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Sammanfattning 

En lägre grad av upplevd trivsel vid universitet är ett relativt vanligt fenomen bland 

studenter, som kopplas till bland annat psykisk ohälsa, stress och dåliga betyg. Syftet med 

föreliggande studie var att belysa studietrivseln bland olika klasstorlekskategorigrupper som 

uppger sig att vara i genomsnitt extroverta. 

Frågeställningar relevanta för att besvara syftet var: Finns det en skillnad i genomsnittligt 

självskattad studietrivsel mellan olika klasstorlekskategorier? Går det att predicera 

studietrivsel beroende på antalet studiekamrater en student läser tillsammans med? Finns det 

en korrelation mellan studietrivsel och till vilken grad individen har ett stort socialt nätverk? 

Finns det ett positivt samband mellan personlighetsdraget extraversion och storleken på det 

sociala nätverket? 

I studien användes en webb-enkät som deltagarna fick besvara via en länk på Facebook. I 

studien deltog 100 deltagare, varav 66 kvinnor, 32 män och 2 "icke-binär".  Enkäten bestod 

av fyra delar med fyra olika mätinstrument – självskattad studietillfredställelse/studietrivsel 

påståenden användes för att mäta deltagarens upplevda trivsel med sin studiesituation, Socialt 

nätverk (AVSI - Availability of Social Integration Questionnaire) användes för att mäta 

antalet studiekamrater i klassen som deltagaren kände sig ha socialt stöd ifrån i klassen, och 

Extraversionsskalan ifrån (TIPI- The Ten Item Personality Inventory) användes för att mäta 

deltagarens grad av personlighetsdraget extraversion.  

Resultatet visade att studiens stickprov i högre grad hade personlighetsdraget extraversion. 

En ANOVA för oberoende mätningar indikerade att det fanns en signifikant skillnad i 

självskattad studietrivsel mellan klasstorlekarna. Korrelationsanalys indikerade att det fanns 

en koppling mellan studietrivsel och socialt nätverk. Regressionsanalys visade att klasstorlek 

var prediktor för studietrivsel. Endast 7,3 % av variansen i studietrivsel kunde förklaras av 

variansen av prediktor-variabeln klasstorlek, vilket är lite. Studiens resultat indikerar att 

studenter trivs mer i somliga klasstorlekar än i andra. 

 

Nyckelord: Studietrivsel, Klasstorlek, Socialt nätverk, Extraversion 
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Abstract 

A lower degree of experienced satisfaction is a common phenomenon among university 

students and is associated with negative outcomes like mental problems, stress and poor 

grades. The aim of this study was to investigate self-reported study satisfaction amongst 

students in different class size categories, which in average reports themselves as extrovert, at 

different universities across Sweden. The four questions that this study intended to answer 

were: Is there a difference between students' average study satisfaction depending on the 

class size? Can study satisfaction be predicted depending on class size? Is there a correlation 

between study satisfaction and the number of friends that the student perceives he or she have 

in the class? And is there a positive correlation between the personality trait extraversion and 

the number of friends that the student perceives he or she have in his/hers social network? 

The study was a quantitative web -survey that participants answered via Facebook. The study 

involved 100 participants, 66 women and 32 men and 2 "non-binary". The survey was 

composed of three parts consisting of three separate measuring instruments – Study 

satisfaction Questionnaire was used to measure the participants’ sense of study satisfaction, 

Availability of Social Integration Questionnaire (AVSI) measured the participants’ quantity 

of classmates in the class and Ten Item Personality Inventory (TIPI) was used to estimate the 

personality trait extraversion. 

 

The results show a correlation between the personality trait extraversion and social network. 

The regression showed that class size is a predictor for study satisfaction for students. Only 

7,3 % of the variance in study satisfaction could be explained by the variance of the variable 

class size, which is not much.  The study's results show that in some class sizes students feel 

more study satisfaction then in others. 

 

Keywords: Study Satisfaction, Class size, Social network, Extraversion 
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Förord 

Sedan jag började studera på universitet år 2014, har jag läst kurser och alltid undrat hur det 

skulle vara att gå program. Jag har alltid undrat om hur det skulle kännas att vara i en större 

klass: skulle det öka studietrivseln eller minska studietrivseln. Eftersom jag är en extrovert 

person och gillar att interagera med människor så blev jag ställd men även fundersam när jag 

fått höra gång på gång från vänner och bekanta att det inte är speciellt kul att läsa tillsammans 

med många studenter. Därför var det en självklarhet för mig att undersöka detta fenomen 

närmare och ta reda på hur studenter som går i olika stora klasser upplever att de trivs med 

sina studier. 

Först och främst tackar jag er studenter som ställde upp att fylla i enkäten. Utan er hade 

uppsatsen inte varit möjlig. Sedan ges även ett stort tack till de Facebook-administratörer, för 

diverse Facebook-grupper, där enkäten fick publiceras. Slutligen, tack till mina handledare, 

Nina Svensson och Fredrik Hjärthag som konstant visat upp ett kritiskt förhållningssätt till 

min uppsats, och därmed hjälpt mig att förfina uppsatsen. Tack! 
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Inledning 
 

Studenter som blivit antagna till det prestigefyllda läkarprogrammet, tar skada av 

överintaget av studenter och deras studier blir lidande på grund av överintaget 

(Läkartidningen, 2018, 21 mars). Studenter på läkarprogrammet förklarar att de känner oro 

över att klasserna är för stora, och på grund av det höga antalet studenter i klassen innebär det 

att vid varje praktiskt moment måste studenterna vara närvarande, eftersom det finns för få 

ersättningstillfällen. Studenter menar att deras entusiasm till att studera har minskat och 

betygen försämrats på grund av den försämrade studiemiljön. Dessutom har studenter fått 

sitta på golvet under föreläsningar eftersom föreläsningssalarna varit för små. 

Föreläsningssalarna tar max 120 studenter för en klass på 140 studenter.  "Nu får det räcka, 

Snälla" (Läkartidningen, 2018). 

I Läkartidningen lyfts det fram ett nuvarande problem som finns på universitet, 

nämligen låg studietrivseln på grund av klasstorlek. Beattie och Thiele (2016) menar att låg 

studietrivsel är vanligt bland studenter som befinner sig i större klasser. Eftersom majoriteten 

av studenter spenderar en stor del av sina liv i föreläsningssalar där aspekter av miljön har 

visat sig påverka trivseln (Beattie & Thiele, 2016), är det nödvändigt att få insikt i vad som 

har en inverkan på individers studietrivsel.  

Innan människor tar steget ut i arbetslivet väljer många att studera på universitet, 

därför är det nödvändigt att undersöka miljöer där människor tillbringar mycket av sin tid 

såsom i universitetsmiljöer. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) var det 237 864 sökande 

till program och kurser som blev antagna höstterminen år 2017. Statistiska centralbyrån 

(SCB) rapporterar att av de 165 000 behöriga förstahandssökande till de olika 

utbildningsprogrammen, sökte 16 900 till lärarutbildningar hösten 2017, vilket är en 

minskning med 5 procent jämfört med föregående hösttermin. Det är första gången sedan 

2011 som antalet sökande till lärarutbildningar har minskat (SCB 2017). Dessutom finns flera 

studier som argumenterar för den stora betydelsen av att studenter trivs i sin 

undervisningsmiljö (Bond et al., 2007; Flaga, 2006; Klein, Cornell & Konold, 2012; Samdal, 

Wold & Bronis, 1999; Van Petegem, Aelterman, Van Keer & Rosseel, 2008; 

Universitetskanslersämbetet, 2017). Samdal et al. (1999) definierar studietillfredsställelse till 

att vara studentens perception av sin studiemiljö. Begreppet studietillfredställelse definieras 

som att studenten är tillfredsställd med sitt universitet, att studenten känner att deras lärare 

inte kräver för mycket av dem samt att studenten har en god relation till sina studiekamrater 

(Samdal et al., 1999). 
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Under året 2017 har Studenthälsan i Karlstad tagit emot 245 studenter i individuella 

samtal och sammantaget har det genomförts 750 individuella samtal under året 2017. Enligt 

Studenthälsan (2017) är de vanligaste orsakerna som studenten själv hävdar är anledningen 

till besöket: stress, ångest, relationer och studier. Att studenter besöker Studenthälsan i 

Karlstad på grund av exempelvis ångest och studier innebär att studiesituationen inte är 

optimal för minst 203 individer som studerar i Karlstad för nuvarande (Studenthälsan, 2017), 

fler missnöjda tycks finnas runt om i Sverige för att återkoppla till läkartidningen 2018. 

Studenter som besökt Studenthälsan i Karlstad år 2017 är främst från 

lärarprogrammen, civilingenjörsprogrammet, civilekonomprogrammet, PA programmet och 

sjuksköterskeprogrammet vilket kan ha sin förklaring i att dessa program har en majoritet av 

studenterna vid Karlstads universitet. De flesta studentbesöken, år 2017 till Studenthälsan 

Karlstad, har kommit från termin ett och två inom de olika programmen. Detta kan te sig 

naturlig eftersom det uppstår en del stress, oro och osäkerhet under det första året av 

studierna (Studenthälsan, 2017).  

Tidigare forskning antyder att större klasstorlekar har en negativ effekt på individens 

prestationer och välmående (Allen, Bourhis, Burrell & Mabry, 2002; Beattie & Thiele, 2016; 

Funk, 2010; Johnson, 2010). Funck (2010) menar att elever på högstadiet har en starkare 

skoltillhörighet än studenter på universitet på grund av att studenter som läser kurser/program 

har inte samma fasta klasstorlek eller studiekamrater som elever har i traditionella 

högstadieklasser. Dessutom kan de åtaganden som studenten har vid sidan om studierna, samt 

byte av grupper som sker konstant om studenten läser enstaka kurser, ha en inverkan på 

studentens studietrivsel (Funck, 2010). Faktorer som spelar in i helhetsbilden av självskattad 

studietrivsel är även antalet individer som studenten vistas tillsammans med under 

föreläsningarna (Allen et al., 2002; Beattie & Thiele, 2016; Johnson, 2010). Känslan av att 

vara osedd eller socialt isolerad är kopplat till större klasser och kan bli förstärkt när studenter 

befinner sig i större klasser med större antal individer hävdar Costello (2016). Förebyggandet 

av dålig trivsel bör göras omgående. Enligt Läkartidningen (2018), är läkarstudenter på 

Göteborgs universitet inte alls nöjda med sin studiesituation och i huvudsak främst på grund 

av klasstorleken, som studenterna anser är alldeles för stor. Utöver en högre grad av trivsel 

med universitetet, Wheelan (2009) påpekar att grupper som är mindre i storlek också fungerar 

bättre än grupper som är stora till storleken.  

Enligt Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) lyder definitionen av klassens 

storlek på universiteten runt om i Sverige som följer: Små klasstorlek 2-15 studenter, små till 

mellanstora klasser 15-30 studenter. Medelstorklass kategori ett - 30-65 studenter, för mindre 



  Sebastian Hederstedt 
 

  7 
 

universitet. Medelstorklass kategori två - 65-100 studenter, för större universitet såsom 

Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan. Stor klass - fler än hundra studenter.  

Studenter som av olika anledningar inte är helt nöjda med sin universitetsupplevelse 

hoppar av sina utbildningar. Orsaker till att studenter väljer att hoppa av sin utbildning är 

många men Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2017) har med hjälp av teoretiska 

avhoppsmodeller identifierat områden med särskilt stor betydelse för om en student väljer att 

hoppa av eller stanna på en utbildning. UKÄ (2017) har identifierat de fyra största 

anledningarna: intresse, kvaliteten, mål och trivsel. Det är dessa fyra faktorer som påverkar 

om studenter väljer att fortsätta eller hoppa av sina utbildningar.  

Enligt UKÄ (2017) rapport är misstrivsel i utbildningsmiljö en orsak som kan ha 

betydelse för om studenter väljer att hoppa av eller inte. SCB (2017) rapporterar att 237 864 

sökande till program och kurser blev antagna höstterminen år 2017. UKÄ (2017) rapport 

visar att andelen som hoppar av sina påbörjade utbildningar är 20 procent och detta baseras 

på avsaknaden av kursregistrering på programmets kurser. Dessutom är det fler män än 

kvinnor som väljer att hoppa av.  

Huruvida studenter upplever sin universitetsmiljö att vara är alltså viktig. En 

tillfredställande universitetsmiljö är betydande för studenters kommande framtid och 

psykiska välmående (Bond et al., 2007; Klein et al., 2012). Brister i den psykosociala miljön 

orsakar ofta en hög stress hos människor (Kjellberg & Wadman, 2002). UKÄ (2017) fastslår 

att studenter helt enkelt vill ha goda kontakter med andra studenter och med lärare och annan 

akademisk personal. Intresse, kvaliteten, mål och trivsel, alla dessa områden har visat sig 

påverka huruvida en student väljer att stanna kvar på eller att hoppa av en utbildning. Utöver 

dessa skäl finns självklart ett flertal andra både kända och okända faktorer som också 

påverkar beslutet. För att undvika avhopp och säkerställa hög genomströmning bör lärosäten, 

baserat på ovanstående resonemang, bland annat sträva efter hög vetenskaplig och 

pedagogisk kvalitet på utbildningar, men också se till att studenter trivs och i så stor mån som 

möjligt lyckas med sina studier. Att lyckas med det är inte en enkel uppgift, speciellt om 

studenter behöver mycket stöd för att klara utbildningen. Ett gott socialt nätverk har en 

positiv inverkan på studenters allmänna trivsel eftersom det indirekt reducerar stress (Orth–

Gomér, 2003). Att ha ett socialt nätverk, i form av studiekamrater i klassen som kan hjälpa 

till och agera som stöd under exempelvis stressiga tentamensperioder, är en nödvändig 

förutsättning för att studenten ska må bra (Orth–Gomér, 2003).  

Att ha ett socialt nätverk och goda sociala relationer till sina studiekamrater gör att 

studenten känner en känsla av tillhörighet i föreläsningssalen samt i universitet- eller 
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högskolemiljön (Flaga, 2006). Alltså kan storleken på en individs sociala nätverk vara av 

betydelse för hur väl studenten kommer att uppleva att den trivs med sina studier. Antalet 

sociala band i individens sociala nätverk kan indikera om en människa har ett gott socialt 

nätverk eller brist på sociala nätverk (Brugha et al., 2005). I tillägg, individer som rapporterar 

att de känner en stark nära social kontakt med familj, vänner och studiekamrater brukar också 

känna en hög grad av subjektivt välbefinnande såsom livstillfredsställelse, självförtroende 

och positiva känslor (Jose, Ryan & Pryor, 2012). Däremot studenter som inte tar del i att 

socialt interagerar med andra studenter är mer missnöjda än de studenter som tar initiativ till 

sociala interaktioner (Flaga, 2006). Men alla människor har inte ett socialt nätverk till sitt 

förfogande. Studenthälsan i Karlstad (2017) rapporterar att det tredje vanligaste skälet till att 

studenter besöker Studenthälsan är just på grund av relationer och studenter känner sig 

ensamma. Människor som är i störst behov av det har ibland minst tillgång till ett socialt 

nätverk i klassen. En känsla av få sociala relationer kan framkalla en känsla av social 

isolering hos människor som i sin tur kan leda till en högre risk för ohälsa till exempel 

psykisk ohälsa (Brugha et al., 2005). Brugha et al. (2005) menar att ett socialt nätverk 

bestående av tre personer eller mindre predicerar mental ohälsa. Är studenter i riskzonen för 

ohälsa till följd av bristande socialt nätverk i klassammanhang är relevant att undersöka. Ett 

socialt nätverk kan därmed anses som viktigt för människors psykiska och fysiska 

välmående, vilket innebär att det är viktigt för människor att känna att de har vänner, en 

tillhörighet, exempelvis genom att göra något så fundamentalt som att skratta tillsammans 

(Beattie & Thiele, 2016; Bond et al., 2007; Fredrickson, 1998; Lyubomirsky, King & Diener, 

2005). 

Dessutom är studenter som frekvent interagerar med andra medstudenter mer troligt 

att uttrycka en högre tillfredsställelse rörande alla aspekter om den institutionella upplevelsen 

(Astin, 1999; Flaga, 2006; Jose et al., 2012). WHO:s (2018) definition av hälsa är att hälsa 

innebär ett tillstånd av psykiskt, fysiskt samt socialt välbefinnande och inte enbart en frånvaro 

av sjukdomar och andra försvårande tillstånd. Att undersöka om studenter upplever sig att ha 

tillräckligt många betydelsefulla relationer i klassammanhang, som den kan få stöd ifrån är 

eftersträvansvärt, därför att det främja dennes tillfredsställelse och vidare främja dennes 

subjektiva välbefinnande (Flaga, 2006; Jose et al., 2012). 

Knoll och Schwarzer (2002) förklarar att det finns lite forskning beträffande socialt 

stöd relaterat till yngre och medelålders individer. Bond et al. (2007) betonar att individer 

med ett gott socialt nätverk och ett gott engagemang i skolan har större sannolikhet att få det 

bra ställt i kommande år, samt att sannolikheten för mental ohälsa minskar.  Det finns 
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publicerade instrument för att mäta begreppet socialt nätverk (Henderson, Duncan-Jones, 

Byrne, & Scott, 1980; Undén & Orth-Gomér, 1984). 

Det finns individer som kan vara mer benägna att vara sociala än andra (Barrick & 

Mount, 1991; McCrae & Costa, 2010). Personligheten hos individen är som många vet också 

en bidragande faktor till hur många sociala kontakter den kommer uppleva att den har. 

Personligheten är det som gör varje individ unik. Inom personlighetspsykologin studeras 

personlighet utifrån olika grenar, begreppet är personlighetsdrag (trait) där det är den unika 

sammansättningen av personlighetsdrag som bygger personligheten (Parks & Guay, 2009). 

Personligheten är stabil över tid, vilket gör att en individ agerar på ett konsekvent sätt i olika 

situationer och sammanhang utifrån sitt/sina personlighetsdrag exempelvis som känslor 

(Parks & Guay, 2009). Den extroverta personligheten innefattar flera personlighetsdrag, 

exempelvis social kompetens och förmåga att känna positiva känslor såsom lycka och 

tillfredställelse (McCrae & Costa, 1992).  Extraversion, hur utåtriktad individen är, har en 

inverkan på individens välmående (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic, 2009). 

Personer med hög grad av extraversion beskrivs som sociala, pratglada och aktiva. Dessutom 

individer med hög grad av extraversion är associerade att uppleva en högre grad av subjektivt 

välbefinnande (Gomez, Allemand & Grob, 2012), vilket i sin tur har en inverkan på 

individens välmående.  Däremot personer med låg grad av extraversion beskrivs som 

reserverade, tillbakadragna och lugna (McCrae & Costa, 2010). Individer med en extrovert 

personlighet får energi genom att socialisera med andra individer och personer med en 

introvert personlighet återhämtar sin energi genom att undvika att socialisera med andra 

individer (Grimes, 2010). 

Enligt Kanfer, Wanberg och Kantrowitz (2001) är de viktigaste personlighetsdragen 

relaterat till extraversion. Extroverter tycks vara "go-getters" och duktiga på att sälja in sig 

själva till människor (McCrae & Costa, 2003). Det är därför extroverta individer i slutändan 

är de som är mest framgångsrika föreslår Soldz och Vaillant (1999). McCrae och Costa 

(2003) betonar att individer som är extroverta har förutsättningarna som behövs l att skapa 

stora sociala nätverk Att undersöka om klasstorleken har en betydelse för individer som anser 

sig att ha en hög grad av personlighetsdraget extraversion och deras självskattade 

studietrivsel är nödvändigt att utforska.  Detta på grund av att människor som anser sig att 

inte vara sociala möjligtvis mår bättre i mindre klasser. Hypotesen är att studenter som i hög 

grad skattar sig som extrovert också kommer att ha ett tillräckligt stort socialt nätverk, samt 

trivas bättre i stora klasser där de kan socialisera och eventuellt utöka sitt sociala nätverk. Det 

motsatta antas gälla för studenter som anser sig att inte vara extroverta. Institutioner såsom 
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skolor bör lägga mer fokus på vad studenter förväntar sig utav sin studiemiljö snarare än vad 

institutionen tror sig att studenterna förväntar sig (Oldfield & Baron, 2000; Wubbels & 

Brekelmans, 1998). 

För det första är glada individer associerade med framgång och beteenden som 

bygger framgång (Lyubomirsky et al., 2005). För det andra, människor som upplever positiva 

emotioner såsom subjektiv tillfredsställelse i sin omgivning har bättre förutsättningar att 

hantera stress och motgångar samt ett högre emotionellt välbefinnande (Fredrickson, 2003). 

Och för det tredje, individer som trivs med sin studiesituation är mindre troligt att hoppa av 

sin utbildning (UKÄ, 2017). Att få insikt i studenters tillfredsställelse angående sitt 

universitet och deras studiemiljö kan alltså vara eftersträvansvärt eftersom positiva 

emotioner, såsom tillfredställelse, antas förutsäga högt värdesatta utfall exempelvis hälsa, 

rikedom och långt liv, eftersom de hjälper till att bygga upp de resurser som behövs för att nå 

dessa utfall (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels, & Conway, 2009). 

Genom att få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan ha betydelse för 

studenters studietillfredsställelse och som eventuellt kan bidra till fler tillfredsställda 

studenter, kan eventuellt hälsofrämjande verktyg hittas för att förebygga avhopp samt psykisk 

ohälsa. 

Möjligheten till en förbättring inom institutioner som skolor men främst universitet 

finns och kan genomföras. Att undersöka om universitetsmiljön har en relation med 

studenters trivsel ur ett klasstorleksperspektiv, är väsentligt för att skapa en miljö som är 

gynnande för individer, vilket får individer att må bättre och samhällen att bli bättre 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). 

 

Syfte 

Undersökningens övergripande syfte var att utforska klasstorleksaspekten samt att 

utvärdera den genomsnittliga studietrivseln bland olika klasstorlekskategorigrupper. 

 

Frågeställningar  

Finns det en skillnad i självskattad studietrivsel mellan grupperna beroende på 

klasstorlekskategori? Går det att predicera studietrivsel beroende på vilken klasstorlek 

studenten läser i? Finns det ett positivt samband mellan personlighetsdraget extraversion och 
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storleken på det sociala nätverket? Samt finns det en korrelation mellan studietrivsel och till 

vilken grad individen har ett stort socialt nätverk? 

Metod 

Deltagare 

Den urvalsmetod som valdes i enkätundersökningen var ett tillgänglighetsurval. Den 

avsedda populationen var svenska studenter som använder Facebook. Innan webb-enkäten 

publicerades tillfrågades olika Facebook-grupper där studenter var medlemmar, utifall 

enkäten fick publiceras som en länk på deras Facebook-sida. Valet att publicera länken på 

diverse Facebook-grupper motiveras av att via Facebook kunde individer hittas som 

representerar den population som har undersökts, vilket var studenter. För att delta i 

undersökningen var kravet att deltagarna är studenter på ett universitet eller högskola. Målet 

var att införskaffa 100 deltagare för analysen i statistikprogrammet SPSS. Stickprovet bestod 

av 100 deltagare. Av totalt 100 deltagare var 66 kvinnor 32 män och 2 benämnde sig som 

”icke-binär”. Åldersspannet sträckte sig mellan 20 till 90 år och medelåldern bland deltagarna 

var 26 år (SD = 9,85). 

 

Design 

En webb-enkät användes som datainsamlingsmetod för att analysera 100 

respondenter. Urvalsmetoden som användes var ett tillgänglighetsurval. Studien har en 

tvärsnitts-design, vilket innebär att individerna har undersökts en gång. Studien är därmed en 

empirisk studie med en deduktiv ansats som har ett kvantitativt tillvägagångssätt. Studien 

undersökte skillnader mellan klasstorlekar och självskattad studietrivsel. Sedan undersöktes 

sambandet mellan storleken av studentens sociala nätverk och den självskattade 

studietrivseln. Slutligen undersöktes förutspåbarheten av den självskattade studietrivseln 

beroende på vilken klasstorlek studenten befann sig i.  

Datainsamlingsmetod 

I studien användes en webbaserad enkätundersökning som datainsamlingsmetod. För 

att besvara studiens frågeställningar ansågs en enkätundersökning vara den mest lämpliga 

metoden. Valet av att utföra en webb-enkätundersökning som datainsamlingsmetod motiveras 

med Brymans (2011) konkretiserande att enkäter är ett bra tillvägagångssätt för att samla in 

större mängder data snabbt. Anledningen till att det behövs mycket data är för att dels kunna 

dra slutsatser, och dels för att kunna göra generaliseringar. Slutsatser angående stickprovet 



  Sebastian Hederstedt 
 

  12 
 

blir mer trovärdigare ju fler deltagare som deltar i studien. Generaliseringar däremot är när 

slutsatser kan dras angående hela populationen och inte bara stickprovet. Enligt Bryman 

(2011) är enkäter lätt förståeliga och går snabbt att besvara. En ytterligare fördel med enkäter 

är att respondenten är anonym, vilket kan öka ärligheten hos respondenten vid besvarandet av 

enkäten (Bryman, 2011).  Enkäten skapades i det webbaserade enkätverktyget Survey & 

Report. 

Totalt innehöll webb-enkäten ett informationsbrev med villkor och 

samtyckekryssruta, två bakgrundsfrågor samt fyra delar där varje del bestod av ett 

mätinstrument. De fyra mätinstrumenten bestod av totalt 27 påståenden. (Se bilaga 3 för 

komplett enkät). Webb-enkäten stängdes när svarsfrekvensen hade uppnått 103 respondenter, 

vilket medförde att enkäten inte längre var tillgänglig. Webb-enkäten var tillgänglig i 14 

dagar. 

 

Instrument  

Självskattad studietrivsel. För att mäta självskattad studietrivsel användes en 

modifierad version av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997) mätinstrument 

Studietillfredsställelse. Hellgren et al. (1997) baserar sitt mätinstrument på Brayfield och 

Rothe (1951) test som ursprungligen mäter tillfredsställelse på arbetet. Mätinstrumentet 

anpassades till att mäta självskattad tillfredsställelse på kursen/programmet och hade även 

översatts till svenska. Instrumentet bestod av tre påståenden och skattades med Likert-skala 

där en hög poäng speglade hög tillfredsställelse, poängen som används var ett medelvärde av 

samtliga tre påståenden Frågorna var, ”Jag trivs på kursen/programmet som jag går”, ”Jag är 

nöjd med valet av kurs/program” och ”Min kurs/program är tillfredsställande”. Likert-skalan 

varierad från 1-5 där totala poängsättningen på de tre påståendena blev 3-15, min- och 

maxpoäng, och medelläge blir 9 i poäng. Poängsättning hämtad utifrån Brayfield och Rothe 

(1951) vilket Hellgren et al. (1997) baserat sitt test på. En fyra i poäng betraktas som hög 

grad av självskattad studietrivsel. Begreppet självskattad studietrivsel och 

studietillfredställelse innebär samma sak i föreliggande studie. 

Socialt Nätverk (AVSI). Socialt nätverk mättes genom den svenska reliabla 

versionen av Availability of Social Integration (AVSI; Henderson et al., 1980; Undén & 

Orth-Gomér, 1984: Undén & Orth-Gomér, 1989). AVSI är ett validerat och reliabelt 

mätinstrument. Genom att använda socialt nätverk som en bakgrundsvariabel kan resultatet 

analyseras och förklaras. AVSI består av frågor som behandlar individens sociala liv på 
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arbetet. I föreliggande studie har frågorna justerats till att behandla frågor beträffande 

studenters sociala liv på universitetet eller högskolan genom att lägga till orden klasskamrater 

och/eller klassen; Hur många människor med samma intressen som du, känner du och har 

kontakt med i klassen? Hur många människor, som du känner, träffar du eller samtalar du 

med under en vanlig vecka i klassen? Hur många klasskamrater har du som kan komma hem 

till dig när som helst och känna sig hemma, de skulle inte bry sig ifall det var ostädat eller om 

du höll på att äta? Hur många finns det i din familj och bland dina vänner som du kan tala 

öppet med utan att behöva tänka dig för? 

Frågorna som mäter nätverksstöd besvarades genom att kryssa i ett av följande 

flervalsalternativ: (1) Ingen, (2) 1 - 2, (3) 3 - 5, (4) 6 - 10, (5) 11 - 15 eller (6) mer än 15. 

Frågorna mäter hur många människor som individen har en nära relation till. Frågorna 

ställdes både i relation till studiekamrater och i förhållande till privatlivet. Låga poäng 

innebär att individen upplever en låg grad av socialt stöd i klassamanhang. Höga poäng 

innebär att individen upplever hög grad av socialt stöd i klassammanhang. Ett socialt nätverk 

på tre personer eller mindre indikerar en brist på socialt stöd i klassamanhang. Alltså ett 

medelvärde på 2, 5 och mindre indikerar en brist i socialt stöd i klassammanhang. Ett 

medelvärde på 3-4 indikerar på god socialt stöd i klassen. Ett medelvärde på 5 indikerar på ett 

väldigt gott socialt stöd (Gillborg, 2014). Gränsvärdet för socialt stöd är baserat på Gillborg 

(2014) gränsvärden.  

Tillförlitligheten i indexet socialt nätverk (AVSI) har i tidigare studier räknats ut 

genom att summera frågorna i respektive kategori och Cronbach’s alfa låg på 0,71. Å andra 

sidan i föreliggande studie uppmätte AVSI ett Cronbach’s alfa värdet på 0,81, vilket var en 

ökning. 

Extraversion (TIPI).  För att kunna mätta personlighetsdraget extraversion 

användes The ten item personality inventory (TIPI)(Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). De 

fem olika personlighetsdragen i TIPI är; Extraversion (utåtriktad, entusiastisk och motsatsen 

reserverad, tyst); Vänlighet (sympatisk varm och motsatsen kritiskt, grälsjuk); 

Målmedvetenhet (pålitlig, självdisciplinerad och motsatsen rörig, slarvig); Emotionellt stabil 

(lugn, emotionellt stabil och motsatsen ängslig, lätt upprörd); Öppenhet (öppen för nya 

erfarenheter, komplex och motsatsen konventionell, okreativ). Personlighetsdraget 

extraversion och dess motsats var följande; Extraversion (utåtriktad, entusiastisk och 

motsatsen reserverad, tyst). Genom att använda personlighetsdraget extraversion som teori 

kan resultatet analyseras utifrån detta perspektiv. Graden av extraversion kan främja en 

individs hälsa (Furnham et al., 2009). Extraversion kan alltså ha en indirekt inverkan på 
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studentens trivsel beroende på hur stor klass som studenten går i. Genom TIPI mättes 

personlighetsdraget extraversion på en sjugradig likert-skala där deltagarna skulle ange i hur 

hög grad de höll med eller inte höll med om att två motsatta påståenden passade in på deras 

personlighet. Ett påstående kunde exempelvis vara: ”Jag ser mig själv som utåtriktad och 

entusiastisk” med svarsalternativen från (1) ”håller inte alls med” till (7) ”håller med 

fullständigt”. Det motsatta påståendet kunde då exempelvis vara: ”Jag ser mig själv som 

reserverad och tyst” med svarsalternativen från (1) ”håller inte alls med” till (7) ”håller med 

fullständigt” fast värderingen var omvänd för de påståenden som var motsatsen till de 

positiva påståendena. Detta innebar att svarsalternativet (1) ”håller inte alls med” fick värdet 

7 och svarsalternativ (7) ”håller med fullständigt” värderades som 1, i Survey & Report. 

Extraversionsklan användes för att kunna utreda om det fanns en koppling mellan hur pass 

extroverta studenterna tillsammans är i genomsnitt inom de olika grupperna och hur väl de i 

genomsnitt trivs. Extraversion användes som en bakgrundsvariabel för att indikera om 

individer som finner sig mer utåtriktade tenderar att vara mer tillfredsställda med sin 

studiesituation. 

Gosling et al. (2003) har i USA utvecklat normativa värden för TIPI, baserat på 1813 

individer där bägge könen representeras. Det normativa värdet/gränsvärdet på 

personlighetsegenskapen extraversion lyder: (M= 4,44, SD=1,45) (Gosling et al., 2003). 

Extraversionsskalans poängsättning var: (5 + 6)/2 = 5,5 då är individen över genomsnittet i 

extrovert, och 3,5 neråt är introvert. Gosling et al. (2003) redovisar i sin undersökning ett 

Cronbach ’s alfa värde på 0,68 för personlighetsdraget extraversion inom TIPI. 

Klasstorlek. Den dåvarande klasstorleken som studenterna gick i självskattades 

genom ett påstående beståendes av fyra olika klasstorleksalternativ. 

Klasstorleksalternativen/kategorierna var konstruerade utefter Tjänstemännens 

Centralorganisationens (TCO) förslag på möjliga klasstorlekar på kurser/program på 

universitetet i Sverige. Dessa fyra klasstorlekskategorierna var följande: Små klasstorlek 2-15 

studenter, Små till mellanstor klasstorlek 15-30 studenter, medelstor klasstorlek (1) 30-65 

studenter samt medelstor klasstorlek (2) 65-100 studenter. 

I TCO rapporten ligger ett fåtal universitet på en hög procent rörande 

klasstorlekskategorin “stora klasser över hundra studenter” har därför valts att dela in 

kategorin "medelstor" i två separata kategorier. Detta på grund av hänsyn till andra mindre 

universitet som rapporterats att ha klasstorlekar innehållandes 2-30 studenter. TCO rapport 

visade att i Karlstad exempelvis, där tillhör 68 procent av klasserna en klasstorlek mellan 2-

30 studenter. 
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Studenternas grad av studietillfredsställelse, extraversion och socialt nätverk (antalet 

studiekamrater som de känner sig ha ett socialt band med), blev självskattat genom de olika 

mätinstrumenten. 

 

Genomförande 

 För att veta hur enkel enkäten var att begripa genomfördes en pilot av enkäten. 

Enkäten bearbetades tills den ansågs vara korrekt strukturerad och formulerad. Enkäten som 

var webbaserad, lades sedan upp via en extern länk på Facebook. Länken till enkäten lades 

upp på ett flertal olika Facebook-grupper för studenter. Exempel på Facebook-grupper var: 

”Sociologi C i Uppsala (42 medlemmar)”, "Work@Kårhuset i Karlstad (432 medlemmar)” 

och ”Dom kallar oss studenter (16 600 medlemmar)”. Webb-enkäten beräknades att ta cirka 5 

minuter att besvara. När deltagaren hade besvarat alla påståenden visades ett meddelande 

som tackade för dennes medverkan i undersökningen.  

 

Databearbetning 

Först konstruerades en enkät i enkätverktyget Survey & Report. Sedan när enkäten 

hade strukturerats färdigt i Survey & Report och godkänts av handledarna var enkäten redo 

för distribution. All rådata exporterades från Survey & Report direkt till SPSS för 

analysering. Med hjälp av SPSS genomfördes en envägs oberoende ANOVA, klasstorlek som 

oberoende variabel och självskattad studietrivsel som beroende variabel. Därefter 

genomfördes korrelationsanalyser för samtliga index. Slutligen genomfördes en multipel 

regressionsanalys, klasstorlek som oberoende variabel och självskattad studietrivsel som 

beroende variabel. Dessutom framställdes deskriptiv statistik samt Cronbach 's alfa för 

samtliga index. En regressionsanalys var givande för att besvara frågeställningen därför att en 

sådan analys gör det möjligt att predicera. Den oberoende variabeln klasstorlek var på 

ordinalskalenivå, vilket innebar att kategorierna i variabeln rangordnades. Genom att gå in på 

“Transform” I SPSS omkodades variabeln klasstorlek. Variabeln klasstorlek omkodades 

därför att en av kategorierna, gruppen “(100 och fler)” i variabeln klasstorlek, hade för få 

deltagare i sin grupp och därför exkluderades från analysen.  

Först och främst kontrollerades med hjälp av SPSS att inga individer i stickprovet 

hade mätts flera gånger. För att kontrollera att datamaterialet var normalfördelat genomfördes 

ett histogram med normalfördelningskurva och från kurvan kunde utläsas att vissa av 

variablerna var normalfördelade och andra snedvrida. Snedfördelning: självskattad 
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studietrivsel (-1,71), socialt nätverk (0,428), extraversion (-0,43) och klasstorlek (0,13). 

Enligt Borg & Westerlund (2012) finns det inga perfekta normalfördelningar. Enligt Borg 

och Westerlund (2012) betraktas data som normalfördelad när ”skewness” = 0. Vid ± 0,5 

anses datamängden vara något snedvridet, vid ± 1 är den ganska snedvridet och till sist, vid ± 

2 är den kraftigt snedvridet (Borg & Westerlund, 2012). Eftersom Borg och Westerlund 

(2012) påpekar att det går bra att ha en skewness = 3 utan att riskera att det begåtts ett typ I-

fel ansågs villkoret gällande normalfördelade variabler uppfyllt för de variabler som 

användes. Deltagarna fördelades utefter vilken klasstorlek som deltagaren kryssat i att den 

gick i. Deltagarna fördelades in i fyra grupper: klasstorlek – antal studiekamrater 2-15, 

klasstorlek – antal studiekamrater 15-30, medelstor klasstorlek kategori 1 – antal 

studiekamrater 30-65, medelstor klasstorlek kategori 2 – antal studiekamrater 65-100.   

Sedan, för att testa om kravet rörande homogena populationsvarianser 

(homoscedasticitet) uppfylldes, genomfördes Levene’s homogenity test. Levene’s homogenity 

test visade att kravet om homogena populationsvarianser uppfylldes inte. Levene’s test blev 

signifikant (p < 0,05). Eftersom Levene’s test blev signifikant genomfördes ett Brown-

Forsythe test. Anledningen till att genomföra ett Brown-Forsythe test är därför att enligt 

Tomarken och Serlin (1986), är den mer robust när det inte råder lika medelvärden mellan 

grupperna.  Brown-Forsythe använder gruppers avvikelse från medianen istället för 

avvikelsen från medelvärdet som Levene’s test utgår ifrån. Anledningen till att Brown-

Forsythe testet användes var på grund av att den är mer robust och det innebär att Brown-

Forsythe testet är mindre sannolikt att rapportera ett inkorrekt resultat om kravet för 

homoscedasticitet inte har uppfyllts. En envägs oberoende ANOVA med Brown-Forsythe 

varianstestet genomfördes för den oberoende variabeln klasstorlek och den beroende 

variabeln självskattad studietrivsel. Resultatet av variansanalysen med Brown-Forsythe test 

visade en signifikant effekt av klasstorlek på studietrivsel. Alltså fanns det en signifikant 

skillnad i självskattad studietrivsel mellan klasstorlekarna.  Brown – Forsythe varianstest 

användes därför att den skyddar alfa – nivån och minskar risken för typ I fel (Tomarken & 

Serlin, 1986).  Slutligen, för att undersöka mellan vilka klasstorlekar som det rådde en 

skillnad mellan i självskattad studietrivsel genomfördes en Games-Howell Post Hoc test. 

Games-Howell Post Hoc test genomfördes baserat på Field (2013) rekommendation att om 

populationsvariansen inte är homogen ska Games-Howell Post Hoc test användas. 

För att testa ifall de undersökta variablerna hade något samband med varandra 

genomfördes en korrelationsanalys. I samtliga korrelationer användes Pearsons parametriska 

korrelationstest. Valet av Pearsons korrelationstest baserades utifrån Borg och Westerlund 
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(2012) rekommendationer att ett Pearsons test är mer finkänsligt för att upptäcka 

korrelationer än andra korrelationstest. Om variablerna sinsemellan korrelerar starkt med 

varandra har datamängden multikollinearitet hävdar (Borg & Westerlund, 2012), vilket kan 

minska tillförlitligheten i resultatet. För att kontrollera för hur starkt variablerna samvarierar 

sinsemellan genomfördes därmed Pearsonskorrelationsanalyser (se tabell 2). Cohens riktlinjer 

för vad en stark korrelation är r = 0,50 (Borg & Westerlund, 2012), ingen av studiens 

variabler korrelerade starkt och därför fanns ingen multikollinearitet i datamängden. 

För att en regressionsanalys skall kunna genomföras, bör korrelationen mellan 

prediktorvariabeln och beroende variabeln vara tillräckligt stark och korrelationen linjärt 

(Borg & Westerlund, 2011). En multipel linjär regressionsanalys genomfördes på de 

korrelationer som visade sig signifikanta, vilket Borg och Westerlund (2012) menade är ett av 

villkoren för att analysera data genom en regression. Genom regressionsanalyser ges 

möjligheten att göra förutsägelser på en beroende variabel utifrån flera prediktorer (Borg & 

Westerlund, 2012). En regression visar hur variationen i beroende variabel kan förklaras av 

variansen i prediktorerna (Borg & Westerlund, 2012). Ett av villkoren för att bearbeta data 

med en regressionsanalys är att den oberoende variabeln är på intervall- eller kvotnivå (Borg 

& Westerlund, 2012). Den oberoende variabeln klasstorlek här kallad prediktor-variabel, 

konstruerades till ett index i SPSS och var på intervall- eller kvotnivå, vilket uppfyllde 

villkoret och gjorde det möjligt att fortsätta med regressionsanalysen. 

Ett ytterligare villkor för regression som Borg och Westerlund (2012) lyfte fram 

gäller approximativt normalfördelade residualer, vilket i studien innebar att värdena för 

beroende variabeln självskattad studietrivsel bör vara normalfördelade för varje värde för 

prediktor-variabeln klasstorlek. Genom en Histogram över residualerna, scatterplot och 

residual statistik bekräftades att villkoren uppfylls för en multipel linjär regression En Normal 

P-P plot över residualerna visade att det fanns avvikelser, men det ansågs inte vara tillräckligt 

avvikande för att kunna påstå heteroscedasticitet. I den multipla regressionsanalys användes 

”stepwise”-metoden eftersom då letar SPSS endast efter statistiskt signifikanta oberoende 

variabler till skillnad från ”enter”-metoden vilket analyserar alla variabler oavsett signifikans. 

Eftersom det eftersträvades att endast kontrollera de bidragande faktorerna till den multipla 

regressions ekvation valdes därför stepwise metoden. Vid den multipla analysen blev endast 

ett steg signifikant och det var klasstorlek som en prediktor på självskattad studietrivsel. 
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Bortfall 

Det var 103 enkäter som ifylldes, men 3 av dessa kunde inte användas. Eftersom en 

av klasstorlekskategorierna, närmare bestämt kategorin ("100 och fler"), hade ett avsevärt 

mindre antal deltagare än de andra kategorierna, togs därför klasskategorin "100 och fler" 

bort från analysen. Klasstorlekskategorin ”100 och fler” hade endast 3 deltagare vilket 

riskerade analysen på så sätt att villkoren för en homogen populations varians inte uppfylldes, 

därför uteslöts denna kategori. Dessa tre deltagare räknas som internt bortfall. Enstaka 

systematiska bortfall ersattes med stickprovets totala medelvärde för de specifika svaren, på 

grund av att medelvärdet inte representerar extremvärden som kan ha en påverkan på 

resultatet i stort. Eftersom denna kategori exkluderades har tillförlitligheten till resultatet 

bevarats. 

Reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att alla delar i ett mätinstrument ska mäta samma begrepp, 

att instrumentet verkligen mäter det den är tänkt att mäta (Borg & Westerlund, 2012). 

Tillförlitligheten för mätinstrumenten i enkäten bevaras därför att samtliga mätinstrument har 

visat på höga Cronbach ’s alfa värden.  Enligt Brace, Kemp och Snelgar (2012) bör ett 

mätinstrument inneha en Cronbach ’s över 0,7 för att kunna säkerställa den interna validiteten. 

För att säkerhetsställa den interna validiteten för den aktuella undersökningen framtogs 

Cronbach ’s alfa värden i SPSS. Cronbach ’s alfa är ett värde som kan variera mellan 0 och 1, 

där högre värde betyder högre reliabilitet. Ett värde som ligger på a 0,7 och uppåt indikerar 

att indexet är tillräckligt bra. Borg och Westerlund (2012) rekommenderar att i en enkel linjär 

regressionsanalys ska Cronbach ’s alfa testas. 

För att bevara tillförlitligheten i resultatet genomfördes ett Brown – Forsythe 

varianstest. Borg och Westerlund (2012) poängterar att även fast stickprovet avviker från 

normalfördelningen är resultatet från envägs oberoende ANOVA tillförlitliga. Eftersom 

stickprovet var stort (N =100), dessutom att ett Brown – Forsythe varianstest genomfördes 

anses reliabiliteten säkerställd i föreliggande studie. 

Cronbach ’s alfa testades för samtliga index för att utreda om frågorna 

överensstämde med varandra, och dessutom om indexen är tillförlitliga. Cronbach ’s alfa 

värdet på variabeln extraversion blev 0,69. Cronbach ’s alfa värdet på självskattad 

studietrivsel blev 0,9. Cronbach ’s alfa värdet på socialt nätverk blev 0,81. 

Gosling et al. (2003) visar i deras undersökning ett Cronbach ’s alfa värde för varje 

personlighetsdrag inom TIPI, extraversion fick alfa värdet (0,68). Endast dimensionen 
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extraversion har använts i analysen, dock var alla fem dimensioner med. Reliabiliteten för 

indexet extraversion har bevarats eftersom instrumentet fick i undersökningen Cronbach ’s alfa 

värdet 0,69 och i Gosling et al. (2003) fick samma instrument Cronbach ’s alfa värdet 0,68. 

Cronbach’s alfa värdet i indexet extraversion ligger under alfa värdet 0,70 vilket bör erhållas 

för att indexet ska anses vara tillräckligt tillförlitligt. TIPI och dimensionen extraversion är 

välbeprövat och anses vara ett tillförlitligt samt trovärdigt mätinstrument, därmed bevaras 

reliabiliteten i studien. 

Validitet 

Validitet handlar om hur trovärdigt ett mätinstrument är, att instrumentet verkligen 

mäter det den är konstruerat att mäta (Howitt & Cramer, 2014). För att få en hög 

begreppsvaliditet ska forskaren ha operationaliserat begreppen väl menar Borg och 

Westerlund (2012). Mätinstrumenten som användes i studien har modifierats och är inte 

använda i sina originalversioner. Därför kan inget uttalande göras om hur god 

begreppsvaliditeten är, eftersom begreppet självskattad studietrivsel samt AVSI har anpassats 

efter föreliggande studie. Men, eftersom begrepp adderas till redan valida mätinstrument där 

påståenden berörande arbetstrivsel ändrades till att beröra studietrivsel, finns det möjlighet att 

begreppsvaliditeten i de modifierade mätinstrumenten troligtvis är starkare än ett helt fiktivt 

mätinstrument. Dessutom visade de båda indexen sig vara över godkänt chronbach’s alfanivå. 

AVSI, Studietillfredsställelse och Extraversion skalan är välbeprövade mätinstrument och 

därför kan anses som tillförlitliga mätinstrument att använda för att mäta antalet sociala 

relationer, studietrivsel samt personlighetsdraget extraversion. 

Intern validitet rör sig om hur säker forskare kan vara att den oberoende variabeln 

verkligen har en effekt på den beroende variabeln och att det inte är någon bakomliggande 

variabel som har haft en påverkan på resultatet. För att ta hänsyn till den interna validiteten 

har det genomförts korrelationsanalyser, envägs oberoende variansanalys samt en multipel 

regressionsanalys. För att vara mer försiktig vilket resultat som har erhållits användes 

adjusted R square (adj. R2) och standardiserade beta i resultatredovisningen. Anledning till 

att Adjusted R square presenteras är på grund av att ju fler variabler som används, desto 

mindre blir Adjusted R square. Adjusted R square är mer tillförlitlig och noggrann i sin 

redovisning av den förklarade variationen. Den ekologiska validiteten i studien var tveksam 

eftersom fenomenet studietrivsel inte mättes i verkligheten, utan mättes genom medvetna 

bedömningar från respondenterna. Dessutom går det inte heller att uttala sig om under vilka 
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typer av omständigheter eller miljöer som respondenterna befann sig i vid ifyllandet av webb-

enkäten. 

Det fina med en multipel regressionsanalys är att det ger forskare möjligheten att 

kontrollera för variablerna som använts, även kallat kontrollvariabler. Kontrollvariabler som 

möjligen kan ha en inverkan på den beroende variabeln och därmed kontrolleras det att inte 

någon av de variabler som fanns med i studien har haft en påverkan på resultatet, därav är den 

interna validiteten god i studien. 

Borg och Westerlund (2012) menar att om ett liknande resultat kan erhållas oavsett i 

vilken miljö deltagaren befinner sig i, stärker det den externa validiteten i en undersökning.  

Eftersom stickprovet bestod av studenter mellan 20 till 90 år som läser på universitet eller 

högskolor runt om i Sverige är det generaliserbart till studenter i andra delar av Sverige. 

Däremot är det osäkert att generalisera resultatet till internationella universitet och speciellt 

utanför Sverige. Webb-enkäten som strukturerades behöver utvecklas och testas ytterligare i 

ett svenskt sammanhang för att kunna säkra framtida jämförelser mellan olika klasstorlekar. 

Vidare är det nödvändigt att frågeformuläret översätts från svenska till andra språk för att 

kunna göra jämförelser och utvärderingar på internationella universitet. 

 

Etik 

När en forskare genomför undersökningar är det nödvändigt att forskaren tar hänsyn 

till flertal etiska aspekter eftersom etiken åskådliggör värdegrunden samt de premisser som 

utnyttjas i det vetenskapliga arbetet. Det vetenskapliga rådet (2017) redogör i sin bok ”God 

forskningssed” etiska överväganden och riktlinjer som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa 

grundläggande krav är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet och 

nyttjandekravet se Vetenskapsrådet (2017). 

Innan undersökningen konstruerades ett etiskt protokoll för att utvärdera nyttan med 

undersökningen men även för att ta hänsyn till eventuella risker berörande deltagarnas 

välmående (Bilaga 1). Syftet formulerades på ett sätt som var begripligt för deltagarna, utan 

att influera deltagarnas beteende. Deltagarna fick ett informationsbrev som gavs ut till varje 

deltagare. Deltagarna läste förhoppningsvis igenom brevet och gav sitt samtycke genom att 

kryssa i samtycke-boxen, innan de svarade på frågeformuläret, (se bilaga 2). Om deltagaren 

inte kryssade i rutan för samtycke användes inte just det frågeformuläret i analysen. Detta går 

i enlighet med vetenskapliga rådets informationskrav. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2017) säger samtyckekravet, vilket är det vetenskapliga 

rådets andra krav, att deltagare ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. Dessutom 

måste forskaren informera att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien, 

vilket deltagarna fick veta via informationsbrevet, Vetenskapsrådet (2017), se bilaga 2. 

Deltagare får inte pressas eller tvingas till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vid 

kontakt med deltagarna förklarades att dem när som helst kan välja att avstå fortsatt 

deltagande i undersökningen, se bilaga 2. Deltagarna fick kryssa i en ruta, där de gav sitt 

samtycke till att ingå i resultatet och även vara del av forskningen, detta i enlighet med 

samtyckekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att information och personuppgifter behandlas 

diskret samt att obehöriga inte har tillgång till den informationen som deltagarna ger se 

Vetenskapsrådet (2017). Det vetenskapliga rådets tredje krav, konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att deltagarnas uppgifter behålls hemligt och är anonyma, vilket innebär 

deltagarna inte har nämnts med namn. Deltagarna uppmanades till att inte skriva sina namn 

på frågeformuläret. 

Nyttjandekravet betyder att information som införskaffas i studien endast får 

användas i forskningsändamål och inte i andra sammanhang se (Vetenskapsrådet, 2017).  

Deltagarna fick veta, genom ett informationsbrev som fanns infogat överst på Internetsidan, 

att all data förstörs efteråt dessutom att endast lärare samt medkursare skulle få se studien. 

Svaren raderades efter det att studien fick godkänt och analyserna var klara. I 

informationsbrevet stod det också att respondenterna skulle få ta del av den färdiga uppsatsen 

och deras svar endast skulle användas i forskningssyfte, detta i enlighet med sista kravet, krav 

nummer fyra, nyttjandekravet. 

Deltagarna fick även mitt mobilnummer och e-postadress utifall de har/hade några 

frågor eller funderingar. 

Resultat 

Deskriptiv statistik för variabeln extraversion visade att deltagarna skattade sig i 

genomsnitt att ha en högre grad av personlighetsdraget extraversion. Normvärdet för 

extraversion var 4,44. (se tabell 1). Grupperna skiljer sig åt med avseende på extraversion 

samt socialt nätverk vilket kan förklara huvudresultatet. 

_______________________ 

Tabell 1 här 

_______________________ 
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Finns det en skillnad i självskattad studietrivsel mellan grupperna beroende på 

Klasstorlekskategori? 

En oberoende variansanalys visade att det fanns en statistisk skillnad mellan de olika 

grupperna av klasstorlekar i självskattad studietrivsel [F (3, 60) = 6,603, p < 0,001]. För att kunna 

uppskatta var de signifikanta skillnaderna mellan medelvärdena fanns utfördes multipla 

jämförelser med Games-Howell test, vilket är lämpligt när homogena populationsvarianser 

inte kan antas. I linje med den envägs oberoende ANOVAN: n, visade post hoc testet att 

studenter som läser på svenska universitet och högskolor i en klasstorlek med 2-15 

studiekamrater (M = 3,65, p < 0,008) skattade signifikant lägre självskattad studietrivsel än 

studenter i klasstorleken med 15-30 studiekamrater (M = 4,55 p < 0,008). Studenter som läser 

i en klasstorlek med 65-100 studiekamrater (M = 4,43 p < 0,040) skattade sig signifikant 

högre rörande den självskattade studietrivseln än de i klasstorleken 2-15 (M = 3,65, p < 

0,040) (se tabell 1). Studenter på svenska universitet som läser i en klasstorlek på 15-30 och 

klasstorlek med 65-100 studiekamrater skattar sig alltså i högre grad sig som mer 

tillfredsställda med sina studier än studenter som går i en klasstorlek på 2-15 studiekamrater. 

(se tabell 1). 

 

Finns det en korrelation mellan studietrivsel och till vilken grad individen har ett stort 

socialt nätverk? 

Pearsons korrelationsanalyser visade på ett statistiskt signifikant svagt positivt 

samband mellan studietrivsel och socialt nätverk (r = 0,229, p < 0,05), (se tabell 2). 

Korrelationsanalysen fann även en signifikant positiv koppling mellan klasstorlek och 

studietrivsel, (se tabell 2).  

 

Finns det ett positivt samband mellan personlighetsdraget extraversion och storleken på 

det sociala nätverket? 

Pearsons korrelationsanalyser indikerade på att det fanns ett statistiskt signifikant 

svagt positivt samband mellan extraversion och socialt nätverk (r = 0,279, p < 0,05), (se 

tabell 2).  

_______________________ 

Tabell 2 här 

_______________________ 



  Sebastian Hederstedt 
 

  23 
 

 

Går det att predicera studietrivsel beroende på vilken klasstorlek studenten läser i? 

För att besvara frågeställningen genomfördes en multipel regressionsanalys (se 

tabell 3). Den beroende variabeln var självskattade studietrivsel och prediktor-variablerna var 

klasstorlek, socialt nätverk samt extraversion. Klasstorlek (β=0,287, t = 2,971, p < 0,01) var 

en statistisk signifikant prediktor på den beroende variabeln självskattad studietrivsel. 

ANOVA visade att regressionsmodellen var signifikant [F (1,98) = 8,826, p < 0,005]. I tabell 

3 syns att för varje ett steg upp i klasstorlek, från exempelvis 2-15 studiekamrater till 15-30 

studiekamrater, då kan det förväntas en ökning i skattningen av studenters självskattade 

studietrivsel med 0,287 poäng på den beroende variabeln självskattad studietrivsel. Alltså 

ökar den självskattade studietrivseln hos studenter när de får fler studiekamrater och resultatet 

kan generaliseras från stickprovet till att gälla populationen studenter som använder 

Facebook överlag.  Regressionsanalysen visade att 7,3 % av variansen i studietrivsel kan 

förklaras av variansen av prediktor-variabeln klasstorlek. Konfidensintervallen låg mellan 

0,078 – 0,391 för den ostandardiserade-beta. Alltså kan det med 95 % säkerhet antas att den 

ostandardiserade B ligger mellan 0,078 – 0,391. Variablerna socialt nätverk och extraversion 

blev exkluderade ur analysen eftersom dessa variabler inte hade någon statistisk effekt på 

studietrivseln. 

_______________________ 

Tabell 3 här 

_______________________ 

 

Diskussion 

Syfte med föreliggande undersökning var att utforska klasstorlek aspekten samt att 

utforska klasstorleksaspekten samt att utvärdera studietrivseln bland olika 

klasstorlekskategorigrupper som uppger sig att vara i genomsnitt extroverta.  

Utifrån tidigare forskning (Allen et al., 2002; Beattie & Thiele, 2016; Funk, 2010; 

Johnson, 2010), förväntades en skillnad rörande den självskattade studietrivseln mellan olika 

klasstorlekar eftersom en större grupp är antaget att ha en negativ effekt på individens 

subjektiva välbefinnande samt kapacitet att lyckas med studierna. Däremot indikerar 

resultaten att större klasstorlekar har en positiv inverkan på studenters välbefinnande och inte 

en negativ inverkan, vilket tidigare forskning hävdar: Allen et al. (2002), Beattie och Thiele 

(2016), Funk (2010) samt Johnson (2010). Till skillnad ifrån tidigare forskning har 
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extraversion använts för att förklara resultatet i föreliggande studie och har därmed en aspekt 

som kan betraktas som betydelsefull. Efter att ha studerat och analyserat fenomenet har 

följande slutsatser kunnat dras utifrån frågeställningarna: 

En envägs oberoende variansanalys gav resultatet att det fanns en signifikant 

skillnad i självskattad studietrivsel mellan klasstorlekarna. Games-Howell post hoc test fann 

skillnader mellan klasstorleken 2-15 studiekamrater, vilket skattade signifikant lägre 

studietrivsel än studenter i klasstorleken med 15-30 studiekamrater och studenter som läser i 

en klasstorlek med 65-100 studiekamrater. Däremot fann post hoc testet inga signifikanta 

skillnader mellan de andra klasstorlekskategorierna.  Klasstorleken är faktiskt en faktor som 

spelar in i helhetsbilden av självskattad studietrivsel.  En förklaring till varför det var en 

skillnad mellan klasstorlekarna beträffande självskattad studietrivsel kan vara gruppernas 

skillnader i bakgrundsvariabeln extraversion. Eftersom samtliga gruppers genomsnittliga 

skattning på extraversion skalan var över normvärdet så är det rimligt att individer som 

skattar sig högt på extraversionsskalan trivs bättre när de befinner sig i en större klasstorlek 

snarare än en mindre klasstorlek (se tabell 1). Resultatet går emot tidigare studier av Beattie 

och Thiele (2016) som hävdar att studenter trivs sämre i större klasser. Denna studie har 

tillskillnad ifrån Beattie och Thiele (2016) inkluderat extraversion skalan och genom den kan 

det tolkas som att studenter som skattar sig som extroverta på extraversion skalan också 

kommer att trivas bättre i större klasser snarare än sämre. Wheelan (2009) menar att grupper 

som är mindre i storlek också fungerar bättre än grupper som är stora till storleken. Större 

grupper kan möjligen prestera sämre än mindre grupper dock kan föreliggande studie inte 

uttala sig om det eftersom prestation inte har undersökts. Resultatet ifrån regressionsanalysen 

kan tolkas som att gå emot påståendet att studietrivseln ökar i takt med klasstorleken eftersom 

det inte fanns signifikanta skillnader mellan kategorierna15-30 vs 30-65, eller 30-65 vs 65-

100. Å andra sidan så fann regressionsanalysen en signifikant skillnad mellan 

klasstorlekskategorierna 2-15 vs 15-30, vilket indikerar att en skillnad kan finnas i de andra 

kategorierna men att andra faktorer kan ha påverkat signifikansen.  

Resultatet indikerar att i vissa fall om klasstorleken blir större då ökar också 

sannolikt studentens sociala nätverk. Brugha et al. (2005) menar att ett socialt nätverk 

bestående av tre personer eller mindre predicerar mental ohälsa. Är studenter i riskzonen för 

ohälsa till följd av ett bristande socialt nätverk i sin klass? Resultatet indikerade, baserat på 

Brugha et al. (2005) fynd, att det inte fanns en risk för mental ohälsa till följd av brist i 

sociala band i stickprovet. Risken för mental ohälsa fanns inte hos deltagarna eftersom 

urvalet rapporterade ett genomsnittligt socialt nätverk bestående av minst 3-5 studiekamrater 
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så fanns ingen risk för mental ohälsa på grund av brist i socialt nätverk. Utåtriktade 

människor har en tendens att skaffa många sociala kontakter vilket tidigare forskning också 

bekräftar (McCrae & Costa, 2003). Detta resultat innebär inte att studenter inte kan finnas i 

riskzonen för mental ohälsa på grund av andra omständigheter och faktorer. Föreliggande 

studie kan alltså inte uttala sig om det finns risk för mental ohälsa bland studenter utan enbart 

konstatera att studenterna i undersökningen verkar ha tillgång till sociala kontakter i sitt 

sociala nätverk.  Studenterna skattade sig ha en nyttig och hälsosam mängd studiekamrater 

som de upplever sig att ha en god relation med i klassen. Studenter i de större klasstorlekarna 

har i genomsnitt ett större socialt nätverk än dem som går i en mindre klasstorlek. Resultatet 

kan förklaras genom stickprovets grad av extraversion eftersom personlighetsdraget har en 

inverkan på individens förmåga att knyta sociala kontakter.    

Människor är sociala djur och resultatet i föreliggande studie indikerar att studenter 

gillar att vara omgivna av andra studenter, vilket går i linje med UKÄ (2017) rapport. 

Korrelationsanalys visade att det fanns ett positivt samband mellan självskattad studietrivsel 

och storleken på en students sociala nätverk bland deltagarna. Det tycks att följden blir att ju 

större socialt nätverk extroverta studenter har under sin studietid desto mer kommer studenten 

att trivas. UKÄ (2017) rapport konkretiserar att trivsel är en avgörande faktor för studentens 

vilja att stanna kvar och avsluta sin utbildning. Resultatet bekräftar UKÄ:s (2017) rapport 

samt att studenters sociala nätverk har en positiv inverkan på studenters trivsel, vilket i sin tur 

kan minska sannolikheten för avhopp. Resultatet går därmed också i linje med tidigare 

forskning gjord av (Jose et al., 2012) som menar att ha människor omkring oss, att ha ett stort 

socialt nätverk är bra för människors subjektiva välbefinnande, vilket innebär att det är viktigt 

för människor att känna att de har vänner, en samhörighet, (Bond et al., 2007; Beattie & 

Thiele, 2016). Resultatet överensstämmer med Flaga (2006) och Orth–Gomér (2003) 

resonerande, att storleken på det sociala nätverket har en inverkan på studentens bedömning 

och känsla av att trivas. 

Ur den aktuella populationen, svenska Facebook-användande studenter, som 

självskattade sig att vara utåtriktade, mår bra av att befinna sig i klasser med ett högre antal 

studiekamrater. Enligt Grimes (2010) hämtar utåtriktade människor energi genom att vara 

med andra individer vilket kan förklara varför individer med hög grad av extraversion tycks 

få ökad studietrivsel genom att befinna sig i större klasser. Eftersom utåtriktade individer 

tenderar att tycka om att socialisera, är det inte förvånande att extroverta studenter 

befinnandes i större klasser har skattat en högre studietrivsel än studenter befinnandes i 
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mindre klasstorlekar. Eftersom där går studenterna i en klass med fler individer vilket i sin tur 

ger möjligheten för ett större socialt nätverk. 

Den multipla regressionsanalysen fann att den självskattade studietrivseln ökar hos 

studentdeltagarna i takt med att klasstorleken blir större. Studenter som befann sig i större 

klasser hade en lägre grad av sociala interaktioner med sina studiekamrater (Beattie & Thiele, 

2016). Större klasser kan rimligt leda till ett mindre socialt nätverk för studenter som läser i 

större klasser menar Beattie och Thiele (2016). Resultatet följer inte resultatet av Beattie och 

Thiele (2016) som fann att klasstorleken hade en negativ inverkan på studentens sociala 

benägenhet. Föreliggande studie fann att studenternas sociala nätverk inom klassen blir större 

när klasstorleken blir större, (se tabell 2), vilket indikerar att studenters sociala benägenhet 

inte minskar på grund av den klasstorlek som studenten läser i. Däremot om klassen är för 

stor, till den grad att alla studenter i den klassen inte får plats i föreläsningssalarna, kan 

eventuellt trivseln minska. Likt läkartidningen 2017 framhäver att läkarstudenter i Göteborg 

går i för stora klasser, vilket minskar tillfredställelsen hos studenterna till följd av för många 

klasskamrater (för stor klass). Detta resultat går dock endast att applicera på studenter som 

skattar sig högt på extraversionsskalan. 

Eftersom resultatet indikerar att deltagarna i genomsnitt tycks trivas bra, stämmer 

det överens med tidigare studier. Dessa indikerar att ett stort socialt nätverk i 

klassammanhang, där möjligheten för socialt stöd finns, leder till en förbättrad psykisk 

motståndskraft emot svåra tider såsom tentamen eller examensarbeten på grund av känslan att 

ha ett socialt stöd i klassen, vilket är bra för studentens subjektiva mentala hälsa (Bond et al., 

2007). Storleken på studentens sociala nätverk kan alltså möjligen vara en faktor som bidrar 

till psykiskt och fysiskt välmående därför att forskning indikerar att en individs psykiska 

hälsa har en stor inverkan på individens fysiska hälsa samt att sociala nätverk indirekt 

reducerar ohälsa samt stress (Orth–Gomér, 2003). Detta argument stöds även av Brugha et al. 

(2005). Deras fynd kan förklaras av att studenter i grund och botten vill vara omgiven av 

människor och skapa betydelsefulla relationer till sina studiekamrater så att studenten kan 

känna en tillhörighet i klassen (UKÄ, 2017). 

Det fanns ett statistiskt signifikant svagt positivt samband mellan extraversion och 

socialt nätverk.  Det i sin tur förklarar djupare anledningen till varför studenter som befann 

sig i mindre klasstorlekar även skattade sig att ha, i genomsnitt mindre socialt nätverk och i 

genomsnitt trivas sämre än studenter vilket befann sig i större klasstorlekar. För extroverta 

individer som skattar sig högt på extraversion skalan, skulle därmed större klasser vara 

givande, där de kan knyta fler sociala kontakter och få utlopp för sin sociala sida, vilket 
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McCrae och Costa (2010) menar att extroverta tenderar att gilla. Eftersom extroverta är mer 

benägna att vara social och hämtar sin energi genom att vara omgiven av andra individer 

(McCrae & Costa, 2010), så är det rimligt att studenterna i den minsta klasstorleken skulle 

skatta sig att trivas sämre än studenter i klasstorlekar innehållande flera studiekamrater.  

Graden av extraversion kan vara en viktig aspekt när studenten skattar den upplevda trivseln i 

kombination med vilken klasstorlekskategori som studenten går i. Detta fynd är relevant för 

extroverta studenter som har viljan att knyta nya kontakter att ha i åtanke vid val av 

exempelvis kurs. Om det är en kurs med få sökande då behöver den extroverta studenten vara 

beredd på det och hitta utlopp för den sociala sidan på andra sätt. Viktigt för det sociala livet 

är att studenten engagerar sig i eventuella grupparbeten menar Flaga (2006). Studenter som 

engagerar sig i sociala aktiviteter utanför universitetet, såsom studentkårer eller sociala 

evenemang som anordnas på de flesta universitet, mår bra och har då lättare att trivas på 

grund av den tillhörighetskänsla som studenten får av att umgås med andra studenter (Astin, 

1999; Flaga, 2006; Funck, 2010). Alltså de studenter som anser sig vara utåtriktade bör söka 

kurser/program där klasstorleken består av fler än 2-15 studiekamrater, för att förbättra sin 

studieupplevelse. Om den extroverta studenten skulle hamna i en liten klass då föreslås det, 

baserat på föreliggande resultat, att studenten engagerar sig i sociala aktiviteter utanför 

universitetet eftersom tidigare forskning, (Astin, 1999; Flaga, 2006; Funck, 2010), funnit det 

gynnande för studentens trivsel.  Däremot indikerade föreliggande resultat att även studenter 

som går i en klass tillsammans med 2-15 studiekamrater också trivs, men studenter som går i 

större klasser rapportera sig själva att trivas till en högre grad med sin studiesituation än 

studenter som läser i mindre klasser. Resultaten går inte i linje med tidigare forskning av 

Costello (2016) som fann att känslan av att vara socialt isolerad och osedd kan bli förstärk när 

studenter befinner sig i större klasser. För att förhindra att den psykiska ohälsan ska öka. samt 

få studenter till att trivas mer med sin studiesituation (Studenthälsan, 2017; UKÄ, 2017), 

krävs ytterligare forskning. 

Å ena sidan att vara omgiven av andra individer i form av studiekamrater tycks vara 

viktigt för hur studenter i allmänt kommer att trivas på universitetet eller högskolan. Å andra 

sidan är det inte enbart klasstorleken som förklarar den upplevda studietrivseln, då klasstorlek 

endast utgör 7,3 % av den självskattade studietrivseln, vilket är lite. Att enbart 7,3 % av den 

självskattade studietrivseln kan förklaras av klasstorleken ger en indikation på att det även 

finns andra aspekter som spelar in i studenters liv som har en inverkan på studietrivseln, 

förutom antalet studiekamrater studenten har i föreläsningssalen.  
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Metoddiskussion 

Eftersom de modifierade mätinstrumenten socialt nätverk och studietrivsel inte har 

använts av andra forskare tidigare så fungerar det inte att jämföra resultaten i föreliggande 

studie med andra studier som undersökt samma fenomen med samma skalor. Däremot kan 

resultatet användas som stöd i vidare forskning rörande studietrivsel. Studietillfredsställelse-

skalan, TIPI, AVSI är validerade instrument som anses ha hög reliabilitet (Gosling et al., 

2003; Hellgren et al., 1997; Undén & Orth-Gomér, 1984), och ett reliabilitetstest indikerade 

att de modifierade mätinstrumenten också var tillförlitliga. Eftersom instrumentet 

”självskattad studietrivsel” var initialt avsett att mäta arbetstrivsel innebär det att det kan 

finnas eventuella implikationer med att använda instrumentet för att mäta studietrivsel. 

Däremot visade instrumentet självskattad studietrivsel sig att vara reliabelt och fick ett 

Cronbach ’s alfa värdet 0,9 vilket stärker trovärdigheten för instrumentet.  

Det insamlade datamaterialet kom ifrån ett stort stickprov från flertalet olika 

universitet i flera olika kommuner. Detta bidrar till ett mer heterogent stickprov och skapar 

förutsättningar för en god variation angående den självskattade studietrivseln som undersökts, 

vilket är ett krav vid korrelationsanalyser (Borg & Westerlund, 2012). Ett varierat stickprov 

skapar även goda förutsättningar för att kunna dra generaliseringar på populationsnivå. 

Dessvärre gick det inte att säkerhetsställa att endast studenter besvarade webb-enkäten 

eftersom enkäten var konfidentiell.  

TCO:s klasstorlekskategorier överlappar med varandra exempelvis kategorin 2-15 

och kategorin 15-30. Det uppstod då antagligen en osäkerhet hos vissa deltagare vid i 

fyllnaden av enkäten, angående vad för kategori deltagare tillhör om den har exempelvis 15 

studiekamrater och hamnar då mellan två kategorier. Dock angav deltagaren inte antalet själv 

för hur många som den gick tillsammans med utan fick välja mellan något av de fyra 

klasstorleksalternativen (se bilaga 3). Detta i sin tur kan ha haft en inverkan på resultatet och 

det faktiska antalet studenter som ska ingå i någon av grupperna. Möjligheten finns att några 

deltagare ifrån kategorin 2-15 egentligen hade valt kategorin 15-30, en högre eller lägre 

klasstorlekskategori, om de inte hade överlappat med varandra.  

Det finns troligen ytterligare faktorer som påverkar en students självskattade 

studietrivsel. Trots att det genomfördes en ANOVA, är sannolikheten att typ I fel gjorts 

större, på grund av att kravet om homogenpopulations varians inte uppfylldes. 

Viktigt att vara medveten om är att de värden som varje enskild grupp i stickprovet 

fick, beroende på vilken klasskategori de ingick i, är gruppens genomsnittliga värde. Detta 

blir problematiskt vid uttalanden om att alla i stickprovet skattade sig extroverta. För att inte 
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skapa förvirring, värdena i tabellen är alltså gruppens genomsnittliga värden för samtliga 

variabler. Detta innebär att möjligheten finns att i stickprovet kan studenter som skattat sig 

lågt på extraversionsskalan funnits men som inte fått en separat analys utan istället ingått som 

en del av gruppens medelvärde.  

En ytterligare problematik med undersökningen var att datamaterialet samlades in 

genom självskattningsskalor. Vid självskattningsskalor finns det en risk för att deltagare vid 

besvarande av självskattningsskalor över- eller underskattar sig själva för att framstå i bättre 

dager, vilket kan ha påverkat resultatets validitet. Enligt Howitt och Cramer (2014) är risken 

för svarsbias gällande självskattningsskalor så stor att sådana skalor anses som mindre 

trovärdiga på grund av att deltagarna möjligen besvarar påståendena på ett ”anpassat sätt” 

som anses vara socialt acceptabelt. Exempel på möjlig svarsbias i föreliggande studie kan 

handla om att deltagarna skattade sig som utåtriktade på grund av att i dagens samhälle anses 

personlighetsdraget social som en positiv- och önskvärd egenskap hos individer. 

Eftersom att den oberoende variabeln klasstorlek var på ordinalskalenivå och inte 

intervallnivå fanns/finns det en problematik rörande tillförlitligheten och trovärdigheten i 

regressionsanalysresultatet. Det finns en stor sannolikhet att annat resultat kan erhållas när 

om studien upprepas med tillförlitligare instrument, korrekt gradering samt annan 

dataskalenivå. 

Å ena sidan gör undersökningens design det omöjligt att kunna uttala sig om 

kausalitet. Å andra sidan kan resultatet från studien uttala sig om skillnader mellan vissa 

klasstorlekskategorier rörande studietrivsel samt samvariationer mellan samtliga variabler hos 

stickprovet. Dessutom kan resultatet predicera studietrivseln hos studenter, beroende på 

vilken klasstorlek studenten går i. För att kunna dra orsak-verkan slutsatser skulle vidare 

forskning krävas, helst med experimentdesign där forskaren har kontroll över den oberoende 

variabeln.  

De olika klasstorlekarna i studien skattade var för sig över det genomsnittliga 

medelvärdet på extraversion-skalan, oavsett klasstorlekskategori. Det innebär att urvalet i 

undersökningen ansåg sig att vara, i genomsnitt, utåtriktade. Eftersom samtliga grupper fick 

ett genomsnittligt värde högre än normvärdet kan det tolkas som att för dessa studenter skulle 

det vara relativt skönt att befinna sig i större klasser. I större klasser finns stora möjligheter 

att få socialisera och delta i konversationer med studiekamrater på grund av att i större klasser 

finns fler individer. Detta går i linje med McCrae och Costa (2010) som menar att extroverta 

personer är ofta sociala. 
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Trovärdighet hänvisar till hur väl urvalet, datainsamlingsprocessen och 

analysprocess fokuserar på forskningsfrågorna. Att välja att publicera enkäten på Facebook-

grupper där studenter med olika studieorter kunde besvara enkäten baserades på att det ökar 

möjligheten för variation i svaren, för att erhålla rik variation av det studerade fenomenet 

självskattad studietrivsel. I föreliggande studie hade deltagarna varierande ålder, kön och 

antal studiekamrater i klassen. Däremot återfanns inte klasstorlekskategorier innehållandes ett 

antal studenter över hundra stycken i stickprovet och förblir därmed inte utvärderat i 

föreliggande analys. Eftersom det verkar finnas en koppling mellan socialt nätverk och 

klasstorlek, vilket indikerar att ju större klass desto starkare socialt nätverk kan det möjligen 

vara en god idé att ha större klasstorlekar på universitet, förutsatt att undervisningssalarna har 

tillräckligt med platser för klassen. 

Det var inte överraskande att samtliga ur stickprovet skattade sig som extroverta 

eftersom deltagarna hittades på Facebook-grupper där utåtriktade personer tenderar att vara 

aktiva. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att klasstorleken faktiskt är en viktig och 

betydande miljöaspekt att ta hänsyn till. Studietrivseln ökar med ju fler studiekamrater som 

finns i klassen, iallafall för studenter som anser sig vara extroverta. Exempel på miljöaspekter 

som har en inverkan på studenters trivsel är alltså klasstorleken och syftet med föreliggande 

studie har alltså uppnåtts. Eftersom undersökningen en tvärsnittsstudie kan däremot inga 

uttalanden angående orsakssamband. Dessutom indikerar resultatet att det finns andra 

faktorer samt aspekter som spelar in i studenters självskattade studietrivsel än bara 

klasstorleken. Baserat på resultatet i föreliggande studie föreslås att klasstorlekarna på 

universitet inte bör innehålla färre än 2-15 studenter. Detta beror på att studietillfredställelsen 

och det sociala nätverket minskar i takt med klasstorlekensstorlek.  Detta kan bero på att 

studenter i större klasser har fler studiekamrater som den har möjligheten att samtala med. 

Denna tillgänglighet kan expandera studentens sociala nätverk, vilket i sin tur kan ha en 

positiv inverkan på studenters psykologiska välmående. Dessutom möjliggör sociala 

relationer för sannolikheten att studentens trivsel med universitetet förbättras. 

Personlighetsdraget extraversion har en positiv inverkan på människors förmåga att skapa 

sociala relationer med andra människor (McCrae & Costa, 2003), vilket i sin tur förbättrar 

förutsättningen att känna tillfredställelse med omgivningen (Jose et al., 2012), och minskar 

därmed risken att känna negativa känslor såsom social isolering (Brugha et al., 2005). 
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Utbildningsanordnare kan använda fynden i föreliggande uppsats till att exempelvis dela in 

studenter i olika klasstorlekar utefter studentens självskattning på extraversionsskalan. 

Alternativt kan utbildningsanordnare dela upp en föreläsning till två tillfällen, ett tillfälle på 

förmiddagen och ett på eftermiddagen, för att undvika att föreläsningssalen ska bli för 

fullsatt. Förhoppningsvis kan mer forskning genomföras för att kunna fastställa vad en lagom 

stor klass är, där samtliga studenter kan känna sig nöjda. Individer som mår bra är positiva 

och presterar bättre, för att återkoppla till Samdal et al. (1999), Lyubomirsky et al. (2005) 

samt Beattie och Thiele (2016). 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka ett flertal studenter på stora universitet och 

mindre universitet, för att undersöka eventuella skillnader angående studietrivseln mellan de 

olika universiteten.  Vidare skulle det vara spännande att jämföra trivseln mellan 

kursstudenter och programstudenter, och att undersöka skillnader mellan kursstudenter och 

programstudenter för att bredda kunskapen angående hälsofrämjande miljöer. 

Eftersom den femte kategorin i den oberoende variabeln klasstorlek fick tas bort 

innebär det att ingen generalisering på populationen studenter i klasser över hundra 

studiekamrater kan göras. Möjligheten finns att det råder ett icke linjärt samband mellan 

klasstorlek och självskattad studietrivsel.  Mer forskning behövs alltså om studietrivseln hos 

studenter som befinner sig i större klasser eftersom överintagning är ett vanligt 

förekommande. Vidare forskning behövs för att kunna uttala sig om vilken storlek som är 

optimal för studenters psykologiska välbefinnande och subjektiva studietrivsel.  
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Tabell 1: Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för Studietrivsel, Socialt nätverk 

samt Extraversion med avseende på Klasstorlek. 

 

        Klasstorlek     N 

Studietrivsel                             Extraversion                  Socialt Nätverk 

M (ST)  SD (ST)                     M (E)   SD (E)               M (SN)    SD (SN) 

 2-15            26 3,65 1,22 4,65 1,75 2,86 0,80 

 15-30          23 4,55 0,46 4,91 1,45 3,24 1,10 

 30-65          33 4,37 0,67 5,03 1,06 3,62 0,94 

 65-100        18 4,43 0,59 4,94 1,34 3,96 1,04 

 Total          100 4,24 0,87 4,93 1,40 3,39 1,39 

 

Notera: Studietrivsel (ST), Extraversion (E) samt Socialt nätverk (SN). 
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Tabell 2: Bivariata Pearson korrelationer för samtliga variabler (n = 100) 

                                              1               2               3               4                                      

 

1. Studietrivsel                           

2. Socialt nätverk   0,229*        

3. Extraversion       0,041      0,279**                       

4. Klasstorlek         0,287**  0,404**   0,087              

__________________________________________________________________________ 

Notera: * p < 0,05 nivån (2-sidigt). ** p < 0,01 (2-sidigt). 
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Tabell 3: Multipel Regressionsanalys - Effekten av Klasstorlek på Studietrivsel kontrollerat 

för Extraversion-variabeln samt Socialt nätverk-variabeln, standardiserade B-koefficienter, 

standardavvikelse inom parenteser. Beroende variabel självskattad studietrivsel. Här syns 

det hur signifikansen ändras när andra variabler läggs till och kontrolleras för. 

 

 Modell 1 

    β 

Exkluderade 

variabler 

Klasstorlek 0,287** 

(SD=0,079) 

 

   

 

Socialt nätverk 

 

 

 

 

0,134 

 

Extraversion  0,036 

N 100  

R2 (adjusted) 0,073  

Notera: * p < 0,05 ** p < 0,01 nivån (2-sidigt). 
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Bilaga 1- Etiskt protokoll 

 

Vilken nytta medför studien? 

       Nyttan med studien är att få kunskap om vad som kan främja studenters välmående. Resultatet av 

studien kan ge ett bidrag till redan existerande forskning inom området och ny kunskap eller 

bekräftelse kan ges till vetskapen och därmed göra nytta för även framtida forskning. 

 

Vilka risker finns för deltagaren? 

       Möjligheten finns att deltagaren blir känslomässigt berörda på ett negativt sätt då 

deltagaren kanske inte reflekterat över frågor som behandlar dennes trivsel och samhörighet 

med studiekamraterna. Deltagaren får undvara några minuter av sin tid till att besvara 

enkäten. Det ska inte finnas något i enkäten som kan anses stötande för deltagaren. 

 

Hur kan riskerna minskas? 

       Genom att vara tydlig med den information deltagaren får så att information gällande 

deltagandet inte missförstås, till exempel syftet med studien, frågornas handling och att det är 

frivilligt att delta. Vara noggrann med anonymitet till deltagarna. Information till deltagarna 

bifogas i enkäten och läses innan deltagaren påbörjar enkäten om denne så väljer att svara på 

enkäten. 

 

Vilken information ska deltagaren få? 

       Se bilaga 2, informationsbrev. 

 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? 

       Deltagaren ger sitt samtycke när denne väljer att svara på enkäten efter att ha läst 

informationsbrevet. I informationsbrevet står det tydligt att genom att gå vidare och svara på 

enkäten så ger deltagaren sitt samtycke. Samtycket gav deltagaren genom att fylla i boxen om 

att de gett sitt samtycke till att vara med. För att enkäten skulle kunna skickas in var 

samtyckefrågan tvungen att vara ikryssad. 

 

Hur ska data hanteras? 

       Datainsamlingen kommer inte att kunna läsas av obehöriga utan endast utformaren av 

enkäten och dennes handledare. Allt datamaterial kommer att analyseras i 
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statistikprogrammet SPSS, och där genomgå olika analyser och tester. Efter att 

datainsamlingen har analyserats så kommer datamaterialet att raderas. 

 

Hur ska anonymitet garanteras, och spårbarhet minskas? 

       Enkäten delas ut elektroniskt. I informationsbrevet fick deltagarna all väsentlig 

information som de behövde veta om studien innan de fyllde i frågeformuläret såsom: sitt 

deltagande och de villkor deltagandet innebar. För att tillgodose konfidentialitet bland 

deltagarna, efterfrågas få bakgrundsuppgifter. Enkäten frågade endast om kön, ålder och om 

deltagaren går kurs eller program, vilket minskar spårbarheten av deltagarna. Analyser gör 

endast på gruppnivå och inte på individnivå. Datamaterialet kommer inte kunna spåras 

tillbaka till deltagaren när denne har gett sitt samtycke. 

 

Hur får deltagarna del av resultatet? 

       I informationsbrevet får deltagarna uppgifter om att den slutgiltiga rapporten, när den är 

godkänd kommer att kunna läsas på DiVaPortal. 
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Bilaga 2- Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Sebastian Hederstedt, Jag är en psykologi c-student på Karlstad universitet, och 

jag skriver just nu min kandidatuppsats. Syfte med denna uppsats är att undersöka studenters 

studietrivsel. Inom ramen för uppsatsen genomför jag en enkätstudie för att undersöka 

studenters trivsel i klassen. Därför söker jag nu efter studenter som kan tänka sig att fylla i 

några frågor om sin upplevda trivsel. Deltagande i enkätundersökningen innebär att du får 

reflektera över hur du upplever och tänker kring studietrivsel och upplevd stöd ifrån 

studiekamrater.  

Enkäten är webbaserad och fylls i här på Internetsidan. Databearbetning och tolkning av 

resultat kommer att göras statistiskt på gruppnivå. Ingen obehörig person kommer ha tillgång 

till enkäterna. Efter analys och examination förstörs de insamlade enkäterna och kan därför 

inte kopplas tillbaka till dig som deltagare. 

Att fylla i enkäten tar runt 5 minuter och du får närsomhelst avbryta utan att behöva förklara 

anledningen. Det finns inga rätta eller fel svar. Om du inte vill svara på frågor om din trivsel 

och upplevd stöd ifrån studiekamrater så bör du inte delta i studien. 

När uppsatsen är godkänd kommer den finnas tillgänglig att läsa på det digitala vetenskapliga 

arkivet, DiVa, som är en söktjänst där godkända studentuppsatser publiceras. 

Om du vill ta del av resultatet eller har ytterligare frågor samt funderingar är det bara att höra 

av dig. Du kan kontakta mig via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar  
Sebastian Hederstedt   
 

E-postadress: sebastian@hederstedt.se  

Telefon: 072 223 6643  

Handledare: Nina Svensson 

E-postadress: nina.svensson@kau.se 
 

  

mailto:sebastian@hederstedt.se
mailto:nina.svensson@kau.se
mailto:nina.svensson@kau.se
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Bilaga 3 – Enkät 

 

 

 

  

  

  

 

Genom att klicka på rutan nedan ger du ditt samtycke och godkännande att enkäten du 

fyller i kommer att\kan användas för att slås ihop med andras enkäter till ett resultat, 

Som du läst ovan är enkäten konfidentiell. 

 

 Ja, Jag samtycker till enkäten 

 

Fyll i din ålder i rutan med hjälp av siffertangenterna. 

 

Kön? 

  Man Kvinna Icke binär 

 
   

Är du student på något universitet eller högskola? 

 Ja 

 Nej 

Vad för typ av studier läser du på Universitetet? 

Obs! Ange endast ett alternativ. 

 kurs 

 program 

 Både kurs och program 

Antal studenter du läser samma kurs/program med? 

  2-15 15-30 30-65 65-100 100 och fler 

 
     

Hur många studenter brukar ni i genomsnitt var i föreläsningssalen under ett 

undervisningstillfälle? 
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 2-15 

 15-30 

 30-65 

 65-100 

 100 och fler 

 

Nedan finns påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje 

påstående markerar du till vilken grad du håller med om det genom att kryssa för det 

svarsalternativ du tycker passar bäst. Var öppen och ärlig i dina svar. Det finns inga fel 

eller rätta svar på denna enkät. (kryss endast i ett svar per påstående) 

  
Instämmer 

helt 
Instämmer 

Instämmer 

delvis 

varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag trivs på kursen/programmet 

som jag går      

Jag är nöjd med valet av 

kurs/program.      

Min kurs/program är 

tillfredsställande.      

 

Kryssa i det svar som du känner passar bäst in på dig (endast ett kryss per påstående) 

  
Instämm

er helt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

Det finns en särskild 

person som jag känner 

att jag verkligen kan få 

stöd av i klassen. 

     

Jag känner det är 

viktigt att gör sig hörd 

på föreläsningar? 
     

Det finns en särskild 

person som känner sig 

stå väldigt nära mig i 

klassen. 

     

Andra människor i 

klassen visar 

uppskattning av det 
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Instämm

er helt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Instämmer 

inte alls 
Vet inte 

jag bidrar med. 

Exempel i 

grupparbeten eller 

frågor på 

föreläsningar.  

  

 

 

 

 

 

 

mer än 15 11-15 6-10 3-5 1-2 ingen 

Hur många människor 

med samma intressen 

som du, känner du och 

har kontakt med i 

klassen? 

      

Hur många människor, 

som du känner, träffar 

du eller samtalar du 

med under en vanlig 

vecka i klassen? 

      

Hur många 

klasskamrater har du 

som kan komma hem 

till dig när som helst 

och känna sig hemma, 

de skulle inte bry sig 

ifall det var ostädat 

eller om du höll på att 

äta? 

      

Hur många finns det i 

din familj och bland 

dina vänner som du 

kan tala öppet med 

utan att behöva tänka 

dig för? 

      

 

 

Jag ser mig själv som Utåtriktad, entusiastisk 

 Håller inte alls med 
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 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Kritisk, grälsjuk 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Pålitlig, självdisciplinerad 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Ängslig, lätt upprörd 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Öppen för nya erfarenheter, komplex 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 
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 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Reserverad, tyst 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Sympatisk, varm 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Rörig, slarvig 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 

Jag ser mig själv som Lugn, emotionellt stabil 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 
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Jag ser mig själv som Konventionell, okreativ 

 Håller inte alls med 

 Håller inte med 

 Håller inte riktigt med 

 Varken eller 

 Håller med litegrand 

 Håller med 

 Håller med fullständigt 
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