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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Idag visar internationella studier att högskolestudenter rapporterar psykisk 

ohälsa i from av psykosomatiska besvär. Samtidigt råder det olikheter bland 

högskolestudenters upplevda sociala stöd från den sociala omgivningen.   

Syfte: Föreliggande studie är ämnad att studera psykosomatiska besvär och socialt stöd 

bland högskolestudenter, samt om det finns några könsskillnader eller samband gällande 

psykosomatiska besvär och socialt stöd.  

Metod: En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Studiedesignen som valdes var tvärsnittdesign och data samlades in med hjälp av en 

enkätundersökning. Urvalet bestod av 132 högskolestudenter från Mälardalens högskola. 

Resultat: Högskolestudenter rapporterar att de har psykosomatiska besvär som irritation 

eller att vara på dåligt humör, huvudvärk, att känt sig nere, att känt sig nervös och 

sömnsvårigheter. Samtliga psykosomatiska besvär är vanligare bland kvinnor än bland män. 

En övervägande majoritet av högskolestudenterna har socialt stöd från sin familj och sina 

vänner. Resultatet visar att både kvinnor och män i ungefär lika stor andel har socialt stöd 

från familjen. Samtliga former av socialt stöd från vänner är vanligare bland kvinnor än 

bland män. Studien visar att det fanns ett medelstarkt signifikant positivt samband mellan 

psykosomatiska besvär och socialt stöd. 

Slutsatser: Psykosomatiska besvär är vanligt förekommande bland högskolestudenter på 

Mälardalens högskola. Studien kunde inte visa att det fanns olikheter i förekomsten av socialt 

stöd från familjen. Däremot var samtliga former av socialt stöd från vänner vanligare bland 

kvinnor än bland män.  

 

Nyckelord: Folkhälsovetenskap, högskolestudenter, psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär, 

socialt stöd.  

 

  



ABSTRACT 

Background: Several international studies have shown that college students report mental 

illness such as psychosomatic symptoms. At the same time, there are differences among 

college students' perceived social support.  

Aim: The present study is intended to study psychosomatic symptoms and social support 

among college students, as well as whether there are any gender differences or correlations 

regarding psychosomatic symptoms and social support. 

Method: A quantitative research design was used to study psychosomatic symptoms and 

social support. The present study applied a cross-sectional design and data were collected 

through a survey. The sample consisted of 132 college students from Mälardalen University. 

Results: College students report to a greater extent that they have psychosomatic symptoms 

such as irritation or being in a bad mood, headache, feeling down, feeling nervous and having 

difficulty to sleep. Psychosomatic symptoms are more common among women than among 

men. The majority of college students have social support from their family and friends. The 

result showed that both women and men have about the same amount of social support from 

their family. All forms of social support from friends are more common among women than 

among men. The study showed that there is a positive correlation between psychosomatic 

symptoms and social support. 

Conclusions: Psychosomatic symptoms are common among college students at Mälardalen 

University. The study could not confirm that there are differences in the extent of social 

support from family. However, all forms of social support from friends are more common 

among women than among men. 

Keywords: College students, mental illness, psychosomatic symptoms, public health, social 

support.  
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1 INTRODUKTION 

Idag är rätten till hälsa en mänsklig rättighet som tillskrivs alla människor runt om i världen.  

God hälsa är en förutsättning som leder till att individen kan verka i samhället. En faktor som 

ligger till grund för god hälsa är psykisk hälsa. World health organisation nämner i sin 

handlingsplan, Mental Health Action Plan 2013-2020, att psykisk hälsa är viktigt för 

individen och samhället. Många aspekter inom samhällsstrukturen världen över behöver 

förbättras idag för att stärka individers psykiska hälsa. Trender som behöver förhindras är 

inskränkningar på mänskliga rättigheter, otillräcklig tillgång till hälsosjukvård och 

diskriminering mot individer med olika former av psykiska ohälsa. I handlingsplanen Mental 

Health Action Plan 2013-2020 nämns det att samhällets aktörer bör bedriva förebyggande 

insatser mot psykisk ohälsa. Samtidigt finns ett behov av mer forskning gällande psykisk 

ohälsa.  

Idag visar internationella studier att högskolestudenter upplevt psykisk ohälsa i form av 

psykosomatiska besvär. Det kan i sin tur handla om upplevd oro, nedstämdhet eller 

nervositet. Samtidigt råder det olikheter i förekomst av upplevt socialt stöd från den sociala 

omgivningen. Socialt stöd är en faktor som påverkar hälsotillståndet och minskar risken för 

olika former av psykisk ohälsa.  

Tidigare forskning har fokuserat på psykisk ohälsa i from av psykosomatiska besvär bland 

högskolestudenter. Däremot finns det begränsade studier som sätter psykosomatiska besvär i 

relation till socialt stöd bland högskolestudenter. Utifrån detta behövs fler svenska studier 

som undersöker forskningsområdet. Psykisk ohälsa och socialt stöd har länge varit 

intressanta aspekter inom folkhälsovetenskap hos författaren. Under utbildningen har vissa 

arbeten handlat om psykisk ohälsa eller socialt stöd, vilket stärkt författarens intresse för 

ämnesområdet. Den aktuella studien undersöker psykosomatiska besvär i relation till socialt 

stöd bland högskolestudenter. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Inom folkhälsovetenskap används ofta 

World health organisation’s WHO definition av hälsa. WHO (1998, s.1) nämner att hälsa är: 

”A state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of 

disease or infirmity”. En definition som senare kom att ändras eftersom den upplevdes som 

ouppnåelig. Det ledde fram till en uppdaterad definition av hälsa och beskrivs på följande vis: 

”Health is a resource for everyday life, not the object of living. It is a positive concept 

emphasizing social and personal resources as well as physical capabilities ” (WHO, 1998, s.1). 

2.2 Folkhälsa och folkhälsovetenskap  

Folkhälsa defineras enligt WHO (1998, s.3) som: “The science and art of promoting health, 

preventing disease, and prolonging life through the organized efforts of society”. Folkhälsa 

handlar därmed om att förbättra livet, livskvalitén och hälsan hos hela befolkningen i ett 

specifikt land. Det sker via insatser som eftersträvar att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

God folkhälsa i ett land förutsätter att den är jämlikt uppdelad mellan och inom samhällets 

olika grupper. Det innebär att folkhälsa är ett politiskt koncept (WHO, 1998) och Sveriges 

folkhälsopolitiska mål är: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (Prop. 

2017/18:249, s.30).  

 

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som syftar till att studera hur 

faktorer leder till hälsa eller ohälsa. Faktorer som kan studeras är till exempel fysisk aktivitet, 

matvanor, livsvillkor, arbetsmiljö, hälso- och sjukvård eller graden av jämlikhet i ett 

samhälle. Grupper som kan undersökas är bland annat män, kvinnor, äldre eller personer 

med utländsk bakgrund (Andersson, 2009). 

2.3 Psykisk ohälsa  

I Sverige är psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem och ca 1 miljon svenskar mellan 20 

till 64 år har någon gång drabbats (OECD, 2013). Vanligt förekommande besvär är idag att 

individer upplevt ängslan, oro, ångest eller depression (Regeringskansliet, 2012). Besvär som 

är vanligare bland kvinnor, åldersgruppen mellan 16 till 24 år och högskolestudenter 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Psykisk ohälsa medför konsekvenser för både individen och samhället. Utifrån ett 

individperspektiv kan psykisk ohälsa innebära lidande som kan påverka människors 

livskvalité. Individen kan på kort sikt få det svårare att klara av sina studier och på lång sikt 
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kan det begränsa möjligheten till arbete (Socialstyrelsen, 2013). Utifrån ett 

samhällsperspektiv medför psykisk ohälsa även ökat antal sjukskrivningar 

(Försäkringskassan, 2019), minskad andel av befolkningen i arbete, samt höga 

samhällskostnader. Samhällskostnaderna gällande psykisk ohälsa är årligen i Sverige 

omkring 70 miljarder kronor och har ökat under de senaste åren (Gustavsson et al., 2011).  

2.3.1 Definition av psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som inkluderar både allvarligare och lindriga 

besvär. Allvarliga besvär innebär att individen lider av psykisk sjukdom. Det kan till exempel 

innefatta depression eller schizofreni. Lindriga besvär innebär att individen drabbas av 

psykosomatiska besvär, vilket är psykiska och somatiska symtom (Folkhälsomyndigheten, 

2018; Socialstyrelsen, 2013) och orsakas av psykiska påfrestningar (Bernstein, Massie, 

Thuras, Perwien, Brchardt & Crosby, 1997). Psykosomatiska besvär innefattar upplevelser av 

till exempel stress, oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ont i ryggen, ont i magen, irritation, 

nervositet, huvudvärk och yrsel (Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2013).  

2.3.2 Psykosomatiska besvär bland högskolestudenter  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är psykosomatiska besvär vanligt bland svenska 

högskolestudenter. Studier på Malmö Högskola och Sahlgrenska akademin har visat att en 

hög andel högskolestudenter har psykosomatiska besvär, vilket särskilt gäller de yngre 

högskolestudenterna. Högskolestudenter har bland annat rapporterat ångest och oro i högre 

omfattning idag. Det framkommer att psykosomatiska besvär är högre bland 

högskolestudenter än yrkesverksamma individer, vilket berör åldersgruppen mellan 18 till 29 

år (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

Psykisk ohälsa hos högskolestudenter är vanligare bland kvinnor än bland män (Biro, Adany 

& Kosa, 2011). Kvinnor uppger att de upplevt psykosomatiska besvär som huvudvärk, 

ryggont, nervositet, ångest och nedstämdhet i högre utsträckning än män (El Ansari et al., 

2011). Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver i sin tur att psykosomatiska besvär som 

sömnsvårigheter ökat i Sverige de senaste åren. År 2018 rapporterade 39 procent av 

befolkningen mellan 16 till 84 år att de hade sömnbesvär. Sömnbesvär förekom i högre 

utsträckning bland äldre och kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019). Högskolestudenter 

mellan 18 till 34 år rapporterar även att de upplever psykosomatiska besvär i högre grad än 

högskolestudenter mellan 35 till 45 år (Stallman, 2011) och det är en utveckling som 

konfirmerats av Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Om individen i tidig ålder upplevt psykosomatiska besvär, i form av oro, ängslan eller ångest, 

kommer det att påverka hälsoutvecklingen senare i livet. De som i ung ålder rapporterar oro, 

ängslan eller ångest har ökad sannolikhet att i framtiden utveckla psykiatriska tillstånd och 

självskadebeteende. Upplevelser av magont och huvudvärk kan även det öka sannolikheten 

för ohälsa om det drabbar individen i tidig ålder. Magont och huvudvärk har visat sig ha 

samband med ökad risk för depression i vuxen ålder hos både kvinnor och män 

(Socialstyrelsen, 2013). 



4 

2.4 Socialt stöd 

Socialt stöd påverkar möjligheten som individen har för att kunna bevara och främja sin 

hälsa. Individer som i högre grad har socialt stöd från familj och vänner har mindre risk för 

att utveckla ohälsa. Det beror på att det sociala stödet verkar som en buffert gentemot ohälsa. 

Högt socialt stöd medför att individen har en positiv inställning till livet och oftare gör 

livsstilssval som är av sundare karaktär. Lågt socialt stöd påverkar hälsan avsevärt och ökar 

individens risk att drabbas av oro och stress. Lågt socialt stöd medför även att individer 

känner sig ensamma. Individer som är ensamma, såväl män som kvinnor, har det svårare att 

bevara goda levnadsvanor (Andersson, 2009; Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). 

Socialt stöd är inte alltid en faktor som påverkar individen positivt. I vissa sammanhang kan 

det sociala stödet få en negativ påverkan. Det kan handla om att stödet ges i fel sammanhang, 

vilket kan medföra att individen känner sig inkapabel till att påverka sin egen situation 

(Bhanthumnavin, 2003; Nezlek & Allen, 2006).  

2.4.1 Definition av socialt stöd  

Orth-Gomér och Gustafsson (2008) beskriver att socialt stöd handlar om mellanmänskliga 

relationer som bistår individen med olika positiva resurser. Socialt stöd har både en 

kvantitativ aspekt och en kvalitativ aspekt. Det kvantitativa stödet berör antalet individer 

som människan kan vända sig till vid behov. Det kvalitativa stödet handlar om effekten och 

innehållet av stödet (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). 

 

Orth-Gomér och Gustafsson (2008) redogör för socialt stöd utifrån tre olika dimensioner. 

Dimensionerna är emotionellt stöd, informativt stöd och praktiskt stöd. Emotionellt stöd 

handlar om ett känslomässigt stöd. Det kommer oftast från de individer som människan står 

närmast, vilket i många sammanhang är familj och vänner. En människa som upplevt ett 

emotionellt stöd tenderar att känna sig bekräftad och värderad. Det skapar goda 

förutsättningar för hög livslust och god självkänsla. Informativt stöd betyder att individen får 

information och goda råd från andra. En individ som får ett informativt stöd kan få det 

lättare att ta beslut i vardagen. Praktiskt stöd handlar om ett handgripligt och materiellt stöd. 

Det kan innebära att individen får hjälp vid utförande av olika typer av arbete (Orth-Gomér & 

Gustafsson, 2008). 

2.4.2 Socialt stöd bland högskolestudenter  

Högskolestudenter upplever många nya erfarenheter under sin studietid. En livsförändring 

där en del flyttar hemifrån för första gången medan andra också flyttar till en ny stad. I 

samband med att högskolestudenter studerar på högskolan ställs det högre krav på 

prestation, samarbete och självständigt arbete. Den akademiska arbetsmiljön kan i sin tur 

vara svår att hantera och kan vara en riskfaktor för psykosomatiska besvär (Pedrelli, Nyver, 

Yeung, Zulauf & Wilens, 2015).  

Högskolestudenter rapporterar sitt upplevda sociala stöd olika. Kvinnor rapporterar att de 

har högre socialt stöd från den sociala omgivningen (Biro et al., 2011). Generellt söker 
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kvinnor mer stöd än män samtidigt som kvinnor också oftare begär stöd från den sociala 

omgivningen (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Upplevd socialt stöd skiljer sig även åt inom 

olika åldersgrupper. En skillnad är att vuxna som är 44 år eller yngre har en högre grad av 

socialt stöd, medan vuxna som är 45 år eller äldre har en lägre grad av socialt stöd (Milner, 

Krnjacki & LaMontagne, 2016; Segrin, 2003).  

Högskolestudenter som rapporterar att de har socialt stöd kan få det lättare att uppnå goda 

studieresultat, vilket minskar risken för studieavbrott (Brannan, Biswas-Diener, Mohr, 

Mortazavi & Stein, 2013). Högskolestudenter som istället rapporterar psykosomatiska besvär 

kan få det svårare med sina studier. Det kan till exempel handla om att de får ett minskat 

intresse för studier till följd av besvären. Det kan i längden medföra en lägre kompetens och 

beredskap i det framtida yrket (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Den aktuella studien har inkluderat Relational regulation theory och Krav-kontroll-

stödmodellen. Teorin och modellen är tänkt att användas för att förstå studiens resultat.  

2.5.1 Relational regulation theory 

Relational regulation theory är en relativt ny teori som grundades av Brain Lakey och 

Edward Orehek under 2000-talet. Teorin handlar om upplevt socialt stöd och psykisk hälsa, 

vilket är två faktorer som påverkas av en social interaktion människor sinsemellan. 

Relational regulation theory beskriver att individen vänder sig till andra i avsikt att förbättra 

sin psykiska hälsa, vilket bland annat berör faktorer som tillfredställelse med livet och 

framtidstro. Det innebär att individen reglerar sina känslor eller problem med andra när 

situationer som är svåra uppstår. Genom relationer, konversationer och möte med andra kan 

individen få insikt om vad som är stödjande för sin hälsa. Det handlar om att individen själv 

ska förstå sitt specifika behov via ett socialt möte, istället för att individen ska lära sig att 

hantera sin påfrestning (Lakey & Orehek, 2011; Rodwell & Munro, 2013). Upplevt socialt stöd 

är förknippat med välbefinnande och god hälsa medan avsaknad av socialt stöd är förknippat 

med psykiska störningar (Persson & Orbaek, 2015).  

 

Relational regulation theory är en relevant teori för denna studie. Teorin är användbar 

eftersom den kan förklara vad utfallet kan bli för högskolestudenter som rapporterar sitt 

sociala stöd olika. Högskolestudenter som har socialt stöd kan få det lättare att förstå vad 

som är stödjande för sin hälsa, till skillnad från högskolestudenter som inte har socialt stöd. 

2.5.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stöd-modellen är en känd arbetslivsmodell som grundades av Robert Karasek 

och Töres Theorell (1990). Modellen utgår från hur faktorer som krav, kontroll och stöd 

påverkar individen. Krav kan handla om de som individen har gentemot sig själv eller krav 
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som kommer från den sociala omgivningen. Kontroll berör individens beslutsutrymme och 

kontrollmöjligheterna över sin arbetssituation. Socialt stöd handlar om det stöd som finns 

och kan komma från familj eller vänner (Karasek & Theorell, 1990).  

En individ som upplever höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd har förutsättningar för 

att utveckla hälsa samt är mottaglig för utveckling och lärande. En individ som upplever höga 

krav, lite kontroll och lågt socialt stöd har risk för ohälsa, vilket kan resultera i psykologiska 

reaktioner som stress, utmattning, trötthet, ångest och depression (Karasek & Theorell, 1990; 

Persson & Orbaek, 2015).  

Krav-kontroll-stöd-modellen är en relevant modell att inkludera i följande studie, eftersom 

högskolan är en form av arbetsplats för högskolestudenter. Krav, kontroll och stöd upplevs i 

samband med högskolestudier, vilket utifrån olika kombinationer kan påverka 

högskolestudenters hälsa. Modellen kan bidra med en djupare förståelse om vad socialt stöd 

kan medföra. Förekomsten av socialt stöd kan förklara möjligheterna eller svårigheterna att 

hantera faktorerna krav och kontroll.  

2.6 Problemformulering 

I Sverige ökar den psykiska ohälsan både bland den yngre generationen och bland den äldre 

generationen (OECD, 2013). Den psykiska ohälsan leder till enorma samhällskostnader som i 

Sverige innebär ca 70 miljarder kronor per år (Gustavsson et al., 2011). Studier har visat att 

psykosomatiska besvär är vanligt förekommande bland högskolestudenter (El Ansari et al., 

2011) och högskolestudenter uppger även att det sociala stödet från den sociala omgivningen 

är olika (Biro et al., 2011). Det framkommer också att yngre högskolestudenter har fler 

psykosomatiska besvär än äldre högskolestudenter (Folkhälsomyndigheten, 2019), samtidigt 

som de yngre högskolestudenterna rapporterar högre socialt stöd (Milner et al., 2016; Segrin, 

2003).  

Denna studie avser att undersöka psykosomatiska besvär och socialt stöd bland 

högskolestudenter på Mälardalens högskola. Den övergripande forskningsfrågan är:  

Är psykosomatiska besvär i relation till socialt stöd olika bland högskolestudenter på 

Mälardalens högskola? 
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3 SYFTE 

Syftet är att redogör för psykosomatiska besvär och socialt stöd bland högskolestudenter, 

samt om det finns några könsskillnader eller samband gällande psykosomatiska besvär och 

socialt stöd.  

3.1 Frågeställningar  

1. Vilken är förekomsten av psykosomatiska besvär bland högskolestudenter?   

2. Vilken är förekomsten av socialt stöd bland högskolestudenter?  

3. Förekommer det könsskillnader inom psykosomatiska besvär bland högskolestudenter?  

4. Förekommer det könsskillnader inom socialt stöd bland högskolestudenter? 

5. Finns det samband mellan psykosomatiska besvär och socialt stöd bland 

högskolestudenter? 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metodval och studiedesign  

Kvantitativ forskning handlar om att studera olika fenomen i syfte att undersöka aspekter 

som förekomst, skillnader och samband. Kvantitativa studier har ett naturvetenskapligt 

synsätt och teorier eller modeller används i avsikt att förstå resultatet. Det kallas i sin tur för 

deduktion. Det vetenskapliga förhållningsättet är positivistiskt med inslag av objektivitet 

(Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Syftet med studien är att undersöka 

psykosomatiska besvär och socialt stöd bland högskolestudenter, samt om det finns några 

könsskillnader eller samband gällande psykosomatiska besvär och socialt stöd. Det 

förutsätter att en kvantitativ studie genomförs, eftersom det gör det möjligt att besvara syftet.  

En studiedesign som är vanlig inom kvantitativ forskning är tvärsnittdesign (Bryman, 2011). 

Tvärsnittdesign handlar om att forskare studerar fler faktorer samtidigt och att 

datainsamlingen sker under en begränsad tidpunkt. Fördelarna med tvärsnittdesign är att 

den ofta är tids- och kostnadseffektiv medan en nackdel är att orsakssamband, kausala 

samband, inte kan tydliggöras. Det kräver till exempel att en longitudinell studie genomförs, 

eftersom den tar hänsyn till tidsordningen för variablerna (Bryman, 2011; Merrill, 2013). 

Föreliggande studie är ämnad att genomföras under tio veckor och av tidsmässiga skäl valdes 

tvärsnittdesign.  
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4.2 Studiepopulation och urval 

Vid genomförande av kvantitativa studier behöver forskare ta hänsyn till studiepopulation 

och urval. Studiepopulation handlar om hela den respondentgrupp som en studie har för 

avsikt att undersöka. Urval berör den givna grupp från studiepopulationen som väljs ut för 

att undersökas (Ejlertsson, 2012). I studien är studiepopulationen högskolestudenter och det 

gjordes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval gjordes i samband med att 

högskolestudenter tillfrågades om sitt deltagande på olika platser på Mälardalens högskola. 

Bekvämslinghetsurval handlar om att forskaren inkluderar deltagare som är tillgängliga 

under tiden som studien bedriver sin datainsamling (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval 

tillämpades eftersom författaren befann sig i en studiemiljö där många högskolestudenter var 

närvarande. 

 

Under enkätundersökningen tillfrågades 153 högskolestudenter och totalt deltog 132 

högskolestudenter från Mälardalens högskola. Resultatet visade att 66,4 procent av 

respondenterna var kvinnor och 33,6 procent av respondenterna var män. Respondenterna 

tillhörde en yngre generation eftersom 46,6 procent var mellan 18-23 år och 35,1 procent var 

mellan 24-29 år. Resterande 18,3 procent tillhörde en äldre generation som var från 35 år 

och uppåt. De akademier som flest högskolestudenter läste inom var Hälsa, vård och välfärd 

och Ekonomi, samhälle och teknik.  

4.3 Enkätformulering och variabler  

Enkätundersökningar är vanligt förekommande inom kvantitativa studier (Bryman, 2011) 

och för att besvara studiens syfte skapades en enkät. Enkäten bestod inledningsvis av ett 

försättsblad och det motsvarade studiens missivbrev (Bilaga A). Missivbrevet skapades med 

hjälp av Ejlertsson (2005) instruktioner för följebrev (Ejlertsson, 2005). Enkätens 

nästföljande del var instruktioner om hur enkäten skulle besvaras. Enkäten bestod av sex 

enkätfrågor där enkätfråga fem och sex hade åtta underfrågor vardera. Underfrågorna mätte 

olika indikatorer för psykosomatiska besvär och socialt stöd (Bilaga B). 

 

Enkäten mätte olika variabler och variabler definieras som det som mäts. Det kan vara 

bakgrundsvariabler, oberoende variabler och beroende variabler. Bakgrundsvariabler är det 

som hjälper en forskare att identifiera urvalet. Oberoende variabel utöver påverkan på den 

beroende variabel i en studie (Bryman, 2011). Bakgrundsfrågorna inspirerades från 

standardfrågor för bakgrundsvariabler samt formulerades utefter behov. Enkätfrågorna om 

hälsa och socialt stöd inhämtades från befintliga enkätundersökningar. I studien är 

oberoende variabel kön och beroende variabel är psykosomatiska besvär och socialt stöd. Det 

beror på att kön kan antas påverka psykosomatiska besvär och socialt stöd, men socialt stöd 

och psykosomatiska besvär kan inte påverka variabeln kön. 

Bakgrundsvariablerna som eftersöktes var kön, ålder och akademi. Kön hade 

svarsalternativen: ”Man”, ”Kvinna” och ”Annat/Vill ej ange”. Variabeln ålder hade 

svarsalternativ indelade i fem åldersgrupper. Åldersgrupperna var:  ”18-23”, ”24-29”, ”30-
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34”, ”35-39”, ”40-44”, ”45-49” och ”50 år eller äldre”. Akademi motsvarade de akademier 

som finns på Mälardalens högskola. Svarsalternativen var: ”Ekonomi, teknik och samhälle” 

(ETS), ”Hälsa, vård och välfärd” (HVV), ”Innovation, design och teknik” (IDT) och 

”Utbildning, kultur och kommunikation (UKK)”.  

Enkätfrågorna om hälsa mätte variabeln allmänna hälsotillstånd och variabeln 

psykosomatiska besvär. Enkätfrågan om det allmänna hälsotillståndet inhämtades från ”Liv 

och Hälsa Vuxen 2017” (Landstinget Västmanland, 2017) och enkätfrågan var: ”Hur bedömer 

du ditt allmänna hälsotillstånd?”. Svarsalternativen som fanns var: ”Mycket bra”, ”Bra”, 

”Någorlunda”, ”Dåligt” och ”Mycket dåligt”. Enkätfrågan om psykosomatiska besvär togs från 

enkätundersökningen ”Skolbarns Hälsovanor” av Folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Enkätfrågan berörde psykosomatiska besvär som 

huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, känt mig nere, vart irriterad eller på dåligt humör, känt 

mig nervös, haft svårt och somna och känt mig yr. Enkätfrågan ställdes på följande vis: ”Hur 

ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär?”. Svarsalternativen som 

fanns för respektive psykosomatiska besvär var: ”I stort sett varje dag”, ”Mer än 1 gång i 

veckan”, ”Ungefär en gång i veckan”, ” Ungefär en gång i månaden” och ”Sällan eller aldrig”.  

Enkätfrågan om socialt stöd ställdes med avsikt att mäta variabeln upplevt socialt stöd från 

familj och vänner. Enkätfrågan inhämtades även från enkätundersökningen ”Skolbarns 

Hälsovanor” av Folkhälsomyndigheten (2019b). Enkätfrågan innehöll olika påståenden om 

socialt stöd. De påståenden som handlade om socialt stöd från familjen var: ”Min familj 

försöker verkligen hjälpa mig”, ”Min familj ger mig det känslomässiga stöd och den hjälp jag 

behöver”, ”Jag kan prata om mina problem med min familj” och ”Min familj hjälper mig att 

fatta beslut”. De påståenden som berörde socialt stöd från vänner var: ”Mina vänner försöker 

verkligen hjälpa mig”, ”Jag kan räkna med mina vänner när något går fel”, ”Jag kan dela 

glädje och sorg med mina vänner” och ”Jag kan prata om mina problem med mina vänner”. 

Alla påståenden besvarades med hjälp av en likertskala som sträckte sig mellan 1 till 7. 

Likertskala är ett mått som mäter den grad som ett visst påstående instämmer för 

respondenten (Bryman, 2011). Svarsalternativet 1 motsvarade ”Håller verkligen inte med” 

medan svarsalternativet 7 motsvarade ”Håller verkligen med”.  

4.4 Datainsamling, bortfall och svarsfrekvens  

Datainsamling är det forskningssteg där forskare samlar in det material som används för att 

utföra statistiska analyser. Det är vanligt att enkäter testas innan de besvaras av målgruppen, 

då enkla fel kan korrigeras (Bryman, 2011). Enkäten besvarades av fyra personer från 

författarens omgivning innan den delades ut. En del stavfel och formatfel korrigerades. När 

datainsamling av enkätundersökningar ska genomföras är det betydelsefullt med tydlighet 

och god kommunikation med respondenterna (Wenemark, 2017). Därför presenterade 

författaren sig själv och syftet innan högskolestudenter tillfrågades om sitt deltagande. 

Högskolestudenter som tackade ja till att fylla i enkäten uppmanades att läsa missivbrevet.  

Datainsamlingen pågick under tre dagar våren 2019. Det första tillfället för datainsamlingen 

ägde rum på campus Västerås i både U-huset och R-huset. I U-huset tillfrågades 
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högskolestudenter på våning ett och två. I R-huset tillfrågades högskolestudenter på våning 

ett, två och tre. Platserna som högskolestudenter tillfrågades var på studieytor och 

umgängesplatser. Det andra tillfället för datainsamlingen ägde rum på campus Eskilstuna i 

Väpnaren på våning ett och två. Platserna som högskolestudenter tillfrågades var även i detta 

sammanhang på studieytor och umgängesplatser. Vid det tredje och sista tillfället besökte 

författaren en klass för att dela ut enkäten, vilket ansvarig lärare godkänt sedan innan. För 

att eftersträva anonymitet och förhindra identifiering av respondenternas specifika svar 

samlades i fyllda enkäter i en mapp. Enkäterna togs enbart fram under analysen.  

Det är vanligt med bortfall i enkätundersökningar, som kan vara externa eller interna. 

Externt bortfall handlar om att deltagare tackar nej till att fylla i enkäten medan internt 

bortfall berör enkätfrågor som inte är besvarade eller felaktigt besvarade (Ejlertsson, 2005).  

I föreliggande studie fanns det ett externt bortfall på 21 enkäter. Därtill hade enkätfråga 1, 2, 

3, 5b, 5g, 6d och 6f ett internt bortfall vardera medan enkätfråga 5c och 5b hade två interna 

bortfall vardera. Totalt sett tillfrågades 153 högskolestudenter och 132 tackade ja, vilket 

innebär att svarsfrekvensen var 86,2 procent. 

4.5 Databearbetning och analys  

Statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24 användes 

vid analysen. Databearbetningen påbörjades med att alla enkäter tilldelades ett id-nummer 

mellan ett till 132, vilket gjorde det möjligt att hålla isär enkäterna. Enkätfrågornas 

svarsalternativ tilldelades därefter en kod mellan ett till sju. Det gjordes i syfte att ha 

kännedom om vad varje svar representerade i SPSS. Sedan matades frågorna och svaren 

samt de ifyllda enkätsvaren in i SPSS.  

 

För att besvara den första frågeställningen, som handlade om förekomsten av 

psykosomatiska besvär, tillämpades en deskriptiv analys. Deskriptiv analysmetod är 

passande vid beskrivande frågeställningar enligt Merrill (2013) och när förekomst ska 

undersökas (Merrill, 2013). Enkätfråga fem (Bilaga B) användes i analysen och 

svarsalternativen för enkätfrågan dikotomiserades. Bryman (2011) beskriver att 

dikotomisering handlar om att kategorisera svarsalternativen för en variabler till två grupper 

(Bryman, 2011). Fördel med dikotomisering är att det kan presentera resultat överskådligt 

medan en nackdel är att det kan vilseleda resultatet (Maccallum, Zhang, Preacher, Rucker & 

West, 2002).  

Dikotomisering skedde med hjälp av fråga 5 (Bilaga B) där svarsalternativen ”I stort sett 

varje dag”, ”Mer än 1 gång i veckan” och ” Ungefär en gång i veckan” grupperades om till 

har psykosomatiska besvär. Svarsalternativen ” Ungefär 1 gång i månanden” och ”Sällan 

eller aldrig” dikotomiserades till har inte psykosomatiska besvär. Svarsalternativet ”Ungefär 

1 gång i månanden” grupperades om till har inte psykosomatiska besvär eftersom besvär en 

gång i månaden inte alltid klassas som psykosomatiska besvär (El Ansari et al., 2011) (Tabell 

1). Resultatet presenteras i frekvenstabeller. 
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Tabell 1: Dikotomisering av svarsalternativ om psykosomatiska besvär  

_______________________________________________________________ 

Enkätfråga 5; Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär?  

_______________________________________________________________ 

I stort sett varje dag  

Mer än 1 gång i veckan                    Har psykosomatiska besvär      

Ungefär en gång i veckan      

 

 

  

  

Ungefär 1 gång i månanden             Har inte psykosomatiska besvär  

Sällan eller aldrig          

_______________________________________________________________ 

 

Den andra frågeställningen, gällande förekomsten om socialt stöd, besvarades genom 

deskriptiv analys. Enkätfråga sex (Bilaga B) användes i analysen och svarsalternativen för 

enkätfrågan dikotomiserades. Svarsalternativen ”1”, ”2”, ”3” och ”4” dikotomiserades till har 

inte socialt stöd. Svarsalternativet ”4” grupperades om till har inte socialt stöd eftersom det 

kan tänkas indikera en viss osäkerhet kring det sociala stödet. Svarsalternativen ”5”, ”6” och 

”7” dikotomiserades till har socialt stöd (Tabell 2). Resultatet presenteras i frekvenstabeller. 

 

Tabell 2: Dikotomisering av svarsalternativ om socialt stöd  

___________________________________________________________ 

Enkätfråga 6; Besvara följande påståenden med hjälp av nedanstående skala.   

___________________________________________________________ 

1  

2         

3 Har inte socialt stöd 

4    

 

5 Har socialt stöd   

6  

7 

___________________________________________________________ 

För att besvara den tredje frågeställningen, som berörde könsskillnader inom 

psykosomatiska besvär, tillämpades Chi-tvåtest. I analysen användes enkätfråga ett (Bilaga 

B) och den dikotomiserade variabeln från enkätfråga fem. Chi-tvåtest är en analysmetod som 

används enligt Ejlertsson (2012) när både utfallsvariabel och exponeringsvariabeln är 

kategoriska. En kategorisk variabel innebär att svarsalternativen har en viss uppdelning eller 

rang. Chi-tvåtest gör det i sin tur möjligt att testa skillnader mellan variabler utan att 

bekräfta styrkan (Ejlertsson, 2012). Även den fjärde frågeställningen, som handlade om 

könsskillnader inom socialt stöd, besvarades med Chi-tvåtest. Under analysen användes 

enkätfråga ett (Bilaga B) och den dikotomiserade variabeln från enkätfråga sex. Chi-tvåtest 

var lämpligt i ovanstående analyser, eftersom avsikten var att enbart undersöka skillnader 

inom psykosomatiska besvär och socialt stöd. Resultatet presenteras i korstabeller.  
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För att besvara frågeställning fem, som handlade om sambandet mellan psykosomatiska 

besvär och socialt stöd, skapades först index och därefter tillämpades en bivariat  

korrelationsanalys. Index skapades med hjälp av enkätfråga fem respektive enkätfråga sex. 

Index beskrivs enligt Bryman (2011) som att enkäters underfrågor omarbetas till en ny 

variabel (Bryman, 2011). Indexet om psykosomatiska besvär sträckte sig på en skala från 0-

32. Indexets skala innebar att ju lägre värde desto mer psykosomatiska besvär och ju högre 

värde desto mindre psykosomatiska besvär. Indexet gällande socialt stöd sträckte sig på en 

skala från 0-48. Indexets skala innebar att ju lägre värde desto mindre socialt stöd och ju 

högre värde desto mer socialt stöd. Index skapades för att kunna använda två samlade 

variabler vid en och samma korrelationsanalys.  

 

Därefter prövades tillförlitligheten för båda indexen med hjälp av Cronbachs Alfa, vilket 

handlar om att se över den interna reliabiliteten. Cronbachs Alfa är ett mått som granskar 

tillförlitligheten kring de indikatorer som är avsedda att mäta en viss variabel. Det kan gälla 

de underfrågor som är avsedda att mäta en variabel i en enkätundersökning (Bryman, 2011). 

En acceptabel nivå för den interna reliabiliteten är värden som är kring 0,7 (Field, 2009). 

Variabeln psykosomatiska besvär hade en intern reliabilitet på 0,787 medan variabeln socialt 

stöd hade en intern realitet på 0,868. Det innebar att de variablerna på ett tillförlitligt sätt 

mäter psykosomatiska besvär och socialt stöd. Indexen användas därefter i bivariat 

korrelationsanalysen. Bivariat korrelationsanalys tillämpas enligt Ejlertsson (2012) när 

samband ska analyseras mellan två variabler utan att inkludera confounders, vilket är andra 

möjliga påverkande variabler.  

Bivariat korrelationsanalys är lämpligt när det finns två kontinuerliga variabler. 

Kontinuerliga variabler innebär att svarsalternativen ingår i ett angivet intervall (Ejlertsson, 

2012). I analysen användes indexet psykosomatiska besvär och indexet socialt stöd, vilka var 

kontinuerliga variabler. Bivariat korrelationsanalys tillämpades för att kunna undersöka 

sambandet mellan psykosomatiska besvär och socialt stöd.  

Samband beskrivs med hjälp av en korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten (r) 

beskriver antingen ett positivt samband (o till +1), negativt samband (-1 till 0) eller 

nollsamband (0). Positivt samband förekommer när båda variablerna har ett högt eller lågt 

värde samtidigt (Ejlertsson, 2012), vilket i studiens fall skulle innebära att mycket 

psykosomatiska besvär (lågt värde) är relaterat till mindre socialt stöd (lågt värde). Negativt 

samband inträffar när variabeln har ett högt värde i jämsides med en variabel som har ett 

lågt värde (Ejlertsson, 2012). Det skulle innebära att mindre psykosomatiska besvär (högt 

värde) har samband med mindre socialt stöd (lågt värde). Nollsamband inträffar när det inte 

finns ett samband (Ejlertsson, 2012).  

De samband som förekommer inom kvantitativa studier kan också ha olika styrkor. Vanligt 

förekommande samband är svagt samband (0,10), medelstarkt samband (0.30) och starkt 

samband (0.50) (Field, 2009). Följande studie nyttjade Pearson’s korrelationskoefficient, 

eftersom den är passande när variablerna är kontinuerliga och normalfördelande. 

Normalfördelning kan översiktligt förklaras som värden som befinner sig i nära anslutning 

till medelvärdet (Bryman, 2011).  
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Slutligen valdes en lägsta statistiskt signifikantnivå som var 0,05 (p<0,05) för frågeställning 

tre, fyra och fem. Bryman (2011) nämner att den statistiska signifikantnivån är vanlig inom 

kvantitativa studier som har en samhällsvetenskaplig inriktning. Det är en signifikantnivå 

som tydliggör att risken som ett resultat tillåts påverkas av slumpen är som högst 5 procent 

(Bryman, 2011). 

4.6 Kvalitetskriterier  

Inom kvantitativ forskning finns det vissa kvalitetskriterier som syftar till att bedöma 

studiers kvalité, vilket är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Validitet handlar om begrepp eller variabler mäter det de har för ändamål att mäta. Inom 

kvantitativa studier berör det de enkätfrågor som finns med i enkätundersökningar. Det 

innebär att validitet ser över den teoretiska preciseringen och den operationella 

preciseringen, i syfte att kontrollera om de liknar varandra. Det kallas i sin tur för 

mätningsvaliditet och är den vanligaste förekommande formen av validitet. Validitet kan 

även beröra ytvaliditet. Ytvaliditet uppnås när studiers enkätundersökningar skapas av 

sakkunniga. De kan i senare fall understryka att begrepp eller variabler mäter det de har för 

ändamål att mäta (Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2011). I den aktuella studien har enbart 

enkätfråga 5 (Bilaga B) validitet, då den har granskats (Wennerhom Juslin & Danielson, 

2005). Det nämns inget om att den skapats av experter, vilket innebär att ytvaliditeten är 

oklar.  

Reliabilitet handlar om mätningarna i enkätundersökningar är säkra. Reliabilitet berör i sin 

tur stabilitet, intern reliabilitet och internbedömmarereliabilitet. Stabilitet handlar om att 

forskare ska genomföra studien igen. Intern reliabilitet handlar som tidigare nämnt om den 

grad varierande indikationer mäter ett specifikt angivet begrepp. Interbedömarreliabilitet 

handlar om att flera bedriver en studie och inte bara en forskare (Bryman, 2011; Olsson & 

Sörensen, 2011). Enkäten i förläggande studie består enbart av en enkätfråga som har hög 

reliabilitet. Det gäller även enkätfråga 5 (Bilaga B) som även den har granskats (Wennerhom 

Juslin & Danielson, 2005). Studien har inte genomförts igen eller av andra än författaren 

själv. Därför saknar studien stabilitet och interbedömarreliabilitet. Däremot har intern 

reliabilitet undersökts i studien för enkätfråga fem och sex.  

 

Generaliserbarhet ser över om studieresultatet är giltigt för liknande grupper och för en 

större population än den faktiska grupp som deltog i studien (Bryman, 2011). 

Generaliserbarhet påverkas av urvalet och Bryman (2011) nämner att hög generaliserbarhet 

sker i samband med ett slumpmässigt urval och inte när ett bekvämlighetsurval tillämpas 

(Bryman, 2011). Studien tillämpade inte ett slumpmässigt urval utan ett bekvämlighetsurval.  
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4.7 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskning som utförs inom humanvetenskap och 

samhällsvetenskap behöver utgå ifrån forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet handlar om att betydelsefulla ämnesområden ska studeras som bidrar till 

nytta medan individskyddskravet innebär att forskning inte får generera lidande, såväl fysisk 

eller psykisk, hos deltagare. Individskyddskravet konkretiseras i fyra etiska principer. De fyra 

etiska principerna är i sin tur informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet handlar om att studiens syfte ska presenteras och att information ska 

ges till samtliga deltagare om att deras medverkan är frivilligt. Samtyckskravet berör att 

medgivande ska ges av samtliga deltagare på något sätt. I vissa sammanhang ges det muntligt 

medan i andra sammanhang ges det skriftligt. Konfidentialitetskravet innebär att 

information om deltagare ska hanteras väl av forskare. Nyttjandekravet handlar om att vad 

studien ska användas till tydliggörs för deltagare (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Författaren har i samtliga forskningssteg eftersträvat att följa de etiska principerna.  

Information gavs via missivbrevet om studies syfte och att en deltagare har rätt att avsluta sin 

medverkan när som helst, vilket berör informationskravet. Missivbrevet förtydligade att 

enkäterna kommer att bevaras säkert så att konfidentialiteten bevaras och att resultatet 

presenteras utifrån benämningarna högskolestudenter eller kön. Det gör det svårt att 

identifiera specifika deltagare i efterhand och i takt med detta beaktades 

konfidentialitetskravet. I missivbrevet nämndes det att samtycke lämnas i samband med att 

deltagarna besvarar och lämnar in enkäten. Till sist framgick det i missivbrevet att ifyllda 

enkäter bara ska nyttjas i denna studie och inte i framtida forskning, vilket betyder att 

nyttjandekravet beaktades. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras utefter studiens frågeställningar. Resultatet visade att fler kvinnor än 

män deltog i studien. Högskolestudenter bedömde även i högre grad att deras allmänna 

hälsotillstånd är bra eller någorlunda. 

5.1 Förekomst av psykosomatiska besvär bland högskolestudenter  

Det mest vanligt förekommande psykosomatiska besväret bland högskolestudenterna är 

irriterad eller på dåligt humör (65,9%). Ungefär hälften har besvär som huvudvärk (45,5 %), 

känt mig nere (50,8 %), känt mig nervös (48,5 %) och svårt att somna (49,6 %). De 

psykosomatiska besvären som är minst förekommande är ont i magen (30,5 %), ont i ryggen 

(41,5 %) och känt mig yr (16,0 %) (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Deskriptiv analys om förekomst av psykosomatiska besvär 

Psykosomatiska besvär  Har psykosomatiska 
besvär  
Antal (%) 

Har inte psykosomatiska 
besvär  
Antal (%) 

n 

Huvudvärk 60 (45,5%) 72 (54,5%) 132 
Ont i magen 40 (30,5%) 91 (69,5%) 131 
Ont i ryggen 54 (41,5%) 76 (58,5%) 130 
Känt mig nere 66 (50,8%) 64 (49,2%) 130 

Varit irriterad eller på 
dåligt humör  

87 (65,9%) 45 (34,1%) 132 

Känt mig nervös 64 (48,5%) 68 (51,5%) 132 
Haft svårt att somna 65 (49,6%) 66 (50,4%) 131 

Känt mig yr  21(16,0%) 110 (84,0%) 131 

5.2 Förekomst av socialt stöd bland högskolestudenter  

Majoriteten av högskolestudenterna har socialt stöd från sin familj. Socialt stöd i from av att 

få hjälp (87,1 %), känslomässigt stöd (85,6%) och kunna prata om problem med sin familj 

(84,1%) är vanligast. Högskolestudenter rapporterar i något lägre omfattning att familjen 

hjälper till vid beslutfattande (68,7 %) (Tabell 4). 

Tabell 4: Deskriptiv analys om förekomst av socialt stöd från familjen 

Socialt stöd Har socialt 
stöd  
Antal (%)  

Har inte 
socialt stöd 
Antal (%) 

n 

Min familj försöker verkligen hjälpa mig. 115 (87,1%) 17 (12,9%) 132 

Min familj ger mig det känslomässiga stödet och den 
hjälp jag behöver. 

113 (85,6%) 19 (14,4%) 132 

Jag kan prata om mina  
problem med min familj. 

111 (84,1%) 21 (15,9%) 132  

Min familj hjälper mig  
att fatta beslut. 

90 (68,7%) 41 (31,3%) 131 
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Majoriteten av högskolestudenterna har socialt stöd från sina vänner. Högskolestudenter 

rapporterar i hög utsträckning att de får hjälp (81,8%), kan räkna med sina vänner när 

något går fel (87,8%), kan dela glädje och sorg med sina vänner (89,4%) samt kan prata 

om problem med sina vänner (82,6%) (Tabell 5). 

 

Tabell 5: Deskriptiv analys om förekomst av socialt stöd från vänner 

Socialt stöd Har socialt 
stöd  
Antal (%) 

Har inte  
socialt stöd  
Antal (%) 

n 

Mina vänner försöker verkligen hjälpa mig. 108 (81,8%) 24 (18,2%) 132 

Jag kan räkna med mina vänner när något går 
fel. 

115 (87,8%) 16 (12,2%) 131 

Jag kan dela glädje och sorg med mina vänner. 118 (89,4%) 14 (10,6%) 132 
Jag kan prata om mina problem med mina 
vänner. 

109 (82,6%) 23 (17,4%) 132 

5.3 Könsskillnader inom psykosomatiska besvär bland 

högskolestudenter  

Resultatet visade att samtliga psykosomatiska besvär är vanligare bland kvinnor än män. 

Könsskillnaderna gällande huvudvärk, ont i magen och känner sig nere är statistiskt 

signifikanta, medan könsskillnaderna gällande ont i ryggen, varit irriterad eller på dåligt 

humör, känt mig nervös, haft svårt att somna och känt mig yr inte är statistiskt signifikanta 

(Tabell 6). 

 

Tabell 6: Könsskillnader inom psykosomatiska besvär bland högskolestudenter 

Psykosomatiska besvär Män  
Antal (%) 

Kvinnor 
Antal (%) 

Chi2-värde p-värde 

Huvudvärk 
    

   Har 13(30,0%) 46(53,0%) 6,424 0,02 
   Har inte 31(70,0%) 41(47,0%)  

  

Ont i magen 
    

   Har 8(18,0%) 31(36,0%) 4,424 0,04 
   Har inte 36(82,0%) 55(64,0%) 

  

Ont i ryggen 
    

   Har 14(33,0%) 39(45,0%) 1,938 0,19 
   Har inte 29(67,0%) 47(55,0%) 

  

Känt mig nere 
    

   Har 17(39,0%) 49(58,0%) 4,193 0,04 
   Har inte 27(61,0%) 36(42,0%) 

  

Varit irriterad eller på dåligt 
humör 

    

   Har 26(59,0%) 61(70,0%) 1,592 0,24 
   Har inte 18(41,0%) 26(30,0%) 

  

Känt mig nervös 
    

   Har 20(45,0%) 43(49,0%) 0,185 0,71 
   Har inte 24(55,0%) 44(51,0%) 

  

Haft svårt att somna 
    

   Har 21(48,0%) 44(51,0%) 0,137 0,85 
   Har inte 23(52,0%) 42(49,0%) 

  

Känt mig yr  
    

   Har 5(11,0%) 16(19,0%) 1,127 0,33 

   Har inte 39(89,0%) 70(81,0%) 
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5.4 Könsskillnader inom socialt stöd bland högskolestudenter  

Resultatet visade att både kvinnor och män i ungefär lika stor andel har socialt stöd från 

familjen. Det förekommer inga statistiskt signifikanta könsskillnader bland 

högskolestudenter som har socialt stöd från familjen i from av hjälp, känslomässigt stöd, 

prata om problem och hjälp i att fatta beslut (Tabell 7). 

Tabell 7: Könsskillnader inom socialt stöd från familjen bland högskolestudenter 

 

 

Resultatet visar att samtliga former av socialt stöd från vänner är vanligare bland kvinnor än 

bland män. Könsskillnaderna gällande hjälp, att kunna räkna med sina vänner och prata 

om problem är statistiskt signifikanta, medan könsskillnaderna gällande påståendet om att 

kunna dela glädje och sorg med mina vänner inte är statistiskt signifikant (Tabell 8).   

 

Tabell 8: Könsskillnader inom socialt stöd från vänner bland högskolestudenter 

 

Socialt stöd Män  
Antal (%) 

Kvinnor 
Antal (%) 

Chi2-
värde 

p-värde 

Min familj försöker verkligen hjälpa mig. 
    

   Har 38(86,0%) 76(87,0%) 0,025 1,00  

   Har inte 6(14,0%) 11(13,0%) 
  

Min familj ger mig det känslomässiga 
stödet och den hjälp jag behöver. 

    

   Har 37(84,0%) 75(86,0%) 0,106 0,8 

   Har inte 7(16,0%) 12(14,0%) 
  

Jag kan prata om mina problem med min 
familj. 

    

   Har 36(82,0%) 74(85,0%) 0,228 0,62 

   Har inte 8(18,0%) 13(15,0%) 
  

Min familj hjälper mig att fatta beslut. 
    

   Har 30(68,0%) 59(69,0%) 0,002 1,00 

   Har inte 14(32,0%) 27(31,0%) 
  

Socialt stöd Män  
Antal (%) 

Kvinnor 
Antal (%) 

Chi2-
värde 

p-värde 

Mina vänner försöker verkligen hjälpa 
mig. 

    

   Har 30(68,0%) 77(89,0%) 8,066 0,008 

   Har inte 14(32,0%) 10(11,0%) 
  

Jag kan räkna med mina vänner när 
något går fel. 

    

   Har 35(80,0%) 79(92,0%) 4,090 0,05 

   Har inte 9(20,0%) 7(8,0%) 
  

Jag kan dela glädje och sorg med mina 
vänner. 

    

   Har 37(84,0%) 80(92,0%) 1,893 0,23 

   Har inte 7(16,0%) 7(8,0%) 
  

Jag kan prata om mina problem med 
mina vänner. 

    

   Har 31(70,0%) 77(89,0%) 6,578 0,01 

   Har inte 13(30,0%) 10(11,0%) 
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5.5 Sambandet mellan psykosomatiska besvär och socialt stöd bland 

högskolestudenter  

Resultatet av korrelationsanalysen visar att det finns ett medelstarkt signifikant positivt 

samband mellan högskolestudenters psykosomatiska besvär och sociala stöd (r= 0,408, 

p=0,00). Det innebär att ju mer psykosomatiska besvär högskolestudenter har desto mindre 

socialt stöd har de. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodval och studiedesign 

Den aktuella studien har tillämpat en kvantitativ metod i avsikt att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kvantitativ metod medför ett objektivt förhållningsätt, eftersom forskare 

inte integrerar med respondenterna i samma grad som inom en kvalitativ metod (Bryman, 

2011; Merril, 2013). Det objektiva förhållningsättet är därför en styrka med studien. Däremot 

är ingen forskare fullständigt objektiv, oavsett om en kvantitativ metod eller kvalitativ metod 

tillämpas. Risken för att ha påverkat respondenterna kan vara något högre inom kvalitativa 

studier (Bryman, 2011).  

 

Valet av tvärsnittdesignen bidrog med att studien kunde genomföras på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt. Nackdelen med tvärsnittdesign är att studiedesignen saknar en 

tidsordning för variablerna och kausala samband kan inte påvisas (Bryman, 2011; Merrill, 

2013). Det innebär att studien inte redogjort för om psykosomatiska besvär påverkar socialt 

stöd eller om socialt stöd påverkar psykosomatiska besvär. Det hade krävt en longitudinell 

studie som beaktar tidsordningen (Bryman, 2011; Merrill, 2013), men eftersom tiden var 

begränsad var det inte genomförbart. 

6.1.2  Studiepopulation och urval 

Föreliggande studie har använt ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval tillämpades i 

första hand eftersom studien hade en snäv tidsram. Fördelen med bekvämlighetsurval är att 

forskare har möjligheten att inkludera respondenter som är lättillgängliga (Bryman, 2011). 

Bekvämlighetsurvalet ledde fram till att ett fler tal enkäter kunde samlas in under en kort 

tidsperiod. Det bidrog i sin tur med tillräckligt underlag för att ha möjlighet att besvara 

syftet. Högskolestudenter tillfrågades under dagtid på studieytor och umgängesplatser på 

Mälardalens högskola. Författaren upplevde att det var lätt att tillfråga de och ett högt antal 
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högskolestudenter tackade ja till att medverka i studien. Det kan finnas en risk att de som 

tackat nej hade psykosomatiska besvär eller lågt socialt stöd i högre grad än övriga, då 

ämnesområdet kan ha varit känsligt. Det kan i sin tur ha påverkat resultatet. En nackdel med 

bekvämlighetsurval är därför att de lättillgängliga deltagarna inte alltid representerar 

studiepopulationen. Det begränsar möjlighet att generalisera resultatet (Bryman, 2011).  

 

En konsekvens till följd av urvalsmetoden är att urvalet bestod av fler kvinnor än män och 

fler högskolestudenter från akademin Hälsa, Vård och Välfärd än övriga akademier. Det 

betyder att studieresultatet i högre utsträckning kan tänkas vara giltigt för de grupperna. Ett 

urval som höjer generaliserbarheten är slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Hög 

generaliserbarhet kan tänkas uppstå i de fallen eftersom slumpen kan inkludera olika 

respondenter. Det kan i sin tur återspegla studiepopulationen på ett bättra sätt. På grund av 

tids- och resursbrist tillämpades inte ett slumpmässigt urval.  

6.1.3 Enkätformulering och variabler  

Enkäten bestod inledningsvis av ett noggrant skrivet missivbrev (Bilaga A), vilket 

huvudsakligen berörde de etiska principerna. Nästföljande del var tydliga instruktioner om 

hur enkäten skulle besvaras (Bilaga B). De två aspekterna betraktas som styrkor. Det beror på 

att etiska principer ska förmedlas (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) och kan ha 

bidragit till att studien upplevdes som tillförlitlig. Samtidigt kunde instruktionerna förhindra 

att respondenterna fyllde i enkäten felaktigt, vilket i sin tur kan ha minimerat de interna 

bortfallen.  

Responsen från flera deltagande var att enkäten upplevdes som enkel. Det kan vara ett 

resultat av att enkäten inte innehöll ett högt antal frågor. Studien hade däremot kunnat 

inkludera fler bakgrundsvariabler, såsom vilket år och program högskolestudenter läser. Det 

hade identifierat urvalsgruppen ytterligare, men var inte relevant för studiens syfte. 

Samtidigt kan för många enkätfrågor generera ovilja att delta i enkätundersökningar och 

därför mättes enbart tre bakgrundsvariabler.  

Variablerna psykosomatiska besvär och socialt stöd mättes med hjälp av enkätfrågor från 

enkätundersökningen Skolbarns Hälsovanor (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Den enkäten 

är riktad mot skolbarn och inte högskolestudenter. Det betyder att studiens enkät brister i att 

vara lämplig för studiepopulationen. Däremot ställs liknande enkätfrågor till vuxna i relation 

till psykosomatiska besvär och är därför inte en absolut svaghet. Enkätfrågorna om socialt 

stöd inhämtades eftersom likvärdiga frågor, som är utformade för målgruppen vuxna, inte 

hittades. Enkätfrågorna om socialt stöd var heller inte konkreta, eftersom familj kan 

innefatta olika individer. Det betyder att studien brister i att ge svar på vem eller vilka inom 

familjen som högskolestudenter får sitt sociala stöd från. Det är rimligt att inte behöva 

definiera familj i alla enkätfrågor riktade mot barn, då det i många fall är familjen. I denna 

studie borde familj konkretiserats, eftersom det sociala stödet är annorlunda i vuxen ålder.  



20 

6.1.4 Datainsamling, bortfall och svarsfrekvens 

Innan datainsamlingen genomfördes besvarades enkäten av fyra personer från författarens 

omgivning. Det anses vara en styrka eftersom vissa förbättringar kunde göras och Bryman 

(2011) menar att det kan förhindra enkla fel (Bryman, 2011). Det innebar dock inte 

omjustering av enkätfrågorna, utan korrigeringar av stavfel och formailafel.  

En styrka och svaghet är att datainsamlingen skedde på campusort Västerås och Eskilstuna. 

Det kan betraktas som en styrka eftersom högskolestudenter från båda orterna och som läser 

olika program kunde delta i studien. Det synliggör författarens strävan efter en varierad 

respondentgrupp. Om respondentgruppen varit mer varierad hade det representerat 

högskolestudenter från Mälardalens högskola bättre. Samtidigt skedde ingen uppdelning av 

urvalet baserat på studieort. Det försvårar förståelsen om hur högskolestudenter från båda 

orterna rapporterat psykosomatiska besvär och socialt stöd.  

 

En svaghet är att datainsamlingen skedde i mitten av terminen, vilket innebar att 

högskolestudenter hade många examinationer. Det kan till exempel ha medfört att 

högskolestudenter rapporterat psykosomatiska besvär i högre grad. En intensiv period kan 

även tänkas betyda att det inte är möjligt att spendera tid med familj eller vänner. Det kan i 

sin tur ha påverkat hur högskolestudenter besvarat enkätfrågorna om socialt stöd. Det kan 

vara en orsak till studiens samband. Den tredje omgången av datainsamlingen skedde under 

lektionstid. Författaren noterade att högskolestudenter satt nära varandra under tiden som 

enkäten fylldes i. Det kan ha betytt att det inte fanns möjlighet att fylla i enkäten i en trygg 

miljö, vilket är en brist med datainsamlingen.  

I föreliggande studie deltog 132 av 153 högskolestudenter, vilket resulterade i ett externt 

bortfall på 21 enkäter. En övervägande majoritet av de var män, som kan indikera att män 

inte är lika villiga att delta i studier om psykosomatiska besvär och socialt stöd. Studien hade 

i sin tur elva interna bortfall och kan möjligtvis skett till följd av enstaka missar av 

respondenterna. Därtill kan studiens svarsfrekvens anses som hög, då den var 82,6 procent, 

vilket bör betraktas som en styrka.  

6.1.5 Databearbetning och analys    

Under databearbetningen dikotomiserades svarsalternativen inom enkätfråga fem och inom 

enkätfråga sex. Det ledde fram till att förekomsten om psykosomatiska besvär och socialt 

stöd mer förenklat kunde redogöras för utifrån ett mer övergripande perspektiv. Maccallum 

et al. (2002) menar att det medför ett resultat som kan vara vilseledande (Maccallum et al., 

2002). Analysens dikotomisering kan därför innebära en svaghet. En styrka med analysen är 

istället att Chi-tvåtesten, som enligt Ejlertsson (2012) handlar om att testa skillnader mellan 

variabler, gjort det möjligt att undersöka skillnader inom psykosomatiska besvär och socialt 

stöd. För att presentera resultatet på ett översakligt sätt användes de dikotomiserade 

variablerna.  

 

En styrka med analysen är att Cronbach’s Alpha testet visade att både enkätfråga fem och sex 

hade en relativt hög intern reliabilitet. Enligt Bryman (2011) granskar Cronbach’s Alpha 
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tillförlitligheten för index. Field (2009) nämner att en acceptabel nivå för den interna 

reliabiliteten är värden som är kring 0,7. Hög intern reliabilitet är enligt Bryman (2011) att de 

inkluderade indikatorerna mäter samma sak. Båda indexen hade värden som överskrev 0,7, 

vilket ledde fram till att tillförlitliga index skapades. Ifall Cronbach’s Alpha testet visat en låg 

intern reliabilitet hade det inneburit att indexen i låg uträckning mätt variablerna. Det hade 

även betytt att korrelationsanalysen inte varit särskilt tillförlitlig. Fördelen med att skapa 

index var att samband kunde undersökas utifrån ett bredare perspektiv. En 

korrelationsanalys som undersöker sambandet mellan ett psykosomatiskt besvär och en viss 

from av socialt stöd kan betraktas som svag. En sådan korrelationsanalys kan anses som svag 

eftersom den inte inkluderar fler indikatorer. Samtidigt har index försvårat möjligheten att 

beskriva exakta kopplingar mellan psykosomatiska besvär och socialt stöd. 

Korrelationsanalysen i studien visade att genreallt samband fanns mellan psykosomatiska 

besvär och socialt stöd. Däremot bör det resultatet tydas med försiktighet. Resultatet kan ha 

uppstått till följd av confounders. Studien tillämpade i denna analys Pearson’s 

korrelationskoefficient, vilket enligt Bryman (2011) kräver kontinuerliga variabler och att 

data är normalfördelad (Bryman, 2011). Den aktuella studien har inte undersökt 

normalfördelningen, eftersom studien hade en snäv tidsram. Därför är det möjligt att en 

annan analysmetod eller korrelationskoefficients analys varit mer lämplig.  

6.1.6 Kvalitetskriterier  

Enkätundersökningens frågor har huvudsakligen inhämtats från myndigheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b; Landstinget Västmanland, 2017). Det kan betyda att experter 

på något sätt legat bakom konstruktionen av enkätfrågorna. Det kan innebära att de har 

ytvaliditet till viss grad. Enkätfråga fyra som handlade om det allmänna hälsotillståndet 

(Bilaga B) är tagen från ”Liv och Hälsa Vuxen 2017”. Det framgår inte om enkätfrågan har 

validitet eller reliabilitet, vilket är en svaghet och påverkar studiens kvalité negativt.  

Enkätfråga fem som berörde psykosomatiska besvär (Bilaga B) har uppvisat både god 

mätningsvaliditeten och pålitlighet när den granskats (Wennerhom Juslin & Danielson, 

2005). Det stärker delvis den aktuella studiens kvalité. Enkätfrågan bestod av åtta olika 

indikationer för vad psykosomatiska besvär är och kan tänkas betraktas som en styrka. Det är 

en styrka för att ju fler indikatorer som inkluderas i en variabel, desto bättre kan variabeln 

mätas. Däremot kan validiteten för variabeln psykosomatiska besvär ifrågasättas. 

Högskolestudenter som rapporterat besvär som till exempel huvudvärk, magont eller ryggont 

behöver inte ha psykosomatiska besvär, utan besvären kan bero på andra orsaker än psykiska 

påfrestningar. Det innebär att studiens indikatorer för psykosomatiska besvär inte 

nödvändigtvis mäter det som avses mätas.  

Det framgår inte om enkätfrågorna om socialt stöd har validitet och reliabilitet (Wennerhom 

Juslin & Danielson, 2005). Trots detta hade enkätfrågorna om socialt stöd en hög intern 

reliabilitet. Enkätfrågan tog även hänsyn till flera dimensioner av socialt stöd, såsom att till 

exempel få känslomässigt stöd och stöd vid beslutfattande. Oavsett om enkätfråga fem och 

sex hade validitet eller reliabilitet är de som tidigare nämnt anpassade till barn. Det har 
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försvårat studiens möjlighet att mäta vuxna högskolestudenters psykosomatiska besvär och 

sociala stöd, vilket försvagar studies kvalité.  

Studien har inte genomförts en ytterligare gång och det innebär att stabiliteten, med hänsyn 

till reliabiliteten, inte beaktats. Studien har även genomförts av författaren enbart och det 

klargör att internbedömmarereliabilitet inte tagits hänsyn till. Det kan betraktas som 

svagheter och kunde inte förhindrats, eftersom studien hade en snäv tidsram. Däremot har 

den interna reliabiliteten granskats för enkätfråga fem och sex, vilket gjordes med hjälp av 

Cronbach’s Alpha. Den interna reliabiliteten för variablerna psykosomatiska besvär och 

socialt stöd var hög och kan betraktas som en styrka.  

Föreliggande studie har som tidigare nämnt tillämpat ett bekvämlighetsurval och det 

försvårar chansen att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Det medför att studien inte 

representerar en större population eller liknande grupper, trots att 132 högskolestudenter 

från Mälardalens högskola deltagit i enkätundersökningen.  

6.1.7 Etik 

Samtliga etiska principer inom humanvetenskap och samhällsvetenskap har tillämpats i 

studien. Psykisk ohälsa kan uppfattas som ett etiskt känsligt forskningsområde. Det kan ha 

varit besvärande att rapportera sina psykosomatiska besvär. En kombination av att ha 

rapporterat mycket psykosomatiska besvär och lite socialt stöd kan även upplevts som 

besvärande. Psykosomatiska besvär är inte den allvarligaste formen av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). Psykosomatiska besvär kan således betraktas som något mer 

försvarbart att undersöka än psykisk sjukdom. 

Det forskningssteg som varit etiskt problematiskt är datainsamlingen. Enkäterna delades ut 

och samlades in av författaren, vilket är en fördel och en nackdel. Fördelen var att 

respondenternas frågor om psykosomatiska besvär och socialt stöd kunde besvaras. 

Nackdelen är att det kan ha varit utlämnade att besvara enkäten. Därför kan anonymiteten i 

studien ifrågasättas, eftersom författaren hade kännedom om vilka som deltagit i 

enkätundersökningen. Däremot har författaren eftersträvat att förhindra identifiering kring 

hur respondenterna svarat, då enkäter bevarades i en mapp och togs enbart fram under 

analysen.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1  Förekomst av psykosomatiska besvär bland högskolestudenter 

Föreliggande studie visade att psykisk ohälsa i from av psykosomatiska besvär är 

förekommande bland högskolestudenter, vilket även har påvisats i andra svenska studier och 

i tidigare forskning (El Ansari et al., 2011; Folkhälsomyndigheten, 2019). I Sverige är det 

vanligare att yngre högskolestudenter rapporterar psykosomatiska besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2019) och har konfirmerats i föreliggande studien, eftersom 
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studieurvalet bestod av yngre högskolestudenter mellan 18-23 år och 24-29 år. Ungefär 

hälften av alla högskolestudenter rapporterade att de hade besvär som irritation eller att 

vara på dåligt humör, huvudvärk, känt mig nere, känt mig nervös och haft svårt att somna. 

 

En av riskerna med att yngre högskolestudenter upplever psykosomatiska besvär är att det 

blir svårare att hantera högskoletiden (Pedrelli et al., 2015), vilket kan leda till studieavbrott. 

Om studier avslutas kan det betyda att det sociala sammanhanget som högskolan bidrar med 

minskar. En konsekvens kan bli att de vänner högskolestudenter fått genom studier slutar ge 

samma sort sociala stöd, vilket kan generera ensamhet. Minskat socialt stöd och ensamhet 

ökar i sin tur risken för ohälsa (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Om yngre individer 

upplever minskat socialt stöd och ensamhet i relation till psykosomatiska besvär kan 

hälsotillståndet förvärras ytterligare.  

 

Högskolestudenter upplever i sin tur krav i from av prestation, samarbete och självständigt 

arbete (Pedrelli et al., 2015) samtidigt som kontrollen är begränsad. Kontrollen kan tänkas 

vara begränsad eftersom beslutsutrymmet kring hur studieuppgifter ska genomföras är 

bestämt. Utifrån Krav-kontroll-stöd-modellen är höga krav och låg kontroll en kombination 

som bidrar med psykologiska reaktioner (Karasek & Theorell, 1990; Persson & Orbaek, 2015) 

och kan tänkas vara bidragande faktorer till att unga högskolestudenter rapporterar 

psykosomatiska besvär. Faktorer som kontroll och krav har inte undersökts i den aktuella 

studien. Däremot är uppkomsten av psykosomatiska besvär ett resultat av låg kontroll och 

höga krav (Karasek & Theorell, 1990; Persson & Orbaek, 2015).  

 

Den aktuella studien visade även att de psykosomatiska besvär som var minst förekommande 

var ont i magen, ont i ryggen och känt mig yr. Det motsägs delvis av tidigare forskning, som 

bland annat visat att ont i ryggen är vanligt bland högskolestudenter (El Ansari et al., 2011). 

En möjlig orsak till att den aktuella studien inte påvisat detta kan bero på att urvalet var lågt. 

Det är även tänkbart att de som till exempel hade ont i magen eller kände sig yra inte ville 

svara på enkäten, till följd av sina besvär.  

6.2.2 Förekomst av socialt stöd bland högskolestudenter 

Studiens resultat visade att socialt stöd från familj och vänner är högt förekommande bland 

högskolestudenter. Det kan som tidigare nämnt bero på att urvalsgruppen tillhörde en yngre 

generation. Tidigare forskning har visat att yngre tenderar att ha ett högt socialt stöd (Milner 

et al., 2016; Segrin, 2003). Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv är socialt stöd betydelsefullt 

för att individen ska kunna bibehålla och stärka sin hälsa (Andersson, 2009; Orth-Gomér & 

Gustafsson, 2008). I takt med att högskolestudenter upplever akademiska utmaningar 

(Pedrelli et al., 2015) är rapporteringen av högt socialt stöd fördelaktigt. Det kan påvisa att 

högskolestudenter har ett starkt kvalitativt stöd, vilket kan vara en följd av att både familj och 

vänner är givare av socialt stöd. Fördel med det är att högskolestudenter har ett socialt stöd 

som är brett, eftersom föreliggande studie visade att flertalet former av socialt stöd var 

förekommande. Det kan tänkas betyda att psykosomatiska besvär kan hanteras under bättre 

förutsättningar, än om det sociala stödet hade varit lägre. Relational regulation theory 

förklarar att socialt stöd är förknippat psykisk hälsa (Lakey & Orehek, 2011; Rodwell & 
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Munro, 2013) och i studien rapporterade högskolestudenter i högre grad att deras allmänna 

hälsotillstånd är bra eller någorlunda, trots de psykosomatiska besvär som upplevs. Den 

rapporteringen kan bero på den hälsofrämjande effekt som socialt stöd ger. 

 

Högskolestudenter rapporterade att familjen i något lägre omfattning ger ett socialt stöd i 

from av hjälp vid beslutfattande. Det kan ha en negativ påverka på hälsan. Det kan tänkas 

betyda att individen själv och utan stöd behöver ta viktiga beslut. Det kan också ha en positiv 

effekt på hälsan och kan relateras till Relational regulation theory. Teorin beskriver att det är 

fördelaktigt att individen själv förstår sitt specifika behov för att kunna förbättra sin hälsa 

(Lakey & Orehek, 2011; Rodwell & Munro, 2013) och kan i relation till beslutfattande vara 

nödvändigt. Relational regulation theory är en teori som handlar om sambandet mellan 

upplevt socialt stöd och psykisk hälsa (Lakey & Orehek, 2011; Rodwell & Munro, 2013). Den 

aktuella studien har inte fokuserat på psykisk hälsa. Därför kan inte den beskrivande effekten 

konfirmeras, utan är enbart en möjlig effekt utifrån omfattningen av socialt stöd. 

6.2.3 Könsskillnader inom psykosomatiska besvär bland högskolestudenter  

Resultatet visade att samtliga psykosomatiska besvär är vanligare bland kvinnor än män och 

tidigare forskning har visat liknande resultat (El Ansari et al., 2011). Psykosomatiska besvär 

berör i sin tur både psykiska och somatiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2018; 

Socialstyrelsen, 2013) och upplevs både bland kvinnor kan det leda till ökad risk för ohälsa. 

Om denna ohälsa pågår över tid kan det i sin tur förvärra hälsotillståndet. Det kan betyda att 

kvinnor i högre utsträckning än män har risk för andra former av psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen (2013) nämner att upplevelser av psykosomatiska besvär är en riskfaktor för 

allvarligare besvär, som till exempel utveckling av depression (Socialstyrelsen, 2013). 

Enkätfråga fem (Bilaga B) efterfrågade även vilka psykosomatiska besvär som upplevs under 

de sex föregående månaderna. Det kan tyda på att besvären pågått över tid och att kvinnor 

redan ligger i riskzon för andra former av psykisk ohälsa, då psykiska och somatiska besvär 

rapporterats av kvinnor.  

 

Studiens resultat visade att könsskillnader gällande psykosomatiska besvären ont i ryggen, 

varit irriterad eller på dåligt humör, känt mig nervös, haft svårt att somna och känt mig yr 

inte var statistiskt signifikanta. Det utesluter inte troligheten om att det kan finnas statistiskt 

signifikanta könsskillnader inom studiepopulationen. Den aktuella studiens urval, som var 

ojämlik fördelad mellan könen, kan vara en möjlig förklaring till resultatet. Det bidrog till att 

könsskillnader inte kunde studeras utifrån optimala förhållanden och försvårade möjligheten 

att studera könsskillnader inom studiepopulationen.  

6.2.4 Könsskillnader inom socialt stöd bland högskolestudenter  

Det framkommer i studiens resultat att både kvinnor och män i ungefär lika stor andel hade 

socialt stöd från familjen. Studien visade också att vissa former av socialt stöd från vänner är 

vanligare bland kvinnor än bland män. De signifikanta könsskillnaderna berörde att få hjälp 

av sina vänner, att kunna räkna med sina vänner och att kunna prata om problem med 
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sina vänner. Det innebär att kvinnor rapporterar att de hade socialt stöd från två givare i 

större utsträckning. Orth-Gomér och Gustafsson (2008) nämner att kvinnor både söker och 

begär socialt stöd mer än män (Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Det kan i sin tur vara en 

förklaring till studiens resultat.  

 

Förekomsten av socialt stöd kan indikera möjligheter eller svårigheter att hantera högskolans 

krav och kontrollen över sin studietid. Det kan i samband med denna studie innebära att 

kvinnor, trots att de rapporterar psykosomatiska besvär, kan klara av kraven bättre. Socialt 

stöd medför även enligt Andersson (2009) en positiv inställning till livet (Andersson, 2009), 

vilket kan tänkas hjälpa de att hantera kraven. Det kan i sin tur öka chansen för hög upplevd 

kontroll över sin egna studietid. Utifrån krav-kontroll-stödmodellen genererar höga krav, 

hög kontroll och högt socialt stöd förutsättningar för utveckling och lärande (Karasek & 

Theorell, 1990; Persson & Orbaek, 2015), vilket kan vara en realitet för kvinnor. Karasek och 

Theorell (1990) menar även att höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd genererar 

hälsa, eftersom det är en kombinaten av yttre faktorer som skyddar individen mot skadlig 

stress (Karasek & Theorell, 1990). Det kan såldes innebära att stressupplevelserna inte är lika 

höga bland kvinnor som bland män, men har inte kunnat påvisas i den aktuella studien. 

6.2.5 Sambandet mellan psykosomatiska besvär och socialt stöd bland 

högskolestudenter 

Studien visade att ju mer psykosomatiska besvär högskolestudenter har desto mindre socialt 

stöd har de. Det innebär enligt Relational regulation theory att dessa högskolestudenter 

även kan tänkas ha svårigheter att förbättra sin psykiska hälsa. Relational regulation theory 

förklarar att det är genom att individen integrerar med andra som insikter uppstår om vad 

som är stödjande för sin hälsa (Lakey & Orehek, 2011; Rodwell & Munro, 2013). Uteblir det 

sociala stödet kan det tänkas vara svårt att få dessa insikter, vilket kan vara en konsekvens 

som drabbar högskolestudenter. Högskolestudenter som har låg tillgång till socialt stöd kan 

utifrån ett annat perspektiv få det svårt att förändra sin psykiska ohälsa. Socialt stöd medför 

en ökad förmåga att kunna påverka sin hälsa (Andersson, 2009; Orth-Gomér & Gustafsson, 

2008) och saknas dessa sociala resurser är olika former av ohälsa, såsom till exempel psykisk 

ohälsa, ett möjligt hälsoutfall. Studiens samband kan därför återspegla svårigheter att 

påverka hälsan utifrån olika perspektiv.  

 

Studiens samband överensstämmer inte med den rapportering som högskolestudenter gett. 

Psykosomatiska besvär var vanligare bland kvinnor trots att de hade socialt stöd. Det kan 

bero på att psykosomatiska besvär är vanligare bland kvinnor än män (El Ansari et al., 2011) 

och kan tänkas vara giltigt oberoende av andra skyddande faktorer.  
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7 SLUTSATSER 

• Det psykosomatiska besväret som flest högskolestudenter hade upplevt under de senaste 

sex månaderna var irriterad eller på dåligt humör. Ungefär hälften av högskolestudenterna 

rapporterade besvär som huvudvärk, nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter.  

 

• Majoriteten av högskolestudenterna hade socialt stöd från sin familj och sina vänner.   

 

• Samtliga psykosomatiska besvär var vanligare bland kvinnor än bland män. 

Könsskillnaderna gällande huvudvärk, ont i magen och känt mig nere var statistiskt 

signifikanta.  

• Resultatet visade att både kvinnor och män i ungefär lika stor andel hade socialt stöd från 

familjen. Samtliga former av socialt stöd från vänner var vanligare bland kvinnor än bland 

män. Emellertid var det endast könsskillnaderna gällande att få hjälp av sina vänner, att 

kunna räkna med sina vänner och prata om problem med sina vänner som var statistiskt 

signifikanta. 

• Det fanns ett medelstarkt signifikant positivt samband mellan högskolestudenters 

psykosomatiska besvär och sociala stöd. 

7.1 Praktisk tillämpning av studien och förslag på fortsatt forskning  

Den aktuella studien kan tillämpas på olika sätt. Studien kan användas i syfte att få inblick 

om hur högskolestudenter rapporterar sina psykosomatiska besvär och sitt sociala stöd. 

Studenthälsan på Mälardalens högskola kan också ta del av studien och sedan erbjuda kurser 

om hur högskolestudenter kan hantera olika psykosomatiska besvär. Studenthälsan kan även 

erbjuda öppna föreläsningar om betydelsen av socialt stöd, vilket delvis kan inspireras av 

föreliggande studie. 

Framtida studier kan fokusera på hur högskolestudenter i olika åldrar rapporterar 

psykosomatiska besvär och socialt stöd. Den aktuella studien hade ett urval där flertalet var 

yngre högskolestudenter, vilket gjorde det svårt att studera äldres psykosomatiska besvär och 

sociala stöd. Framtida studier bör studera likheter och skillnader mellan olika åldersgrupper, 

eftersom det kan visa vilka behov respektive åldersgrupp behöver. En målgrupp som även 

kan studeras på liknande sätt som den föreliggande studien är män, eftersom det var fler 

kvinnor än män som deltog i studien. Studien kan också användas som underlag för en 

kvalitativ studie, vilket kan leda till en djupare förståelse om högskolestudenters 

psykosomatiska besvär och sociala stöd. Ett ytterligare forskningsförslag är att undersöka 

kausala samband, vilket kan undersöka om det är graden av socialt stöd som avgör 

psykosomatiska besvär. Slutligen är det av betydelse att justera efter möjliga confounders. 

Det kan i sin tur visa om studiens samband är giltigt, vilket till exempel kan studeras utifrån 

etnisk bakgrund. 
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BILAGA A; MISSIVBREV  

Hej! 

 

Jag heter Kaltum Ali Mohamed och jag läser just nu min sista termin på 

Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. Sista terminen innebär att jag skriver mitt 

examensarbete och är skälet till att jag lämnar ut denna enkät. Examensarbetet handlar om 

psykosomatiska besvär och socialt stöd bland högskolestudenter. Syftet är att undersöka 

psykosomatiska besvär och socialt stöd bland högskolestudenter, samt om det finns några 

könsskillnader eller samband gällande psykosomatiska besvär och socialt stöd.  

Du och andra högskolestudenter tillfrågas att besvara medföljande enkät eftersom ni för 

närvarande är högskolestudenter.  

Att besvara enkäten är helt frivilligt och du som deltagare har rätt att avsluta din medverkan 

när som helst. I samband med att du besvarar och lämnar in medföljande enkät ger du ditt 

samtycke till att delta i föreliggande studie. Enkäten kommer att bevaras mycket säkert då 

endast jag och min handledare har tillträde till den.  

 

Resultatet kommer att användas och presenteras i examensarbetet för att besvara studiens 

syfte. Resultatet kommer att presenteras utifrån termerna högskolestudenter och kön. Det 

minskar risken för att ditt svar ska kunna härledas till just dig av utomstående. Efter 

godkännande av examinator kommer examensarbetet att publiceras i databasen DiVA. 

Examensarbetet är beräknat att vara färdigt i juni 2019. Alla enkäter kommer att kasseras vid 

kursens slut. Det innebär att enkäterna inte kommer att användas i andra studier.  

 

Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i.  

Vid eventuella frågor eller synpunkter kan du kontakta mig, Kaltum Ali Mohamed.  

 

Tack på förhand för att du medverkar i studien!  

 

Med vänliga hälsningar, Kaltum Ali Mohamed 

 

________________________________________________________________ 

Kontaktuppgifter 

Kaltum Ali Mohamed 

Mejl: XVVVVVVVVVVVV 

 

Handledare 

Helena Olsson, Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap 

Mejl: XVVVVVVVVVVVV 

 

 

 



 

 

BILAGA B; ENKÄT 

Undersökning om psykosomatiska besvär och socialt stöd bland 

högskolestudenter  

 

Markera ditt svar med ett kryss [ X ].  

Händer det att du av misstag kryssar fel markera det svaret med att fylla i svarsalternativet 

på följande vis [X] och sätt sedan kryss på rätt svarsalternativ.   

__________________________________________________________ 

Bakgrundsfrågor 

1.  Är du…? 

 

 Man   

 

 Kvinna 

 

 Annat/Vill ej ange  

 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

 

 18-23 

 

 24-29 

 

 30-34 

 

 35-39 

 

 40-44 

 

 45-49 

 

 50 år eller äldre 

 

3. Vilken akademi tillhör du?  

 

 Ekonomi, samhälle och teknik (EST) 

 

 Hälsa, vård och välfärd (HVV) 

 

 Innovation, design och teknik (IDT) 

 

 Utbildning, kultur och kommunikation (UKK)  



 

 

 

Frågor om din hälsa 

 

4. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

 

 Mycket bra 

 

 Bra 

 

 Någorlunda 

 

 Dåligt 

 

 Mycket dåligt 

 

 

5. Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär? 

Sätt ett kryss per rad. 

 

    I stort sett  Mer än 1 Ungefär Ungefär Sällan  

    varje dag gång i   1 gång i  1 gång i  eller  

      veckan   veckan  månaden  aldrig 

a) Huvudvärk                   

___________________________________________________________________ 

b) Ont i magen                   

___________________________________________________________________ 

c) Ont i ryggen                   

___________________________________________________________________ 

d) Känt mig nere                                                                                                              

___________________________________________________________________ 

e) Varit irriterad eller                  

på dåligt humör 

___________________________________________________________________ 

f) Känt mig nervös                  

___________________________________________________________________ 

g) Haft svårt att somna                 

___________________________________________________________________ 

h) Känt mig yr                     



 

 

Fråga om socialt stöd från familj och vänner 

 

6. Besvara följande påståenden genom nedanstående skala.  

Sätt ett kryss per rad. 

 

           Håller                    Håller 

            verkligen                    verkligen 

            inte med                     med 

     1 2 3 4  5  6 7 

 

 

a) Min familj försöker         

verkligen hjälpa mig. 

________________________________________________________________ 

 

b) Min familj ger mig det          

känslomässiga stöd och  

den hjälp jag behöver. 

________________________________________________________________ 

 

c) Jag kan prata om mina        

problem med min familj. 

________________________________________________________________ 

 

d) Min familj hjälper         

mig att fatta beslut. 

________________________________________________________________ 

 

e) Mina vänner försöker         

verkligen hjälpa mig. 

________________________________________________________________ 

 

f) Jag kan räkna med mina        

vänner när något går fel. 

________________________________________________________________ 

 

g) Jag kan dela glädje och        

sorg med mina vänner. 

________________________________________________________________ 

h) Jag kan prata om mina        

problem med mina vänner. 

 

 

     Tack för din medverkan!  

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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