade sig kunna vara 
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avhängigt av enskilda svar. Det är sannolikt att fler signifikanta förändringar skulle kunna 

påvisas med fler deltagare. Athena-projektet kommer fortgå ett tag framöver och om allt går 

enligt planerna kommer det bli fler deltagare och en ny utvärdering kommer göras.  

4.8 Konklusion 

Mycket tyder på att de kvinnor som hittills deltagit i Athena hade en sämre hälsa än 

kvinnorna i riket som helhet. Flera av frågorna som undersöktes pekade på att deltagande i 

Athena-projektet haft en positiv inverkan på kvinnornas hälsa. Det behövs dock fler 

uppföljningar och fler besvarade enkäter innan man kan dra någon säker slutsats av 

projektets inverkan på deltagarna. 
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Så här svarar du på frågorna: 

 

 Markera endast en ruta per fråga om inget annat anges. 
 

 Markera ditt svar med ett kryss inom rutan intill det svarsalternativ som du 
anser är riktigt. 
 

T.ex.  Ja  Nej 

 

 Skulle du fylla i fel och vilja ändra till ett annat svarsalternativ ska du fylla den 
felaktiga rutan helt och sätt krysset i den rätta. 
 

T.ex.        Ja  Nej 

 

 

ENKÄT 1 

Athena 
Version 3 
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Frågor om bakgrund 

1. Vilket år är du född?  

 

År:   

2. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 

 Man 

3. I vilket land är du född?    

 I Sverige  

 I annat land, skriv i rutan:  

4. Vilket år kom du till Sverige?   

 

År:   

5. Vilken person/vilka personer bor du tillsammans med?  

Flera alternativ kan anges. 

 Jag bor ensam 

 Make/maka/sambo/partner 

 Barn 

 Syskon 

 Mamma 

 Pappa 

 Andra släktingar 

 Andra, skriv vilka i rutan: 

6. Vilken skolutbildning har du?   

Högsta avslutade. 

 Ingen 

 1-6 år 

 7-9 år 

 10-12 år 

 Akademisk utbildning (Universitet/högskola) 
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7.  Vad gjorde du den mesta tiden i ditt hemland? 

Välj endast ett alternativ. 

 Arbetade 

 Studerade 

 Skötte hemmet 

 Arbetslös 

 Annat, ange vad i rutan:  

8. 

 

 

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning i Sverige? 

Flera alternativ kan anges. 

 Arbetstränar 

 Arbetssökande 

 Studerar 

 Sjukskriven i mer än 3 månader 

 Varaktig sjuk/aktivitetsersättning 

 Sköter eget hushåll 

 Föräldraledig 

 Yrkesarbetar heltid 

 Yrkesarbetar deltid, ange timmar i vecka: 

 Sköter eget eller delägt företag 

 Annat, skriv i rutan: 

9. Vilken är din nuvarande ekonomiska försörjning?  

Flera alternativ kan anges. 

 Socialbidrag 

 Introduktionsersättning 

 Studiebidrag 

 A-kassa 

 Sjukpenning 

 Sjuk- eller aktivitetsersättning  

 Inkomst genom anställning 

 Inkomst av eget företag 

 Försörjning genom annan familjemedlem 

 Annat, skriv i rutan: 
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Frågor om din hälsa 

 

11. Markera genom att kryssa i en ruta på varje delfråga vilket påstående som 
beskriver ditt hälsotillstånd idag.  

a. Rörlighet 

 Jag går utan svårighet 

 Jag kan gå med viss svårighet 

 Jag är sängliggande 

 b. Hygien 

 Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 

 Jag har vissa problem att tvätta och klä på mig 

 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 

 c. Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och 
fritidsaktiviteter) 

 Jag kan klara av mina huvudsakliga aktiviteter 

 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter 

 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 

 d. Smärtor/besvär 

 Jag har varken smärtor eller besvär 

 Jag har måttliga smärtor eller besvär 

 Jag har svåra smärtor eller besvär 

 e. Oro/nedstämdhet 

 Jag är inte orolig eller nedstämd 

 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 

 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

 

 

Frågor om hur du känt dig de senaste veckorna  

10. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
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12a Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Sämre än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

b. Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt 

c. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

d. Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort 
om dagarna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt 

e. Har du de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

f. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

 

g. Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 



32 
 

 

13. Hur lång är du?  
Svara i hela CM. 

                              CM 

14. Hur mycket väger du?  
Om du är gravid ange hur mycket du vägde innan du blev gravid. 

                              KG 

 

Frågor om sjukvården  

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Sämre än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

h. Har du de senaste veckorna känt att du inte klarar dina problem? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

i. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem? 

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

j. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

k. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste 
veckorna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanlig 

 Mycket mindre än vanligt 
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15. a. Har du under de senaste tre månaderna haft kontakt med sjukvården?  
 

Gäller egna besvär eller sjukdom. 

 Ja 

 Nej                        Gå till fråga 16. 
 

 b. Vilken typ av sjukvård hade du kontakt med vid senaste tillfället?  

 

Flera alternativ kan anges. 

 Vårdcentral 

 Akutmottagning 

 Läkarmottagning på sjukhus 

 Sjukhus (varit inlagd på vårdavdelning)  

 Kurator/Psykolog 

 Dietist 

 Sjukgymnast 

16. a. Har du under de senaste tre månaderna ansett dig vara i behov av läkarvård 
men ändå avstått från att söka vård?   

 Ja 

 Nej                        Gå till fråga 17. 
 

b. Vilken var orsaken/orsakerna till att du inte sökte läkarvård?  

Flera alternativ kan anges. 

 Besvären gick över 

 För långa väntetider 

 Trodde inte läkarbesök skulle hjälpa 

 Svårt att komma fram på telefon 

 Fick inte besökstid snabbt nog 

 Tidigare dåliga erfarenheter av vården 

 Ekonomiska skäl 

 Hade inte tid 

 På grund av språksvårigheter 

 Visste inte var jag skulle vända mig 

 Annan orsak, skriv vilken i rutan: 

Frågor om din tro på dig själv  
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Sätt ett kryss på varje rad. 

 

17. Frågor om din tro på dig själv  

 

Sätt ett kryss på varje rad. 

    

  Stämmer 
inte alls  

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
helt och 

hållet 

a.  Jag lyckas alltid lösa svåra 

problem om jag bara anstränger 

mig tillräckligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Även om någon motarbetar mig 

hittar jag ända utvägar att nå mina 

mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jag har inga svårigheter att hålla 

fast vid mina målsättningar och 

förverkliga mina mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. I oväntade situationer vet jag alltid 
hur jag skall agera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Till och med överraskande 
situationer tror jag mig klara av bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  Tack vare min egen förmåga 
känner jag mig lugn även när jag 
ställs inför svårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  Vad som än händer klarar jag mig 
alltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Vilket problem jag än ställs inför 
kan jag hitta en lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  Om jag ställs inför nya utmaningar 
vet jag hur jag skall ta mig an dem. 
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j.  När problem uppstår kan jag 
vanligtvis hantera dem av egen 
kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor om vad din hälsa beror på 

18. Vilket påstående stämmer bäst för dig? Min hälsa beror till största delen på:  

 Saker som jag kan påverka 

 Saker som jag inte kan påverka 

 Saker som ungefär till lika delar går att påverka respektive inte går att påverka 

 

Frågor om mat och motion  

 

19. Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter?  
Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, 
konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor m m. Det kanske varierar under året men 
försök att ta något slags genomsnitt. 

OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 

20. Hur ofta äter du frukt och bär?  
Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott m m ). Det kanske 
varierar under året men försök att ta något slags genomsnitt. 

OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 

21. Äter du mat som du tror är bra för din hälsa?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 
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 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 

22. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter 
som får dig att bli varm? T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre 
hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera under året men försök ta något 
slags genomsnitt. OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 5 timmar per vecka eller mer 

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

 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

 Högst en timme per vecka 

 Inte alls 

23. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de 
senaste 12 månaderna?  

OBS! Kryssa endast i ett alternativ.  

 
 Stillasittande fritid 

(Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 
promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan.) 

 

 
 Måttlig motion på fritiden 

(Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 
I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, ordinärt 
trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling.) 

 

 
 Måttlig, regelbunden motion på fritiden 

(Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 
tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.) 

 

 
 Regelbunden motion och träning 

(Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 
genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vartdera tillfället varar minst 30 minuter per gång.) 

24. Rör du på dig på ett sätt så att du blir varm tre gånger i veckan, i minst 30 min?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 

Frågor om tobak  
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25. Röker du cigaretter dagligen?  

 
 Ja 

 Nej                  

 

26. Har du slutat röka cigaretter?  

 Nej, jag har aldrig rökt cigaretter dagligen. 

 Nej, och jag planerar INTE att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, jag slutade för MINDRE än 6 månader sedan. 

 Ja, jag slutade för MER än 6 månader sedan. 

 

 

27. Röker du vattenpipa?  
 

 Ja 

 Nej               

 

28. Har du slutat röka vattenpipa?  

 Nej, jag har aldrig rökt vattenpipa. 

 Nej, och jag planerar INTE att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, jag slutade för MINDRE än 6 månader sedan. 

 Ja, jag slutade för MER än 6 månader sedan. 

 

 

 

 

 

Frågor om alkohol  
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Med ”alkohol” menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. 

Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. 

29. Hur ofta dricker du alkohol?   

 Aldrig                   Gå till fråga 33. 

 1 gång i månaden eller mer sällan 

 2-4 gånger/månad 

 2-3 gånger i veckan 

 4 gånger i veckan eller mer 

30. Hur många ”glas” (se exempel) Dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?  

  1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-9 

 10 eller fler 

31. Hur ofta dricker du fyra sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle?  

 Aldrig 

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

32. Har du försökt att minska din alkoholkonsumtion?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 

 

Frågor om behov av stöd  
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33. Skulle du behöva stöd, om du skulle förändra någon av följande vanor? 

Sätt ett kryss på varje rad.  

  Nej, jag skulle klara 
det själv 

Ja, jag skulle behöva 
stöd 

a.  Matvanor   

b.  Motionsvanor   

c.  Tobaksvanor   

d.  Alkoholvanor   

 

Frågor om hälsoinformation 

34. Frågor om hur det är för dig att hitta, förstå och använda information som har 

med hälsa, sjukdomar och sjukvård att göra. 

Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Mycket 
lätt 

Lätt Svårt 
Mycket 
svårt 

Vet 
inte 

a. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

behandlingar för sjukdomar som berör dig? 
     

b. Hur lätt/svårt är det för dig att ta reda på var du 

kan få professionell hjälp när du är sjuk (t.ex. 

läkare, apotekare eller psykolog)? 

     

c. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå vad din läkare 

säger till dig? 
     

d. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå instruktioner 

från läkare eller apotekare om hur du ska ta din 

medicin? 

     

e. Hur lätt/svårt är det för dig att ta ställning till om 

någon mer läkare behöver göra en bedömning? 
     

f. Hur lätt/svårt är det för dig att använda information 

du får av din läkare för att fatta beslut rörande din 

sjukdom? 

     

g. Hur lätt/svårt är det för dig att följa instruktioner 

från läkare eller apotekare? 
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Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Mycket 
lätt 

Lätt Svårt 
Mycket 
svårt 

Vet 
inte 

h. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

hur du ska hantera psykisk ohälsa såsom stress 

och depression? 

     

i. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varningar om 

ohälsosamma levnadsvanor (t.ex. rökning, för lite 

fysisk aktivitet eller för mycket alkohol)? 

     

j. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varför du 

behöver delta i hälsoundersökningar (t.ex. 

mammografi, mätning av blodsocker/blodtryck)?  

     

k. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma om 

information om hälsorisker i media är pålitlig (via 

t.ex. TV och internet)? 

     

l. Hur lätt/svårt är det för dig utifrån information i 

media att ta ställning till hur du kan skydda dig mot 

sjukdomar (t.ex. via tidningar, flygblad och 

internet)? 

     

m. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

aktiviteter som är bra för din psykiska hälsa (t.ex. 

om meditation, träning och promenader)? 

     

n. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå hälsoråd från 

familjemedlemmar eller vänner? 
     

o. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå information i 

media om hur du kan få bättre hälsa (t.ex. från 

internet eller dags- och veckotidningar)? 

     

p. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma vilka av 

dina levnadsvanor som relaterar till din hälsa (t.ex. 

matvanor, motionsvanor och alkoholvanor)? 

     

q. Hur lätta/svårt är det för dig att förstå information 

på livsmedelsförpackningar? 
     

r. Hur lätt/svårt är det för dig att fatta beslut för att 

förbättra din hälsa? 
     

s. Hur lätt/svårt är det för dig att gå med i en 

idrottsförening eller träningsställe om du vill det? 
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35. Frågor om hur det är för dig att ta del av information som har med hälsa, 

sjukdomar och sjukvård att göra. 

Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

a. Tycker du det är svårt att läsa hälsoinformation, för 

att texten är svår att se (även om du har glasögon 

eller linser)? 

     

b. Tycker du det är svårt att förstå ord eller siffror i 

hälsoinformation? 
     

c. Tycker du det är svårt att förstå budskap i 

hälsoinformation? 
     

d. Tycker du det tar lång tid att läsa hälsoinformation?      

e. Händer det att du ber du någon annan person läsa 

och förklara hälsoinformation?      

 

36. Vilken betydelse har språket för att du skall förstå information som har med 

hälsa, sjukdomar och sjukvård att göra? 

 Ingen betydelse 

 Liten betydelse 

 Stor betydelse 
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37. Vad har du gjort för att få information som har med hälsa, sjukdomar och 

sjukvård att göra, de senaste 12 månaderna? 

Flera alternativ kan markeras. 

 Jag har använt... 

 Internet  

 Skriftliga broschyrer om hälsa och sjukdomar  

 Tidningar 

 Sjukvårdsupplysningen (t.ex. ringt 1177 eller vårdguiden) 

Jag har åkt till… 

 Akuten  

 Vårdcentralen 

 Apoteket  

 Biblioteket  

 Andlig mötesplats (t.ex. kyrka eller moské) 

Jag har tagit hjälp av… 

 Lärare i skolan  

 Frivillighets/biståndsorganisation (t.ex. röda korset)  

 Grannar, arbetskamrater eller andra bekanta som är födda i Sverige. 

 Grannar, arbetskamrater eller andra bekanta som också har invandrat till Sverige. 

 Släkt, vänner eller andra personer som bor i mitt hemland. 

Annat… 

 Jag har inte gjort någonting för att få hälsoinformation de senaste 12 månaderna. 

 Jag har gjort något annat, skriv vad i rutan: 
 

 

Frågor om förtroende  

38.  Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, även sådana som du inte 
är personligt bekant med?   

 Ja 

 Nej 
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39. Vilket förtroende har du i allmänhet för följande verksamheter ?  

Sätt ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
litet 

Ganska 
litet 

Ganska 
stort 

Mycket 
stort 

 

a.  Hälso- och sjukvården       

b.  Arbetsförmedlingen      

c. Socialtjänsten      

d. Försäkringskassan      

 

Frågor om sociala relationer och aktiviteter  

40. Hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med vänner, bekanta eller   
      släktingar (som du ej bor med)?   

 
 

 Flera gånger i veckan 
 Någon gång i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång i kvartalet 
 Någon enstaka gång 
 Mer sällan eller aldrig 
 

41. Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?  

 
 

 Ja 
 Nej 
 

42. Hur många människor finns det i din om givning som Du lätt kan be om saker? 

       T.ex. för att få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc.  

 
 

 Ingen 
 1-2 
 3-5 
 6-10 
 11-15 
 Mer än 15 
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43. Hur ofta är Du på möte eller annan aktivitet i någon förening?  

T.ex. fackförening, politisk organisation, idrottsförening, intresseförening, moskéer, 

kyrklig förening. 

 
 Flera gånger i veckan  
 Någon gång i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång i kvartalet 
 Någon enstaka gång 
 Mer sällan eller aldrig 
 

44. Har du deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna?  

 
Kryssa i de aktiviteter du har deltagit i, flera alternativ kan anges. 

 

 Studiecirkel, kurs på din arbetsplats (annan än den i Athena) 
 Studiecirkel, kurs på din fritid (annan än den i Athena) 
 Fackföreningsmöte 
 Annat föreningsmöte 
 Teater, bio 
 Konstutställning 
 Religiös sammankomst 
 Sporttillställning 
 Skrivit insändare i tidning/tidskrift 
 Demonstration av något slag 
 Offentlig tillställning t.ex. nattklubb, danstillställning eller liknande 
 Större släktsammankomst 
 Privat fest hos någon 
 Inget av ovanstående 

 

45.  Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande? 

 
Kryssa i de aktiviteter du har deltagit i, flera alternativ kan anges. 

 

 Deltagit i yrkesförberedande kurs eller utbildning 
 Deltagit i arbetsträning 
 Haft praktik på en arbetsplats 
 Studerat svenska på SFI 
 Deltagit i en kurs i samhällsorientering 
 Deltagit i en studiecirkel i hälsa (annan än den i Athena) 
 Deltagit på en föreläsning eller lektion om hälsa  
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Frågor om framtiden 

46. a. Har du planer på att börja studera? 

 Nej, jag studerar redan.      Gå till fråga 47. 

 Nej, av annan orsak.      Gå till fråga 47. 

 Ja 

 

b. När planerar du att börja studera? 

 Inom tre månader. 

 Om 3-6 månader. 

 Om mer än sex månader. 

 Vet ej. 

 

47. a. Har du planer på att söka praktik på en arbetsplats? 

 Nej, jag har redan en praktikplats.                   Gå till fråga 48. 

 Nej, av annan orsak.                                       Gå till fråga 48. 

 Ja 

 

b. När planerar du att börja söka efter praktik på en arbetsplats? 

 Inom tre månader 

 Om 3-6 månader 

 Om mer än sex månader 

 Vet ej 

 

48. a. Har du planer på att söka jobb? 

 Nej, jag har jobb.                         Gå till fråga 49. 

 Nej, av annan orsak.      Gå till fråga 49. 

 Ja 

b. När planerar du att börja söka jobb? 

 Inom tre månader 

 Om 3-6 månader 

 Om mer än sex månader 

 Vet ej 
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Frågor om hur du svarat  
 

49. Hur har du svarat på frågorna? 

 Jag har själv läst och svarat på frågorna skriftligt.               

 Någon har läst frågorna för mig men jag har själv fyllt i svar på frågorna skriftligt. 

 Någon har läst frågorna för mig och fyllt i mina muntliga svar. 

 

 

Tack för att du tog dig tid svara på frågorna! 
 
Har du frågor och funderingar om studien? Det går bra att maila eller ringa mig. 
Josefin Wångdahl, Uppsala Universitet, 0765-719005, josefin.wangdahl@pubcare.uu.se 
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Så här svarar du på frågorna: 

 

 Markera endast en ruta per fråga om inget annat anges. 
 

 Markera ditt svar med ett kryss inom rutan intill det svarsalternativ som du 
anser är riktigt. 
 

T.ex.  Ja  Nej 

 

 Skulle du fylla i fel och vilja ändra till ett annat svarsalternativ ska du fylla den 
felaktiga rutan helt och sätt krysset i den rätta. 
 

T.ex.        Ja  Nej 

 

 

ENKÄT 2 

Athena 
Version 3 
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Frågor om bakgrund 

2. Vilket år är du född?  

 

År:   

2. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 

 Man 

3. I vilket land är du född?    

 I Sverige  

 I annat land, skriv i rutan:  

4. Vilket år kom du till Sverige?   

 

År:   

5. Vilken person/vilka personer bor du tillsammans med?  

Flera alternativ kan anges. 

 Jag bor ensam 

 Make/maka/sambo/partner 

 Barn 

 Syskon 

 Mamma 

 Pappa 

 Andra släktingar 

 Andra, skriv vilka i rutan: 

6. Vilken skolutbildning har du?   

Högsta avslutade. 

 Ingen 

 1-6 år 

 7-9 år 

 10-12 år 

 Akademisk utbildning (Universitet/högskola) 
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7.  Vad gjorde du den mesta tiden i ditt hemland? 

Välj endast ett alternativ. 

 Arbetade 

 Studerade 

 Skötte hemmet 

 Arbetslös 

 Annat, ange vad i rutan:  

8. 

 

 

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning i Sverige? 

Flera alternativ kan anges. 

 Arbetstränar 

 Arbetssökande 

 Studerar 

 Sjukskriven i mer än 3 månader 

 Varaktig sjuk/aktivitetsersättning 

 Sköter eget hushåll 

 Föräldraledig 

 Yrkesarbetar heltid 

 Yrkesarbetar deltid, ange timmar i vecka: 

 Sköter eget eller delägt företag 

 Annat, skriv i rutan: 

9. Vilken är din nuvarande ekonomiska försörjning?  

Flera alternativ kan anges. 

 Socialbidrag 

 Introduktionsersättning 

 Studiebidrag 

 A-kassa 

 Sjukpenning 

 Sjuk- eller aktivitetsersättning  

 Inkomst genom anställning 

 Inkomst av eget företag 

 Försörjning genom annan familjemedlem 

 Annat, skriv i rutan: 
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Frågor om din hälsa 

Frågor om hur du känt dig de senaste veckorna 

10. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

11a Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Sämre än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

b. Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt 

c. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

d. Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort 
om dagarna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanligt 

 Mycket mindre än vanligt 

e. Har du de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 
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f. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

g. Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? 

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Sämre än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

h. Har du de senaste veckorna känt att du inte klarar dina problem? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

i. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem? 

 Bättre än vanligt 

 Som vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket sämre än vanligt 

j. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? 

 Inte alls 

 Inte mer än vanligt 

 Mer än vanligt 

 Mycket mer än vanligt 

k. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste 
veckorna? 

 Mer än vanligt 

 Som vanligt 

 Mindre än vanlig 

 Mycket mindre än vanligt 
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Frågor om din tro på dig själv  

 

Sätt ett kryss på varje rad. 

12. Frågor om din tro på dig själv  

 

Sätt ett kryss på varje rad. 

    

  Stämmer 
inte alls  

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
helt och 

hållet 

a.  Jag lyckas alltid lösa svåra 

problem om jag bara anstränger 

mig tillräckligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Även om någon motarbetar mig 

hittar jag ända utvägar att nå mina 

mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jag har inga svårigheter att hålla 

fast vid mina målsättningar och 

förverkliga mina mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. I oväntade situationer vet jag alltid 
hur jag skall agera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Till och med överraskande 
situationer tror jag mig klara av bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  Tack vare min egen förmåga 
känner jag mig lugn även när jag 
ställs inför svårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  Vad som än händer klarar jag mig 
alltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Vilket problem jag än ställs inför 
kan jag hitta en lösning. 
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i.  Om jag ställs inför nya utmaningar 
vet jag hur jag skall ta mig an dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.  När problem uppstår kan jag 
vanligtvis hantera dem av egen 
kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor om vad din hälsa beror på 

13. Vilket påstående stämmer bäst för dig? Min hälsa beror till största delen på:  

 Saker som jag kan påverka 

 Saker som jag inte kan påverka 

 Saker som ungefär till lika delar går att påverka respektive inte går att påverka 

 

Frågor om mat och motion  

14. Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter?  
Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, 
konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor m m. Det kanske varierar under året men 
försök att ta något slags genomsnitt. 

OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 

15. Hur ofta äter du frukt och bär?  
Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott m m ). Det kanske 
varierar under året men försök att ta något slags genomsnitt. 

OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 
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16. Äter du mat som du tror är bra för din hälsa?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 

 

 

 

 

17. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter 
som får dig att bli varm? T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre 
hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera under året men försök ta något 
slags genomsnitt. OBS! Kryssa endast i ett alternativ. 

 5 timmar per vecka eller mer 

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

 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

 Högst en timme per vecka 

 Inte alls 

18. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de 
senaste 12 månaderna?  

OBS! Kryssa endast i ett alternativ.  

 

 
 Stillasittande fritid 

(Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 
promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan.) 

 

 
 Måttlig motion på fritiden 

(Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 
I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, ordinärt 
trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling.) 

 

 
 Måttlig, regelbunden motion på fritiden 

(Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 
tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.) 

 

 
 Regelbunden motion och träning 

(Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 
genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vartdera tillfället varar minst 30 minuter per gång.) 
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19. Rör du på dig på ett sätt så att du blir varm tre gånger i veckan, i minst 30 min?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 

 

Frågor om tobak  

20. Röker du cigaretter dagligen?  

 
 Ja 

 Nej                  

 

21. Har du slutat röka cigaretter?  

 Nej, jag har aldrig rökt cigaretter dagligen. 

 Nej, och jag planerar INTE att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, jag slutade för MINDRE än 6 månader sedan. 

 Ja, jag slutade för MER än 6 månader sedan. 

 

 

22. Röker du vattenpipa?  
 

 Ja 

 Nej               

 

23. Har du slutat röka vattenpipa?  

 Nej, jag har aldrig rökt vattenpipa. 

 Nej, och jag planerar INTE att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att sluta inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, jag slutade för MINDRE än 6 månader sedan. 

 Ja, jag slutade för MER än 6 månader sedan. 
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Frågor om alkohol  

 

 
Med ”alkohol” menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. 

Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. 

24. Hur ofta dricker du alkohol?   

 Aldrig                   Gå till fråga 28. 

 1 gång i månaden eller mer sällan 

 2-4 gånger/månad 

 2-3 gånger i veckan 

 4 gånger i veckan eller mer 

25. Hur många ”glas” (se exempel) Dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?  

  1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-9 

 10 eller fler 

26. Hur ofta dricker du fyra sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle?  

 Aldrig 

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

27. Har du försökt att minska din alkoholkonsumtion?  

 Nej, och jag planerar INTE att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 6 månaderna. 

 Nej, men jag planerar att göra det inom de närmaste 30 dagarna. 

 Ja, och det har jag gjort i MINDRE än 6 månader. 

 Ja, och jag har gjort det i MER än 6 månader. 
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Frågor om behov av stöd  

 

28. Skulle du behöva stöd, om du skulle förändra någon av följande vanor? 

Sätt ett kryss på varje rad.  

  Nej, jag skulle klara 
det själv 

Ja, jag skulle behöva 
stöd 

a.  Matvanor   

b.  Motionsvanor   

c.  Tobaksvanor   

d.  Alkoholvanor   

 

 

Frågor om hälsoinformation 

29. Frågor om hur det är för dig att hitta, förstå och använda information som har 

med hälsa, sjukdomar och sjukvård att göra. 

Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Mycket 
lätt 

Lätt Svårt 
Mycket 
svårt 

Vet 
inte 

a. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

behandlingar för sjukdomar som berör dig? 
     

b. Hur lätt/svårt är det för dig att ta reda på var du 

kan få professionell hjälp när du är sjuk (t.ex. 

läkare, apotekare eller psykolog)? 

     

c. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå vad din läkare 

säger till dig? 
     

d. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå instruktioner 

från läkare eller apotekare om hur du ska ta din 

medicin? 

     

e. Hur lätt/svårt är det för dig att ta ställning till om 

någon mer läkare behöver göra en bedömning? 
     

f. Hur lätt/svårt är det för dig att använda information 

du får av din läkare för att fatta beslut rörande din 

sjukdom? 
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g. Hur lätt/svårt är det för dig att följa instruktioner 

från läkare eller apotekare? 
     

Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Mycket 
lätt 

Lätt Svårt 
Mycket 
svårt 

Vet 
inte 

h. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

hur du ska hantera psykisk ohälsa såsom stress 

och depression? 

     

i. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varningar om 

ohälsosamma levnadsvanor (t.ex. rökning, för lite 

fysisk aktivitet eller för mycket alkohol)? 

     

j. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå varför du 

behöver delta i hälsoundersökningar (t.ex. 

mammografi, mätning av blodsocker/blodtryck)?  

     

k. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma om 

information om hälsorisker i media är pålitlig ( via 

t.ex. TV och internet)? 

     

l. Hur lätt/svårt är det för dig utifrån information i 

media att ta ställning till hur du kan skydda dig mot 

sjukdomar (t.ex. via tidningar, flygblad och 

internet)? 

     

m. Hur lätt/svårt är det för dig att hitta information om 

aktiviteter som är bra för din psykiska hälsa (t.ex. 

om meditation, träning och promenader)? 

     

n. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå hälsoråd från 

familjemedlemmar eller vänner? 
     

o. Hur lätt/svårt är det för dig att förstå information i 

media om hur du kan få bättre hälsa (t.ex. från 

internet eller dags- och veckotidningar)? 

     

p. Hur lätt/svårt är det för dig att bedöma vilka av 

dina levnadsvanor som relaterar till din hälsa (t.ex. 

matvanor, motionsvanor och alkoholvanor)? 

     

q. Hur lätta/svårt är det för dig att förstå information 

på livsmedelsförpackningar? 
     

r. Hur lätt/svårt är det för dig att fatta beslut för att 

förbättra din hälsa? 
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s. Hur lätt/svårt är det för dig att gå med i en 

idrottsförening eller träningsställe om du vill det? 
     

 

 

30. Frågor om hur det är för dig att ta del av information som har med hälsa, 

sjukdomar och sjukvård att göra. 

Markera det alternativ på varje rad som stämmer bäst överens med ditt svar. 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

a. Tycker du det är svårt att läsa hälsoinformation, för 

att texten är svår att se (även om du har glasögon 

eller linser)? 

     

b. Tycker du det är svårt att förstå ord eller siffror i 

hälsoinformation? 
     

c. Tycker du det är svårt att förstå budskap i 

hälsoinformation? 
     

d. Tycker du det tar lång tid att läsa hälsoinformation?      

e. Händer det att du ber du någon annan person läsa 

och förklara hälsoinformation?      

 

 

31. Vilken betydelse har språket för att du skall förstå information som har med 

hälsa, sjukdomar och sjukvård att göra? 

 Ingen betydelse 

 Liten betydelse 

 Stor betydelse 
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32. Vad har du gjort för att få information som har med hälsa, sjukdomar och 

sjukvård att göra, de senaste 12 månaderna? 

Flera alternativ kan markeras. 

 Jag har använt... 

 Internet  

 Skriftliga broschyrer om hälsa och sjukdomar  

 Tidningar 

 Sjukvårdsupplysningen (t.ex. ringt 1177 eller vårdguiden) 

Jag har åkt till… 

 Akuten  

 Vårdcentralen 

 Apoteket  

 Biblioteket  

 Andlig mötesplats (t.ex. kyrka eller moské) 

Jag har tagit hjälp av… 

 Lärare i skolan  

 Frivillighets/biståndsorganisation (t.ex. röda korset)  

 Grannar, arbetskamrater eller andra bekanta som är födda i Sverige. 

 Grannar, arbetskamrater eller andra bekanta som också har invandrat till Sverige. 

 Släkt, vänner eller andra personer som bor i mitt hemland. 

Annat… 

 Jag har inte gjort någonting för att få hälsoinformation de senaste 12 månaderna. 

 Jag har gjort något annat, skriv vad i rutan: 
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Frågor om projekt ATHENA  
 

33. Hur länge har du deltagit i projekt ”ATHENA”?  

  Mindre  än en månad 

  1-3 månader 

  4-6 månader 

  7-12 månader 

  Mer än ett år 

 

 

34. Vilka aktiviteter har du deltagit i inom projektet? 

Sätt ett kryss på varje rad. 

    Ja  Nej 
a. Datakurs 

 
     

b. Samhällsorientering/språkträning 
 

     

c. Jobbsökar-aktivitet 
 

     

d. Studiecirkel i hälsa 
 

     

e. Friskvård 
 

     

f. Studiebesök 
 

     

g. Praktik på arbetsplats 
 

     

h. Arbetsträning 
 

     

i. Arbetsmarknadsutbildning      

       

j. Föreläsningar      

 
k. 

 
Arbetsförmågebedömning 

   
 

  
 

 
l. 

 
Arbetspsykiatrisk utredning 

   
 

  
 

 
m. 

 
Stresskurs 
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35. Hur tycker du att aktiviteterna i projektet fungerar?  

Sätt ett kryss på varje rad. 
 

  
 
 

Ej deltagit Mycket 
dåligt 

Dåligt Bra Mycket 
bra 

a. Datakurs 
 

     

b. Samhällsorientering/språkträning 
 

     

c. Jobbsökar-aktivitet 
 

     

d. Studiecirkel i hälsa 
 

     

e. Friskvård 
 

     

f. Studiebesök 
 

     

g. Praktik på arbetsplats 
 

     

h. Arbetsträning 
 

     

i. Arbetsmarknadsutbildning      

       

j. Föreläsningar      

 
k. 

 
Arbetsförmågebedömning 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
l. 

 
Arbetspsykiatrisk utredning 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
m. 

 
Stresskurs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 
 

36. Tror du att du lättare kan få ett arbete, om du deltar i följande aktiviteter?  

Sätt ett kryss på varje rad. 

  
 
 

  Nej Kanske Ja 

a. Datakurs 
 

     

b. Samhällsorientering/språkträning 
 

     

c. Jobbsökaraktivitet 
 

     

d. Studiecirkel i hälsa 
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e. Friskvård 
 

     

f. Studiebesök 
 

     

g. Praktik på arbetsplats 
 

     

h. Arbetsträning 
 

     

i. Arbetsmarknadsutbildning      

       

j. Föreläsningar      

 
k. 

 
Arbetsförmågebedömning 

   
 

 
 

 
 

 
l. 

 
Arbetspsykiatrisk utredning 

   
 

 
 

 
 

 
m. 

 
Stresskurs 

   
 

 
 

 
 

       

 
 

37. Frågor om hur projektet påverkat dig.  

Sätt ett kryss på varje rad. 

   
Den har blivit 

sämre 

 
Inte påverkats 

alls  

 
Den har blivit 

bättre 
       

a. Hur har din svenska påverkats 
av att delta i projektet? 
 

     

b. Hur har din hälsa påverkats av 
att delta i projektet? 
 

     

   
Den har minskat 

 
Inte 

påverkats 
alls 

 
Den har ökat 

     

c. Hur har din möjlighet att få ett jobb 
påverkats av att du deltagit i 
projektet? 
 

   

   
Ingenting 

 
Lite  

 
Mycket 

     

d. Hur mycket har du lärt dig i 
projektet som kan hjälpa dig att få 
ett arbete? 
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Mindre 
motiverad nu än 

tidigare 

Inte 
påverkats 

alls 

Mer motiverad nu 
än tidigare 

     

e. Hur har din motivation att söka ett 
jobb påverkats av att delta i 
projektet? 
 

   

  Ja Nej 
 

f. Har du börjat umgås med någon annan 
deltagare från projektet på din fritid? 
 

  

 
 

38. Motsvarade projektet dina förväntningar?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Motivera gärna ditt svar i rutan: 

 

 

39. Vad i projekt Athena har betytt mest för dig?  

Beskriv i korthet i rutan nedan: 

 
 
 
 
 

 

 
Frågor om deltagande i studiecirkeln i hälsa ”Hälsa för alla”  
 

40. Har du deltagit i studiecirkeln ”Hälsa för alla”?  

 Nej                Gå direkt till fråga 43. 

 Ja, på mitt modersmål 

 Ja, på lätt svenska 

41. Frågor om hur studiecirkeln påverkat dig och andra 
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Sätt ett kryss på varje rad.  

        Ingenting 
 

Lite  Mycket  

a. Hur mycket nytt om hälsa lärde du 
dig genom att delta i studiecirkeln?  

     

   
Den har blivit 

sämre 

 
Inte påverkats 

alls  

 
Den har 

blivit bättre 
       

b. Hur har din hälsa påverkats av 
att delta i studiecirkeln? 
 

     

 
 
 

  
 

Ja Nej 
 

c. Har du gjort något för att förbättra din 
hälsa pågrund av att du deltagit i 
studiecirkeln?  
 

  

d. Har du berättat om det som ni pratade 
om på studiecirkeln med någon 
familjemedlem eller vän?  
 

  

e.  
 

Har någon familjemedlem eller vän gjort 
något för att förbättra sin hälsa pågrund 
av att du deltagit i studiecirkeln?  
 

  

 

42. Hur viktiga var de olika teman som ni pratade om på studiecirkeln i hälsa, för 
dig?  

Sätt ett kryss på varje rad. 

  Inte alls 
viktigt 

Lite 
viktigt 

Viktigt Mycket 
viktigt 

a. Mat 
 

    

b. Motion 
 

    

c. Tobak, alkohol och droger 
 

    

d. Livsstilsförändring 
 

    

e. Sexuell hälsa  
 

    

f. Allergi 
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g. Tandhälsa 
 

    

h. Psykisk hälsa 
 

    

i. Stress och sömn 
 

    

j. Sorg 
 

    

k. Vård och läkemedel 
 

    

 

 
 
Frågor om framtiden  

 

43. a. Har du planer på att börja studera? 

 Nej, jag studerar redan.      Gå till fråga 44. 

 Nej, av annan orsak.      Gå till fråga 44. 

 Ja 

b. När planerar du att börja studera? 

 Inom tre månader. 

 Om 3-6 månader. 

 Om mer än sex månader. 

 Vet ej. 

 

44. a. Har du planer på att söka praktik på en arbetsplats? 

 Nej, jag har redan en praktikplats.                   Gå till fråga 45. 

 Nej, av annan orsak.                                       Gå till fråga 45. 

 Ja 

b. När planerar du att börja söka efter praktik på en arbetsplats? 

 Inom tre månader 

 Om 3-6 månader 

 Om mer än sex månader 

 Vet ej 

 

45. a. Har du planer på att söka jobb? 
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 Nej, jag har jobb.                         Gå till fråga 46. 

 Nej, av annan orsak.      Gå till fråga 46. 

 Ja 

b. När planerar du att börja söka jobb? 

 Inom tre månader 

 Om 3-6 månader 

 Om mer än sex månader 

 Vet ej 

 

 
 
 

Frågor om hur du svarat  
 

46. Hur har du svarat på frågorna? 

 Jag har själv läst och svarat på frågorna skriftligt.               

 Någon har läst frågorna för mig men jag har själv fyllt i svar på frågorna skriftligt. 

 Någon har läst frågorna för mig och fyllt i mina muntliga svar. 

 

 

Tack för att du tog dig tid svara på frågorna! 
 
Har du frågor och funderingar om studien? Det går bra att maila eller ringa mig. 
Josefin Wångdahl, Uppsala Universitet, 0765-719005, josefin.wangdahl@pubcare.uu.se 
 
 

 


