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Sammanfattning 
 

Psykisk ohälsa bland unga är generellt sett något som har tredubblats under 2000-talet. Denna 

form av psykisk ohälsa ter sig oftast i form av stress, ångest och depression (Socialstyrelsen 

2013). Den grupp av ungdomar som verkar utsättas för detta i högsta grad består av studenter 

(Socialstyrelsen 2017; Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Syftet med denna studie var att genom en intervju med skolkuratorn på Luleå Tekniska 

Universitet och en enkätstudie kunna utmäta hur utbrett psykisk ohälsa verkligen är bland 

studenter samt att ta reda på varför psykisk ohälsa är så utbrett bland studenter.  

De frågeställningar som förbereddes både för enkätstudien och intervjun med kuratorn är tätt 

sammankopplade även om intervjun är mer djupgående.  

 

Frågeställningarna som framfördes i studien var, har du någonsin under din studieperiod 

upplevt psykisk ohälsa samt om studenterna har upplevt ångest eller stress. Som följdfråga 

fick studenterna besvara vad de orsakande faktorerna var enligt de samt vad studenterna 

brukade göra för att på bästa sätt återhämta sig.  

 

Resultaten från studien indikerar på att nästan hälften av alla respondenter (47%) har under 

sin studietid upplevt psykisk ohälsa, däremot är det intressanta att 32 personer (89%) svarade 

att de hade upplevt känslan av stress och ångest under sin studietid. 24 personer (64%) av 

studenterna som tyckte sig uppleva stress och ångest menade på att det berodde på studierna. 

 

I frågan om vad studenterna gör för att lättast återhämta sig från psykisk ohälsa eller ångest 

var det ingen (0%) som svarade att dem uppsöker professionellt stöd i form av psykolog eller 

studenthälsan. Lite mer än hälften av studenterna (58%) handskas med det på egen hand 

medans en fjärdedel (25%) väljer att göra ingenting alls och låta det gå över av sig själv. 

Resultaten av intervjun och enkätundersökningarna stämmer överens i en hög grad.  

 

Psykisk ohälsa är ett faktum bland studenter samtidigt som det är ett stort hot för positiv 

utveckling i samhället. Siffrorna är skrämmande både när det kommer till antal studenter som 

är drabbade och när det kommer till hur många studenter som faktiskt försöker söka 

professionell hjälp, detta mest på grund av den rådande stigmatiseringen.  

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, studenter, stress, ökning. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Mental illness among young people is generally something that has tripled in the 2000s. This 

form of mental illness is usually expressed in the form of stress, anxiety and depression. 

(Socialstyrelsen, 2013) The group of young people who appear to be most exposed to this 

consists of students (Socialstyrelsen 2017; Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

The purpose of this study was to be able to measure how widespread mental illness really is 

among students through an interview with the school curator at Luleå University of 

Technology and a survey to find out why mental health is so prevalent among student.  

The questions that were prepared for both the survey and the interview with the curator are 

closely linked, although the interview is more in-depth.   

 

The questions raised in the study were, have you ever experienced mental illness during your 

study period and whether the students have experienced anxiety or stress. Consequently, the 

students had to answer what the causative factors were, as well as what the students do to best 

recover.  

 

The results of the study indicate that almost half of the students (47%) have experienced 

mental illness during their studies. However, it is interesting that as many as 32 people (89%) 

responded that they had experienced the feeling of stress and anxiety during their studies. 32 

people (64%) of the students who thought they were experiencing stress and anxiety felt that 

it was due to the studies.  

 

When asked what the students do to recover from mental illness or anxiety no one (0%) 

answered that they seek professional support in the form of a psychologist or student health 

consular. A bit over half of the people asked (58%) deal with it on their own while one of four 

(25%) choose to do nothing at all and let it pass. The results of the interview and surveys are 

to a large extent consistent.  

 

Mental illness is a fact among students at the same time as it is a major threat to positive 

development in society. The numbers are frightening both when it comes to the number of 

students who are affected and when it comes to the number of students who are trying to seek 

professional help, mostly because of the prevailing stigma.  

 

Keywords:  Mental illness, student, stress, increase.  
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1.Inledning 
 

Depression eller psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland 

universitetsstudenter (Khawaja & Bryden, 2006). Mellan åren 2004–2016 uppgav nästan 

varannan student besvär i form av ängslan, oro eller ångest, jämfört med var tredje 

yrkesverksam. Besvären var vanligast bland kvinnliga studenter. (Folkhälsomyndigheten, 

2018) 

  

Vi besitter idag kunskaper för att behandla det mesta av dessa symptom men ändå har vi runt 

350 miljoner människor som lider av depression och annan psykisk ohälsa. Enligt World 

Health Organization (2019) är depression den största anledningen till att människor lever i en 

oförmåga. Psykisk ohälsa är något som har lyckats dra till sig en hel del uppmärksamhet, 

framför allt efter undersökningen som gjordes av studenthälsan på Malmö Universitet (Källoff 

et.al. 2015) samt undersökningen om hur elever hanterar stress och upplever sin studiemiljö 

på Sahlgrenska akademin (Söderberg et.al. 2017) Efter dessa undersökningar kunde 

författarna konstatera att en väldigt hög andel studenter upplever stress, känner sig utmattade, 

har upplevelser av ångest och depression och känner en konstant oro över att inte kunna 

hantera sina studier.  

 

Depression betraktas enligt World Health Organisation (2019) som en multiproblematisk 

störning som leder till försämrad interpersonlig och social utveckling. Det grundläggande 

kännetecknet av en depression är en förlust av positiv påverkan som manifesterar sig i en rad 

symtom, detta inkluderar sömnstörningar, brist på egen vård, dålig koncentration, ångest och 

brist på intresse för vardagliga upplevelser (Hjärnfonden, u.å). Socialstyrelsen (2017) 

bekräftar även att studenter som lider av någon form av psykisk ohälsa förväntas uppnå 

mycket lägre studieresultat. Dåliga studieresultat kan även i många situationer leda till ett 

försämrat självförtroende som i sin tur kan leda till mycket sämre motivation och resultat i 

arbetslivet (Socialstyrelsen, 2017) 

 

En säker och trygg framtid bygger på en stabil och självsäker ungdom och det är därav av 

yttersta vikt att ta detta problem på det mest allvarliga sättet och påbörja arbeten för att 

eliminera problemet så fort som möjligt (Ibrahim et.al. 2012). Psykisk ohälsa är något som 

påverkar alla i en väldigt stor utsträckning och inte bara personen som lider av det beskriver 

World Health Organisation (2019). Det som förvärrar situationen är att stigmatiseringen kring 

ämnet är väldigt stort och dem flesta ungdomar vågar av den anledningen inte prata om det, 

vilket i sin tur leder till en mer avancerad form av psykisk ohälsa (Hallberg, 2018)  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka varför så många studenter lider av psykisk ohälsa 

samt vad det kan bero på. Genom att ta reda på den mest grundläggande orsaken till 

problemet kommer svaret på lösningen ett steg närmare.  

 

1.2 Frågeställningar 

De uppsatta frågeställningarna för studien är:  

1. Har du någonsin under din studieperiod upplevt psykisk ohälsa? 

2. Vilka är de upplevda orsakerna till studenternas psykiska ohälsa?  

3. Hur hanterar studenter en upplevd psykisk ohälsa?  
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3.Teori 
 

Statistik visar på att självmord på grund av psykisk ohälsa generellt sätt har minskat men att 

självmord bland ungdomar har ökat (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Psykisk ohälsa eller ångest är något alla människor kan uppleva vid vissa speciella situationer 

då individen upplever påfrestningar eller kriser i livet, personen kan uppleva denna känsla 

som stressande, skrämmande, en känsla av konstant trötthet och upplever en känsla av 

ängslan, oro och ångest enligt Folkhälsomyndigheten (2018). Men att personen i fråga i sin 

tur tappar kontrollen över den psykiska hälsan och att det övergår till att individen tappar 

verklighetsuppfattningen är tydliga spår på psykiska symptom, vilket inte alls är lika vanligt 

(vårdguiden, 1177.se. 2017)  

 

Vad innebär psykisk hälsa/ohälsa? 

 

Psykisk hälsa definieras enligt världshälsoorganisationen (WHO) som ett tillstånd av psykiskt 

välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga 

påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.  

Psykisk hälsa är alltså motsatsen till psykisk ohälsa och kan därför ibland definieras som 

positiv psykisk hälsa. Om personen har en god relation till sig själv (är så nära sitt ideal jag 

som möjligt) och har en god relation till det sociala i sin omgivning så skulle det kunna antas 

att personen innehar en positiv psykisk hälsa.  

 

Psykisk ohälsa kan både definieras som ett begrepp för mindre allvarliga psykiska problem 

som ångest, oro och nedstämdhet eller som mer allvarliga besvär som kräver professionell 

klinisk hjälp. Psykisk ohälsa kan ses om en övergripande term som täcker både psykiska 

besvär och psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Även om definitionen av hälsa känns självklar och tydlig så är den mer komplex än så. Detta 

på grund av att definitionen kan ändras avsevärt beroende av tid, kultur och sammanhang. Vid 

andra världskrigets slut definierade WHO (World Health Organisation) begreppet hälsa som 

dels frånvaro av sjukdom och svaghet samt ett tillstånd av total mentalt, fysiskt och socialt 

välmående. Denna definition fick väldigt mycket kritik för att det ansågs näst intill omöjligt 

att inneha en total mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande, om inte under en kort period.  

År 1980 fick (WHO) omdefiniera begreppet till, frånvaro av sjukdom och funktionshinder 

samt en förmåga att fungera normalt i samhället. År 1997 fick begreppet omdefinieras ännu 

en gång där det uttrycktes som att hälsa är en fundamental mänsklig rättighet, som tillåter 

individen att leva ett socialt och ekonomiskt produktivt liv (WHO 1997). 

 

Vad beror den psykiska ohälsan främst på? 

 

Psykisk ohälsa är något som har uppmärksammats väldigt mycket de senaste åren men 

forskningen är fortfarande relativt begränsad i ämnet (Peterson m.fl. 2010).  

Några saker som i vårt samhälle kan ses som bidragande faktorer till att fler individer 

upplever psykisk ohälsa är rökning, hög alkoholkonsumtion, felaktig kost och brist av fysisk 

aktivitet. Även andra mer strukturella faktorer kan ha stor påverkan på individen som 

arbetslöshet, låg utbildning och ekonomiska resurser. Det är självklart enklare att leva ett 

hälsosamt liv när man innehar god ekonomi, god hemmamiljö och en sund relation till 

människor i den sociala kretsen (Socialstyrelsen 2018). 
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Utifrån den forskning som har gjorts har det kunnat konstaterats att den största grundläggande 

orsaken till den ökade psykiska ohälsan beror på strukturförändringar i samhället.  

Ett bra exempel på en stor strukturförändring som har uppstått sedan 2000-talet är individens 

användning av internet och sociala medier (Hallberg, 2018) 

 

Avgörande orsaker till psykisk ohälsa 

 

En av anledningarna till varför sociala medier och internet kan ha en sådan negativ effekt på 

individens psykiska hälsa är de krav som sätts på individen, detta bland annat genom en stor 

utseendefixering. Detta är mer förekommande bland unga tjejer. Den här situationen kan i sin 

tur leda till att individen utvecklar känslor som misslyckande, mindrevärde och skam, och på 

grund av det välja att dra sig tillbaka och isolera sig själv (Hallberg, 2018). Det som är väldigt 

farligt och komplext när det kommer till internet och sociala medier är dels att ingen har 

någon som helst översikt om vad det är som sker på den plattformen och dels att dem flesta 

inlägg sker anonymt, på det viset är det väldigt svårt att kontrollera den plattformen. 

Spridningseffekten på internet är väldigt snabb och näst intill omöjlig att stoppa. (Hallberg, 

2018) 

 

Forskning visar på att det är mycket lättare att trakassera eller mobba en individ över sociala 

medier eller internet på grund av att man inte ser reaktionen eller uppfattar känslorna från den 

som utsätts för trakasserier eller mobbning (Hallberg, 2018). En person som delar en bild eller 

en text på sociala medier som leder till att någon eller några personer blir extremt påverkade 

på ett negativ sätt påverkar inte den som har delat länken alls. För att människan ska kunna 

känna empati, sympati, medmänsklighet och verkligen inse att den handlingen var felaktig 

och förstå att det kan såra andra djupt måste individen se och uppleva mottagarens 

kroppsspråk, höra ljud ton, se ansiktsgrimaser och miner (Hallberg, 2018). Internet och 

sociala medier avlägsnar individen till att få ta del av dem känslorna. Den roll som vuxna har i 

den här situationen är att sprida kunskap om hur man som medmänniska bör följa de 

normerna för att uppehålla goda relationer med alla i sin omgivning, oavsett om det är på 

internet eller i det privata livet. Det är kritiskt att detta görs regelbundet när barnet är i tidig 

ålder så fort man märker att ett avvikande beteende pågår (Hallberg, 2018). 

 

En annan tydlig strukturförändring i samhället som anses som en bidragande faktor till den 

ökade psykiska ohälsan bland ungdomar är den rådande kulturen i vårt nya samhälle.  

Dagens samhälle har utvecklats till ett mer individsamhälle där individen får många fler 

möjligheter att styra och välja riktlinje i sitt liv. Det kan uppfattas som något positivt men det 

har även negativa effekter har forskning konstaterat. Att individen har flera val och 

möjligheter kan ge en känsla av frihet men det kan samtidigt leda till ökade krav på den 

enskilda individen, vilket i många fall leder till en känsla av vilsenhet. Alla individer besitter 

inte samma möjligheter och resurser för att uppnå den fulla potentialen, de ungdomar som inte 

lyckas skapa ett framgångsrikt privatliv/affärsliv eller uppnår bra studieresultat riskerar att 

exkluderas av dem som lyckats bygga det framgångsrika livet (Hallberg, 2018). 
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Psykisk ohälsa bland studenter i jämförelse med yrkesverksamma i samma ålder 

 

Det som är väldigt intressant är att man tydligt kan se att psykisk ohälsa är betydande mer 

vanligt bland studenter i jämförelse med yrkesverksamma i samma ålder.  

Av den anledningen är det ytterst viktigt att högskolan/universitet lägger ner väldigt mycket 

resurser i att försöka förebygga psykisk ohälsa bland studenter.  

En av anledningarna till att studenter löper större risk av att drabbas av psykisk ohälsa beror 

på att övergången från ett gymnasietiden till studentlivet är tuffare och kräver mer påtagliga 

förändringar. I många fall medför universitetsstarten även en geografisk förflyttning. Detta 

innebär ny miljö, nya vänner och att individen kan ha lämnat sin trygghetsbas i form av nära 

och kära. Oron över studieresultaten, den ekonomiska situationen och den osäkra 

arbetsmarknaden är också befintliga faktorer till den upplevda psykiska ohälsan. 

(Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

Att en fjärdedel av befolkningen som ska styra vårt samhälle till det bättre lider av psykisk 

ohälsa är väldigt skrämmande, vad är det för framtid som väntar oss om vi inte kan ta hand 

om de som skall bygga den framtiden.  Efter det nationella studiet som genomfördes på 

Malmö Universitet (2013) och Sahlgrenska akademin (2017) om att psykisk ohälsa ökar 

drastiskt bland den yngre befolkningen har ämnet fått väldigt mycket uppmärksamhet. 

Resultaten från dessa undersökningar visade tydligt på att våra studenter kan känna stress, 

utmattning, ångest och till och med depressioner på grund av rädslan av att inte klara av sina 

studier. 

 

Psykisk ohälsa bland studenter internationellt 

 

Vi är vid det här laget väl medvetna om att psykisk ohälsa bland studenter är väldigt mer 

förekommande än bland icke studenter. Forskning har även visat på att antalet studenter som 

rapporterar psykisk ohälsa är högre jämfört med yrkesverksamma i samma ålder 

(Folkhälsomyndigheten 2018). 

 

Enkätundersökningar från olika delar av världen har genomförts angående hur studenterna i 

de olika kontinenterna upplever psykisk ohälsa. För att få ett mer exakt resultat valdes i 

undersökningen att bara utgå ifrån personer inom sjuksköterska utbildningen.  

Undersökningen påvisade att 27-34% av studenterna led av depressiva symptom generellt om 

vi sammanställer resultatet. Undersökningen som gjordes av bl.a. Ibrahim gällande depression 

bland studerande påvisade även att siffran är betydligt högre i Asien där hela 43% av 

sjusköterskestudenterna påvisade depressiva symtom. I Europa led ca 38% av depressiva 

symtom, 28% av sjuksköterskorna i arabstaterna led av depressiva symtom, 26% i 

Nordamerika och minst var det i Latinamerika där 21% av sjuksköterska studenterna led av 

depressiva symtom. Det lades även märke till att tjejer i utsträckning löper större risk för att 

drabbas av psykisk ohälsa jämfört med killar. Skillnaderna mellan dem aktuella 

undergrupperna var statistiskt signifikanta. (Ibrahim. A et. al. 2013) 
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Psykisk ohälsa bland studenter nationellt 

 

Om man jämför dem svenska studierna som har gjorts angående psykisk ohälsa bland 

studenter med de i utlandet så uppleves inte markanta skillnader statistiskt. 16% av våra 

kvinnliga studenter lider av depressiva symtom och 8% av våra manliga studenter lider av 

depressiva symtom (Folkhälsomyndigheten, 2018). När det kommer till 

sjuksköterskestudenter så är det 11% kvinnor och 6% män som lider av psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Detta är något samhället bör fokusera på och försöka åtgärda 

så fort som möjligt. Forskningen har påvisat vilka enorma konsekvenser det kan medföra både 

för personen och för samhället i sig. Genom att följa personer under en längre period har det 

bekräftats att studenter som påvisar psykiska besvär får mycket sämre studieresultat, sämre 

yrkesberedskap samt mindre motivation till att utvecklas och bli bättre inom sin riktning 

(Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

Stigmatisering av psykisk ohälsa 

 

Även om frågan om psykisk ohälsa har uppmärksammats väldigt mycket under 2000-talet så 

kan studenter och unga fortfarande känna någon form av stigmatisering och utanförskap och 

av den anledningen undvika att söka hjälp (Hallberg, 2018). Av den anledningen är det många 

studenter som väljer att exkludera sig från sin sociala miljö av rädslan att bli avvisad. I en 

liknande situation är stödet från familj och vänner näst intill avgörande för individen, endå 

visar forskning på att dessa individer oftast väljer att distansera sig från just nära och kära. Det 

i sin tur leder till att en känsla av obehag uppstår och individen hindras från att utvecklas 

optimalt (SOU 2001). 

 

Enligt folkhälsomyndigheten (2019) utgörs stigma av bland annat okunskap, fördomar och 

nedvärderande åsikter gentemot individer som lider av någon form av psykisk ohälsa, detta 

leder i de flesta fallen till någon form av diskriminering. Diskrimineringen i det här fallet 

behöver inte alltid te sig i form av direkt kränkande kommentarer eller handlingar, det kan 

helt enkelt handla om att andra personer undviker att umgås med den som anses lida av 

psykisk ohälsa.  

 

Barndomens påverkan på psykisk ohälsa  

 

Så som den psykiska ohälsan ökar bland våra ungdomar så ökar samtidigt mobbning bland 

barn också, detta både i omfattning och svårighetsgrad (Hallberg 2018). Siffror pekar på att ca 

60% av alla barn någon gång under sina skolår blivit mobbade och att ca 45% har mobbat 

under sina skolår (Kochenderfer – Ladd & Wardrop 2001). Att barn mobbas vid tidig 

skolålder kan ha avsevärda och livslånga konsekvenser för den utsatta individen. Studier visar 

på att individer som har utsatts för mobbning i tidig ålder löper större risk att drabbas av 

någon form av psykisk ohälsa även i vuxen ålder (Copeland m.fl. 2013). Annan forskning 

visar även på att individer som utsatts för mobbning i ett tidigt stadium även löper avsevärt 

större risk att hamna i psykotiska tillstånd, i den grad att det kan sluta med självmord (Tippet 

& Volke 2014). 

 

Lancet Psychiatry presenterade i en undersökning gjord i Storbritannien effekterna av 

mobbning och psykisk misshandel samt de biverkningar det kan framhäva under barnets 

vuxna liv. Data från 5300 individer i två grupper utnyttjades av författarna. Undersökningen 

påbörjades i början av 1990-talet och deltagarna bestod av barn i 8, 10 och 13 års åldern.  
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Barnen fick besvara frågor angående mobbning och ifall de själva har utsatts för mobbning. 

Resultatet av de frågorna skiftade beroende på kohort, men mellan 16–30% hade blivit utsatta 

för mobbning. För att sedan kunna konstatera långtidseffekterna på mobbning fick samma 

deltagare besvara andra frågor i 18 års ålder. Deltagarna fick besvara frågor angående, ångest, 

stress, depression, självskadebeteende och suicidalitet. Det konstaterades att individer som har 

utsatts för mobbing i tidig ålder löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder.  

Undersökningen kom fram till att de individer som utsattes för mobbning i tidig ålder var 

risken för de att hamna i någon form a psykisk ohälsa mellan 50–100% när det kommer till 

individer som inte har utsatts för mobbning löper de 25% risk att drabbas av psykisk ohälsa 

(Leraya. S et. al. 2015) 

 

Gruppens betydelse 

 

Nilsson (2005) lägger väldigt hög vikt på hur viktigt grupper är för människans utveckling. 

“Människor är gruppvarelser – det är få saker vi gör som inte är påverkade av andra eller 

avsedda att påverka andra. Större delen av vårt liv försiggår också i grupper. Det är normalt 

så självklara att vi knappast märker att vi påverkas och blir påverkade eller att vi och gruppen 

förändras över tid. Grupper är på så sätt en oundgänglig del av livet, och den mest 

grundläggande formen av personligt och socialt stöd som finns. Det är egentligen nära 

relationer (familj, vänner, släkt) som återfinns i ett sammanhang som utgörs av grupper” 

(Nilsson, Björn. (2005). Samspel i grupper, s. 13)   

 

När det kommer till personlighetsutveckling och formandet av individens självbild är 

grupptillhörigheten av avgörande vikt. Människor tenderar även till att identifiera sig själv 

med den grupp de tillhör. I den grupp individen är en del av strävar personen oftast till att 

efterlikna resterande delen av gruppen. Är det för stor skillnad på hur individen uppfattar sig 

själv i relation till hur gruppen uppfattar individen riskerar självkänslan att påverkas negativt 

(Hallberg, 2018) 

 

Grupper kan delas in i två olika kategorier, dessa utgörs av primärgrupper och 

sekundärgrupper. Primärgruppen består av personer som är individen väldigt nära, det kan 

vara familj, vänner som har varit med under uppväxten och individer personen har en stor 

tillit till. När det kommer till en sekundärgrupp så har den en helt annan mening, att tillgodose 

dem opersonliga behoven, som till exempel en klass eller en arbetsplats. Så en högskoleklass 

består främst av sekundärgrupper vars gemensamma mål är att uppnå det önskade målet. 

Även om primärgrupp och sekundärgrupp har helt olika intentioner så skulle till exempel en 

sekundärgrupp kunna tillgodose samma behov som en primärgrupp. Studenten skulle kunna 

utveckla stabila och lojala relationer med andra klasskamrater som ger en känsla av trygghet 

och tillit. Detta skulle medföra en positiv psykisk hälsa och i sin tur mest troligt leda till goda 

resultat i skolan och ett hälsosammare liv (Hallberg, 2018).  

 

Den strukturfunktionalistiska rollteorin syftar till att människor intar olika roller antingen på 

grund av att gruppen har utsett en viss roll till individen eller att individen själv har intagit en 

viss roll i den sociala struktur de befinner sig i. Ju mer personen i fråga känner sig bekväm 

och trygg i sin roll desto bättre resultat uppnås oavsett uppdrag som är avsedd för personen. 

Den negativa effekten av detta är att individen oftast beter sig och handlar utifrån de normer 

som finns i gruppen och det som förväntas av individen (Hallberg, 2018) 
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Identitetsutveckling 

 

Den psykiska hälsan är sammankopplad med hur individen uppfattar sig själv och omvärlden.  

En studie som gjordes av Mead (1934) syftar på att jaget är ett resultat av våra sociala 

relationer med andra i vår omgivning.  Idag fungerar detta på ett helt annat sätt eftersom det 

mesta av våra relationer med andra sker över internet. Internet ger individen möjligheten att 

skapa sin egna självbild. Möjligheten att se att det finns flera förhållningssätt till livet ger 

individen en frihet i att skapa sig själv. Detta kan i första hand uppfattas som något positivt i 

jämförelse med hur individen skapade sin självbild och identitet historiskt sett (Hallberg, 

2018). Innan industrialiseringen och internet utvecklingen tilldelades individen en identitet 

genom familjetraditioner eller andra förväntningar från personer i ens närhet.  

 

Internet har även påverkat individen på ett sätt som har lett till en mer självcentrerad bild av 

individen i sig i jämförelse med tidigare generationer. Denna slutsats har uppnåtts genom att 

observera de delningar som sker över internet, istället för att väcka uppmärksamhet angående 

viktiga samhällsfrågor via delningar väljer ungdomar istället att dela bilder och texter om sig 

själva (Hallberg, 2018). Det som är kritiskt att överväga är att alla delningar tas emot och 

behandlas av andra människor. De personerna har i sin tur möjligheten att antingen behandla 

delningen på ett positivt sätt eller på ett negativ sätt, det kritiska i det här handlar om hur 

andra ser på oss påverkar samtidigt individens självbild. Bemöts individen på ett positivt sätt 

kan det stärka självbilden, bemöts personen på ett dåligt sätt kan det sänka självbilden 

(Hallberg, 2018). 

 

Annan forskning tyder på en ökad narcissism bland ungdomar (Hallberg, 2018). Ungdomen 

beskrivs som en självupptagen, ensam och ytlig människa. En liknande slutsats har dragits av 

Thomas Ziehe (1975) där han talar om att ungdomarna har ett större intresse för sig själv, en 

försvagad identitet och är beroende av bekräftelse från andra. Ziehe syftar på att denna 

utveckling är kopplad till en förändrad socialisation.  

 

Självkänsla  

 

En grundläggande orsak till att studenter drabbas av psykisk ohälsa beror på att individen inte 

uppfattar sig själv som tillräcklig. När det kommer till studenter så är det vanligt 

förekommande att de lider av prestationsbaserad självkänsla. Denna form av självkänsla 

baseras på personens negativa inställning om hur individen kommer att hantera uppdraget 

samt vad för sorts bekräftelse som förväntas. Denna form av självkänsla banar väg för extrem 

sårbarhet gentemot kritik och andras åsikter. (psykologiguiden). 
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Metod. 

 
För att besvara de framtagna frågeställningarna har tre moment genomförts, en 

litteraturstudie, en intervju och utskick av en enkätundersökning. För att erhålla en djupare 

förståelse och mer kunskap inom ämnet intervjuades en kurator på Luleå Tekniska 

Universitets studenthälsa där de aktuella frågeställningarna diskuterades i en semistrukturerad 

intervju. 

 

Vidare har en digital enkät skickats ut till 40 studenter där frågeställningarna ytterligare lyfts 

fram. Genom att kombinera litteraturstudie med en professionell persons kunskaper inom 

ämnet och sedan genomföra en enkätstudie tillsammans med de studenter ämnet handlar om 

erhölls en mer djupgående förståelse över ämnet. 

 

2.1 Material 

 

För att kunna genomföra studien på allra bästa sätt är det viktigt att påbörja studien i rätt 

ordning. Det första steget var att samla in en hel del litteratur både i form av fysiska böcker 

och i form av vetenskapliga artiklar och uppsatser på internet. Främst användes Google 

Scholar databasen när det gällde att erhålla vetenskapliga artiklar och biblioteket på Luleå 

Tekniska Universitet när det kom till litteraturen. När all datainsamling var klar och 

strukturerad var det dags att genomföra en intervju och en enkätundersökning. 

 

2.2 Urval  

 

Det finns flera olika typer av urval studien kan utgå ifrån för att kunna identifiera de mest 

aktuella deltagarna för det specifika arbetet. I det här arbetet användes ett typiskt urval där 

forskaren på ett subjektivt sätt väljer ut deltagare som anses vara typiska för den resterande 

delen av populationen i gruppen (Aczel, 2006). Dessa deltagare kontaktades via olika 

Facebook grupper där en länk till enkäten fanns tillgänglig. 

 

Deltagarna i enkätstudien bestod endast av universitets- och högskolestudenter eftersom detta 

var den målgrupp studien fokuserade på. Målsättningen var att få en jämn fördelning mellan 

könen för att även kunna dra slutsatser om upplevda könsskillnader gällande ämnet. Åldrarna 

på deltagarna var mellan 18 – 28 där vi hade 22 manliga deltagare och 14 kvinnliga deltagare 

som valde att medverka i enkätundersökningen. Deltagarna tillhörde varierande universitet 

runt om i landet, främst Luleå tekniska Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. 

Detta för att kunna erhålla mer översiktlig information om hur studenter upplever psykisk 

ohälsa runt om i landet och inte bara på Luleå tekniska Universitet eftersom det geografiska 

området kan ha en stor betydelse. 

 

I enkätstudien framställdes 9 frågor med varierande svarsalternativ. De två första frågorna var 

av demografisk form, detta för att kunna säkerställa målgrupp. De följande frågorna försökte 

framföra studenternas upplevelse av psykisk ohälsa, stress och ångest. Därefter fick 

studenterna besvara frågor angående hur dessa problem brukar hanteras. För att både 

framställa och analysera data från enkäterna användes en hemsida surveymonkey.com där 

resultat automatiskt analyseras och framställs i en statistisk form med tabeller och diagram. 
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2.3 Intervju  

 

En semistrukturerad intervju innebär att frågeställningar finns tillgängliga och utgås ifrån, 

men samtidigt lämnas det utrymme till att kunna ställa följdfrågor och låta diskussionen flöda 

inom ramarna av ämnet. Det var denna typ av intervju som eftersträvades för att möjliggöra 

en flödande diskussion. Under intervjun låg självklart fokus av samtalet på de aktuella 

frågeställningarna som hade framförts och mycket viktig information kunde erhållas.  
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Resultat 
 

Nedans sammanställs de svar som erhölls vid den utskickade enkätundersökningen 

 

För att kunna utmäta könsskillnader i frågan fick respondenterna först och främst besvara 

frågan om kön. I enkätundersökningen deltog totalt 36 personer varav 22 män och 14 kvinnor.  

 

18 personer (50%) i undersökningen var mellan 24-28 år gamla, 16 personer  (44%) var 

mellan åldrarna 24-28 och endast två personer (6%) var 28 år eller äldre.  

 

Respondenterna fick även besvara frågan om vilken årskurs de studerade, detta för att kunna 

klargöra om årskurs hade någon koppling till den uppfattade psykiska ohälsan. 14 personer 

(40%) studerade årskurs fem, sju personer (20%) studerade årskurs ett och likaså när det 

kommer till årskurs två. Fyra personer (11%) studerade årskurs 4 och endast tre personer (9%) 

studerade i årskurs tre. 

 

I frågan om studenterna någonsin upplevt psykisk ohälsa på grund av studier var motsägande 

vid jämförelse med frågan om studenterna känt någon form av ångest eller stress inför 

studierna.  Figur 1 visar på att ca hälften (53%) svarade att de inte hade upplevt psykisk 

ohälsa under studietiden medans nästan lika många (47%) svarade att de hade upplevt psykisk 

ohälsa.  

 

 

 

 
Figur 1 Upplevd psykisk ohälsa 
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Om frågan kring stress och ångest jämförs med frågan om psykisk ohälsa så går det att utläsa 

skillnader. När studenter fick svara på frågan om stress och ångest var det 32 personer (89%) 

som kände att de hade upplevt psykisk ohälsa på grund av studier och endast fyra personer 

(11%) svarade att de inte hade upplevt stress eller ångest. 

 

 

 
Figur 2 Upplevd stress/ångest 

 

I frågan om vad studenterna tror är den orsakande faktorn till den upplevda psykiska ohälsan 

var svaren fördelade kring olika områden. Ungefär en fjärdedel av respondenterna (28%) 

kände någon form av psykisk ohälsa på grund av rädslan över att inte slutföra sina studier på 

ett önskvärt sätt. Den näst största andelen (ca 22%) kände psykisk ohälsa på grund av tidsbrist 

i sin studieplanering. Tre personer (17%) tyckte att det var svårt att anpassa sig till den nya 

miljön och att detta var en orsak till att känna någon form av psykisk ohälsa. Lika många 

personer (17%) kände att ekonomiska förhållanden var orsaken till varför de upplever någon 

form av psykisk ohälsa. Endast två personer (11%) tyckte att de kände psykisk ohälsa på 

grund av de nya relationerna och en person (6%) kände en hemlängtan, alltså till sina 

relationer på ett annat ställe och grundade det som en orsak till den aktuella psykiska ohälsan. 

 

 
Figur 3 Angivna orsaker till upplevd psykisk ohälsa 
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När det kommer till varför studenterna tror sig ha upplevt stress och ångest så visar svaren på 

att majoriteten upplever denna form av känslor på grund av studierelaterade aspekter. 21 

personer (64%) av de utfrågade svarade att dem hade upplevt känslan av stress och ångest på 

grund av studierna. Sex personer (18%) hade upplevt ångest eller stress på grund av tidsbrist i 

studierna.  Resterande sex personerna (18%) fördelades mellan hemlängtan, relationer, 

ekonomiska förhållanden, svårigheter i att anpassa sig till den nya miljön samt andra orsaker 

som inte fanns med som alternativ.  

 

 
Figur 4 Angina orsaker till den upplevda stressen eller ångesten. 

 

För att lättare kunna nå resultatet om vad dessa individer gör för att på bästa sätt återhämtas 

från den aktuella ohälsan är det av hög vikt att veta hur långt tid det tar innan något görs åt 

saken. Majoriteten (38%) brukar avlägsnas från känslan av stress och ångest bara inom några 

timmar. Den näst största andelen (35%) brukar handskas med problemet i några dagar. 

Fyra personer (12%) handskas med problemet i ett par veckor medans tre personer (9%) 

utsätts för de känslorna i ett par månader. Även om procenthalten för de som upplever känslan 

av ångest och stress i några år är väldigt låg (6%) är det ändå väldigt oroväckande siffror. 

 

 

 
Figur 5 Hur länge består känslan av stress/ångest 
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I frågan om vad studenterna gör för att på bästa sätt kunna återhämta sig från någon form av 

psykisk ohälsa var det 21 personer (62%) som svarade att de handskas med det på egen hand, 

detta genom meditation, träning, promenader, umgås med nära och kära och andra positiva 

aktiviteter.  Det andra mest populära tillvägagångsättet till att handskas med dessa allvarliga 

problem var att ta inte göra något alls, och vänta tills att det går över av sig själv, denna grupp 

bestod av åtta personer (24%), endast fem personer (15%) vänder sig till familj eller väldigt 

nära vänner för att söka hjälp och stöd från det hållet. 

 
Figur 6 Vad gör du för att lättast återhämta dig? 

 

Intervju 

 

Den genomförda intervjun med den nuvarande Kuratorn på Luleå Tekniska Universitet 

skedde i en semistrukturerad form. Det lades mest vikt på de förberedda frågorna men det 

lämnades även utrymme till att fritt kunna diskutera ämnet inom ramarna för psykisk ohälsa 

bland studenter. Frågorna som ställdes vid intervjutillfället redovisas i bilaga 2 

. 

Respondentens roll som kurator 

 

Kuratorn har jobbat på studenthälsan på Luleå Tekniska Universitet i 6 år och inom branschen 

i 20 år. Kuratorns roll på studenthälsan består till största del av att möta studenter som främst 

sker med individuella samtal. Utöver detta jobbar respondenten även med kursverksamheter, 

föreläsningar och phösar utbildningar. Detta i syfte att skapa en förebyggande miljö och 

utbilda studenter inom olika områden gällande ämnet.  

 

Respondentens upplevelser kring psykisk ohälsa bland studenter. 

 

Respondenten upplever att en hög andel av studenterna lider av någon form av psykisk ohälsa. 

Dessa områden består främst av stress, ångest och depression. Kuratorn upplever att en del 

studenter vänder sig till studenthälsan vid psykisk ohälsa men att den siffran skulle kunna 

ökas mer. En av anledningarna till varför många studenter inte vågar söka sig till 

studenthälsan antas vara på grund av den kulturella stigmatisering som finns kring ämnet. 

Detta kan i sin tur leda till att studenterna mår sämre och upplever det även svårare till att 
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söka hjälp. Den stora nackdelen i frågan är att de flesta studenterna vänder sig till 

studenthälsan då de upplever att det har gått för långt och att de inte längre kan hantera 

problemet på egen hand. Individer vill oftast lösa problemet på egen hand och tror att de kan 

klara av det och då kan det ta väldigt långt tid innan de vänder sig till professionella. De flesta 

som vänder sig till studenthälsan gör detta på grund av stress, ångest eller depression. En 

annan faktor är det uppskjutande beteendet som är en typ av ångest som kan leda till 

depression efter ett tag.  

 

Respondentens uppfattning om orsaken till psykisk ohälsa bland studenter.  

 

Det beskrivs som självklart att det finns många olika orsaker till varför en student kan lida av 

psykisk ohälsa, bland annat att personen känner ångest över studierna och en tveksam känsla 

över sin kompetens att hantera det som förväntas av individen, en sorts prestationsångest. Sen 

är det även många individer som kan tänka, ”är jag inte bäst, så är jag sämst”, och om det är 

fallet, hur ska jag då klara mig i livet? Andra bakomliggande orsakar till psykisk ohälsa som 

kan identifieras hos studenterna är att de oftast jämför sig med andra, och att de lägger ner 

oerhört mycket tid på studier så att privatlivet bortprioriteras. Människan är fullt kapabel till 

att hantera stress och det kan ibland ha en positiv effekt men återhämtningen är av avgörande 

betydelse för att individen skall fungera hälsosamt.  

 

Antalet studenter som lider av psykisk ohälsa har enligt respondenten ökat. Generellt sätt så 

ökar psykisk ohälsa även bland resten av befolkningen och det är något som borde tas på 

allvar. Det är många faktorer som spelar in när en analys av orsaken skall studeras.  

Samhället vi lever i har en stor betydelse, främst hur individen tar sig an samhället.  

Människan och det nya samhället är på något sett inte helt överens än. Människan lever helt 

enkelt inte det liv den vill leva. Individen har inte lyckats hitta balansen i modellen om 

psykisk ohälsa, krav och resurser.  

 

Individen upplever konstanta störningsmoment från yttre faktorer. Hur individen behöver vara 

för att uppfattas som en bra, fin och stark människa. Individen upplever idag en konstant press 

till att göra flera saker för att antingen vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt. Är detta 

inte överens med ideal jaget kan problem som psykisk ohälsa uppstå.  

 

Även fight – flight responsen har en stor effekt. Ur ett evolutionärt perspektiv så användes 

fight – flight responsen för att skydda sig mot rovdjur och andra stammar, när faran var över 

kunde individen slappna av. Idag är skillnaden att det som väcker rädsla och oro handlar 

främst om hur vi tänker och agerar gentemot olika stimuli. Hjärnan slutar ju aldrig att 

producera tankar och det är främst dessa aspekter som framkallar stress och oro. Att fokusera 

på de aspekterna skulle kunna ge ett bredare perspektiv på problemområdet. Det är viktigt att 

individen lär sig att leva i det nya samhället, främst att kunna utnyttja de aktuella resurserna 

som finns. 

 

Respondentens lösningsförslag kring psykisk ohälsa.  

 

Det finns mycket som samhället i stort kan göra för att försöka eliminera problemet om 

psykisk ohälsa men det finns även mycket som individen själv kan tänka på.  

Det är viktigt att konstatera hur personen tar hand om sig själv på bästa sätt och ta reda på vad 

det är som skapar denna känsla av stress eller ångest. Alla människor fungerar på olika sätt 

och hanterar problem på olika sätt och det är därför viktigt att avgöra hur du fungerar som 

individ.  
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Självutveckling är en viktig del i ämnet, att personen lär sig att förhålla sig till stress, att lära 

sig hantera den så att den inte växer till den grad att individen tappar kontrollen. På 

studenthälsan jobbar de mycket förebyggande i form av föreläsningar kring ämnet för att 

normalisera det och få personerna att inse att alla kan drabbas av detta. Det är även viktigt att 

fokusera på det faktiska problemet som leder till psykisk ohälsa bland studenterna, alltså 

studierna. I det fallet är det viktigt att jobba med studenternas studieteknik, eftersom bra 

studieteknik kan medföra en känsla av kontroll och bättre förutsättningar för att lyckas.   

Utöver det ovanstående nämner respondenten att det inte upplevs finnas någon könsskillnad i 

antalet studenter som söker sig till studenthälsan på grund av psykisk ohälsa.  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion  
 

Psykisk ohälsa har tredubblats sedan 2000 – talet. Denna form av psykisk ohälsa ter sig oftast 

i form av stress, ångest eller depression (Socialstyrelsen 2013). Detta bekräftades av kuratorn 

på studenthälsan på Luleå Tekniska Universitet där hon lyfter problematiken och syftar på att 

de flesta studenter hon träffar som lider av någon form av psykisk ohälsa oftast ter sig i form 

av stress, ångest eller depression. Den genomförda enkätundersökningen visade att studenter i 

stort relaterar mer till stress och ångest i jämförelse med psykisk ohälsa. Av detta kan 

tolkningen göras att studenter inte inser att den upplevda stressen eller ångesten är en del av 

den psykiska ohälsan. Detta kan även bekräftas i enkätundersökningen där det tydligt framgår 

att (89%) anser att de lider av stress eller ångest till skillnad från de (47%) som upplever 

psykisk ohälsa. Stress behöver inte vara sammankopplat med psykisk ohälsa, men om den 

pågår under en längre period och sänker personens prestation och leder till dåligt mående kan 

det vara väldigt nära sammankopplat med psykisk ohälsa.   

 

Den grupp som lider av psykisk ohälsa till högsta grad består av studenter påvisar rapporten 

från socialstyrelsen 2017 och folkhälsomyndigheten 2018. De redovisade 

enkätundersökningarna visar på att (89%) av de utfrågade studenterna upplever känslor som 

stress och ångest på grund av studierna.  

 

Winzer R, Lindblad F, Sorjonen K bekräftar även att psykisk ohälsa är mer utbrett bland 

studenter i jämförelse med yrkesverksamma i samma ålder.  Denna teori bekräftas även av 

folkhälsomyndigheten 2018 som syftar på att studenter löper större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa på grund av den aktuella omställningen, det akademiska kravet det ekonomiska 

tillståndet samt flyttningen från det säkra och trygga i sin egna hemstad.  

 

Ullrika Hallberg berättar i sin bok ``Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende och 

självmordstankar´´ att en grundläggande orsak till den psykiska ohälsans ökning bland 

ungdomar främst beror på den strukturförändring som sker i samhället. Att individen inte har 

kunnat anpassa sig fullt ut till det nya levnadssättet och upplever fortfarande svårigheter. 

Detta bekräftades även under intervjun med kuratorn där individens sätt att ta sig an det nya 

samhället diskuterades. Det är av stor vikt att individen hittar en balans mellan sig själv och 

det nya samhället.  

 

Ullrika Hallberg lyfter även frågan om hur sociala medier och internet har påverkat ungdomen 

på ett negativt sätt. Här lyfts frågan om det onåbara kravet om ett framgångsrikt liv och den 

extrema utseendefixeringen. Detta kan resultera i låg självkänsla och att personen i fråga 

väljer att dra sig tillbaka. För att kunna hantera detta problemet påpekar Ulrika Hallberg att 

kunskapsnivån inom ämnet bör öka och att frågan om medmänskliga normer bör 

uppmärksammas mer. Även kuratorn på Luleå Tekniska Universitet lyfter frågan om 

självutveckling och lära sig hantera stimuli utifrån på ett bättre sätt.  

 

Anledningen till varför så få studenter väljer att vända sig till antingen studenthälsan eller 

annan professionell hjälp är på grund av den rådande stigmatiseringen kring ämnet 

(Folkhälsomyndigheten 2019). Detta bekräftas i intervjun med kuratorn som påpekar att 

många fler studenter skulle kunna vända sig till studenthälsan, och att många vänder sig till 

studenthälsan när känslan av stress och ångest redan övergått till depression och individen 

känner att de verkligen inte kan hantera problemet på egen hand längre.  Detta styrks även 
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genom den genomförda enkätundersökningen där (0%) svarade att dem vänder sig till 

antingen studenthälsan eller annan professionell hjälp när känslan av stress och ångest 

uppstår.    

 
Metoddiskussion  

 

Litteratur. 

 
Ämnet psykisk ohälsa är väldigt omtalat och det är möjligt att hitta flertals väldigt bra 

vetenskapliga artiklar på internet. Både socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har skrivit 

artiklar om ämnet som är väldigt givande. Det är även av stor betydelse för studien att 

majoriteten av de vetenskapliga artiklarna och publikationer från olika myndigheter är skrivna 

under senare år.  När det kommer till litteratur i bokform kring ämnet så var inte utbudet lika 

brett. Det mesta av litteraturen kring ämnet fokuserar antingen på depression eller ångest 

bland befolkningen i sig, eftersom denna studie siktade in sig på specifikt studenter så 

begränsades utbudet.  

 

Intervju. 

 

För att få en övergripande bild av ämnet så intervjuades en kurator på studenthälsan då 

respondentens erfarenhet och kunskaper inom ämnet ansågs avgörande. 

För att få en mer övergripande insyn av hur professionella ser på frågan om psykisk ohälsa 

bland studenter skulle fler intervjuer med andra kuratorer eller personal i studenthälsan på 

andra universitet kunna intervjuas. Detta för att jämföra upplevelser, iakttagelser och tankar 

kring frågan om psykisk ohälsa bland studenter.  

 

Enkätundersökning. 

 

Enkätundersökningen som genomfördes skickades totalt ut till 40 personer, varav 36 av dem 

valde att besvara enkäten. 20 av de studenterna tillhörde Luleå tekniska Universitet och resten 

fördelat bland andra universitet i landet. Syftet med detta var att erhålla ett bredare perspektiv 

kring psykisk ohälsa eftersom den geografiska miljön kan påverka individens upplevelse av 

stress.  För att enkätundersökningen skulle vara mer givande borde fler utvecklade 

svarsalternativ finnas tillgängliga. De befintliga svarsalternativen bestod av det som ansågs 

vara mest relevanta.  
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Slutsats 
 

1. Har du någonsin under din studieperiod upplevt psykisk ohälsa? 

Det visade sig att studenterna som deltog i enkätundersökningen har upplevt ångest och stress. 

Men många studenter drar inte kopplingen om att även ångest och stress kan användas 

synonymt som psykisk ohälsa och att denna känsla av stress och ångest enkelt kan utvecklas 

till en form av depression. 

 

2. Vilka är de upplevda orsakerna till den psykiska ohälsan bland studenter? 

Enkätundersökningen som genomfördes påvisar att den upplevda psykiska ohälsan grundar 

sig i studierelaterade aspekter. Den andra mest vanliga upplevda orsaken till den psykiska 

ohälsan grundar sig i tidsaspekten.  

 

3. Hur hanterar studenter en upplevd psykisk ohälsa?  

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen anger att de hanterar den upplevda 

stressen på egen hand genom, träning, meditation, umgås med vänner och andra sorts sociala 

aktiviteter. Den näst största gruppen består av individer som väljer att göra ingenting och 

hoppas på att känslan av stress eller ångest skall gå över av sig själv. 

Den tredje största gruppen utgörs av de som väljer att vända sig till närstående för stöd.  

 

Vidare framkom det i enkätundersökningen att ingen väljer att vända sig till professionell 

hjälp.  
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Bilaga 1  
Utskickad enkät där respondenter har kunnat kryssa i ett av alternativen på respektive fråga.  

 

Psykisk ohälsa bland studenter 

 

1. Kön 

o Man 

o Kvinna  

o Annat 

 

2. Ålder 

o 18-23 

o 24-28 

o 28+ 

 

3. Vilken årskurs studerar du? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

4. Har du någonsin upplevt psykisk ohälsa på grund av dina studier?  

o Ja 

o Nej  

 

5. Har du någonsin under din studietid upplevt känslan av stress eller ångest?  

o Ja 

o Nej 

 

6. Om du svar på fråga 4 var ja, vad tror du var den orsakande faktorn?  

o Studier 

o Hemlängtan 

o Relationer 

o Tidsbrist 

o Ekonomiska förhållanden  

o Svårt att anpassa sig till en ny miljö  

o Boendeförhållanden  

o Annat  
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7. Om ditt svar på fråga 5 var ja, vad tror du var den orsakande faktorn?  

o Studier 

o Hemlängtan 

o Relationer 

o Tidsbrist 

o Ekonomiska förhållanden 

o Svårt att anpassa sig till en ny miljö 

o Boendeförhållanden 

o Annat 

 

8. Hur länge brukar känslan av stress eller ångest bestå?  

o Några timmar 

o Några dagar 

o Några veckor 

o Några månader 

o Några år 

 

9. Vad gör du för att lättast återhämta dig när du känner ångest/stress eller någon form av 

psykisk ohälsa?  

o Vänder mig till nära och kära för städ (familj och vänner)  

o Vänder mig till professionella för stöd (psykolog eller personal på 

studenthälsan) 

o Jag gör inget, väntar på att det ska gå över av sig själv 

o Jag handskas med det på egen hand (meditation, träning, umgås mer med 

vänner, promenader etc)  

o Annat 
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Bilaga 2  
Frågor till kurator:  

 

1. Hur länge har du jobbat som kurator?  

 

2. Vad är din roll på studenthälsan?  

 

3. Upplever du att det är många studenter på LTU som lider av psykisk ohälsa? 

 

4. Upplever du att många studenter vågar vända sig till dig?  

 

5. De som har sökt hjälp hos dig, vilka faktorer har de angett som bakomliggande 

orsaker, främst till att de känner som de gör?  

 

6. Har det ökat antal studenter som söker hjälp för psykisk ohälsa?  

 

7. Om ja, vad tror du är anledningen till att det har ökat?  

 

8. Upplever du någon könsskillnad? 

 

9. Vad tror du skolan kan göra? Vad skulle ni kunna göra?  

 

 


