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Studiebyene

• 75% av studentene er fornøyd med 

studiebyen/-stedet totalt sett.

• 6 av 10 studenter er fornøyde med 

tilbudene og studentmiljøet i studiebyen, 

mens 1 av 3 er fornøyd med boligtilbudet.



Tilfredshet med studiebyene

• De store byene ligger høyt på tilfredshet, og 

de mindre studiestedene har større variasjon.
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Studentfrivillighet

• 3 av 10 studenter deltar i frivillig 

studentengasjement.

• Flest studenter er frivillig i idrett, interesse- eller 

faglige foreninger (7%), mens få studenter er 

involvert i studentdemokrati (3,5%).

7%

3,5%





Deltagelse i
fadderordning eller
lignende - 33% få
eller ingen venner.

Ikke deltatt hadde
hele 54% få eller
ingen venner.  

DELTAGELSE I

FADDERUKE OG

ANTALL VENNER



•Deltagelse 26 % som oppgir få eller ingen venner

•Ikke deltagende 47 % som oppgir få eller ingen

venner

•

STUDENT-
FRIVILLIGHET OG 
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Bolig

• De fleste studenter bor med venner eller i kollektiv 

(45%), noen studenter bor med partner (27%) eller 

alene (20%), mens få bor med foreldre (9%).
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ØkonomiØkonomi

• Hele 84% av studentene har hatt inntektsgivende 

arbeid i løpet av det siste året, mens kun 16% av 

studentene som ikke har hatt det.

• Omtrent like mange utenlandsstudenter som 

studenter i Norge har hatt inntektsgivende arbeid 

det siste året.
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Trening

• 3 av 4 studenter trener 2-3 ganger i uken eller 

mer, mens kun 4% aldri mosjonerer. 16% av 

studentene trener omtrent hver dag.
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Matinntak

• 28% av studentene oppgir at de føler seg for tykk, 17% 

har en generell misnøye med egne spisevaner og 16% 

opplever skyldfølelse i forbindelse med spising.

• Andelen som oppgir daglig inntak av frukt og bær er på 

15%, mens 28% rapporterer de spiser grønnsaker daglig.



Selvbilde

• Nesten 4 av 10 studenter synes de er 

overvektige, og rundt 50% av studentene 

prøver å gå ned i vekt. 

• Mer enn hver 3. kvinnelige student oppgir 

at de føler seg for tykk, mens tilsvarende 

andel hos menn er 14%.



Opplevelse av egen helse

• 74% av studentene oppgir at                                           

de har god eller svært god helse.

• Samtidig oppgir nesten 4 av 10 studenter                       

at de har hatt mye eller svært mye                  

helseplager den siste uken.

• Andelen er betydelig høyere blant kvinnelige 

(45%), enn blant mannlige studenter (23%).



Søkt hjelp for fysiske plager

• 42% av studentene har søkt hjelp for fysiske 

plager det siste året, og dette gjelder klart flere 

kvinnelige (46%) enn mannlige studenter (34%).
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Søvn

• Studentene sover i gjennomsnitt syv og en halv time 

i døgnet. (ingen kjønnsforskjeller).

• 1 av 3 studenter oppfyller de formelle kriteriene for 

en insomnidiagnose. 

• Kvinnelige studenter viser en langt høyere 

sannsynlighet for insomni enn mannlige studenter.



Veien videre

Samskipnadene – (en del av) løsningen !

Rammer og trivsel

Forebygging

Tiltak og tilbud

Behandling og oppfølging 



Studentenes helse og trivsel – hva nå?

Takk for meg 

#shot2022


