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SAMMANFATTNING  

Psykisk ohälsa är en folksjukdom nationellt som internationellt och har visat sig öka bland 
befolkningen. Denna folksjukdom är ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv viktigt att 
förebyggas, eftersom den i längden medför olika sjukdomar. Syftet med denna studie är att 
påvisa hur psykisk ohälsa ser ut bland högskolestudenter och undersöka vad studenterna 
anser vara orsaken till den egna psykiska ohälsan. Studien syftar även till att undersöka 
huruvida det förekommer könsskillnader gällande psykisk ohälsa. Valet av metod har skett 
utifrån en kvantitativ ansats, där författaren utfört en enkätundersökning utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Studiens population är således studenter vid Mälardalens Högskola. 
Resultatet visade att studenterna upplevt besvär av psykisk ohälsa i form av depression, 
ångest, panikångest, socialfobi och ätstörningar. Tillståndet stress, dålig relation med familj 
eller vänner, höga krav från familj eller släkt, alkohol, bortgång av nära anhörig och icke 
avklarade tentamen, uppgifter och kurser var faktorer studenterna angav som orsak till den 
egna psykiska ohälsan. Resultatet visade också att det fanns en skillnad mellan könen vad 
gäller psykisk ohälsa, trots att värdet inte var signifikant. Studiens teoretiska perspektiv 
grundade sig på känsla av sammanhang (KASAM). 

 

Nyckelord: depression, folkhälsa, psykisk ohälsa, studenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Mental illness is a national and international problem. This illness is important to prevent 
from a public health scientific perspective as it might cause other diseases over time. The 
purpose of this study is to show how mental illness affects college students and to investigate 
what the students think are the causes of the mental illness. The study also aims at 
investigating whether there are gender differences regarding mental health. The choice of 
method is based on a quantitative approach and a convenience sample has been used. The 
students in the survey are the students from Mälardalens Högskola. The result showed that 
the students have suffered from mental illness in forms of depression, anxiety, panic 
disorder, social phobia and eating disorders. Stress, bad relationships with family and 
friends, alcohol, high demands from family or relatives, loss of a loved one and academic 
failure are, according to the students, the main reasons to their own mental illness. The 
results also showed that there is a difference between boys and girls regarding mental illness, 
even if the difference wasn´t significant. The theoretic perspective of the study is based on 
the sense of coherence theory (SOC).  

 

Keywords: depression, mental illness, public health, students. 
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1   INTRODUKTION    

Psykisk hälsa innebär främst att individer känner sitt levnadssätt som meningsfullt. Detta 
innebär att individerna skall ha möjlighet att använda sina resurser på ett bra sätt och därtill 
ha förmågan att handskas med sina vardagliga motgångar i livet och vara en del av samhället. 
Å andra sidan medför psykisk ohälsa i längden negativa påföljder såsom upplevelse av stress, 
huvudvärk, problem med sömnen, ångest, depression och i värsta fall självmordstankar. Det 
är viktigt att människan erhåller god psykisk hälsa för att främst undvika de flertalet negativa 
påföljder som psykisk ohälsa medför. Denna studie handlar om hur psykisk ohälsa bland 
högskolestudenter ser ut samt en undersökning om vad studenterna anser vara orsaken till 
den egna ohälsan. Studien syftar även till att undersöka om det förekommer könsskillnader 
gällande psykisk ohälsa bland studenterna. 

Den psykiska hälsan är angelägen för individers välbefinnande. Psykisk ohälsa påverkar 
akademiska prestationer hos studenter, vilket resulterar i att studenter gör ohälsosamma val 
och bidrar till sjukskrivningar i arbetslivet. Likaså ökar psykisk ohälsa risken för 
självmordstankar bland individer. Genom att införa åtgärder tidigt för att förebygga psykisk 
ohälsa bland befolkningen, bidrar man till samhällsvinster då psykisk ohälsa kostar Sverige 
ungefär 70 miljarder kronor om året.  

En viktig anledning till att författaren valde att fördjupa sig inom ämnet var främst på grund 
av att studier visat på att den psykiska ohälsan bland befolkningen ökat under de senaste 
decennierna. Författaren har även närstående som lider av psykisk ohälsa och dessa två 
anledningar var starkt bidragande till valet av detta ämne.  
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2   BAKGRUND    

2.1   Definition  av  psykisk  ohälsa  
Enligt en rapport från Epidemiologiska enheten, Centrum för folkhälsa (2004) är begreppet 
”psykisk ohälsa” oklart och saknar därför en faktisk definition. Enligt rapporten har skilda 
studier olika definitioner på begreppet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan stå för enskilda 
psykiska symtom såsom nedstämdhet samt sömnproblem och i andra fall tolkas som fullt 
utvecklade psykiatriska sjukdomar.   

Enligt Socialstyrelsen (2013) kan psykisk ohälsa bedömas som ett allomfattande begrepp och 
därtill brukas annorlunda beroende på sammanhang. I begreppet psykisk ohälsa kan 
självrapporterade besvär av oro eller nedstämdhet som kan vara mer eller mindre 
smärtsamma till psykiska sjukdomar såsom depression eller schizofreni inkluderas. Gällande 
skonsamma psykiska besvär kan välbefinnandet hos individer påverkas negativt. Att endast 
klara av vardagen upplevs vanligtvis av dem med psykiska besvär vara en krävande 
utmaning, vilket dock inte alltid tyder på att individen lider av en psykisk sjukdom och är i 
behov av någon form av behandling  

Socialstyrelsen (2013) beskriver att man med psykisk ohälsa talar om ett symtomkomplex 
som vårdpersonalen kan identifiera med hjälp av diagnoser. Individer kan oftast behöva 
kommunens stöd när den psykiska ohälsan leder till att deras psykiska funktioner påverkas 
negativt. Psykisk ohälsa kan dels orsaka ett väldigt måttligt besvär men också vara mycket 
allvarlig.  

När det gäller barn och ungdomar är det väsentligt att tidigt upptäcka den psykiska ohälsan, 
som kan resultera till psykiska sjukdomar. Detta kan i sin tur möjliggöra att i ett tidigt skede 
diagnostisera samt införa behandling eller sätta skilda insatser för att avvärja att tillståndet 
blir varaktigt samt handikappande (a., a, 2013).   

 

2.2   Psykisk  ohälsa  i  världen  
Senaste 10-15 åren har skilda former av neurologiska samt psykiska ohälsotillstånd 
uppmärksammats som ökande globala folkhälsoproblem. Särskilt framhålls den psykiska 
ohälsan bland ungdomar som en utmaning för det globala folkhälsoarbetet (Vilhelmsson & 
Tengland, 2015). Enligt Global Burden of Disease (2013) bidrog neurologiska sjukdomar 
såsom demens, epilepsi med mera till ungefär två miljoner dödsfall år 2013, vilket var en 
kraftig ökning jämfört med år 1990. Likaså bidrog psykiska sjukdomar mer än 280 000 
dödsfall, vilket var en ökning med ungefär 100 000 dödsfall sedan 1990. Forskning har visat 
att risken för mortalitet bland individer med psykiska störningar är två gånger större jämfört 
med individer utan psykiska störningar, däremot inte endast på grund av omedelbara 
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dödsfall utan beroende på at psykisk ohälsa ökar risken för andra sjukdomar och kan leda till 
tidig död.  

Individer med psykisk ohälsa har visat sig inneha höga hälsoproblem inklusive 
tobaksrökning, substansanvändning, vara fysisk inaktiv samt ha dåliga kostvanor (Walker, 
McGee & Dress, 2014).  

Ungefär 450 miljoner människor i världen uppskattas lida av psykiska sjukdomar vilket 
innebär nästan 14 procent av sjukdomsbördan (Prince, Petel, Saxena, Maj, Maselko, Philips 
& Rahman, 2007). Utöver det att psykiska sjukdomar medför mycket lidande ger dessa 
sjukdomar upphov till en stor indirekt utgift både för individen samt för samhället, främst 
vad gäller sjukfrånvaro samt sjuk/aktivitetsersättning. Psykisk ohälsa förutses utgöra mer än 
30 procent av de beräknade årliga utgifterna för samtliga icke sjukdomar i världen. 
Påfrestningen av psykiska sjukdomar betraktas därtill vara underskattad med anledning av 
svårigheter att avskilja denna sjukdom från andra ohälsotillstånd (Vos et al., 2012). 
Depression och ångestsyndrom är vanligt förekommande i världen främst bland unga 
människor samt kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018). Vilhelmsson (2014) betonar att 
ungefär 27 procent eller 82,7 miljoner människor i EU mellan åldrarna 18-65 beräknas vara 
eller ha levt med minst en form av psykisk sjukdom under föregående 12 månaderna enligt 
en europeisk översiktsstudie.  

 

2.3   Psykisk  ohälsa  i  Sverige    
Flera undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland befolkningen i Sverige har ökat de 
senaste decennierna. Enligt en underlagsrapport till barn och ungas hälsa, vård och omsorg 
från Socialstyrelsen (2013) har omkring 20-40 procent av befolkning någon form av psykisk 
ohälsa. Rapporten betonar att 5-10 procent av befolkningen lider av allvarlig psykisk ohälsa 
och är i behov av psykiatrisk behandling.  

Psykisk ohälsa som tidigare nämnt kan innefatta olika former av symtom eller psykiska 
sjukdomar. Författaren har valt att gå djupare in på depression, ångest samt psykosomatiska 
besvär. Därtill har författaren även intresserat sig för att titta på vilka faktorer som orsakar 
psykisk ohälsa bland högskolestudenter. 

 

2.3.1   Depression    

Depression är en psykiatrisk diagnos som kan komma att utgöra den största sjukdomsbördan 
i framtiden runt om i världen. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är depression ett stort 
folkhälsoproblem, där var femte individ i landet fått diagnosen under livets gång. 
Socialstyrelsen (2017) beskriver att det finns särskilda kriterier för att kunna diagnostisera 
depression. Vidare menar Socialstyrelsen (2017) att ”dessa kriterier anges i diagnossystemet 
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ICD-10 (International statistical classfication of diseases and related health problems), en 
standard för klassificering av sjukdomar utgiven av Världhälsoorganisationen (WHO), 
respektive DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders)” (a.a., 2017. Sid 
16.). I Sverige brukas oftast diagnossystemet ICD-10 vid diagnostik inom hälso- och 
sjukvården och DSM-5 används istället främst inom forskning samt till en viss del inom 
psykiatrisk verksamhet. ICD-10 definierar depression som ett tillstånd som bestått i mer än 
fjorton dagar där individen upplevt nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje 
av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredställelse, förlust av självtillit, skam och 
skuldkänslor, självmordstankar, svårighet att tänka eller obeslutsamhet, vankelmod, 
sömnsvårigheter och aptitförändring, vilket är de betydelsefulla symtom för diagnosen 
(Socialstyrelsen, 2017).  

Depression är vanligt förekommande i Sverige och det uppskattas att omkring 35-40 procent 
av landets invånare någon gång under livet kommer att drabbas av denna sjukdom. 
Depression är vanligare hos kvinnor än män, likaså växer sjukdomen bland ungdomar och 
äldre. Risken för kvinnor att angripas av depression eller oro som ångest har visat sig vara en 
till tre gånger vanligare. Skälet till varför det växer mer hos kvinnor än män är fortfarande 
okänt (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Enligt Sveriges psykologförbund (2009) beräknas 
fem till sju procent av den vuxna befolkningen lida av depression.  

En femtedel av sjukdomsbördan i Sverige utgörs av depressioner samt flertal andra psykiska 
sjukdomar. Sjukdomsbördan handlar om en sammanställning mellan antal förlorade år i 
form av funktionsnedsättning samt antalet år som förlorats genom tidig död. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är den enda sjukdomen som utgör större andel av sjukdomsbördan i landet 
(Sveriges psykologförbund, 2009).  

2.3.2   Ångestsyndrom    

Att individer upplever rädsla eller oro är en naturlig del av livet. Rädsla eller oro ger en signal 
på att något är hotande och förbereder individer att vara uppmärksamma. Det förekommer 
stundtals att man upplever nervositet och rädsla trots att det inte finns någon fara runt om 
en. Känslan av oro och rädsla kan bidra till att individer blir begränsade i vardagen, vilket 
kan leda till att utförandet av sina vardagliga sysslor inte sker som tidigare. Detta kallas för 
ångest (Barn och Ungdoms psykiatrin, 2017)  
 

Det finns flera olika typer av ångest som författaren har valt att presentera, dessa är 
generaliserad ångest, panikångest samt separationsångest.  

Generaliserad ångest-  
Kallas ibland för otydlig ångest eller allmän ångest som handlar om att individen för det 
mesta känner sig orolig och ofta upplever högt spänningstillstånd. Spänningstillståndet 
medför i längden till värk i muskulaturen i kroppens olika delar (Nordlund, 2013).  

Panikångest-  
Personer med panikångest brukar uppleva ångest som oväntat äger rum i form av 
panikattacker, vilket bland annat kan leda till hjärtklappning samt yrsel, illamående och 
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andningsbesvär. Det är normalt att personer med panikångest känner rädsla för att bli sjuk, 
rädd för att dö eller att man kommer bli tokig och förlora kontrollen. Panikattacker kan 
komma att slå till på olika platser såsom skolan, på bio, tunnelbanan, arbetsplatsen, i 
folksamlingar med mera (Barn och Ungdoms psykiatrin, 2017). 

Separationsångest-  
Det handlar om att individen med separationsångest inte vill känna sig ensam och blir därför 
vanligtvis ängslig när hen skiljer sig från sin partner eller föräldrar. Att ångesten kommer när 
man sover borta eller när man behöver gå till skolan är vanligt (Barn och Ungdoms 
psykiatrin, 2017).  

 

Ängslan, oro eller ångest var vanligare bland kvinnor jämfört med män. En rapport från 
Statistiska centralbyrån, SCB visar att mellan åren 2004-2005 uppgav ungefär 30 procent av 
kvinnor att de besväras av ängslan, oro eller ångest i åldrarna 16-24 år och bland männen 
uppgav 13 procent dessa besvär.  

Kvinnor drabbas i större utsträckning av stress, trötthet, sömnbesvär samt ångest jämfört 
med det motsatta könet. Ungefär 54 procent av kvinnor i åldrarna 16-29 år uppskattas vara 
drabbade av ängslan, oro och ångest (Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.3.3   PSYKOSOMATISKA  BESVÄR  

Enligt Nationalencyklopedin, förkortas även (NE) (u.å.) härstammar begreppet psykosomatik 
från grekiska språket och står för kropp och själ. Vidare betonar NE att ”i medicinska 
sammanhang har begreppet flera betydelser med det gemensamt att psykologiska faktorer, 
som kan vara omedvetna, anses kunna ge upphov till kroppsliga besvär, funktionsbortfall 
eller sjukdom”. Vanliga symtom som anses känneteckna psykosomatiska besvär är bland 
annat buksmärtor, huvudvärk, bröstsmärta, trötthet, smärta i benen, ryggsmärta, 
andningssvårigheter och individer som oroar sig för sin hälsa (Brill, Patel & MacDonald, 
2001).  

Enligt en rapport från SCB (2006) har en jämförelse gjorts mellan olika perioder från åren 
1980-81, 1988-89, 1996-97 samt 2004-2005 vad gäller psykiska besvär mellan män och 
kvinnor. Under en två veckors period år 1980-81 rapporterade fyra procent av män och nio 
procent av kvinnor trötthet. År 1988-89 var procentantalet för män detsamma men för 
kvinnor minskade det däremot med en procent. Två veckors perioden år 1996-97 uppgav fem 
procent av männen trötthet och för kvinnor var det 11 procent. 2004-2005 var det högst 
bland bägge könen, bland männen rapporterade sex procent och 13 procent för kvinnor. 
Likaså var sömnbesvär högre bland kvinnor. År 1980-81 rapporterade 19 procent av 
kvinnorna samt 12 procent av männen att de haft besvär med sömnen. Även här visade det 
sig att procentantalet var högst år 2004-2005. Mellan dessa år rapporterade 19 procent av 
männen samt 29 procent av kvinnorna sömnbesvär. Vad gäller huvudvärk visade det sig att 
även här var procentantalet högst bland kvinnor. År 1980-81 hade nio procent av männen 
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samt 16 procent av kvinnorna återkommande huvudvärk. År 2004-2005 var procentantalet 
ungefär detsamma som år 1980-81. För männen var det fortfarande nio procent men för 
kvinnorna ökade det med en procent, det vill säga till 17 procent.  

 

2.3.4   Psykisk  ohälsa  bland  högskolestudenter  &  skillnaden  mellan  könen  

Tidigare forskning har visat att studenter på högskolor lidit av depression samt ångest. Även 
olika hälsovanor som rökning och konsumtion av alkohol var vanligt förekommande bland 
studenter. Enligt undersökningen som gjordes var antalet drabbade av psykiska sjukdomar 
mindre jämfört med exempelvis fysiska besvär. Antalet som sökte vård på grund av psykiska 
sjukdomar var ungefär fem procent, vilket var högst bland kvinnor i jämförelse med män. 
Dessutom rapporterade fyra procent av studenterna, vilket bestod av kvinnor, att de hade 
blivit inlagda på sjukhus på grund av psykiska problem. Därutöver rapporterade 24,1 procent 
att de drabbats av ångest, där majoriteten var kvinnor (Vaez, 2004). 

Enligt folkhälsorapport (2009) från Socialstyrelsen förekommer psykisk ohälsa bland 
högskolestudenter. Det visade sig att det var vanligare med nedsatt psykisk hälsa bland 
männen i åldern 20-24 jämfört med en yngre åldersgrupp 16-19 år. Av de studerande 
männen i åldern 20-24 meddelade 21 procent att de hade besvär av oro, ängslan eller ångest. 
I den yngre åldersgruppen meddelade enbart åtta procent att de kände besvär av oro, ängslan 
samt ångest. Bland kvinnliga studerande meddelade 39 procent i åldern 20-24 och bland den 
yngre åldersgruppen av kvinnor i åldern 16-19 år meddelade 28 procent att dem led av dessa 
besvär. Skillnaden var mindre mellan könen i åldern 20-24 år jämfört med den yngre 
åldersgruppen. 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i landet. Denna folksjukdom har visat sig vanligen 
drabba det kvinnliga könet jämfört med män. Som tidigare nämnt har psykiska sjukdomar 
visat sig vara vanligare bland kvinnliga studenter än manliga (Vaez, 2004). 
Folkhälsomyndigheten (2016) betonar att 36 procent av befolkningen uppgav besvär av 
ängslan, oro samt ångest där sex procent av dessa led av svår ångest. Även här visade det sig 
vara högre bland kvinnorna.  

 

2.3.5   Faktorer  som  kan  orsaka  psykisk  ohälsa    

Hans Selye, även känd stressforskningens högsta föregångare, framställde redan 1936 stress 
som ett allmänt och övergripande syndrom. Han menade att kroppsliga påfrestningar eller 
reaktioner är det väsentliga (Selye, 1936). Begreppet används nuförtiden till att klargöra både 
människans reaktion och redogöra exponeringen (stressorer). Stress kan således bedömas 
som ett tillstånd av ”fysiologisk”, ”psykologisk” samt ”beteendemässig” försvarsberedskap 
(Szabo, Tache & Somogyi, 2012).  
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Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) frambringar allt fler tonåringar att de har 
psykosomatiska besvär i form av bland annat huvudvärk, sömnproblem samt nedstämdhet. 
Tonåringar som meddelar att de är ganska eller mycket stressade har ungefär två gånger 
större risk att drabbas av psykosomatiska besvär jämfört med tonåringar som inte känner sig 
stressade eller åtminstone lite stressade över skolarbetet. Utifrån det Folkhälsomyndigheten 
betonade är stress således en faktor till psykosomatiska besvär bland tonåringar. Stress kan 
även vara riskfaktor för andra typer av psykisk ohälsa. Thoits (1995) menar att när stress 
uppstår för individen kan dennes möjlighet att behandla stressen bli utmattande, vilket i sin 
tur kan vara destruktivt för fysiska samt psykiska resurser. Därtill kan detta resultera till 
ohälsa, sjukdomar samt skador eller ge psykiska besvär. 

Stress bland högskolestudenter har varit ett betydande ämne inom högskoleforskningen 
under flera år. Åren på högskolor kan medföra mycket stress för studenter och kan bero på 
olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara en snabb föränderlig miljö, skiftande 
mellan olika grupper, sociala nätverk samt kraven som lärosäten ställer på studenterna. 
Tidigare studier har visat att hög stressnivå bland högskolestudenter har verkan på både 
hälsa samt akademisk prestation. Studenter med hög stressnivå har en viss tendens att göra 
ohälsosamma val samt ha lägre självkänsla. Hög stressnivå bland studenter har också 
resulterats till negativa påföljder som exempelvis självmordstankar (Vaez, 2004). 

Sociala relationer/stöd är en betydande faktor för individens psykiska samt fysiska hälsa. En 
betydande del av det sociala stödet ses som en tillgång för individen både som praktiskt och 
emotionellt stöd i svåra situationer. Flera studier har visat att individer med dåligt socialt 
nätverk ökar risken för ohälsa (Daryani, Katarina, Feldman & Westerling, 2012). Vidare har 
en studie påvisat att individer med dåligt socialt stöd löper större risk för bland annat 
depression Dalgard et al. (2006). Studien har även visat att brist på socialt stöd rapporteras 
främst av kvinnor än män.  

Det har visat sig vara signifikant mellan rökning och psykisk ohälsa. Enligt Ashton, Rigby & 
Galletly (2013) gjordes en studie i Australien där 3.6 miljoner människor identifierades som 
rökare. Av dessa hade 32 procent upplevt psykisk sjukdom under de senaste 12 månaderna. 
Vidare betonas att individer med psykisk sjukdom röker 16 procent mer än allmänheten. 
Ashton, Miller, Bowden & Bertossa (2010) redogör att några orsaker till individers höga 
tobakskonsumtion kan bland annat bero på brist på socialt stöd.  

Depression, ångest, nedstämdhet samt sömnsvårigheter har visat sig vara konsekvenser av 
alkohol. Depressionssjukdomar ökar då individer är alkoholberoende. Det har också visat sig 
att depression ligger bakom periodisk alkoholmissbruk (Landstinget Sörmland, u.,å.) 

En annan faktor som är associerat till psykisk ohälsa främst vad gäller depression och ångest, 
är när en individ förlorar en närstående. Alla individer är olika och sörjer på olika sätt. 
Individer berörs av sin kultur samt omgivning. Hur individer sörjer olika personer kan 
variera, då exempelvis att sörja en gammal människa som varit sjuk länge kan variera från att 
sörja någon ung människa som varit frisk (Landstinget Sörmland, 2013). De konstitutiva 
uttrycken i kroppen för sorg sker främst genom tårar. Det kan vara svårt att känna igen 
sorgen om individer saknar tårar. Därtill kan detta bidra till trötthet, att det kan kännas 
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jobbigt att bära upp kroppen. Sorgen att förlora någon närstående kan i sin tur leda till att 
individen känner besvär av ångest eller depression (a.a., 2013). 

 

 

2.4   Teoretiskt  perspektiv    
KASAM (känsla av sammanhang) är det teoretiska perspektivet som författaren har valt för 
att relatera till ämnet.  

 

2.4.1   KASAM  

Författaren har valt KASAM som en förklaringsmodell till psykisk ohälsa då studier visat att 
det finns ett samband mellan KASAM och upplevd hälsa, särskilt vad gäller psykisk hälsa. 
KASAM teorin menar att individer möter olika påfrestningar i form av motgångar, krav, 
konflikter och problem som behöver lösas (Antonovsky, 2005). Hur individen ser på 
påfrestningen och sin möjlighet att hantera den är det som är avgörande för om individen 
kan komma ur det med hälsan i behåll eller inte. Detta avgörs enligt Antonovsky (2005) i hur 
stark KASAM individen känner. KASAM teorin utvecklades av Aaron Antonovsky och bygger 
på ett salutogent perspektiv vilket betyder att fokus riktas till faktorer som bidrar till 
människans välmående istället för att fokusera på faktorer som bidrar till sjukdom (Olsson, 
Hansson, Lundblad & Cederblad, 2006).  Det finns tre viktiga komponenter inom KASAM 
vilka är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Begriplighet förekommer då en individ har en uppfattning kring det som sker i livet, att 
personens liv känns förutsägbar och påtaglig. Denna komponent består av huruvida en 
person ordnar samt formar stimuli eller om stimuli fortsätter medföra kaos. En individ som 
innehar hög känsla av begriplighet kan bemöta stimuli i framtiden som förutsägbara eller att 
det kommer vara möjligt att ordna eller förklara (Antonovsky, 2005) (stimuli) 

Hanterbarhet handlar om individers egenmakt samt möjlighet att bestämma, beröra sitt eget 
liv och även att man känner att det finns tillgång till resurser för att få hjälp och stöd. Att ha 
en hög känsla av hanterbarhet kan det leda till att människor inte upplever sig som ett offer 
för omständigheterna eller känna att livet behandlar en orättvist (Antonovsky, 2005).  

Meningsfullhet handlar om hur pass individer upplever att livet har en känslomässig mening. 
Det är viktigt att individer känner att vissa problem samt krav som inträffar i livet är värda 
att lägga energi på och är värda engagemang samt tillgivenhet (Antonovsky, 2005). 

Stress har visat sig vara en faktor till psykisk ohälsa bland studenter enligt Vaez (2004), 
vilket kan upplevas som en påfrestning. Antonovsky (2005) menar att om en person har hög 
känsla av sammanhang kan individen klara av att hantera påfrestningar, då individen känner 
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att hen har tillgång till resurser för att möta påfrestningen. Som till exempel i en students 
situation inför en tentamen kan hens känsla av att kunna hantera sin stress vara avgörande 
för om stressen leder till psykisk ohälsa eller inte.  

Vidare har studier också visat att KASAM och upplevd hälsa har ett samband, framför allt 
vad gäller psykisk hälsa. Det har visat sig att ju högre grad av KASAM en individ har desto 
bättre hälsa har den. Därtill kan grad av KASAM för en individ var detsamma även om hen 
bemöter olika negativa livshändelser. Detta tyder således på att negativa livshändelser inte 
behöver sänka grad av KASAM hos en individ som anses vara stabil över tid. KASAM kan 
alltså ses som skyddsfaktor för bland annat psykisk ohälsa, oavsett faktorer som kön, ålder, 
etnicitet med mera. KASAM anses därför vara en hälsofrämjande resurs som bidrar till att 
stärka personens motståndskraft samt utvecklar ett påtagligt hälsotillstånd. Däremot kan 
KASAM inte blott klargöra individers generella känsla av hälsa (Eriksson & Lindström, 2006; 
Hochwälder, 2013; Hochwälder & Forsell, 2011).  
Det är värt att notera att studier visat att KASAM har predicerat hälsa. Detta innebär således 
att enligt Suominen, Helenius, Blomberg, Uutela & Koskenvou (2001) har i en 
fyraårsuppföljning med respondenter av finska män och kvinnor visat sig att respondenter 
med hög KASAM också har rapporterat god självupplevt hälsa och i motsatt riktning har 
deltagare med lågt KASAM rapporterat sämre självskattad hälsa.  

 

2.5   Problemformulering       
Psykisk ohälsa är en folksjukdom som har ökat både nationellt och internationellt. Ungefär 
20-40 procent av Sveriges befolkning har någon form av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 
2013). Denna folksjukdom har ökat de senaste decennierna bland befolkningen i landet och 
studenter på högskolor har visat sig drabbas av psykisk ohälsa av olika slag. Stress har visat 
sig vara ofarligt under korta men skadligt vid långvariga perioder. Enligt Vitaliano, Maiuro, 
Russo & Mitchell (1989) är långvarig stress ofta förknippat med psykisk ohälsa främst vad 
gäller depression samt ångest.  

För att skapa en bättre folkhälsa långsiktig kan fler hälsofrämjande arbeten krävas. Detta 
fastställs även av Shamsuddin et al. (2013), som menar att det är viktigt att i tidigt skede 
finna samt behandla psykisk ohälsa bland unga vuxna. Följande studie anses kunna bidra till 
att påvisa hur den upplevda psykiska ohälsan bland studenter ser ut. Likaså är det viktigt att 
påvisa studenters uppfattning om vad som orsakar den egna psykiska ohälsan. Därtill är det 
också av betydelse att se huruvida psykisk ohälsa har ett samband med kön vilket 
föreliggande studie anses kunna påvisa. Detta anser författaren som viktigt för att kunna 
lägga samhällsresurser och insatser där behoven finns.  
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3   SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att undersöka psykisk ohälsa bland högskolestudenter och undersöka 
vad studenterna upplever är orsaken till deras egna psykiska ohälsa. Studien syftar även till 
att undersöka huruvida det föreligger könsskillnader mellan könen gällande psykisk ohälsa.  

3.1   FRÅGESTÄLLNINGAR    

•   I vilken utsträckning upplever högskolestudenter psykisk ohälsa?  

•   Vilka bakomliggande faktorer anger studenterna vara orsaken till deras psykiska 
ohälsa?  

•   Finns	  det	  någon	  könsskillnad	  mellan	  könen	  gällande	  psykisk	  ohälsa?	  
 

 

4   METOD  

4.1   Metodval    
För denna studie har författaren valt att använda sig av kvantitativa metoder. Kvantitativa 
metoder kan användas när en större mängd data behövs för att till exempel undersöka 
mönster eller samband mellan två eller flera faktorer. Genom att kvantifiera dessa faktorer 
till mätbara värden, till variabler, kan samband undersökas utifrån en kvantitativ ansats 
(Bryman, 2011). Kvantitativa metoder är en typisk metod som hör hemma i den positivistiska 
ansatsen. Positivistisk ansats utgår från en teori eller antagande där data samlas in för att 
undersöka huruvida teorin eller antagandet stämmer. 

4.2   Studiedesign  och  urval  
I denna studie har författaren valt tvärsnittsstudie som studiedesign vilket enligt Bryman 
(2011) innebär att insamling av data förekommer vid en bestämd tidpunkt. Ejlertsson (2012) 
nämner att en tvärsnittsdesign ses som en vanlig förekommande undersökningsform som en 
forskare använder sig av i praktiken. Denna typ av design tar inte hänsyn till tidsaspekten 
framåt eller bakåt i tiden. Bryman (2011) betonar att det enbart kräver ett 
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datainsamlingstillfälle per individ. Detta kan således ses som en relevant studiedesign vilket 
underlättar för föreliggande studie då författaren samlar in data enbart vid ett tillfälle.  

Ett bekvämlighetsurval användes i denna studie. Enligt Bryman (2011) handlar 
bekvämlighetsurval om att personer som deltog i studien råkade finnas tillgängliga för 
forskaren. Vidare betonar Bryman (2011) att ett bekvämlighetsurval kan framställas som en 
form av icke-sannolikhetsurval då respondenterna är tillgängliga och icke grundade på en så 
kallad slumpmässigturval vilket tyder på att alla studenter har lika stor chans att väljas till 
studien. Skälet till vald urvalsmetod grundade sig på att författaren var närvarande i den 
miljön där studien genomfördes.  

4.2.1   Enkätutformning    

De flesta enkätfrågorna i studien påvisar ytvaliditet som handlar om att experter på ett visst 
område har en roll som domare och har i uppgift att besluta om måttet, med hänsyn till ett 
första intryck, tycks kunna representera innebörden av begreppet (Bryman, 2011). 
Folkhälsomyndigheten (u.,å.) samt ”Liv och hälsa ung” från Landstinget Sörmland (2017) ses 
som experter och domare eftersom den föreliggande studiens författare använde sig av 
frågorna därifrån.  

Dessa frågor valdes utifrån vad som bedömdes vara lämpligt och relevant till det formulerade 
syftet. Viktigt att notera, är att två frågor i enkäten var egen gjorda. Enkäten har bearbetats 
på ett så korrekt sätt som möjligt, genom att frågorna har utformats utifrån Bryman (2011) 
generella regler gällande ordningsföljden. Författaren har försökt göra ett bra upplägg för att 
underlätta förståelsen för respondenterna. Då enkäten endast innefattar 10 frågor ansågs det 
därför nödvändigt att ha många frågor om psykisk ohälsa för att åstadkomma ett bra resultat. 
(skriv validerade frågor) 

Vilket kön respondenterna ansågs tillhöra ställdes i fråga ett, då dem fick fylla i rutan för man 
eller kvinna och det fanns även ett alternativt för annat. Nästa fråga handlade om 
studenternas ålder som bestod av fyra ålderskategorier. Dessa var åldrarna 18-22, åldrarna 
23-27, åldrarna 28-32 samt 33 år eller äldre.  

Begreppet om vilken sorts psykisk ohälsa studenter upplevt att de lidit av har har används i 
analysen för att besvara första frågeställningen i föreliggande studie. Observera att denna 
fråga gällde respondenterna som svarat att de tidigare upplevt att de lidit av psykisk ohälsa. 
Således gäller inte frågan respondenter som svarat ”Nej” på fråga fem, vilket tyder på att de 
inte upplevt psykisk ohälsa. Svarsalternativen var: depression, psykosomatiska besvär, 
ångest, panikångest, social fobi, ätstörningar och annat. Viktigt att notera är att denna 
fråga är en egenformulerad fråga. Detta innebär att författaren utifrån olika referenser samlat 
olika typer av psykisk ohälsa som alternativ.  

Begreppet om respondenternas upplevelse gällande orsaken till deras psykiska ohälsa, har 
likaså det används i analysen i följande studie. Svarsalternativen som författaren har valt är: 
stress, dålig relation med familj/vänner, alkohol, rökning, höga krav från familj/släkt, 
förlorat någon närstående, ej klarade tentor/uppgifter/kurser och annat. Denna fråga är 
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egenformulerad där författaren valt dessa alternativ utifrån olika referenser som betonar att 
dem kan öka risken för psykisk ohälsa.  

4.3   Datainsamlingsmetod    
Psykisk ohälsa har ökat i befolkningen och därför blev högskolestudenter en intressant 
målgrupp att undersöka. Studiens population är således studenter på Mälardalens högskola. 
Datainsamlingen för studien genomfördes med hjälp av enkäter. I denna studie har totalt 100 
enkäter delats ut till studenter vid skilda akademier vilket innebär att författaren inte tog 
hänsyn till specifika akademier som exempelvis HVV eller EST studenter. För att nå ut till 
studenterna har författaren på egen hand gått runt i skolan och delat ut enkäter och vid 
insamling av enkäterna har författaren själv varit ansvarig.  

 

4.4   Bortfall    
När en individ erbjuds att medverka i en undersökning men av olika skäl inte är intresserad 
av att delta, uppstår externt bortfall (Eljertsson, 2012). Detta syftar på studenter som valt att 
inte besvara en enkät vilket författaren från början hade räknat med dessa i studien. I 
föreliggande studie förekom externt bortfall då flera studenter inte kunde delta i studien på 
grund av tidsbrist.  

Enligt Bryman (2011) handlar intern bortfall om att individer inte besvarar på någon fråga, 
vare sig det gäller ovilja eller misstag. Av 100 insamlade enkäter förekom internt bortfall på 
fråga fyra, vilket presenteras i nedanstående tabell.  

Tabell 1: Studiens interna bortfall.  

Fråga	  (nr)	   Antal	  bortfall	  	   Ämne/objekt	  	  

4	   3	   Ont	  i	  magen	  (inte	  mensvärk)	  

4	   1	   Huvudvärk	  (inte	  migrän)	  	  

4	   1	   Värk	  i	  axlar/skuldror/nacke	  

4	   3	   Värk	  i	  rygg/höfter	  
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4.5   Databearbetning  &  Analys    
Vid bearbetning samt analysering av insamlad data har författaren använt ett program vid 
namn SPSS version 24. Fråga ett, fem, sex samt sju togs i anspråk för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar (bilaga A). För att besvara den första frågeställningen, hur psykisk 
ohälsa ser ut bland högskolestudenter har en deskriptiv analys används för att på ett 
förståeligt sätt kunna presentera resultatet. Enligt Ejlertsson (2012) görs information om till 
en överblickbar bild för att möjliggöra att presentera resultatet genom att använda 
deskriptiva analyser. Därav är detta anledningen till att den deskriptiva analysen valdes i 
denna studie. Även i studiens andra frågeställning: vilka faktorer som orsaker psykisk ohälsa 
enligt studenterna har författaren använt sig av deskriptiv analys. Fråga sex och sju i enkäten 
har använts som en deskriptiv analys för att påvisa vad studenterna tror är orsaken till deras 
upplevda psykiska ohälsa.  

För att besvara den tredje frågeställningen har olika chi-två test använts. Chi-två test används 
för att påvisa hur tillförlitlig resultatet i en korstabell är (Merrill, 2013). Genom att mata in 
enkätfrågorna i programmet SPSS kunde korstabeller skapas. Eftersom frågeställning tre 
handlade om huruvida det förekommer könsskillnader gällande psykisk ohälsa ansågs därför 
chi-två test som lämplig analys att nyttja, för att säkerställa om resultatet är tillförlitlig. 
Variablerna i denna chi-två test är dikotoma variabler som enligt Bryman (2011) handlar om 
att det endast rymmer data som bara har två kategorier. 

 

4.6   Kvalitetskriterier    
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre kvalitetskriterier som ligger till grund för 
kvantitativa metoder och som vanligtvis brukas. Enligt Bryman (2011) är giltighet ett annat 
ord för validitet vilket mäter trovärdigheten i en studie. Han menar att validitet anses i flera 
aspekter vara den viktigaste forskningskriteriet. Validitet används för att bedöma huruvida 
de slutsatser som frambringats från en undersökning har en sammankoppling eller inte. För 
att påvisa om validitet har tillförsäkrats eller uppnåtts i en studie skall enkäter som besvarats 
av respondenter mäta det som avses att mäta (Olsson och Sörensson, 2011). Författaren har 
tagit hänsyn till detta då man varit försiktig med formulering av frågor så att det är relevant 
med studiens syfte. Dock är det viktigt att poängtera att gällande vissa begrepp kännetecknas 
flertalet av frågorna ytvaliditetet, men däremot förekommer det frågor i studien som är 
egenformulerade vilket i sin tur inte kan garantera att studien har hög grad av validitet.  

Bryman (2011) menar att reliabilitet syftar på studiens pålitlighet. Det existerar olika typer av 
reliabilitet som tillexempel intern reliabilitet. Denna typ förhåller sig främst på att mäta 
skalor i en studie vilket inte kan uppnås i föreliggande studie. Det så kallad test-retest är ett 
sätt att mäta studiens reliabilitet som innebär att ett mått ger samma resultat vid två olika 
tillfällen och som visar sig vara stabil. Eftersom i denna studie förekommer mätning enbart 
vid ett tillfälle kan därför test-retest inte heller uppnås.  
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Den tredje kvalitetskriteriet är generalisering vilket enligt Bryman (2011) handlar om att 
resultatet i en studie inte enbart gäller respondenter som medverkat, utan resultaten är även 
giltiga för andra personer som inte varit medverkande i studien i detta fall samtliga 
högskolestudenter. Björk (2010) beskriver att detta görs för att åstadkomma ett bredare 
perspektiv på undersökningens innebörd. Bryman (2011) beskriver att man genom ett 
sannolikhetsurval kan uppnå generaliserbarhet vilket kan möjliggöra att resultaten blir 
representativt. Därav har inte detta kvalitetskriterium uppnåtts då bekvämlighetsurval är 
studiedesignen som tillämpats i studien.  

 

 

4.7   Etiska  övervägande    
När en undersökning sker är det viktigt att dem fyra etiska aspekterna beaktas vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).   

Författaren i denna studie har tagit hänsyn till informationskravet genom att studenterna 
som medverkat i studien fått information gällande genomförandet, studiens syfte samt att 
deltagandet varit frivilligt och de har rätt att avbryta medverkandet när som helst om så 
önskas. Detta typ av etiska krav har författaren beaktat både genom ett muntligt sätt samt 
skriftligt via ett missivbrev (Bilaga B). Författaren har även tagit hänsyn till samtyckeskravet 
genom att informera om att deltagandet var frivilligt, vilket även framkom i missivbrevet. 
Likaså beaktades konfidentialitetskravet genom att deltagarna svarade anonymt i enkäten 
och därtill behandlades samtliga uppgifter konfidentiellt. Utdelningen av enkäterna förekom 
på ett konfidentiellt sätt likaså gällande insamlingen. Dessutom förvarades enkäterna 
oåtkomligt för obehöriga personer. Gällande nyttjandekravet har även denna etiska aspekt 
beaktats, genom att all insamlad data enbart brukats till ändamålet vilket i detta fall är denna 
studie.  
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5   RESULTAT    

Här nedan kommer studiens resultat att presenteras både i form av en kort beskrivning och 
olika tabeller utifrån studiens tre olika frågeställningar. Det totala antalet studenter som 
deltog i studien var exakt 100 studenter. Dessa studenter tillhör olika akademier då 
författaren inte tagit hänsyn till specifika enheter. Gällande könen var det nästan jämt 
fördelad vilket bestod av 50 kvinnor och 49 män. En student lämnade rutan för kön tomt 
vilket räknas som bortfall. 

5.1   Psykisk  ohälsa  bland  högskolestudenter    
Resultatet visat att studenterna upplever eller har upplevt psykisk ohälsa i sin ((tillvaro)). 
Ångest är den typ av psykisk ohälsa som dominerar hos studenterna där hela 47 % uppgav att 
de tidigare lidit av denna psykiska ohälsa. Därtill är depression högst bland studenter. Hela 
31 % meddelade att de upplevt depression. Panikångest är också en typ av psykisk ohälsa som 
förekommer hos studenter. 23 % uppgav att de upplevt panikångest i sin tillvaro. Socialfobi 
och ätstörning är också förekommande hos studenter vilket visar sig vara åtta respektive nio 
procent.  

 

Tabell 1. Högskolestudenters upplevelse av psykisk ohälsa (n=100). 

	   Depression	  

N(%)	  

Ångest	  

N(%)	  

Panikångest	  

N(%)	  

Socialfobi	  

N(%)	  

Ätstörning	  

N(%)	  

Ja	  	   31(31,0)	   47(47,0)	   23(23,0)	   8(8,0)	   9(9,0)	  

Nej	  	   69(69,0)	   53(53,0)	   77(77,0)	   92(92,0)	   91(91,0)	  

Total	  	   100(100)	   100(100)	   100(100)	   100(100)	   100(100)	  
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5.2   Orsaker  till  psykisk  ohälsa  enligt  studenter    
Tabellen nedan visar vilka faktorer som enligt studenterna leder till den egna psykiska 
ohälsan. Bland högskolestudenter är stress förekommande. Stressnivån kan variera från 
individ till individ men det kan enligt studenterna också leda till psykisk ohälsa. Hela 54 
procent upplever stress som bidragande orsak till psykisk ohälsa, båda könen är inkluderade. 
Att ha tentamen, uppgifter eller kurser släpandes ses också som en faktor till den egna 
psykiska ohälsan enligt studenterna. Antalet som upplever detta som en faktor till deras 
psykiska ohälsa är 20 procent. 13 procent av studenterna upplever höga krav från familj eller 
släkt som en bidragande faktor till deras psykiska ohälsa. Dålig relation med familj eller 
vänner ses likaså som en faktor till den egna psykiska ohälsan vilket visades vara 10 procent. 
Dessutom sågs alkohol samt förlust av en närstående som en orsak till psykisk ohälsa av 
studenterna. 

 

Tabell 2. Faktorer som orsakar psykisk ohälsa enligt studenter.  

  N(%) 

Stress 54(54,0) 

Dålig relation med familj/vänner 10(10,0) 

Alkohol 2(2,0) 

Rökning 0 

Höga krav från familj/släkt 13(13,0) 

Förlorat någon närstående 6(6,0) 

Ej klarade tentor/uppgifter/kurser 20(20,0) 

 

5.3   Könsskillnader  gällande  psykisk  ohälsa  
Figurer nedan visar att det förekommer könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa, vilket är 
vanligare bland kvinnorna jämfört med män dock påvisar skillnaden inget signifikant värde. 
Antalet män och kvinnor som upplevt depression motsvarar 12 respektive 18 procent (chi-två 
värde= 1,552 och p=0,213). Bland båda könen upplevdes besvär av ångest, där 20 procent av 
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männen och 27 procent av kvinnorna uppgav detta besvär även om skillnaden inte påvisade 
någon signifikant värde (chi-två värde=1,725 och  p=0,189). Likaså är panikångest 
förekommande bland könen, sex procent av männen respektive 17 procent av kvinnorna 
upplevt denna typ av psykisk ohälsa även här påvisade resultatet inte någon signifikant värde 
(chi-två värde=6,567 och p=0,010). Socialfobi var också vanligt bland studenterna men 
skillnaden var inte signifikant (chi-två värde=4,765 och p=0,029). Ätstörning visade sig 
också vara förekommande bland båda könen dock om skillnaden inte var signifikant (chi-två 
värde=1,034 och p=0,309).  

 

Figur 1. Sambandet mellan kön och psykiskohälsa.  
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6   DISKUSSION    

6.1   Metoddiskussion    
Anledningen till att kvantitativ metod valdes grundar sig i att studiens syfte handlade om att 
mäta förekomst, orsak samt samband. Om författaren däremot hade varit intresserad av att 
tolka händelser eller individers upplevelse av exempelvis psykisk ohälsa hade kvalitativ 
metodval istället används. Bryman (2011) menar att tolkningar samt förståelse för kontexten 
är två ledande områden inom kvalitativa metoder. I och med att objektivitet är betydande 
inom kvantitativa undersökningar, har författaren beaktat detta under studiens samtliga 
moment för att vara värderingsfri. 

 

Tvärsnittsdesign ansågs som lämplig för studien eftersom denna typ av design underlättade 
genomförandet då tidbegräsning förekom och likaså var den relevant då författaren samlade 
in data vid en bestämd tidpunkt. Enligt Merill (2013) saknar tvärsnittsdesign möjligheten att 
granska svarens validitet, om ett till mättillfälle hade införts. Val av studiedesign sågs därför 
mest relevant utifrån tidsaspekten, dock var inte val av andra studiedesign utesluten.  

Användning av bekvämlighetsurval i denna studie sågs som relevant och hade sina fördelar. 
Dock kan bekvämlighetsurval också medföra nackdelar. Bryman (2011) menar att fördelen 
med detta urval är att sannolikheten att åstadkomma hög svarsfrekvens är stor. Det är inte 
möjligt att generalisera resultatet då stickprovets representativt inte kan gälla alla studenter i 
högskolan, vilket är en nackdel. Med tanke på att författaren själv befann sig i denna miljö 
blev genomförandet enklare. Vid en bestämd tidpunkt samlades data in och detta medför hög 
svarsfrekvens vilket Bryman (2011) påpekade. Författaren bestämde inte något specifikt 
program eller studenter på specifika akademiska enheter som tillexempel HVV eller EST, 
utan intresserad låg på att enkäter skulle delas ut till studenter oberoende program. 100 
enkäter delades ut och samtliga samlades in. Om det inte vore för tidsbegränsningen hade 
det varit intressant att använda sig av ett slumpmässigt urval då det är möjligt att 
generalisera resultatet till övriga studenter, vilket Bryman (2011) betonar. Då psykisk ohälsa 
ses som ett viktigt ämne hade det varit av intresse att kunna generalisera resultatet till övriga 
studenter och därtill observera detta till skolchefer eller ledningen. Detta kan i sin tur 
möjliggöra att ledningen beaktar resultatet i studien och om möjligt införa relevanta insatser 
i skolorna vid behov.  

 

6.1.1   Enkätdiskussion    

Gällande enkätutformningen har författaren beaktat de generella regler som Bryman (2011) 
beskrivit och detta ses som en styrka för studiens kvalité. Validerade frågor förekom i studien 
men dessa frågor som användes för att genomföra analysen var egenformulerade frågor. 



19 

Därtill kan detta medföra att ett förstärkt validitet inte uppnås, eftersom säkerheten i att det 
som avses att mätas faktiskt mäts inte kan konstateras.  

Ytterligare en nackdel som kan ha uppstått är att författaren på fråga sju ställt frågan: Vad är 
orsaken till den psykiska ohälsan?. Författaren tog emot frågor från somliga respondenter 
gällande denna fråga. Deras fråga lydde: ”om jag inte har upplevt psykisk ohälsa, behöver 
jag svara på frågan?- eller menar du vilka av dessa alternativ påverkar psykisk ohälsa 
rent allmänt?”. Därav kan missförstånd ha uppstått då frågan istället borde ha ställts, vad är 
orsaken till din psykiska ohälsa?. Författaren anser att istället för att använda sig av ordet 
”den” borde det istället stå ”din” då det hade varit tydligare. Studenter som inte har upplevt 
psykisk ohälsa fick hoppa över denna fråga. Som även nämnt i metoden skulle denna fråga 
enbart besvaras av studenter som upplevt någon form av psykisk ohälsa. Eliasson (2013) 
beskriver att frågor i en enkät skall vara genomtänka, vilket i detta fall kan påverka 
reliabiliteten och validiteten negativt. Däremot är enkätfrågorna lättförståeliga vilket är 
positivt för respondenter.  

Fråga sju är en egen formulerad fråga där författaren plockat fram orsaker till psykisk ohälsa. 
Utifrån olika studier samt olika myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten har 
stress som exempel varit bidragande till psykisk ohälsa. Även de andra alternativen till frågan 
vilka utöver stress är: dålig relation med familj/vänner, alkohol, rökning, höga krav från 
familj/släkt, förlorat någon närstående samt ej klarade tentor/uppgifter/kurser har visat 
sig vara orsaker till psykisk ohälsa. Tanken med denna fråga ställdes för att se vilka av dessa 
faktorer studenter upplever vara orsaker till deras psykiska ohälsa vilket är svar på 
frågeställning två i följande studie.  

Fråga sex är också en egen formulerad fråga. Tanken bakom detta var att författaren utifrån 
olika trovärdiga källor som bland annat Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen med mera 
fått en tydligare blick över vilka olika typer av psykisk ohälsa det finns. Därav valdes dessa 
former av psykisk ohälsa vilka är depression, psykosomatiska besvär, ångest, panikångest, 
socialfobi och ätstörningar. Denna typ av fråga kan anses som brist på validitet då frågan för 
det första inte är validerad men också sättet att skapa frågan kan ifrågasättas.  

Resterande frågor påvisar ytvaliditet. Dessa frågor har används i tidigare forskning och 
ansågs som lämpliga till syftet i föreliggande studie. Fyra frågor i enkäten har används i 
analysen för att besvara frågeställningarna. Två av dessa frågor var egenformulerade och 
resterande två frågor togs ifrån Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa ung från 
Landstinget Sörmland. Författaren ville ha frågor som i tidigare studier används för att 
stärka studiens reliabilitet samt validitet. Författarens tanke var att inte ha alltför många 
frågor gällande psykisk ohälsa vilket kan upplevas personligt för respondenter. Då det 
existerade tidsbegränsning i denna studie var det också en anledning till att inte ha med 
många frågor då inmatning av data till SPSS är tidskrävande. Innan utdelning av enkäterna 
besvarade författaren själv på en testenkät för att säkerhetsställa hur lång tid det tar på ett 
ungefär att besvara en enkät. Detta kan också vara en faktor till att respondenterna kunde 
ställa upp i studien då det inte tog för lång tid att besvara enkäten. Det uppskattades ta 
ungefär fem till tio minuter att besvara en enkät, vilket även framkom i missivbrevet (Bilaga 
B).  
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6.1.2   Databearbetning  &  analys      

Utifrån studiens tre frågeställningar gjordes en analys gällande frågorna ett, fem, sex samt 
sju i enkäten. Till frågeställning ett användes en deskriptiv analys genom en så kallad 
frekvenstabell. Ejlertsson (2012) menar att det är enkelt att förstå frekvenstabell vilket är en 
fördel. Då läsaren ska kunna få en helhetssyn över resultatet har författaren använts sig av 
relativa tal (andel samt procent) i tabellerna. Ejlertsson (2012) menar att väljandet dock skall 
ske med försiktighet då användning av relativa frekvenser kan komma att ge negativa effekt 
om fallet av stickprovet är mindre än 50 (<50). Däremot kan materialet presenterat utan 
problem om stickprovet är över 100 (>100). Den andra frågeställningen vilken berör 
studenters uppfattning om vad som är orsaken till den egna psykiska ohälsan (fråga sju) har 
också en deskriptiv analys använts genom en frekvenstabell. Den deskriptiva analysen är 
enkel att bruka då variablerna sätts ihop för att påvisa hur dessa förhåller sig tillvarandra. 

Studiens frågeställning tre handlar om huruvida kön har ett samband med psykisk ohälsa. 
Enkätfrågorna som berör denna frågeställning är fråga ett om vilket kön studenterna tillhör 
och fråga sex, som handlar om vilken/vilka typer av psykiska ohälsa studenterna upplevde. 
Till denna frågeställning användes olika chi-två test för att påvisa ett samband mellan två 
kategoriska variabler som tillexempel kön*depression, kön*ångest och så vidare vilket tyder 
på dikotoma variabler. Bryman (2011) menar att dikotoma variabler är variabler som rymmer 
data som endast har två kategorier som exempelvis man/kvinna. Chi-två testet gjorde det 
möjligt att se hur psykiska ohälsan ser ut bland könen. 

Däremot kan svagheter förekomma genom användning av chi-två test då den enbart kan 
mäta om det existerar statistisk skillnad, dock kan den inte mäta i vilken grad (hur stor den 
är). En annan svaghet som kan förekomma genom att använda sig av chi-två test är 
stickprovets storlek samt fördelning av variablerna. Vidare betonar Eliasson (2013) att risker 
kan förekomma att chi-två värdet blir större än ”det verkliga värdet” om stickprovet är litet. 
Därtill kan detta ge oriktigt resultat. Ejlertsson (2003) beskriver att stickprovet inte bör vara 
mindre än 30 vilket i föreliggande studie kan anses vara positivt då urvalet består av 100 
studenter. 

 

6.1.3   Kvalité  &  etikdiskussion    

Det är viktigt att beakta dem tre kvalitetskriterier som finns när man genomför en studie. 
Bryman (2011) menar att validitet i flera aspekter anses vara det viktigaste 
forskningskriteriet. Författaren har varit försiktig med vilka frågor som skall ingå i enkäten 
och om frågorna verkligen mäter det som avses att mäta, vilket är syftet med validitet enligt 
(Olsson och Sörensson, 2011). Huruvida validiteten har uppnått i denna studie är inte 
garanterat då samtliga frågor inte är validerade. Detta innebär att två frågor är egen 
formulerade och detta kan påverka studiens validitet. Dock har författaren tagit hänsyn till 
innebörden av validitet då formulering av frågorna skett med försiktighet för att vara relevant 
till syftet. 
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Reliabiliteten syftar på studiens pålitlighet. Det finns olika typer av reliabilitet, där intern 
reliabilitet är en av dem. Då författaren inte mäter skalor kan detta inte uppnås. Test- retest 
är ett sätt att mäta en studies reliabilitet och handlar om att ett mått ger samma resultat vid 
två skilda tillfällen som därtill är stabil. Hade måttet inte gett samma resultat vid bägge 
tillfällen hade det varit instabilt (Bryman, 2011). Även denna test-retest är inte möjligt i 
följande studie och går inte att uppnås då mätningar görs endast vid ett tillfälle.  

Studiens sista kvalitetskriterier är generaliserbarhet. Bryman (2011) menar att 
generaliserbarhet handlar om att resultatet i en studie enbart inte gäller personer som varit 
delaktiga utan resultatet är även giltiga för andra personer vilket i följande studie är samtliga 
högskolestudenter. Det är möjligt att uppnå detta kvalitetskriterium om man använder sig av 
slumpmässigturval vilket kan generalisera resultaten till alla i populationen. Eftersom 
författaren i följande studie använt sig av bekvämlighetsurval kan detta inte uppnås då 
resultaten inte kan generaliseras. Detta för att alla studenter i högskolan inte hade lika stor 
chans att bli valda till följande studie.  

Flertalet styrkor förekommer i följande studie då författaren noggrant tagit hänsyn till de 
etiska principerna genom studiens hela förlopp, vilket är betydande under 
forskningsprocessen. Därtill påvisar detta författarens ärlighet, kvalitet samt integritet. Det 
är viktigt att deltagarna känner sig bekväma som deltagande i studien. Författaren har varit 
tydlig med att informera om studiens syfte, genomförandet samt att deltagandet är frivilligt 
vilket tyder på att hänsyn tagits för informationskravet. Likaså har samtyckeskravet uppnått 
på ett bra sätt då författaren meddelat att studenterna har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Det muntliga framförandet är viktigt för att studenterna inte skall känna någon 
press för att medverka i studien och information angående att dem själva har rätt att 
bestämma sin medverkan har på ett tydligt sätt nått fram. Det har varit en lärdom för 
författaren att utifrån dessa aspekter dela ut enkäter till 100 studenter. Till fortsatta studier 
kommer detta att gynnas då erfarenheter skapas. Vad gäller konfidentialitetskravet har 
deltagarna fått information om att deras medverkan kommer att vara anonyma. Därtill 
förvarades enkäterna på ett konfidentiellt sätt då obehöriga personer ej hade tillgång till dem. 
Författaren har tagit hänsyn till samtyckeskravet och varit noga med att all insamlad data 
enbart används till föreliggande studie. all denna information har nått ut till respondenterna 
både muntligt men också skriftligt i form av missivbrevet. Missivbrevet har en viktig roll i 
studien då samtliga etiska principer angetts och respondenterna kan läsa igenom och få en 
djupare förståelse av syftet. Då författaren kan ha glömt att informera respondenterna om 
något viktigt, finns missivbrevet till hjälp där det som anses vara nödvändigt existerar.   

 

 

6.2   Resultatdiskussion    
Nedan redovisas studiens resultat, det teoretiska perspektivet, tidigare forskning samt 
diskussion gällande förslag till framtida studier. 
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6.2.1   Studiens  resultat    

Studiens första frågeställning handlar om hur psykisk ohälsa ser ut bland högskolestudenter. 
Flertal olika studier har påvisat en ökning av psykisk ohälsa i befolkningen, vilket enligt en 
underlagsrapport från Socialstyrelsen (2013) har ungefär 20-40 procent av befolkningen 
någon form av psykisk ohälsa. Utifrån studiens resultat upplever högskolestudenter olika 
typer av psykisk ohälsa där ångest dominerar bland studenterna men även depression var 
vanligt förekommande. Panikångest var också förekommande bland studenterna då 23 
procent upplevde denna psykiska ohälsa. Detta resultat kan kopplas till Vaez (2004) som 
konstaterat att högskolestudenter upplevt psykisk ohälsa i form av depression samt ångest. I 
denna studie visade det sig att psykisk ohälsa var högre bland kvinnor jämfört med män 
vilket kan kopplas till Vaez (2004) samt Socialstyrelsen (2009) som betonar att psykisk 
ohälsa visade sig vara högre bland det kvinnliga könet jämfört med män. Eftersom resultatet 
i denna studie inte mäter om studenter lider av psykisk ohälsa utan enbart påvisar studenters 
upplevelse av psykisk ohälsa kan det därför inte fastställa förekomst av psykisk ohälsa bland 
studenterna.  

Gällande den andra frågeställningen i följande studie som handlar om studenters uppfattning 
kring orsaker till psykisk ohälsa visade det sig att stress är den största orsaken till psykisk 
ohälsa vilket motsvarade hela 54 procent. Då lärosätena ställer krav och press på studenter 
kan stress därför upplevas av de flesta. Skolmiljön är en sådan miljö där stress är centralt. En 
del människor anses kunna behandla stress på ett bra sätt men för en del människor kan 
stressen därför medföra olika typer av ohälsosamma val vilket dessutom betonas av Vaez 
(2004). Enligt studier av bland annat Vaez (2004) och Folkhälsomyndigheten (2016) har 
stress varit en orsak till psykisk ohälsa bland högskolestudenter. Vidare upplevde 20 procent 
av studenterna att kvarliggande och icke godkända tentamen, uppgifter eller kurser under 
studieperioden varit orsak till psykisk ohälsa. 10 procent av studenterna betraktade dålig 
relation med familj eller vänner som en orsak till psykisk ohälsa. Detta kan kopplas till 
Daryani, Katarina, Feldman & Westerling (2012) som beskriver att studier visat att individer 
med dåligt socialt stöd ökar risken för psykisk ohälsa. Det som författaren reagerade starkt på 
var att inga studenter upplevde rökning som orsak till psykisk ohälsa. Enligt King, Reboussin, 
Spangler Ross & Sutfin (2017) har ökad användning av cigaretter bland högskolestudenter 
visat sig vara associerat till psykisk ohälsa främst vad gäller depression och ångest. Om 
studiens urval hade varit större hade resultatet kanske setts annorlunda ut och rökning 
kanske skulle upplevas som orsak till denna sjukdom.  

Studiens tredje och sista frågeställning berör huruvida kön och psykisk ohälsa har ett 
samband. Resultatet visade sig att upplevd psykisk ohälsa i högre grad varit vanligare hos det 
kvinnliga könet. Detta kan olika studier och myndigheter stärka då enligt bland annat 
Folkhälsomyndigheten (2016) har 36 procent av befolkningen uppgett att de besvärades av 
ängsla, oro samt ångest där andelen kvinnor var högre än männen. Enligt resultatet i denna 
studie upplever kvinnorna samtliga typer av psykisk ohälsa mer än männen. Utifrån detta 
resultat finns det ett samband mellan kön och psykisk ohälsa. Som tidigare nämnt har 
författaren endast fokuserat på hur studenter upplever psykisk ohälsa, detta tyder på att 
psykiska ohälsan inte ser så ut i verkligenheten. Med tanke på att mer än hälften av studiens 
population upplevt någon form av psykisk ohälsa kan detta ge misstankar om hur många 
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studenter som haft intyg på psykisk ohälsa och hur många som upplevt men i själva verket 
inte haft sjukdomen.  

I följande studie upplevde studenterna psykisk ohälsa i form av depression, ångest, 
panikångest, socialfobi och ätstörningar. Detta kan kopplas med bland annat Vaez studie 
även fast det inte skedde någon mätning i studien utan enbart fokuserade på studenters 
upplevelse. Tidigare studier från Vaez (2004) har det visat sig att högskolestudenter drabbats 
av psykisk ohälsa i form av depression och ångest. 24,1 procent rapporterade besvär av 
ångest och visade sig vara vanligare bland kvinnorna. Likaså har även Socialstyrelsen (2009) 
påpekat att förekomst av psykisk ohälsa bland högskolestudenter förekommit vilket var 
högre bland kvinnorna. Därtill kan detta överensstämma med föreliggande studie då 
kvinnorna upplevde psykisk ohälsa i högre grad än männen.  

 

 

6.2.2   Teoretiska  perspektivet    

Motivet till varför denna teori valdes i studien grundar sig främst på att det finns ett samband 
mellan psykisk ohälsa samt KASAM. Antonovsky (2005) menar att avgörandet på huruvida 
individer hanterar sina påfrestningar är hur stark KASAM individen har. Påfrestningar kan 
tänkas vara av olika slag som exempelvis olika stressorer, problem med familjen/partner, 
besvärliga situationer som uppkommit i ens liv därav kan detta kopplas med hur stark 
KASAM en individ upplever att ha. I föreliggande studie har resultatet visat att de flesta 
studenter som deltagit i studien uppgett besvär av olika typer av psykisk ohälsa. Majoriteten 
av studenterna ansåg stress vara en bakomliggande orsak till den självupplevda psykiska 
ohälsan. Detta kan således kopplas till låg grad av KASAM. Som tidigare nämnt, förklarar 
Antonovsky (2005) att individer med låg grad av KASAM kan uppleva svårigheter med att 
hantera påfrestningar som en bemöter i livet som i sin tur kan öka risken för att drabbas av 
ohälsa. Stress är vanligt bland högskolestudenter där majoriteten mer eller mindre kommer 
att känna sig stressade över kravet från akademin eller av studierna. Om en student med hög 
grad av KASAM känner sig stressad kan hen hantera påfrestningen på ett hanterbart sätt och 
risken att hamna i ohälsa kan vara låg. Å andra sidan om en student med låg grad av KASAM 
känner sig stressad över studierna kan personen löpa större risk att drabbas av ohälsa då 
påfrestningen inte känns hanterbart, meningsfullt eller begripligt vilket kopplas med dem 
komponenter som ingår i KASAM teorin.  

Studier har visat att KASAM och upplevd hälsa har en sammankoppling. Studien har visat att 
ju högre grad av KASAM en person har desto bättre hälsa har hen (Eriksson & Lindström, 
2006). De tre komponenterna som har beskrivits tidigare i studien vilka är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är tre viktiga komponenter i KASAM teorin. Antonovsky 
(2005) menar att individer som har en uppfattning kring det som sker i livet, att livet för 
personen känns förutsägbar och påtaglig visar hög grad av begriplighet. Hanterbarhet 
handlar om individens egenmakt och möjlighet att bestämma, beröra sitt eget liv samt känna 
att det finns hjälp att få. Enligt en studie från (Kövi et al, 2017) har KASAM och bland annat 
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depression visat samband vilket beskrivs att individer med depression visade sig ha brist på 
hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullhet beskrivs enligt Antonovsky (2005) om hur 
pass individer upplever att livet har en känslomässig mening. Han menar att det är viktigt att 
individer känner att en del problem och krav som inträffar i livet är värda att lägga energi på 
och är värda engagemang.  

Utifrån flertal olika studier som påvisat sambandet mellan KASAM och psykisk ohälsa ansågs 
därför denna teori som relevant till följande studie då personer som upplever psykisk ohälsa 
kanske inte förstår eller finner mening med sitt liv. Det finns flera faktorer som kan orsaka 
psykisk ohälsa hos individer som har nämnt tidigare i studien, vilka i sin tur kan leda till att 
man gör ohälsosamma val och ha självmordstankar. Individer som upplever hög grad av 
KASAM kan hantera påfrestningar av olika slag då dessa komponenter uppnås jämfört med 
personer som har självmordstankar eller inte känner mening med livet vilket kan 
sammankopplas med låg grad av upplevt KASAM. Studier har även visat att personer som 
upplever hög grad av KASAM har visat sig ha bra hälsa och individer som visat sig ha dålig 
hälsa har låg grad av upplevt KASAM (Suominen et al, 2001).  

6.2.3   Förslag  till  framtida  studier    

Vad gäller den psykiska ohälsan har författaren fokuserat på hur den upplevda psykiska 
ohälsan sett ut bland studenter, studenters uppfattning om orsaker till deras psykiska ohälsa 
samt huruvida det förekommer könsskillnader mellan könen vad gäller psykisk ohälsa.  

Det finns flertal olika förslag till framtida studier. Det som bland annat kan väcka intresse är 
att undersöka vidare om psykisk ohälsa och uppnå ett validerat mått av resultatet. Då denna 
studie använde frågor som var egen formulerade kan i framtida studier använda sig av 
validerade frågor som har används i tidigare undersökningar. Författaren använde sig av ett 
urval som bestod av 100 studenter vilket kan anses vara ett litet urval då resultatet inte hade 
någon signifikans. Ett större urval kan tänkas vara nödvändigt för att åstadkomma bättre 
resultat. Därtill kan vidare forskning kring ämnet vara att undersöka om den upplevda 
psykiska ohälsan är bestående symptom och långvarig eller om det är en påfrestning som 
varar under skoltiden. För att kunna mäta detta kan det behövas genomföra en studie över 
tid.  
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7   SLUTSATSER    

•   Majoriteten av studenterna upplevde någon form av psykisk ohälsa där ångest och 
depression var vanligast.  

•   Studenters upplevelse kring de faktorer som orsakar deras psykiska ohälsa är bland 
annat stress, höga krav av familj eller släkt, förlora någon närstående, att ha icke 
avklarade uppgifter under studieperioden et cetera.  

•   Huruvida det förekommer könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa visade resultatet 
att psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män dock gav chi-två värdet inget 
signifikant värde. 
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BILAGA  A;;  ENKÄT      
Undersökning om psykisk ohälsa bland högskolestudenter. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA  B;;  MISSIVBREV  
Hej!  

 

Jag heter Masoud och läser min sjätte termin i folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 
Högskola i Västerås . Jag håller på att skriva min kandidatuppsats just nu och syftet med min 
undersökning är att påvisa hur psykisk ohälsa bland högskolestudenter ser ut. Psykisk ohälsa 
är ett väl omdiskuterat ämne och studier har visat att psykisk ohälsa ökat i befolkningen. Jag 
anser därför att det är viktigt att belysa hur våra studenter mår.  
 

Enkäten riktar sig till studenter på högskolor. Din medverkan i studien är frivilligt och du får 
hoppa av när du vill om så önskas. Du som medverkar i studien kommer att vara anonym och 
materialet kommer alltså att behandlas konfidentiellt.  
 
Insamlad data kommer enbart att användas till studiens syfte och kommer kasseras när 
studien avslutas. Uppsatsen kommer därtill att publiceras i form av kandidatuppsats på den 
offentliga databasen Diva när den blivit examinerad.  
 
Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i enkäten. Genom att lämna in enkäten godkänner du 
att delta i studien. Din medverkan är viktig för studiens kvalité.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig.  

Tack på förhand.  
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