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Sammanfattning 

 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar idag. Många lider av ångest och depressioner, 

och en grupp som också upplever detta är universitetsstudenter, vilket även tidigare forskning 

bekräftar (Socialstyrelsen,2017; Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et al., 2009). Syftet 

med denna enkätstudie var att genom en kvantitativ metod undersöka förekomsten av psykisk 

ohälsa på Luleå tekniska universitet. De frågeställningar vi formulerat utifrån syftet var om 

studenter på Luleå Tekniska universitet upplever psykisk ohälsa, de bakomliggande 

orsakerna till den upplevda psykiska ohälsan, och om det finns signifikanta skillnader mellan 

manliga och kvinnliga studenters upplevda psykiska ohälsa. Resultatet från studien visar att 

82.4 % av respondenterna har upplevt psykisk ohälsa under sin studietid, och det studenterna 

uppger sig främst ha upplevt var stressrelaterad psykisk ohälsa, ångest och 

nedstämdhet/depression. De faktorer som studenterna uppgav som bidragande orsaker till den 

upplevda psykiska ohälsan var främst stress, oro för framtiden och höga krav. Resultatet av 

vår studie visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns upplevda psykiska 

ohälsa, men det visade på en tendens till att kvinnor upplever psykisk ohälsa i högre grad. 

Psykisk ohälsa är utbrett bland universitetsstudenter, stigmatiseringen är fortfarande stor 

kring ämnet och många väljer att ej söka hjälp. Resultatet indikerar även på att Studenthälsan 

och den hjälp de erbjuder, kan behöva synliggöras mer för att nå ut till studenterna. Analysen 

visar även att det finns ett samband mellan hur man mår och vilken kontroll man upplever sig 

ha i livet, sämre mående visade på lägre kontroll. 

 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, universitet, studenter, genus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Mental illness among children and adolescents is increasing today. Many suffer from anxiety 

and depression, and a group that also experiences this is university students, which also 

confirms previous research (Socialstyrelsen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et 

al., 2009). The purpose of this questionnaire study was to investigate the occurrence of 

mental illness at Luleå University of Technology through a quantitative method. The 

questions we formulated based on the purpose were whether students at Luleå University of 

Technology are experiencing mental illness, the underlying causes of the perceived mental 

illness, and whether there are significant differences between male and female students' 

perceived mental illness. The results of the study show that 82.4% of the respondents have 

experienced mental illness during their study period, and those students state that they have 

mainly experienced stress, anxiety and depression / depression. The underlying causes of 

mental illness are said to be stress, concern for the future and high demands. The result of our 

study showed no significant difference between women's and men's perceived mental illness, 

but it showed a tendency for women to experience mental ill health to a greater extent. 

Mental ill-health is widespread among university students, stigmatization is still great about 

the subject and many choose not to seek help. The result also indicates that the Student 

Health Service and the help they offer may need to be made more visible to reach out to the 

students. The analysis also shows that there is a connection between how one feels and what 

control one feels to have in life, poorer attitude showed lower control. 

 

Keyword: mental illness, university, students, genus. 
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Inledning 

 

I olika sociala medier rapporteras det om att ungdomars psykiska ohälsa ökar, många lider av oro, 

ångestproblematik och depression. Socialstyrelsen (2017) bekräftar detta och menar också att 

unga som diagnostiseras med psykisk ohälsa riskerar långa sjukdomsförlopp och även risken för 

självmord och självmordsförsök ökar, och det framgår också att det är unga kvinnor som mår 

sämst. Psykisk ohälsa har ökat hos både barn och ungdomar, vilket kan tyda på att orsakerna till 

ökningen finns i gruppens livsvillkor, som vid övergången till vuxenlivet och de miljöer de vistas 

i, som exempelvis skolan.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) kan man även se att i de fall där ungdomar insjuknat tidigt i 

depressioner uppnås en lägre utbildningsnivå, då det blir svårt att studera när funktionsförmågan 

blir nedsatt. Att klara av skolan minskar framtida psykiska påfrestningar, då avklarad skolgång 

underlättar etablering i arbetslivet (Socialstyrelsen, 2017). Vidare beskriver en studie av Ibrahim, 

Kelly, Adams och Glazebrook (2012) vikten av att uppmärksamma psykisk ohälsa hos unga, då 

det är de unga som representerar framtiden. Ohälsa hos den unga generationen kan bli mycket 

kostsamt på många sätt, då förekomsten av psykisk ohälsa i tidig ålder ökar risken för problem 

även i vuxenlivet. 

 

World Health Organisation (2018) samt Storrie, Ahern och Tuckett (2009) beskriver psykisk 

ohälsa som en faktor som påverkar alla, den drabbade som lever med det och även samhället i 

stort. Storrie et al., (2009) beskriver att stigmatiseringen fortfarande är stort kring ämnet psykisk 

ohälsa och många studenter upplever det svårt att söka hjälp. Socialstyrelsen (2017) menar att 

tidiga insatser för den som mår psykisk dåligt kan vara direkt avgörande för framtiden för den 

drabbade, då tidiga insatser kan förhindra utveckling av psykisk sjukdom. Folkhälsomyndigheten 

(2018) menar att detta gör skolan till en viktig plattform för att nå studenter med insatser för att 

förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. 

 

En grupp som upplever hög stress, utmattning, ångest och depressioner är universitetsstudenter 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et al., 2009). Internationella och svenska forskningsresultat 

visar samstämmigt att den psykiska ohälsan ökar hos universitetsstudenter, att det finns ett 

samband mellan psykiska ohälsa och sämre studieresultat och att studenter mår sämre än 

yrkesverksamma jämnåriga (Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et al., 2009). I en studie av 

Söderberg, Wastensson, Eriksson och Toren (2016) som gjorts på Sahlgrenska akademin uppgav 

studenter att de kände hög arbetsbelastning och höga krav, och samtidigt mindre möjligheter att 

påverka och kontrollera sin situation. Vidare visar även denna studie att kvinnliga studenter mår 

sämre än manliga, många upplevde utmattning och ångest och en av faktorerna till stress var 

otillräcklig feedback från lärare/föreläsare och otydliga kursmål. En faktor som enligt studien var 

betydelsefull för att minska psykisk ohälsa, var tid för återhämtning (Söderberg et al., 2016). 

 

 



 

 

 

Forskning visar tydligt att universitetsstudenter mår allt sämre, stigmatiseringen kring ämnet 

psykisk ohälsa är stort och tidiga insatser är viktiga vid förekomst av psykisk ohälsa. Då vi inte 

funnit att en kvantitativ studie kring förekomsten av psykisk ohälsa hos studenterna på Luleå 

tekniska universitet tidigare gjorts, fann vi det mycket intressant att genom en kvantitativ metod i 

form av en digital enkät, undersöka förekomsten av psykisk ohälsa bland studenterna på Luleå 

tekniska universitet och även vilka bakomliggande orsaker som anges, samt om könsskillnader 

förekommer i den upplevda psykiska ohälsan.  

 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa används ofta som ett paraplybegrepp för olika typer av psykisk lidande som 

rymmer allt från svåra sjukdomar till vanliga psykiska hälsoproblem (Andreas Vilhelmsson, 

2014). Till den upplevda psykiska ohälsan kan olika händelser ligga till grund, som exempelvis 

traumatiska händelser, vantrivsel och olika livskriser (Psykologiguiden, 2019). Den psykiska 

ohälsan i samhället ökar, och de diagnoser som ökat mest hos unga är stress, ångest och 

depressioner. En grupp som visat på en kraftig ökning av psykisk ohälsa med symptom som 

stress, ångest och depressioner är universitetsstudenter (Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et 

al., 2009). 

 

Stress 

Eklöf (2017) beskriver att en stressreaktion startar då individen upplever ett problem som hen 

inte känner att hen kan hantera på ett effektivt sätt. Hur stark stressreaktionen blir beror på vilken 

betydelse problemet har för individen, och vilka konsekvenser som kan inträffa till följd av att 

individen inte lyckas hantera problemet. Stress påverkar den kognitiva förmågan på ett negativt 

sätt, exempelvis kan individen få minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Individen 

upplever också ofta en känslomässig funktionspåverkan, exempelvis kan individen få svårigheter 

att känna empati, vilket i sin tur kan öka risken för konflikter. Negativa känslor hos individen är 

varningssignaler om att något i situationen inte är bra, det kan vara ett tecken på att individen 

upplever obalans mellan krav och de egna resurserna att hantera kraven. Långvarig stress har 

även kopplingar till kroppsliga reaktioner som hjärt och kärlsjukdomar, depressioner och ångest.  

 

För att stressens effekter inte ska bli varaktiga, är tid för återhämtning och vila nödvändigt (Eklöf, 

2017). Enligt en rapport av Ekman, Löfberg, Kindal & Westin (2015) ökar den upplevda stressen 

i samhället, och den största ökningen kan ses bland tjejer/kvinnor i alla åldersgrupper. Samma 

studie påvisar även en ökning bland killar/män, men ej i samma omfattning som bland 

tjejer/kvinnor. Måttlig stress kan vara en drivkraft så länge individen kan balansera mellan krav 

och återhämtning, men det är när man förlorar den balansen som stressen kan bli negativ. Många 

studenter upplever höga krav och prestationsstress i skolan, vilket i sin tur leder till både fysiska 

och psykiska besvär (Ekman et al., 2015).  

 

 



 

 

 

 

Ångest 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005) definierar ångest som olustkänslor inför en 

förväntad fara, där ett upplevt hot kan komma inifrån eller utifrån. Ångest kan upplevas på olika 

sätt och kan uppträda genom exempelvis ängslan, panikattacker, hjärtklappning eller stark skräck. 

Generaliserat ångestsyndrom innebär att leva med en ständig oro som varierar i styrka, 

svettningar, spänningar och störd nattsömn, individen upplever även en känsla av att aldrig kunna 

slappna av ordentligt. Detta syndrom förekommer ofta tillsammans med depressioner, eller andra 

ångestsyndrom. Psykologiguiden, (2019) beskriver att ångest i sig är ofarligt, men mycket 

obehaglig för individen att uppleva. Många gånger leder ångesten till beteenden som missbruk, 

självmord och risker för självskada. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) uppger 

universitetsstudenter att de upplever ångest och oro i högre grad än jämnåriga yrkesverksamma. 

 

Depression 

Ibrahim et al. (2012) beskriver depression som en sjukdom som orsakar många olika besvär som 

exempelvis sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och ångest. Enligt Vårdguiden (2017) och 

Psykologiguiden (2019) kan depression beskrivas som en varaktigt sänkt grundstämning, där 

individen ofta upplever känslor av tomhet och håglöshet. Även självmordstankar och känslor av 

att vara värdelös förekommer, vilket kan orsaka stora svårigheter för individen både yrkesmässigt 

och privat. De depressiva symtomen kan vara alltifrån lindriga till svåra.  

 

Utmattningsdepression/syndrom kan förklaras som ett tillstånd där individen utsatts för långvarig 

stress eller andra svåra påfrestningar, med symtom som koncentrations- och minnesstörningar, 

yrsel och värk (Vårdguiden, 2017; Psykologiguiden, 2019). Depression är ett av de vanligaste 

hälsoproblemen bland universitetsstudenter enligt Ibrahim et al. (2012). Vidare beskrivs i studien 

hur depression ofta ger olika symtom som i sin tur kan leda till sämre studieresultat. Studien 

beskriver också att faktorer som tros påverka studenters känslighet för depressioner kan vara att 

livet som student ofta medför att man flyttar hemifrån och då saknar stödet från sin familj, 

ekonomisk oro, oro för studieresultat, framtid och arbete (Ibrahim et al., 2012). Enligt Carsten & 

Spangenberg (1997) är bristen av att känna meningsfullhet i tillvaron en stark bidragande orsak 

till depression.  

 

Normer 

Ekman et al. (2015) menar att normer kan beskrivas som de värderingar, samhällstrender och 

ideal som anses vara de rätta och riktiga, och de styr vilka handlingar och egenskaper som anses 

vara “normala”. Normer fungerar som ett socialt regelsystem, och det är när någon bryter mot 

normer som en norm blir tydlig. Samhällets rådande normer om vad som är socialt accepterat och 

inte, är i ständig förändring (Ekman et al., 2015).  

 

Psykisk ohälsa ur ett genusperspektiv 

Enligt Ekman et al. (2015) påverkar konstruktioner av kön, individers sätt att hantera, förstå och 

uttrycka psykisk ohälsa. Det allmänna mönstret är att killar på grund av normer och 

konstruktioner av maskulinitet har svårare att uttrycka sig kring den upplevda psykiska ohälsan, 

och har även svårare att söka hjälp för den. Många killar upplever känslor av skam över sin 



 

 

 

psykiska ohälsa och sin känslosamhet- som anses var ett feminint uttryck. Dessa 

maskulinitetskonstruktioner har också diskuterats vara en möjlig faktor till att män toppar 

självmordsstatistiken (Ekman et al., 2015). Tjejer/kvinnor kan oftare uttrycka och beskriva sin 

psykiska ohälsa och även söka hjälp, detta grundar sig också i de allmänna konstruktioner av 

femininitet och normer som finns i samhället. Ofta uttrycker tjejer att de upplever stress och krav 

på ett framgångsrikt liv och att prestera bra i skolan, vilket ger symtom som ångest, depression 

och självskadebeteenden. Samhällets normer och de feminina ideal som råder, utgör en pressad 

situation för tjejer (Ekman et al., 2015).  

 

Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiska perspektiv för vår studie har vi valt Karaseks (1990) Krav-kontroll-socialt stöd-

modell, som beskriver relationen mellan psykisk hälsa och yttre krav. Vi har även valt Aaron 

Antonovskys teori om KASAM - känsla av sammanhang, som beskriver hur individer genom den 

upplevda känslan av sammanhang, klarar av att hantera stressfyllda händelser och situationer. 

Dessa två teorier såg vi som relevanta för vår studie då de är två kända teorier som ofta omnämns 

inom forskning kring stress och psykisk ohälsa.   

 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-socialt stöd modell. 

Krav-kontroll-socialt stöd modellen beskriver de yttre krav man känner, i förhållande till 

kontrollen man upplever sig ha över en situation, och det sociala stöd man får. Dessa olika 

kombinationer kan tillsammans vara hälsofrämjande eller farliga, beroende på hur de förhåller sig 

till varandra (Eklöf, 2017). Krav innebär i sammanhanget exempelvis arbetsbörda, svårighetsgrad 

och sociala förhållanden. Om kraven är höga kan det hanteras om individen känner sig ha 

kontroll över situationen, och även upplever delaktighet i när och hur uppgifter ska utföras, då 

minskar risken för stress och ohälsa (Jakobsson & Skoglund, 2018).  

 

Socialt stöd motverkar ohälsa och gör det lättare att hantera höga krav. Det sociala stödet kan 

vara exempelvis återkoppling, handledning eller omtanke från omgivningen. Omvänt kan enklare 

krav bli stressande om individen ej känner kontroll över situationen, eller om man ej upplever 

stöd av sin omgivning (Jakobsson & Skoglund, 2018). Känner individen kontroll och stöd i en 

situation, blir kraven lättare att hantera. Om en individ upplever känslan av att förlora kontrollen 

över situationen, ökar stressen (Prevent, 2015.) Söderberg et al. (2016) har i sina studier använt 

sig av krav-kontroll-socialt stöd modellen, och i den studien framgår att en studiemiljö där 

studenter upplever höga krav och låg kontroll, ökar risken för utmattning och övervägande att 

avbryta sina studier.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beskriver hur olika kombinationer av krav-stöd och kontroll tillsammans kan vara 

hälsofrämjande eller farliga, beroende på hur de förhåller sig till varandra. 

 

 

KASAM- Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky menar att ett salutogent synsätt bygger på kunskap om hälsa och om vilka 

faktorer som vidmakthåller hälsa. Ett salutogent perspektiv innebär också att arbeta 

hälsofrämjande och se människan i sitt sammanhang (Kostenius & Lindqvist, 2006). Antonovsky 

fick den salutogena iden efter att ha studerat en grupp israeliska kvinnor, varav några suttit i 

koncentrationsläger. Han uppmärksammade då att många kvinnor klarat sig bra och kunde leva 

lyckligt trots hemska upplevelser.  

 

Frågan han ställde sig var hur vissa människor kan leva ett lyckligt liv och ha god hälsa, trots 

svåra negativa erfarenheter. Antonovsky förklarade detta med att kvinnorna trots svåra 

erfarenheter, hade en känsla av begriplighet och kände delaktighet i ett meningsfullt 

sammanhang, och hade lyckats hantera sina erfarenheter på ett sätt som gjorde att de kunde leva 

ett lyckligt liv erfarenheterna till trots. Hur individer hanterar en påfrestning och ser på sin 

möjlighet att hantera den, avgör hur individen klarar av den. Att känna meningsfullhet, som 

exempelvis delaktighet och nyfikenhet är enligt Antonovsky, en stark motivationsfaktor. Om 

människan känner stark meningsfullhet, så blir hon också driven och skaffar sig de kunskaper och 

resurser som behövs för att klara av situationer (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

 

KASAM är uppdelad i tre komponenter: 

Begriplighet: Denna komponent handlar om hur väl människan upplever intryck och information 

i sin tillvaro som begriplig och strukturerad. I skolsammanhang kan begriplighet beskrivas som 

den komponent som ska få eleven/studenten att uppleva trygghet i vad som gäller, exempelvis 

hur skolan skapar struktur och tydlighet, vilket då i sin tur inger och skapar trygghet (Kostenius 

& Lindqvist, 2006; metodstod.se, u.å). 



 

 

 

Hanterbarhet: Handlar om hur man upplever sig ha tillräckliga resurser till att möta olika 

situationer och krav som ställs på en. För skolan innebär det att ge eleverna verktyg att klara 

kunskapsmål och att ställa krav utifrån elevernas förutsättningar, så eleven får känslan av att 

kunna klara av sin uppgifter och sina kunskapsmål. 

Meningsfullhet: Detta är en motivationskomponent och är av känslomässig betydelse för 

individen. Med känslan av meningsfullhet, motivation och delaktighet, blir också individen 

driven att skaffa sig mer kunskap och lösa uppgifter. I skolsammanhang handlar denna 

komponent om att väcka elevers nyfikenhet och vilja att engagera sig i uppgifterna, exempelvis 

genom att ge eleverna feedback och att få eleverna att känna delaktighet (Kostenius & Lindqvist, 

2006; metodstod.se,u.å).  

Länsimies, Pietilä, Hietasola-Husu och Kangasniemi (2016) menar i sin studie att elever som 

upplever hög KASAM också upplever högre livskvalité och har även lättare att hantera 

studierelaterad stress, då hög KASAM har en positiv effekt på stress. Vidare visar samma studie 

att tjejer upplever högre stress än killar och samtidigt också lägre KASAM än killar, och killarna 

upplevde högre KASAM och lägre stress (Länsimies et al., (2016). I en studie av Carsten & 

Spangenberg (1997) beskrivs att bristen av att känna meningsfullhet i tillvaron är en stark 

bidragande orsak till depression, vilket är i linje med Antonovskys teori om KASAM och 

meningsfullhet som en motivationskomponent med en känslomässig betydelse för individen. 

Vidare beskriver studien att individer som upplever en ökad känsla av meningsfullhet också blir 

mer engagerade och handlingskraftiga (Carsten & Spangenberg, 1997). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa bland studenter vid 

Luleå tekniska universitet, och även att undersöka om man kan se skillnader i den upplevda 

psykiska ohälsan mellan kvinnliga och manliga studenter.  

 

● Till vilken grad upplever studenter vid Luleå tekniska universitet psykisk ohälsa? 

● Vilka faktorer anger studenterna som de bakomliggande orsakerna till den upplevda 

psykiska ohälsan? 

● Finns det några signifikanta könsskillnader mellan studenternas upplevda psykiska 

ohälsa? 

Metod 

 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av en digital 

enkätstudie, där vi ställt frågor kring förekomsten av psykisk ohälsa hos studenter på Luleå 

tekniska universitet. Vi valde att använda oss av enkät som metod, då psykisk ohälsa fortfarande 

för många kan upplevas som ett känsligt ämne att prata om, och i denna studie är ej syftet att 

förstå på djupet, utan snarare att få en uppfattning om förekomsten av psykisk ohälsa på Luleå 

tekniska universitet. Vi ville även kunna göra statistiska analyser utifrån vår insamlade data, 

också för att lättare kunna jämföra vårt resultat med tidigare studier, och även få svar på våra 

frågeställningar. Detta sammantaget gjorde den kvantitativa metoden lämplig för vår studie.  



 

 

 

 

Urval/Deltagare 

Deltagarna i enkätundersökningen bestod av universitetsstudenter vid Luleå tekniska universitet, 

då det var denna målgrupp vi avsåg att undersöka. Totalt deltog 85 studenter vid Luleå tekniska 

universitet i vår enkätstudie, 63 kvinnor, 20 män och 2 som uppgav annan identitet. Åldern på 

deltagarna sträcker sig från 18 år till 33 +. Det var för oss önskvärt att så långt som möjligt få 

ungefär lika många kvinnor som män representerade i undersökningen, då vi även ville 

undersöka om psykisk ohälsa skiljer sig mellan könen.  

 

Material  

Vi började med att utarbeta en digital enkät (Bilaga 1) som resulterade i 13 frågor om psykisk 

ohälsa. Frågorna till enkäten framställdes genom att vi först läste igenom olika rapporter och 

uppsatser inom det aktuella ämnet, och därefter utarbetade vi egna frågor  som vi ansåg kunde ge 

svar på våra frågeställningar, med inspiration från tidigare forskning och med våra teorier som 

bakgrund. Vår ambition var att hålla enkäten relativt kort med så få frågor som möjligt, med 

förhoppning om ökad svarsfrekvens, men ändå få med de frågor som vi ansåg relevanta för att 

kunna besvara våra frågeställningar. För att på något sätt säkerställa vår målgrupp, ställde vi i 

början av enkäten tre demografiska frågor, som sedan följdes av frågor om studenternas 

eventuella upplevda psykisk ohälsa och dess orsaker, vart studenterna vänder sig vid psykisk 

ohälsa och om de anser att psykisk ohälsa är tabubelagt att prata om. Enkäten innehöll två 

flervalsfrågor som båda även hade ett öppet svar som alternativ, där studenterna själv kunde ange 

ett alternativ som de eventuellt saknade bland svarsalternativen. För att mäta upplevelsen av krav 

och kontroll hos studenterna använde vi en skattningsfråga, där individen fick skatta sin känsla av 

kontroll över sitt liv från 1-10, där 1 var låg kontroll och 10 hög kontroll. I övrigt innehöll 

enkäten slutna svarsalternativ. Fyra av frågorna var frivilliga att svara på, detta för att dessa fyra 

frågor var följdfrågor beroende på vad som givits för svar på föregående fråga, och övriga var 

obligatoriska att svara på för att kunna lämna in enkäten.  

 

Procedur 

Enkäten utformades i Google formulär och mailades sedan ut till 730 studenter på Luleå tekniska 

universitet. I samband med att enkäten skickades ut, blev studenterna informerade om studiens 

syfte, att deras medverkan var frivillig och att svaren skulle behandlas konfidentiellt och endast 

användas  i forskningssyfte. 

 

Analys/databehandling 

För att bearbeta och analysera den kvantitativa datan från enkäterna har programmet SPSS- 

Statistical Package for the Social Sciences, använts. Den insamlade datan sparades i ett 

Exceldokument som sedan importerades till SPSS för vidare analys. För att svara på första och 

andra frågeställningen; till vilken grad studenterna upplever psykisk ohälsa och vilka faktorer 

som studenterna anger för orsaker till den psykiska ohälsan användes deskriptiv analys. För att 

undersöka om den psykiska ohälsan skiljer sig mellan män och kvinnor och därmed besvara den 

tredje frågeställningen; finns det några signifikanta könsskillnader mellan studenternas psykiska 

ohälsa, analyserades resultatet med hjälp av korstabeller och oberoende t-tester. För att 

undersöka om det fanns något samband mellan kontroll och mående valde vi att använda oss av 



 

 

 

en korrelationsanalys, Pearsons korrelation och resultatet redovisades i en scatter-plot. Figurer 

skapades i google kalkylark för att kunna redovisa resultatet på ett lättbegripligt sätt.   

 

Etiska principer 

När enkäten skickades ut till studenterna informerades de om Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet uppfylldes genom respondentens 

besvarande av enkäten, då ett besvarande ses som ett samtycke. Genom deltagarnas fullständiga 

anonymitet uppfylldes konfidentialitetskravet, och genom att det insamlade materialet endast 

används till denna studie uppfylls nyttjandekravet.  

 

Resultat   

 

Psykisk ohälsa bland studenterna på Luleå tekniska universitet 

I figur 2 kan man se att majoriteten av studenterna, 82,4 %, har upplevt psykisk ohälsa någon 

gång under sin studietid. Vidare uppgav 43,5 % att de mådde mycket dåligt eller mindre bra, 

respektive 56,5 % som mådde bra eller mycket bra. De typer av psykisk ohälsa som var mest 

förekommande hos studenterna är stress (85,7 %), ångest (68,6 %), depression (67,1 %) och 

nedstämdhet (54,3 %).  

 
Figur 2. Andel studenter som upplevt psykisk ohälsa under studietiden. 

 

 

De främsta orsakerna till den upplevda psykiska ohälsan uppgav studenterna vara stress, oro för 

framtiden, höga krav och ekonomisk stress, vilket man kan se i figur 3. Hela 67,1 % av 

studenterna uppgav stress som en bidragande orsak till deras psykiska ohälsa. 

 

 



 

 

 

 
Figur 3. Studenternas bidragande orsaker till den psykiska ohälsan 

 

 

Könsskillnader gällande psykisk ohälsa 

Med ett oberoende t-test visar resultatet av vår studie ingen signifikant skillnad mellan kvinnors 

och mäns upplevda psykiska ohälsa, men det visar på en tendens till att kvinnor upplever psykisk 

ohälsa i högre grad. Både män (M = 1.25, SD = .444) och kvinnor (M = 1.19, SD = .396), t (81) = 

-.569, p = .571, har i stor utsträckning upplevt psykisk ohälsa under sin studietid, 80 % respektive 

82,5 % och resultatet påvisar ingen signifikant skillnad mellan könen. Resultatet visar även att 

studenternas allmänna mående inte skiljer sig nämnvärt mellan män (M = 2.75, SD = 1.014) och 

kvinnor (M = 2.75, SD = .851), t (81) = -1.091, p = .279, vilket man kan se i figur 4. När vi slår 

ihop måendet mindre bra och mycket dåligt ser man att antalet kvinnor som upplever att de mår 

mindre bra respektive mycket dåligt motsvarar 46 % och antalet män motsvarar 30 %.  

 

 
Figur 4. Män och kvinnors allmänna mående. 



 

 

 

 

 

I figur 5 redovisas vilken typ av psykisk ohälsa deltagarna upplevt. Stress och ångest var de typer 

av psykisk ohälsa som var mest förekommande bland både män och kvinnor, följt av 

nedstämdhet och depression.  

 

 

 
Figur 5. Män och kvinnors typ av upplevda psykiska ohälsa. 

 

 

Hantering av den upplevda psykiska ohälsan 

Trots att majoriteten av studenterna upplevt psykisk ohälsa under sin studietid, var det endast 

35,5% som sökt hjälp för sina besvär. Lite över hälften av studenterna (52,9%)  hade ingen 

vetskap om vad Studenthälsan på Luleå tekniska universitet erbjuder för tjänster. För att hantera 

sin psykiska ohälsa kan man i figur 7 se att det skiljer sig åt mellan män (M = 3.65, SD = 1.6)  

och kvinnor (M = 2.77, SD = 1.08), t (74) = 2.289, p = .031. Kvinnor vände sig främst till familj 

och vänner, medans en stor del av männen, 45%, inte alls pratar om den egna upplevda psykiska 

ohälsan. Vidare kan man se att hälsocentral och Studenthälsan ligger längst ner på vart 

studenterna vänder sig för hjälp, vilket gäller både för män och kvinnor.  



 

 

 

 
Figur 7. Vart studenter vänder sig om de mår psykiskt dåligt. 

 

Majoriteten av studenterna (63,5%) upplevde även att psykisk ohälsa är tabubelagt att prata om, 

vilket man kan se i figur 8. 

 

 
Figur 8. Uppfattningen om psykisk ohälsa är tabubelagt att prata om. 

 

 

Sambandet mellan kontroll på livet och psykiska mående 

Resultatet från studien visar att det finns en stark positiv korrelation mellan hur man mår och ens 

känsla av kontroll i livet, r = .822. Sambandet är statistiskt signifikant på 0.01 nivån, p = 0.000, 

vilket innebär att man kan bekräfta sambandet mellan variablerna upplevd kontroll och allmänna 

mående. De studenter som angav att de kände låg kontroll över livet var de som mådde mycket 

dåligt, och de som angav hög kontroll över livet var de som mådde mycket bra.  

 



 

 

 

 
 

Figur 9. Scatter plot av studenternas upplevda kontroll och allmänna mående. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa bland studenter vid 

Luleå tekniska universitet, och även att undersöka om man kan se skillnader i den upplevda 

psykiska ohälsan mellan kvinnliga och manliga studenter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Psykisk ohälsa bland studenter på Luleå tekniska universitet 

Både internationella och nationella studier visar att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar 

och unga vuxna, och en grupp som upplever hög psykisk ohälsa är universitetsstudenter 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie et al., 2009). Resultatet från vår studie visar att 82.4 % av 

dem som svarat på enkäten har upplevt psykisk ohälsa någon gång under sin studietid, vilket 

svarar på studiens första frågeställning. På frågan hur respondenterna mår rent allmänt, svarar 

43,5 % att de mår mycket dåligt eller mindre bra och resterande 56.5 % mår bra eller mycket bra. 

Detta resultat ligger i linje med vad Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar om, då de påvisar 

att ungefär varannan student upplever psykisk ohälsa. De typer av psykisk ohälsa som 

studenterna uppger sig främst ha upplevt var stressrelaterad psykisk ohälsa, ångest och 

nedstämdhet/depression. De bakomliggande faktorer som anges som bidragande orsaker till den 

psykiska ohälsan var främst stress, oro för framtiden, höga krav, vilket svarar på studiens andra 

frågeställning. Tidigare forskningsresultat från bland andra Söderberg et al., (2016) vittnar om 

samma symptom och bakomliggande faktorer som grund till studenters psykisk ohälsa. 

 

 



 

 

 

Könsskillnader gällande psykisk ohälsa och hanteringen av den upplevda psykiska ohälsan 

Studiens tredje frågeställning handlar om huruvida det förekommer signifikanta könsskillnader 

gällande den upplevda psykiska ohälsan. Resultatet visar att det inte förekommer någon 

signifikant skillnad mellan tjejer och killars upplevda psykiska ohälsa, även om resultatet visar 

tendenser till att tjejerna i vår studie mår sämre än killarna, därmed besvaras den tredje 

frågeställningen. Majoriteten av dem som deltagit i vår studie har under sin studietid upplevt 

psykisk ohälsa. Tidigare forskning påvisar större skillnader mellan tjejer och killar, där tjejer 

upplever psykisk ohälsa i större utsträckning (Storrie et al., 2009; Folkhälsomyndigheten, 2018; 

Socialstyrelsen, 2017). Hur väl statistiken från vår studie överensstämmer med verkligheten 

bland studenterna på Luleå tekniska universitet är svårt att säga, en bredare undersökning behövs 

för att göra en mer tillförlitlig bedömning, men vad som kan konstateras är att det finns studenter 

som mår dåligt och att resultatet är liknande vad tidigare studier påvisat.  

 

Resultaten visar att det är många som väljer att ej söka hjälp (64.5%) eller prata om sin psykiska 

ohälsa (45.5%). Detta tyder på att stigmatiseringen kring ämnet är stort, vilket även tidigare 

forskning konstaterat (World Health Organisation, 2018; Storrie et al., 2009). Vår studies resultat 

visar i linje med rapporten av Ekman et al. (2015) att killar/män i större utsträckning än kvinnor, 

ej pratar alls med någon om den upplevda psykiska ohälsan (45 %) . En av anledningarna till det 

kan vara de maskulinitetskonstruktioner och normer som råder i samhället, vilket gör det svårare 

för killar att söka hjälp (Ekman et al,.2015). Vidare menar Folkhälsomyndigheten (2018) att 

skolan är en viktig plattform för att nå studenter med tidiga insatser, för att förebygga psykisk 

ohälsa och utveckling av psykisk sjukdom. Endast 2 respondenter som upplevt psykisk ohälsa har 

vänt sig till Studenthälsan för att få hjälp, och lite mer än varannan respondent (52.9 %)  kände ej 

till vad Studenthälsan erbjuder för hjälp. Detta tänker vi kan indikera på att Studenthälsan 

behöver arbeta mer aktivt för att synas och nå ut till studenterna med vilka tjänster de kan hjälpa 

till med.  

 

Karasek och Theorells  Krav-kontroll-socialt stöd modell  

Enligt Söderberg et al. (2016) är en studiemiljö där studenten upplever höga krav och låg kontroll 

en riskfaktor för utmattning, och även övervägande att avbryta sina studier. Vår studie visar ett 

signifikant statistiskt samband mellan upplevd kontroll och mående. De respondenter som mådde 

dåligt, kände även låg kontroll över livet och de som upplevde hög kontroll över livet, mådde 

bra/mycket bra.  I vår studie uppger de respondenter som upplevt psykisk ohälsa att stress, oro för 

framtid, höga krav, ekonomisk stress och otillräcklig feedback från lärare/föreläsare i nämnd 

ordning, var bidragande orsaker till den upplevda psykiska ohälsan.  

 

Socialt stöd kan enligt Karasek och Theorells Krav-kontroll-socialt stöd modellen, vara feedback 

och handledning (Kostenius & Lindqvist, 2006). Av de medverkande i vår studie uppgav 31.8 % 

av dem som upplevt psykisk ohälsa, otillräcklig feedback från lärare som en av de 

bakomliggande orsakerna till den upplevda psykiska ohälsan. Ibrahim et al. (2012) beskriver att 

en bidragande anledning till att psykisk ohälsa hos universitetsstudenter ökar, kan vara att livet 

som student ofta medför att man flyttar hemifrån och då saknar stödet från sin familj. Vi tänker 

här att feedback från lärare är viktigt för känslan av kontroll i samband med höga krav, och 

kanske av extra vikt för dem som saknar socialt stöd privat, kanske det kan dämpa individens 



 

 

 

stress och öka känslan av kontroll över situationen. Kostenius och Lindqvist (2006) menar att 

individer enligt krav-kontroll-socialt stöd modellen mår bäst i stöttande miljöer, där det finns 

möjlighet att påverka och vara delaktig. Vi tänker att exempelvis copingstrategier, mentorskap 

och obligatorisk feedback från lärare efter inlämningsuppgifter kan vara en del av en stödjande 

miljö för universitetsstudenter, för att underlätta att hantera de krav som studentlivet innebär. 

Vidare menar Länsimies et al. (2016) i sin studie att stöttande miljöer också är grund för hög 

KASAM.  

 

KASAM - Aaron Antonovskys teori om Känslan av sammanhang 

Att ha en stark KASAM har en positiv påverkan på individens psykiska hälsa, individens sätt att 

hantera stress och andra svårigheter som kan uppkomma i livet. En svag KASAM gör i sin tur att 

individen ej är lika rustad för stresshantering och livets svårigheter (Kostenius & Lindqvist, 2006; 

Länsimies et al. 2016). Hos de respondenter som deltagit i vår enkätundersökning kan man se en 

tendens till att tjejer mår sämre än killar även om skillnaden ej är signifikant. I studien av 

Länsimies et al. (2016) påvisas att tjejer upplevde lägre KASAM och också högre stress, och 

killar högre KASAM och lägre stress. I vår studie framkom också att stress var den 

bakomliggande faktor som var mest förekommande som anledning till den upplevda psykiska 

ohälsan, detta kan indikera på låg grad av KASAM. Enligt Länsimies et al. (2016) har hög 

KASAM en direkt positiv effekt på stress. Vi tänker att ett hälsofrämjande arbete och en 

stöttande studiemiljö, där stor vikt också läggs på tid för återhämtning mellan exempelvis 

tentaperioder för att stärka individens KASAM, är en vinst för alla parter, för skolan, individen 

och samhället i stort. För upplever en student hög KASAM, står hen bättre rustad för den stress 

och de påfrestningar och krav som universitetsstudierna till en viss del kräver. Om en individ 

känner meningsfullhet -vilket i skolsammanhang skulle kunna vara delaktighet och nyfikenhet, 

vilket enligt Antonovsky är en en stark motivationsfaktor, då finner även individen motivation att 

skaffa sig de verktyg och kunskaper som behövs för att hantera och lösa uppgifter (Kostenius & 

Lindqvist, 2006; metodstod.se, u.å; Carsten & Spangenberg, 1997). 

 

Metoddiskussion 

Den interna validiteten handlar bland annat om man kan dra slutsatser om kausalitet (Borg & 

Westerlund, 2012). I vår studie fann vi en stark positiv korrelation mellan studenternas kontroll 

på livet och deras allmänna mående, dock går det inte att bestämma orsak och verkan på 

variablerna då det kan vara en bakomliggande variabel som påverkar resultatet. Detta är enligt 

Borg och Westerlund (2012) ett vanligt problem i korrelationsstudier då kausalitet inte kan 

bestämmas i korrelationsstudier på grund av riktningsproblemet och bakomliggande variabel 

problemet.  

En studies externa validitet innebär om resultatet kan generaliseras till andra undersökningar, 

miljöer och individer (Borg & Westerlund, 2012). Studien baseras endast på 85 besvarade 

enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 11,6%, och är således bara en liten del av populationen 

vilket gör att resultatet ej går att generaliseras. Om vi hade delat ut enkäter i studenternas 

klassrum, istället för att maila ut enkäterna, kanske vi hade uppnått en högre svarsfrekvens i 

studien. Ett högre deltagande hade bidragit till högre tillförlitlighet i resultatet samt blivit mer 

generaliserbart.  



 

 

 

 

Vidare kan man inte utesluta att majoriteten av deltagarna som valt att besvara enkäten är dem 

som lider av, eller har lidit av psykisk ohälsa och anser detta vara ett viktigt ämne att lyfta, vilket 

kan ha påverkat resultatet.  

 

Totalt deltog 85 studenter i studien, varav 63 var kvinnor, 20 män och 2 uppgav annan identitet, 

vi är medvetna om att det kan ha påverkat resultatet då låg svarsfrekvens har lägre tillförlitlighet. 

Det hade varit önskvärt att få ungefär lika många kvinnliga som manliga deltagare i studien för 

att fler slutsatser skulle kunna dras i resultatet.  

 

Reliabilitet avser studiens pålitlighet - hur pålitligt ett mätinstrument är och hur mycket slumpen 

kan förvränga studiens resultat (Borg & Westerlund, 2012). Studiens reliabilitet kan ha 

försämrats av att enkätfrågorna är egenformulerade, dock har vi formulerat och bearbetat  

enkätfrågorna för att så långt som möjligt undvika att ställa ledande frågor som kan påverka 

resultatet i någon riktning. Frågorna har vi sedan låtit personer i vår närhet läsa och reflektera 

över för att på så sätt säkerställa att frågorna ej misstolkas.  

 

Framtida forskning 

Under arbetets gång har många ideér till framtida forskning kring ämnet dykt upp. Det vore 

mycket intressant att se huruvida det finns generationsskillnader i förekomsten av psykisk ohälsa 

och hanteringen av den. Att göra djupintervjuer för att få mer beskrivande information om vad 

som upplevs stressande och oroande med studentlivet vore också intressant. Vidare vore det även 

av intresse att genom en intervju få Studenthälsans perspektiv, reflektioner och erfarenheter av 

studenters psykiska ohälsa, detta hade kompletterat denna studie på ett bra sätt. 

 

Slutsatser  

Vår studie uppfyller syftet och vi har också fått svar på våra frågeställningar. Majoriteten av 

respondenterna från Luleå tekniska universitet har upplevt psykisk ohälsa någon gång under 

studietiden. De typer av psykisk ohälsa som studenterna främst upplevt var stressrelaterad 

psykisk ohälsa, ångest, depression och nedstämdhet. Faktorerna som studenterna främst ansåg 

vara de bakomliggande orsakerna till den upplevda psykiska ohälsan var stress, oro för framtiden, 

höga krav. Utifrån våra analyser har vi kunnat se tendenser till att kvinnor upplever något mer 

psykisk ohälsa än män, dock visade vårt resultat ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnors upplevda psykiska ohälsa. När det gäller att hantera den psykiska ohälsan såg vi att 

majoriteten av deltagarna inte sökt hjälp trots att så många upplevt psykisk ohälsa under 

studietiden.  

 

Vidare var det mer än hälften av respondenterna som ej kände till vad Studenthälsan erbjöd för 

tjänster, vilket kan indikera på att studenthälsan bör arbeta mer aktivt för att synas och nå ut till 

studenterna med vilken hjälp den kan erbjuda. Vi kunde också se att män och kvinnor hanterar 

den psykiska ohälsan på olika sätt, då kvinnor främst vänder sig till vänner och familj medans en 

stor del av männen inte alls pratar om den psykiska ohälsan med någon.  

Efter analysen av datan kunde vi konstatera att det finns ett samband mellan en persons allmänna 

mående och dennes upplevda kontroll på livet, ju sämre man uppgav att man mådde, ju mindre 



 

 

 

upplevd kontroll hade man på sitt liv. Slutligen kan vi efter arbetet med denna studie konstatera 

att det borde ligga i allas intresse att, i alla led i samhället satsa på den unga generationen. Om de 

unga inte orkar nu, vem ska då orka sen?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Heidi och Sofia och är studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete i psykologi. Syftet med vår studie är att undersöka psykisk ohälsa bland studenter 

vid Luleå tekniska universitet. Deltagandet i enkätstudien är frivillig, enkätsvaren kommer att 

behandlas konfidentiellt och svaren kommer endast att användas i forskningssyfte. Tack på 

förhand! / Heidi och Sofia 

Enkätfrågor: 

 

Kvinna 

Man 

Annan 

 

Ålder 18-25  26-32  32-äldre 

 

Hur mår du rent allmänt ? 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Mycket dåligt 

 

Har du någon gång under din studietid lidit av psykisk ohälsa? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarar ja på föregående fråga, vilken typ av psykisk ohälsa har du upplevt? 

Nedstämdhet 

Depression 

Panikångest 

Ångest 

Stress 

Utmattning 

Prestationsångest 

Annat 

 

 

 

Vad ser du som bidragande orsak/orsaker till din upplevda psykiska ohälsa? 

Stress 

Höga krav 



 

 

 

Hög studie/arbetsbelastning 

Tentaångest 

Ej avklarade kurser/uppgifter 

Otillräcklig feedback från lärare /kursledare/föreläsare 

Ekonomisk stress 

Saknar socialt nätverk 

Oro för framtiden 

Annat: Öppet svar 

 

Upplever du att du har kontroll över ditt liv? 

Skala 1-10 

1- låg kontroll 

10- Hög kontroll 

 

Har du sökt hjälp för dina besvär? 

Ja 

Nej 

 

Vart vänder du dig om du mår psykiskt dåligt? 

Hälsocentral 

Familj 

Vänner 

Studenthälsan på universitetet 

Jag pratar inte om det 

 

Känner du till Studenthälsan på ditt universitet och vilken hjälp de erbjuder? 

Ja  

Nej 

 

Upplever du att psykisk ohälsa är tabubelagt att prata om? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Tror du generellt att kvinnor eller män mår sämre psykiskt?  

Kvinnor mår sämre än män 

Män mår sämre än kvinnor  

Ingen mår sämre än den andre 

Vet ej 


