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Wael Yaakoub 

 

Denna studie är en replikering Amico, (2014) där studierna jämfördes. 

Enligt socialstyrelsen lider cirka 20–40 % unga av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och kan vara allt ifrån allmänna 

problem till svåra diagnostiska sjukdomar. Studien undersökte i vilken 

utsträckning kön, ålder, KASAM och coping strategier påverkar 

psykisk ohälsa. Hundrasju studenter deltog genom att besvara en enkät 

som bestod av demografiska frågor, Carvers Brief cope 28, 

Antonovskys KASAM (13 items) samt av General Health Questionnary 

(GHQ12). Sammanställda data analyserades via SPSS i form av en 

multipel hierarkisk regressionsanalys och Pearson produktmoment-

korrelationskoefficienter. Studien visade att ju mer psykisk ohälsa desto 

mindre KASAM hos individen. Kvinnor tenderar att må sämre än män 

och använder sig mer av emotionellt stöd, instrumentellt stöd, 

uppgivenhet och religion än män. Deltagarna i Amicos studie (2014) 

visar mindre psykisk ohälsa än denna studies deltagare. Det omvända 

sambandet mellan KASAM och psykisk ohälsa bör studeras inför 

framtida forskning. 

Keywords: Sense of coherence, Coping strategies, psychological 

distress, GHQ12, Brief Cope 28. 

 

 

Inledning 

Socialstyrelsen visar i sin rapport 2013 att mellan 20 - 40 procent av barn och ungdomar lider 

av psykisk ohälsa (Bäckström & Wamala, 2013). Statistik i Sverige under 2011 visar att psykisk 

ohälsa är ett växande problem vilket skapar dåliga förutsättningar för individen att etablera sig 

i samhället (Salmi, Berlin, Björkenstam, Ringbäck, 2013). Psykisk ohälsa är ett stort begrepp 

som har olika definitioner och kan vara allt från allmänna problem likt depression till psykiska 

sjukdomar som det finns diagnoser för (Dahlström, 2014). 

Psykisk hälsa bör definieras innan man definierar psykisk ohälsa för att se motsatsen till 

psykisk ohälsa vilket ger en omfattande definition av psykisk ohälsa. ”Psykisk hälsa – barn och 

unga” jobbar med folkhälsa och är en enhet på Centrum inom Stockholms län landsting de har 

efter diskussioner kommit fram till en definition av psykisk hälsa. De menar att ”psykisk hälsa 

innebär att vara tillfreds med sina inre och yttre möjligheter att hantera sitt liv” (Åkerman & 

Ramberg, 2008). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd 

av emotionellt och social välmående där individen har insett sina egna förmågor, kan hantera 

den vardagliga stressen, kan arbeta produktivt och givande samt att individen kan bidra till sitt 

eget samhälle” (WHO, 2001, s.1). Under historiens gång har definitionen reviderats, 1986 

ändrades definitionen att ses som ett mål till att ses som en möjlighet för mänsklig utveckling 

samt möjlighet att utnyttja i vardagliga livet (WHO, 1946, s.2: WHO, 1986) samt Statens 

folkhälsoinstitut (Augustine, Löfstedt, Telander, Zhu, 2011, s. 13) fyller i WHO:S definition 

och nämner att ohälsa är ett ”tillstånd som de flesta uppfattar som bekymmersamma och 

motiverade att förebygga”. 
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I en underlagsrapport för socialstyrelsen i Sverige nämns det att psykisk ohälsa kan definieras 

på olika sätt samt behandlas på olika sätt. I rapporten beskrivs att psykisk ohälsa innebär ständig 

oro, nedstämdhet eller psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression. Psykisk sjukdom 

tar sig i uttryck i ett syndrom där vården i sin tur bestämmer vilken diagnos individen uppvisar 

(Salmi, Berlin, Björkenstam & Ringbäck, 2013). Psykisk ohälsa ser olika ut, det kan både 

betyda lindriga psykiska besvär samt mer allvarligare former av olika psykiska sjukdomar. I 

många fall har individer tagit sitt liv på grund av att de lider av någon psykisk sjukdom eller en 

stark depression. En studie i Sverige visade att 106 unga män och 41 unga kvinnor per 100,000 

invånare begick självmord och att tanken att begå självmord växer bland unga vuxna. 2,666 

självmordsförsök mättes 2012 men det visade sig att det finns ett mörkertal bakom de statistiska 

siffrorna (Jiang, Hadlaczky, Wasserman, 2012a). Carr (2008) skriver att de unga som faller in 

i depression har en större risk att bli sjuka som vuxna. Utifrån detta visar det att psykisk ohälsa 

sträcker sig över många åldrar. Enligt en studie i Stockholm har fallen med självmord visat sig 

vara högre bland vuxna och att självmordsförsök förekommer mer i yngre åldrar (Jiang et al., 

2012b). I denna studie ska den lindriga formen av psykisk ohälsa undersökas för att om 

individer drabbas av psykiska besvär såsom stress och depression.  

 

Geografiska skillnader i psykisk ohälsa 

Tidigare studier har visat att människor i urbaniserade städer, det vill säga i storstäder har en 

högre grad av psykisk ohälsa än människor i mindre städer och på landsbygden. Sundquist 

(2004) fann i en kohortstudie gjord i Sverige att psykisk ohälsa var högre för män och kvinnor 

i storstäder. I en annan studie i Sverige gjord av Lewis (1992) på värnpliktiga män, upptäckte 

han att män som var födda i städer hade en 65 % högre risk att få diagnosen schizofreni än män 

födda på landsbygden. I Norge gjordes en studie där man jämförde psykiska sjukdomar mellan 

en norsk fjordregion med storstaden Oslo där forskaren fann att förekomsten av psykiska 

sjukdomar var dubbelt så hög i Oslo än i fjordregionen (Kringlen, Torgersen & Cramer, 2006) 

Statistiska centralbyrån gjorde 2005 en studie i Sverige där de undersökte män och kvinnors 

psykiska ohälsa i olika regioner. Studien visade att längst andel av psykisk ohälsa förekom i 

den norra tätbygden. Det visade att män i större städer påvisar högre grad ängsla, ångest och 

oro och att det var lägst andel i den norra glesbygden. Riksförsäkringsverket (2002) undersökte 

långtidssjukskrivning i Sverige för psykisk sjukdom och utbrändhet. Studien visade att 

långtidssjukskrivna individer med psykiatriska diagnoser var 28 % i Stockholms län, 15 % i 

Norrbottens län och 24 % i landet som helhet. Studier visar tydligt hur stadsmiljön påverkar 

individen vilket i sin tur leder till att individen lider av psykisk ohälsa. 

Lederbogen et al., (2011) utförde en stor och känd undersökning i USA med flera andra 

forskare, där människor placerades i en ”bilsimulator”. Forskningspersonerna i studien delades 

in i två olika gruppen där de fick ”köra till jobbet”. Den ena gruppen hade utanför sin bil enbart 

urbana miljöer – affärscentra, industrier, bostadskomplex. I den andra gruppen förekom urbana 

miljöer ibland men längst ut i synfältets ytterkanter var det naturmiljöer såsom skog, ängar och 

sjöar. När respektive grupper ”kom fram till jobbet” skulle samtliga försökspersoner utföra 

komplicerade problemlösningsuppgifter. Resultat visade att gruppen som fick syn på lite natur 

under sin ”väg till jobbet” presterade mycket bättre än gruppen som endast såg en urban miljö. 

Forskaren mätte även mängden stresshormoner i blodet hos individerna i de båda grupperna, 

gruppen med naturmiljö hade en betydligt lägre halt av stresshormoner när de utförde 

uppgifterna. Studien visade även att gruppen som fick se natur njöt av det och tog vara på 

chansen. Under ”bilfärden till jobbet” undersökte man även försökspersonernas ögon och såg 

att de som fick se en glimt av natur längst ut synfältet lät blicken stanna kvar en kort stund innan 

deras blick riktades tillbaka till trafiken (Lederbogen et al., 2011).  
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En salutogen modell för psykisk hälsa 

Psykisk ohälsa har tagit en stor plats i psykologisk forskning och varit ett aktuellt fenomen 

under en lång tid. Forskningen på ohälsa har gjorts utifrån ett patogent synsätt det vill säga att 

forskare studerar det sjukliga. Genom att göra på detta vis får man ett tunnelseende och missar 

viktig information eftersom det salutogena perspektivet utesluts. Det salutogena perspektivet 

betraktas ofta som en motsats till det patogena perspektivet när dessa egentligen kompletterar 

varandra. Att utgå från ett salutogent perspektiv främjar för forskaren att fokusera på det 

positiva begreppet hälsa förmedlar för människan (Antonovsky, 1987). Antonovsky studerade 

hälsa i många år och såg på begreppet utifrån ett patogent synsätt, därav att detta synsätt gav 

prägel till forskningen förr. Forskaren kom fram till att all stress och kaos är naturliga tillstånd 

där hälsan betraktas som ett kontinuum. Detta indikerar att det är viktigt att studera vad som 

orsakar hälsa vilket är salutogenes istället för att studera vad som orsakar ohälsa vilket är 

patogenes (Lindström, 1998). Antonovsky (1987) fortsatte sina studier i hälsa och formade ett 

nytt begrepp efter en studie. Han undersökte kvinnor som överlevt i ett koncentrationsläger där 

fann han att 29 % av kvinnorna tyckte ha god hälsa trots de svåra omständigheterna. Utifrån 

detta fick han fram begreppet känsla av sammanhang (KASAM). 

I en av hans andra kända böcker förklarar forskaren hälsa som ett dynamiskt tillstånd som 

pendlar mellan fullt frisk och mycket sjuk (Antonovsky 1979). Begreppet KASAM är 

uppbyggd utifrån tre olika komponenter, (1) begriplighet, (2) hanterbarhet och (3) 

meningsfullhet. Det förstnämnda handlar om att individen förstår inre och yttre stimuli, som 

ordnad information, sammanhängande och strukturerad eller som otydlig, kaotisk, oväntad och 

oförklarlig. Begreppet innefattar hur individen hanterar stimuli till ordning eller ogenomskådlig 

komplexitet som den inte kan begripa. Den andra komponenten talar om individens kognitiva 

förmågor som uppfattningen av sina förmågor som adekvata till de krav som varje stimulus 

ställer. Den tredje komponenten ses som en motivationskomponent då Antonovsky såg att de 

som hade hög KASAM tenderade att prata mer om viktiga händelser i livet, om något de var 

väldigt engagerade i, som visade sig ha en betydelse, individerna uttryckte sig känslomässigt 

och inte bara med kognitiva meningar. Individerna såg dessa händelser som utmaningar. Inom 

denna komponent handlar det alltså om en meningsfullhet som uttrycks emotionellt och inte 

bara utifrån en kognitiv uppfattning. Dessa utmaningar är värda för individen att investera i 

emotionellt med engagemang och förpliktelse (Antonovsky, 1979). Antonovsky (1987) menar 

att KASAM är inte ett karaktärsdrag hos individen eller en copingstil utan det är en global 

mänsklig drivkraft som utvecklas i samspel med omgivningen och individens uppfattningar av 

inre och yttre stimuli. Antonovsky (1987, s.46) definierar KASAM på följande vis:  

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaning, värda investering och engagemang.” 

Enligt Lindström (1998) används KASAM som ett instrument och teori idag inom mätning av 

psykisk hälsa, begreppet används inom hälso- och sjukvårdsforskning. Enligt en studie i som 

gjorts i Sverige, kan KASAM tänkas hålla en stabilitet över livet då negativa händelser i livet 

inte har någon påverkan på individens nivå av KASAM vilket i sin tur kan skydda individer 

mot att uppleva negativa livsupplevelser (Hochwälder & Forsell, 2010). En tidigare studie i 

Sverige har även visat att det råder en skillnad i KASAM mellan män och kvinnor samt mellan 
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olika åldrar, män och äldre personer visade ha högre grad av KASAM samt att begreppet har 

en motverkande effekt på psykisk ohälsa (Nilsson, Leppert, Simonsson & Starrin, 2010). 

 

Coping stilar vid psykisk ohälsa   

En studie i Spanien undersökte lärarstudenter där man utifrån resultatet kunde komma fram till 

att stress är en reaktion hos individen orsakat av krav från omgivningen (Selye, i Carnicer & 

Calderón, 2013). Dessa krav som ställs på individen kan hanteras utifrån olika strategier, 

beroende på hur effektivt de används avgör dess påverkan på psykologisk stress (Khramstova, 

Sarrino, Gordeeva & Williams, 2007). Individer som ger sig själva skulden samt distraherar sig 

själva med något annat är en strategi som kallas för oengagerad coping (disengagement 

behaviour). En studie i Norge visade att detta reducerar en god mental hälsa (Nielsen & 

Knardahl, 2014).  

Carver (1997) nämner att det finns olika coping strategier såsom förnekelse, alkohol/droger, 

emotionellt stöd, förnekelse, ventilering av känslor, positiv omtolkning, planering, 

accepterande, självanklagelse och fler. Forskning har visat att ålder är en påverkande faktor till 

coping, där det nämns att det finns skillnader mellan äldre och yngre. En studie i Kalifornien 

visade att yngre individer tenderar signifikant att använda sig av coping-stilar i form av mer 

socialt stöd och konfrontation samt mindre distansering och positiv omtolkning av den 

stressfulla situationen (Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987). I en annan studie i 

Spanien visade det sig att äldre tenderar att använda sig mer av negativ självfokusering och 

religion vid stresshantering. Medeålderliga kvinnor och män visade ha en signifikant skillnad 

gällande, att de har mer fokus på problemlösning än äldre samt att yngre använder i större 

utsträckning emotionella uttryck och undvikande än de äldre (Meléndez, Mayordomo, Sancho 

& Tomás, 2012). I Botswana gjordes en studie som visade att äldre studenter tenderar att 

använda coping strategier som problemlösning, kognitiv rekonstruering och emotionella 

uttryck (Monteiro, Balogun & Oratile, 2014). 

Tidigare forskning har visat att det råder en könsskillnad gällande copingstrategier. I det 

psykologiska fakultet i Teneriffa i Spanien gjordes en studie av Matud (2004) som visade att 

kvinnors copingstil var emotionellt baserad och mindre problemcentrerad än män. En annan 

studie i USA visar att män tenderar att använda sig mer av instrumentell coping, det vill säga 

att de agerar när det är möjligt och kvinnor använder sig mer av en emotionellt-fokuserad 

coping (Billing & Moos, 1984; Endler & Parker, 1990: Folkman & Lazarus, 1980; Patacek, 

Smith & Dodge, 1994).  

 

Studenters psykiska ohälsa 

Stress och känslan av att inte klara av sina studier leder till en psykisk ohälsa bland studenter 

enligt tidigare forskning. En av dessa är en studie gjordes på ett universitet i Sverige där psykisk 

ohälsa undersöktes på 800 studenter. Resultat visade att var tredje student upplever stress och 

psykisk ohälsa som hinder i utbildningen (Ekström & Wikblom, 2014). En annan studie gjordes 

på två olika instruktioner där kvinnliga och manliga studenters psykiska ohälsa undersöktes. 

Resultaten visade att kvinnor upplever mer stress än män (Assarsson-Lod, Siverbo, 2006).  

 Everly, Poff, Lamport, Hamant & Alvey (1994) menar att stress är den faktorn som orsakar 

psykisk ohälsa hos studenter. Pressen att klara av studier och få bra resultat kan leda till en hög 

grad av stress vilket i sin tur leder till en psykisk ohälsa. Wilcock (1998) nämner detta och 

menar att om stressen upplevs som allt för stor kan det leda till att studenter inte presterar såsom 

de vanligt vis gör. Detta i sin tur leder till att studenter avstår från saker de normalt brukar göra. 
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En studie som har gjorts på Malmös Högskola visade att kvinnor har högre grad av psykisk 

ohälsa än män samt att psykisk ohälsa minskar sannolikheten att klara av sina studier (Källoff, 

Thomasson, Wahlgren & Andersson, 2015). I CSN:s rapport i Sverige (2013) visade det att det 

var vanligt förekommande bland studenter att uppleva hälsobesvär i olika former såsom stress 

och trötthet. Denna psykiska ohälsa jämfördes mellan variabel kön där resultat visar att psykisk 

ohälsa förekom i högre utsträckning hos kvinnor än män (Wikstén, Dahlvkist, Larsson & 

Thunell, 2013). 

 

En replikering av en tidigare studie 

Denna studie är en replikering av en tidigare studie som gjorts i Sverige (Amico, 2014). Studien 

görs om för att se om resultaten skiljer sig i jämförelse med Amicos studie (2014). samt om hur 

kvinnliga och manliga studenter skiljer sig gällande vilka copingstrategier de använder. 

Ambitionen är att ha fler deltagare än den tidigare studien för att kunna påvisa mer signifikanta 

resultat än tenderande resultat. Amico (2014) hade 101 deltagare i sin studie och målet med 

denna studie är att undersöka fler personer för att se om resultatet skiljer sig. Samma 

mätinstrument och metod liknar den tidigare uppsatsen för att undersöka om resultaten ändras 

när studien görs om samt är dessa mätinstrument mest lämpade till studien. I denna studie ska 

det lyftas fram hur könen mer specifikt skiljer sig gällande copingstrategier samt fokusera mer 

på studenters psykiska ohälsa. Amico (2014) fokuserade på unga vuxnas psykiska hälsa vilket 

är generellt, i detta fall ska studien mer specifikt ge en överblick på studenters psykiska ohälsa. 

Generellt är syftet med studien att undersöka studenters psykiska hälsa samt om geografi har 

en påverkan, det vill säga vart man bor. I Sverige har psykisk ohälsa studerats mycket på många 

olika sätt, man har dock inte undersökt hur könen hanterar situationer och svårigheter som leder 

till psykisk ohälsa samt hur könen skiljer sig gällande bearbetning av psykisk ohälsa. Studien 

vill även kunna se om det finns en skillnad mellan invånare i mindre städer jämfört med 

personer i större städer genom att jämföra med Amico (2014) som tidigare nämnt att hon utförde 

sin undersökning i en mellanstorstad i Sverige.  

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur olika faktorer relaterar till psykisk ohälsa bland 

studenter. Faktorerna som studerades var kön, ålder, KASAM och coping. Följande 

frågeställning undersöktes:  

   1. Hur stor del av variationen i självskattad psykisk ohälsa beror kön, ålder, KASAM och 

coping? 

Samt följande hypoteser:  

H1: Kvinnliga studenter mår sämre än manliga studenter.  

H2: Unga studenter tenderar att må sämre än äldre studenter.  

H3: De studenter som har högre känsla av sammanhang lider mindre av psykisk ohälsa. 

H4: Kvinnor har större tendenser att använda copingstilar som positiv omvärdering, socialt 

stöd, religion, ge uttryck och att klandra sig själv än män.   
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Denna studie använder sig av hypotes fyra likt Amico (2014) för att undersöka om det 

uppkommer några ytterligare skillnader i copingstrategier mellan manliga och kvinnliga 

studenter.                                                                                                                                          

                                                                Metod 

 

Deltagare 

Undersökningen gjordes på ett universitet i en storstad i Sverige där enkäter delades ut till 

studenter. Totalt delades 120 enkäter ut, 107 enkäter samlades in vilket ger en svarsrespons på 

89,2 %. Tre enkäter samlades in där deltagaren valt att inte delta i undersökningen samt 2 

enkäter exkluderades pågrund av ett större partiellt bortfall. De resterande 8 enkäterna hade 

bortfall gällande faktorn kön vilket gjorde att de uteslöts. Totalt deltog 50 kvinnor (45,7%) och 

57 män (53,3%) i undersökningen. Åldern varierade från 19 till 38 år, med ett medelvärde på 

23,4 år och en standardavvikelse på 3,37 (m = 23.4, s = 3.37). Deltagarna bestod av studenter 

inom olika ämnen såsom beteendevetenskap, ekonomi och matematik. Deltagarna var studenter 

mellan termin 2 och 6.  

 

 

Material 

Undersökningen bestod av en enkät i pappersformat bestående av 55 frågor uppdelade i fyra 

olika delar. Första delen var demografiska frågor om deltagarens kön och ålder. Vid analysen 

kodades män med 0 och kvinnor med 1. Därefter användes olika delar enligt ordning, Brief 

cope 28, KASAM 13, GHQ12. Instrumenten var översatta till svenska sedan tidigare.  

Brief Cope 28. Andra delen av enkäten handlade om Carvers (1977) Brief cope vilket är ett 

instrument att mäta individers hantering av stress i olika situationer och sammanhang. En 

kortare version användes i undersökningen där denna version av Brief cope innehåller 14 olika 

skalor där varje skala representerar en coping strategi, Varje skala innefattas av två frågor. 

Översättningen togs från Muhonen och Turkelsson (2005) där författarna översatte skalan från 

engelska till svenska. Översättningen granskades av en språkgranskare och av en psykolog med 

engelska och svenska som modersmål, De olika skalorna utgörs av Självdistraktion, Aktiv 

coping, Förnekelse, Alkohol/droger, socialt stöd Instrumentellt stöd, Uppgivenhet, Ventilering 

av känslor, Positiv omtolkning, Planering, Humor, Accepterande, Religion och Självanklagelse. 

De olika items var i form av påståenden likt ”Jag anstränger mig för att göra något åt min 

situation” och ”Jag ger upp mina försök att klara av det”. Responsskalan bestod av fyra 

alternativ Mycket sällan/aldrig, Ganska sällan, Ganska ofta och Mycket ofta/alltid, dessa 

kodades om till 0–3 skala där 0 stod för Mycket sällan/aldrig och 3 för Mycket ofta. Items 

påvisade vilka skalor deltagaren helst och minst använde vid stresshantering. Summaindex 

beräknades för samtliga delskalor och cronbachs alfa totala skala uppmättes till .810. Cronbach 

alfa mättes även för samtliga delskalor Självdistraktion (.870), Aktiv coping (.950), Förnekelse 

(.711), Alkohol/droger (.668), Emotionellt stöd (.651), Instrumentellt stöd (.848), 

Uppgivenhet.661), Ventilering av känslor (.773), Positive omtolkning (.665), Planering (.656), 

Humor (.662), Accepterande (.723), Religion (.650) och Självanklagelse (.649). 

 

KASAM 13. Den svenska versionen är tagen från Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005) vilket 

är enkätens tredje och sista del. Den handlade om individen finner en känsla av sammanhang, 

denna del bestod av tre skalor (1) begriplighet, (2) hanterbarhet, (3) meningsfullhet. 
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Antonovsky (1987) beskriver denna modell och nämner att prediktorvariabeln är deltagarens 

syn på livet. Skalan består av 13 items där fem mätte begriplighet, fyra om hanterbarhet och 

fyra om meningsfullhet. Högre värden indikerar högre grav av känsla av sammanhang. Ett antal 

frågor kodades omvänt vilket var frågorna, ett, två, tre, sju och tio. Vid omvända frågor visar 

högre poäng att deltagaren har sämre känsla av sammanhang. Frågor som, ”Har du en känsla 

av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?” och ”Har du en känsla att 

du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra?”. Instrumentet innehöll sju 

skattningsalternativ på samtliga frågor. De omvända frågorna hade svarsalternativen; Aldrig -  

Mycket ofta, frågorna 5,6,8,9,12,13; Mycket ofta – Mycket sällan/aldrig, fråga 7; Glädje och 

djup tillfredsställelse – smärta och leda, fråga 3: Har aldrig hänt – har ofta hänt, fråga 4; helt 

saknat mål och mening – genomgående haft mål och mening, fråga 11; Du över – eller 

undervärderade dess betydelse – Du såg saken i dess rätta proportion. Summaindex beräknades 

för hela instrumentet och Cronbachs alfa för hela skalan uppmättes till .65.  

 

GHQ12. Enkätens fjärde del är konstruerad av Goldberg (1972) där instrumentets prediktor-

variabel är psykisk ohälsa. I denna studie användes versionen med 12 items (hämtad från 

Sconfienza, 1998). Instrumentet består av fyra responsalternativ där alternativen är kopplad till 

frågan, nummer 4 anger alltid mer psykisk ohälsa. Högre värden indikerar högre grad av 

psykisk ohälsa. Ett exempel på en fråga är ”Har du känt dig spänd de senaste veckorna?”. 

Svarsalternativen är kopplade till poängen, det vill säga, (1 poäng) Inte alls, (2) Inte mer än 

vanligt, (3) Mer än vanligt, (4) Mycket mer än vanligt. Maximal poängsumma 12 poäng och 

maximalsumma 48 poäng. Summaindex beräknades för skalan och Cronbachs alfa uppmättes 

till .870. Mätinstrumentet är översatt till svenska av Sconfienza (1998). 

 

 

Procedur 
 

Deltagare tillfrågades under två olika föreläsningstillfällen samt tillfrågades deltagare på 

universitetsbiblioteket. Vid utdelning av föreläsningstillfällen blev föreläsaren kontaktad i god 

tid och godkände utdelningen. Väl på plats i föreläsningssalen fick deltagarna en muntlig 

information om enkäten och syftet med studien. De blev informerade om att enkäten är anonym 

och frivillig samt kontaktinformation för behov vid funderingar eller frågor. Deltagarna fick 

samma information på papper i form av försättsblad till enkäten (se bifogad enkät). Vid första 

tillfället delades enkäterna ut i början av föreläsningen vid det andra tillfället delades enkäterna 

ut vid slutet av föreläsningen. Vid nästa tillfälle frågades deltagare på universitetet och fick 

samma information som nämnts. Enkäter delades ut till studenter som satt i satt i grupprum och 

i universitetsbiblioteket. 50 studenter frågades om de kunde svara på en enkät och delta i 

undersökningen, 10 avstod att delta i undersökningen Deltagarna fick ingen ersättning för 

deltagandet. 
 

 

Databearbetning  
 

Inkodning och databearbetningen gjordes med ett statistiskt program, SPSS.  3 enkäter var 

obesvarade, 2 på grund av för stort partiellt bortfall samt 8 med bortfall på faktorn kön vilket 

gör att de utesluts av programmet SPSS. Där deltagarna utelämnat ett värde förutom kön, 

ersattes detta med ett medelvärde. För att kunna se om en tendens finns sattes ett gränsvärde, 

med en signifikansnivå på p<.10. Efter sammanställda data gjordes en beräkning med en 

hierarkisk multipel regressionsanalys för att besvara frågeställningen. Summaindex användes 

för skalorna KASAM, GHQ12 och medelvärdesindex för varje delskala i Brief Cope. 
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Korrelationsmätningar gjordes utifrån Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, 2 

sidiga mätningar för att besvara hypotes 1 – 4.  

 

 

Resultat 

Den hierarkiska regressionsanalysen bestod av tre steg där variabler tillfördes vid varje steg för 

att se hur mycket de förklarar variationen av psykisk ohälsa. I steg 1 lades in variablerna kön 

och ålder som förklarade 6 %(R2 = .060) av förändringen i psykisk ohälsa och var signifikant, 

p <.05. Detta indikerar på att det råder en skillnad i psykisk ohälsa mellan man och kvinna. I 

steg 2 tillkom variabeln KASAM som förklarade 11,4%(R2=.114, p<.01) av förändringen i 

psykisk ohälsa. Denna förändring hade ett signifikant negativt samband, p <0.1, vilket innebär 

att ju mer psykisk ohälsa en individ har desto mindre KASAM har denna individ. I steg 3 

tillkom samtliga 14 copingstilar vilket inte kunde förklara ytterligare variation i psykisk ohälsa 

utöver vad som redan förklarats av prediktorvariablerna i steg 1 och 2. Modellen var dock 

signifikant p <.05, (se Tabell 1). Gällande frågeställningen till studien kan 27,8 % av variationen 

i psykisk ohälsa förklaras av coping, KASAM ålder och kön.  

Korrelationer för analys av hypoteserna redovisas i Tabell 2. Angående hypotes 1 att 

kvinnliga studenter mår sämre än manliga studenter, kunde inget samband påvisas r(N = 107) 

= .149 detta gäller på 5 % nivån. På 10 % nivån kunde dock en tendens påvisas att kvinnor 

tenderar att må sämre än män r(N = 107) = p = .093. Gällande hypotes 2 kunde inget signifikant 

samband redovisas att yngre studenter mår sämre än äldre studenter, r(N = 107) = -.184. Men 

resultat visade att äldre studenter använder sig mer av copingstilar som aktiv coping r(N = 107) 

= .289, p < .01 och religion r(N = 107) = -.202, p < .05 än yngre studenter. Beträffande hypotes 

3 visades ett negativt samband mellan variabeln KASAM och självskattad psykisk ohälsa. 

vilket antyder att studenter med högre grad av KASAM lider mindre av självskattad psykisk 

ohälsa r(N = 107) = -.377, p < .01. Gällande hypotes 4 kunde fyra samband påvisas mellan kön 

och copingstilar, Kvinnliga studenter använder mer emotionellt stöd r(N = 107) = .283, p <.05 

och mer instrumentellt stöd r(N = 107) = .200, p < .01 än manliga studenter. Kvinnliga studenter 

använder också mer uppgivenhet r(N = 107) = .308, p < .01 och mer religion r(N = 107) = .210, 

p < .05. 

I tabell 2 redovisas summaindex för samtliga skalor som använts i denna studie, detta för att 

kunna jämföra med Amicos (2014) resultat.  
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Tabell 1 

 

Regressionsresultat för psykisk ohälsa    

 

 

                                                          

                                                          Psykisk ohälsa 

                                         Steg 1             Steg 2          Steg 3                                                                           

Variabel                              a                                                           

Steg 1: 

Kön                                    .162              .122             .159 

Ålder                                  -.195           -.143            -0.128 

Steg 2:  

KASAM                                                -.344***         -.299**    

Steg 3: 

Själv-distraktion                                                            -.097 

Aktiv coping                                                                   .014 

Förnekelse                                                                      .221* 

Alkohol/droger                                                              -.016 

Emotionellt stöd                                                            -.080 

Instrumentellt stöd                                                         .074 

Uppgivenhet                                                                 -.107  

Ventilering av känslor                                                   .039 

Positiv omtolkning                                                       -.070                                                                                          

Planering                                                                      -.183                                                                                       

Humor                                                                          -.156 

Accepterande                                                                 .028  

Religion                                                                         .013 

Självanklagelse                                                              .008 

 Modellsammanfattning 

 F-värde                       3,323**            7,256***         2,013***          

 (df)                              (2,104)              (3,103)           (17,89) 

 R2                                                .060                 .174                   .278 

R2                                                                     .114***            .103 

Not. n = 101. *p <.10, **p <.05, ***p <.01. 
a  anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodades med 0 och kvinnor med 1.  
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt medelvärde och standardavvikelse  

 

Not. n =107. *p < .05, **p < .01.  
a  Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b ia: Icke applicerbart 

Variabel  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. GHQ12  25.68 6.12 -                  

2. Köna  iab ia .149 -                 

3. Ålder  23.38 3.37 -.184 .066 -                

4. KASAM  57.20 10.14 -.377** -.105 .143 -               

5.Självdistratkion  1.69 1.8 -00 -.001 -.170 - -              

6. Aktiv coping  2.06 0.70 -.254* -.181 .289** .-293** -.228* -             

7. Förnekande  0.68 0.63 .275** -.033 -.120 -.249** ..187 -.277** -            

8.Alkohol/droger  0.41 0.66 .075 .041 -.031 -.280* .091 -.078 .011 -           

9.Emotionellt stöd  1.85 0.78 -.118 .283* .150 .176 -.077 .086 -.075 -.075 -          

10.Instrumentellt stöd  1.72 0.78 -.087 .200* .064 .164 -.122 .231* -.106 -.199* .637** -         

11. Uppgivenhet  0.72 0.66 .194* .308** -.094 -.466** .207** -.301** .303** .309** .009 -.089 -        

12.Ventlilering av känslor  1.34 0.76 .009 130 .068 -.137 .039 .192* -.044 .076 .257** .248* .051 -       

13.Positiv omtolkning  1.87 0.58 -.121 .091 .184 .161 -.109 .339** .051 -.207* .163 .262** .129 .100 -      

14. Planering  2.07 0.60 -.246* .001** .084 .163 .202* .545** -.174 -.140 .204* .282** -.192* .232* .297** -     

15. Humor  3.20 1.82 -.173 -.111 -.032 .032 .003* .061 .022* -.011* .126 .225* -.122 .129 .006 1.33 -    

16. Accepterande  1.95 0.60 -.110 -.021* .097 .153 -.050 .1.96* -.033 .025 -.005 .215* .087 .021* .113 .219* .299** -   

17. Religion  0.66 0.92 -.123 .210* -.202* -.284** -.009 .030 .146 .074 .046 .211* .264** .127 .153 .212* .014 -.184 -  

18.Självanklagelse  1.76 0.76 .097 -.072 .072 -.468** .218* -.131 .342** .159 .007** -.085 .334** .146 -.186* .024 .174* -.144 -.102 - 
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Diskussion 

Denna studie var en replikering av Amico (2014) där syftet var att se om det råder en skillnad 

gällande studenters psykiska ohälsa beroende på om de bor i en storstad eller en medelstor stad. 

Syftet var även att belysa studenters psykiska ohälsa, Amico (2014) hade ett mer allmänt syfte 

vilket var att undersöka unga vuxnas psykiska ohälsa. Författaren använde samma instrument 

som Amico (2014) och använde samma variabler, det vill säga undersöka vilken påverkan 

coping, kön, ålder och KASAM har på självskattad psykisk ohälsa där dessa variabler stod för 

27,8 % av förändringen i psykisk ohälsa.  

Den första hypotesen gällde skillnaden mellan manliga och kvinnliga studenter i psykisk 

ohälsa. Studiens resultat anger att kvinnliga studenter tenderar att ha högre grad av psykisk 

ohälsa än manliga studenter. Tidigare forskning har visat kvinnor självuppskattar högre grad 

psykisk ohälsa än män. Danielsson (2010) skriver i sin avhandling att kvinnor får kämpa hårdare 

i samhället för att lyckas och att kvinnor tenderar att skylla på sig själva och må sämre inifrån 

än män. Petersen, Sarigiani och Kennedy (1991) studie visar att unga vuxna kvinnor mår sämre 

än män genom att antalet unga kvinnor insjuknar i depression vilket stärker studiens resultat. 

Författaren undersökte inte andra variabler som kan förklara psykisk ohälsa hos studenter, det 

vill säga att det inte måste vara könet som förklarar ens psykiska ohälsa. Faktorer som 

individens familj, ekonomi, bakgrund och mer kan ha en stor påverkan på den psykiska ohälsan. 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2013) är det fler äldre män som begår självmord än kvinnor, 

detta visar att kön i sig är ingen avgörande faktor för ens psykiska ohälsa. När man jämför denna 

studies resultat och Amico (2014) ser man att denna studie stödjer Amicos (2014) resultat. 

Eftersom denna studie och Amico (2014) fick likvärdiga resultat på summaindex. Amico (2014) 

visar i sin studie att summaindex på GHQ12 är M=25.17, SD=6.43, i denna studie är 

summaindex för GHQ12 M=25.68, SD= 6.12 

I Amico (2012) visade det sig att KASAM stod för 25.7 % av variationen i psykisk ohälsa 

och i denna studie stod KASAM för 11,4 % av variationen i psykisk ohälsa. Detta visar att 

deltagarna i hennes studie mår bättre då KASAM var ett negativt samband vilket tyder på att ju 

mer psykisk ohälsa desto mindre KASAM. Har man en högre grad av KASAM har tidigare 

studier som nämnts visat att personen uppvisar en lägre grad av psykisk ohälsa. I denna studie 

undersöktes studenter som läste vid ett universitet i en stor stad och resultaten visar att 

studenterna i denna studie har mer självskattad psykisk ohälsa då KASAM stod mindre för 

variationen än Amico (2014) gällande psykisk ohälsa. 25,7 %> 11,4 %. Denna skillnad var dock 

inte signifikant då bägge studier har likvärdiga värden i KASAM utifrån summaindex. Det vill 

säga att denna studie kunde stödja Amico (2014) resultat att KASAM har den största 

förändringen på psykisk ohälsa då denna studie men inga signifikanta skillnader på KASAM 

kunde redovisas då Amico (2014) har likvärdiga resultat på summaindex. Amico (2014) 

redovisar summaindex på KASAM: M=58.38, SD=11.30. I denna studie (se tabell 2) var 

summaindex för KASAM: M=57.20, SD=10.14. De tidigare studierna påvisade just detta, att 

individer i mindre städer och på landsbygden har en lägre grad av psykisk ohälsa än individer i 

storstäder (Lederbogen et al., 2011). En möjlig teori kan vara att i storstäder är det mycket högre 

press och mer stress än mindre städer, det vill säga att statsmiljön påverkar människans psyke. 

Den andra hypotesen handlade om att unga studenter tenderar att må sämre än äldre, resultat 

visade att det inte finns någon signifikant skillnad. Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa 

har ökat och att det är unga som står för denna ökning. Folkhälsorapporten (2003) undersökte 

människors psykiska ohälsa i Stockholm där det visade sig att fler unga (21–24) mår sämre än 

äldre. Enligt WHO (2001) sker denna ökning över hela världen, det vill säga att unga har högre 

psykisk ohälsa än äldre. Därav hade författaren denna hypotes men det visade sig att det inte 

rådde någon signifikant skillnad. Detta kan bero på att studien hade för få deltagare för att få 

signifikanta resultat på 5 % nivån samt att majoriteten i studien var unga och endast några 
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enstaka äldre personer var med i studien. Medianen för variabeln ålder var 23 år. I analysen 

visade det sig att äldre studenter använder sig mer av copingstilar som aktiv coping och religion 

än yngre. Förhållandevis till tidigare studier visar det att unga mår sämre än äldre vilket indirekt 

indikerar på att äldre hanterar faktorer som kan leda till psykisk ohälsa bättre än unga. Aktiv 

coping är ett bra exempel, där det innebär att man aktivt tar sig igenom hinder i livet och jobbar 

sig fram. Studien i Spanien visade att äldre använder sig mer av problemlösning än yngre vilket 

är en form av aktiv coping (Meléndez, Mayordomo, Sancho & Tomás, 2012). Studien i 

Botswana bevisar även detta, att äldre använder sig mer av kognitiv rekonstruering och 

problemlösning än yngre (Monteiro, Balogun & Oratile, 2014).  

I Amico (2014) använde sig äldre studenter av andra copingstilar, det kan finnas någon chans 

här att det råder en skillnad mellan äldre i en storstad och i en mindre stad gällande copingstilar. 

Äldre studenter i den studien använde sig mer av planering och i denna studie använde de äldre 

sig av aktiv coping och religion. Det kan vara att studenter som läser vid högskolor i mindre 

städer har mer tid för att planera då det inte råder lika mycket stress som i storstäder. 

Den tredje hypotesen handlade om att högre grad av KASAM leder till mindre grad av psykisk 

ohälsa. Studiens resultat visade att KASAM hade en signifikant påverkan på psykisk ohälsa hos 

universitetsstudenter, att inneha en hög känsla av sammanhang leder till en reducerande effekt 

på självskattad psykisk ohälsa. Apers, Luyckx, Rassar, Goossense, Budts och Moon (2013) 

redovisar i sin studie att högre grad av KASAM har en reducerande effekt på psykisk ohälsa. 

Nilsson et al (2010) fick liknande resultat i sin studie, att hög känsla av sammanhang bryter ner 

psykisk ohälsa. Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM utifrån en undersökning han 

gjorde på individer som vistades i ett koncentrationsläger. Han såg utifrån den studien att 

människor som kunde hantera stora psykiska påfrestningar var pågrund av hur väl deras inre 

känsla av sammanhang var som i sin tur kunde motivera dem till att fortsätta och upprätthålla 

en god funktionsnivå i mycket svåra lägen (Antonovsky, 1991). Resultat visade ett negativt 

samband vilket tyder på att ju högre grad av psykisk ohälsa desto lägre grad av KASAM. 

Författaren testade inte sambandet omvänt, det vill säga om högre grad av KASAM skapar en 

lägre grad av psykisk ohälsa vilket nu på efterhand inser man att det är viktigt för att kunna dra 

en slutsats om KASAM har en reducerande effekt på psykisk ohälsa eller inte. 

Den fjärde hypotesen berörde att kvinnor tenderar att använda sig mer utav vissa 

copingstrategier än män. Det råder en signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga 

studenter gällande socialt stöd, instrumentellt stöd, uppgivenhet och religion. Kvinnliga 

studenter använde sig mer av dessa copingstilar mer än manliga studenter. Amico (2014) 

redovisade att kvinnor använder sig mer av positiv omvärdering, socialt stöd, religion, ge 

uttryck och att klandra sig själv. Det råder likheter då denna studie även visade att kvinnor 

använder sig mer av socialt stöd och religion. Man fick även upp andra copingstrategier i denna 

studie i jämförelse med Amico (2014) och dessa är uppgivenhet och instrumentellt stöd.  

Brougham, Zail, Mendoza och Miller (2009) gjorde en studie på collegestudenter och fick 

resultat att kvinnor i större utsträckning använder sig mer av emotionellt stöd än män vilket kan 

bekräftas i denna studie. För framtida forskning hade man kunnat göra en undersökning om hur 

män och kvinnor skiljer sig gällande samtliga copingstilar samt varför de skiljer sig. Vad är det 

i könet som förklarar varför en man eller kvinna använder en viss typ av copingstil.   

I tabell 2 kan man se att studenter som använder sig av copingstilar som självdistraktion, 

förnekande, alkohol/droger, uppgivenhet, ventilering av känslor och humor har ett samband 

med en en lägre känsla av sammanhang. Medan individer som använder sig av aktiv coping, 

emotionellt stöd, instrumentellt stöd, positiv omvärdering, planering och accepterande har ett 

samband med en högre känsla av sammanhang. Detta är logiskt i sig, då negativa 

copingstrategier som förnekande och självdistraktion indikerar på att individen har en låg känsla 

av sammanhang där man väljer att inte bearbeta stress eller depression. De mer positiva och 

aktiva copingstrategier visar att individen vill lösa problem och är optimistisk. Korrelationen 

kan uttryckas omvänt, att ju högre känsla av sammanhang studenter har, desto mer användning 

av positiva copingstrategier likt aktiv coping och planering. Antonovsky (1991) nämnde efter 
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sitt experiment att individer med hög känsla av sammanhang var motiverade till att fortsätta 

bibehålla en funktionsnivå i svåra situationer. Detta tyder på att hög känsla av sammanhang 

främjar till optimistiska och aktiva copingstilar vilket indikerar på att påverkan kan gå åt båda 

hållen och att båda KASAM och copingstilar hänger ihop samt påverkar varandra ömsesidigt.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 

Studien genomfördes med väletablerade instrument vilket är en klar styrka. Cronbachs alfa för 

Brief Cope 28 och GHQ12 översteg det vedertagna gränsvärdet .70. Cronbachs alfa för 

KASAM erhöll ett värde under gränsvärdet men detta instrument är det vanligaste och mest 

förekommande instrumentet inom forskning för att mäta känsla av sammanhang. Amico (2014) 

använde sig även av detta instrument och fick liknande Cronbachs alfa värde. Denna modell 

var en förenklad och kortare version än den ursprungliga versionen vilket kan vara en orsak till 

lägre cronbachsalfa värde. Den originala versionen är för lång och hade tagit för lång tid att 

fylla i därför valdes den kortare versionen. Den förkortade versionen har använts i de tidigare 

studierna som nämnts där man redovisar att ju högre grad av psykisk ohälsa  desto mindre 

KASAM vilket gör att studien sammantaget anses ha god reliabilitet. En översättning från 

engelska till svenska på BRIEF Cope 28 kan anses vara ett hot mot reliabiliteten men 

översättningarna togs som nämnts från Muhonen & Turkelsson (2005) där den granskades av 

en språklärare och en psykolog med svenska och engelska som modersmål vilket minimerar 

översättningsfel. En annan styrka med studien är att det var jämn könsfördelning, med 57 män 

och 50 kvinnor i studien. Ytterligare en styrka är det externa bortfallet var relativt lågt med 11 

% samt de tre enkäterna med stort internt bortfall exkluderades innan analys för att minska 

risken för felaktiga eller vaga resultat.  

Ett hot mot studiens validitet är att vid analysen ersattes värdet på enstaka frågor samt på 

variabeln ålder med medelvärdet för den aktuella frågan samt medelvärdet för ålder. Gällande 

ålder var det endast två medelvärden som ersattes. Detta samt det begränsade underlaget medför 

att resultaten inte bör generaliseras utöver de studenter som medverkade i studien. Studiens 

största svaghet är deltagarantalet på 107 personer. Ett större underlag för studien hade varit fler 

deltagare då 107 deltagare är för lite för att generalisera resultatet ambitionen var att ha fler 

deltagare men bortfallet hindrade detta. Möjligen skulle underlaget bli större om studenter vid 

olika universitet och högskolor tillfrågats. Eftersom man oftast mäter på 5%-skala är 107 

deltagare för lite för att kunna läsa av signifikanta skillnader på den nivån, därav en höjning till 

10 % nivån för att kunna se tendenser. En annan svaghet är att det var för få variabler. Fler 

kriterievariabler kunde ha inkluderats i studien då flera andra viktiga faktorer kan spela roll till 

förändring i psykisk ohälsa. Faktorer såsom, utbildningsnivå, etnicitet, livsåskådning och civila 

status har en stor påverkan på psykisk ohälsa. En nackdel var att författaren inte undersökte det 

omvända sambandet mellan KASAM och psykisk ohälsa då psykisk ohälsa kan ha en påverkan 

på KASAM. 

  

 

Slutsats 

Enligt tidigare forskning har det visats att studenter som studerar i storstäder har en tendens till 

lägre grad av KASAM än studenter som studerar i mindre städer/mellanstora städer. I stöd med 

tidigare forskning var syftet att ta reda på om det fanns skillnader i ohälsa och KASAM genom 

att jämföra med Amico (2014). Genom resultat i denna studie har man inte fått stöd för detta då 

summaindex på denna studie och Amico (2014) var slående lika. Tidigare studier har visat att 

geografi, det vill säga vart man bor och dess miljö kan ha en påverkan på individens psykiska 

ohälsa men detta kunde inte bekräftats i denna studie. Författaren använde inte geografi som en 
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variabel i enkäten men undersökningen utfördes i en storstad och kan jämföras med Amico 

(2014) som genomförde sin studie i en mellanstor stad därav ville ett försök göras för att se om 

det råder någon skillnad. Resultat visade att samtliga prediktor variabler stod för 27,8% av 

förändringen i psykisk ohälsa. Den variabel som påverkade mest var KASAM vilket också var 

mest signifikant. Som tidigare nämnt undersökte inte författaren det omvända förhållandet 

mellan KASAM och psykiska ohälsa. Det vill säga om högre grad av KASAM leder till lägre 

grav av psykisk ohälsa. Detta gör att man inte kan dra slutsatsen att KASAM har en reducerande 

effekt på psykisk ohälsa då det omvända sambandet inte har undersökts. I framtida studier hade 

det därför varit väldigt gynnande för ämnet att undersöka om psykisk ohälsa har en påverkan 

på KASAM. Det visade även att kvinnliga studenter tenderar att må sämre än manliga studenter. 

Tidigare forskning som nämnts visar att kvinnor signifikant mår sämre än män. I denna studie 

fanns en tendens till att kvinnliga studenter mår sämre än manliga studenter. Det kunde inte 

påvisas några signifikanta resultat på 5%-nivån men däremot en tendens på 10%-nivån. Det 

hade varit givande för forskningen och samhället att undersöka könen mer ingående och se om 

det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter i hur de mår. Studier som tagits upp 

visar att kvinnor har högre grad av psykisk ohälsa än män men denna slutsats kan inte dras med 

full övertygelse. För att andra studier har visat att det är fler män som begår självmord än 

kvinnor (Jiang et al., 2012). Gällande copingstilarna fann man en signifikant skillnad i kön 

mellan olika copingstilar samt att studenterna i denna studie skiljde sig från deltagarna i Amico 

(2014) studie. Utav intresse skulle det i framtida forskning undersöka dessa copingstilar och 

undersöka hur män och kvinnor skiljer sig över samtliga copingstilar. Denna studie var en 

replikering av Amicos studie (2014) där huvudsyftet här var att undersöka om det finns en 

skillnad mellan psykisk ohälsa hos studenter som läser vid ett universitet i en storstad och hur 

man hanterar den med deltagarna i den replikerande studien som läste vid en högskola i en 

mindre stad. Författaren insåg på efterhand att en replikering inte är det optimala, utan en ny 

studie med andra mätinstrument och fler variabler hade varit mer givande och nyttigare till 

forskning. Författaren hade i ambition att påvisa skillnader i denna studie jämfört med Amico 

(2014) studie men det var likvärdiga resultat i summaindex vilket gör att det inte finns någon 

skillnad i psykisk ohälsa och KASAM. Författarens resultat stödjer dock Amico (2014) resultat 

på grund av likvärdiga resultat på summaindex. En studie med andra mätinstrument och en 

frågeställning som omfattar fler variabler hade varit mer fyllande inom forskningssfären.  
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