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Sammanfattning 
 

Psykisk ohälsa ökar bland unga i Sverige, en stor del av den populationen är studenter på 

högskolor och universitet. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om 

studenterna upplever psykisk ohälsa och om det finns genusskillnader inom psykisk 

ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter på Umeå universitet. Frågeställningarna 

som undersöks är om studenterna upplever psykisk ohälsa, isåfall hur, och om det finns 

skillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa mellan kvinnliga och manliga 

studenter. Datainsamlingen har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder, 

dels en intervju med en kurator på Studenthälsan vid Umeå universitet och dels en enkät 

som har lagts ut i Facebook-grupper till tre olika program på Umeå universitet. Det 

resultatet visar är bland annat att studenterna upplever en hög grad av 

prestationskrav/prestationsångest. Det finns skillnader i uttryck och hantering av psykisk 

ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter. Samhällets maskulinitetsnormer påverkar 

manliga studenter i hanteringen av sin psykiska ohälsa, de pratar inte med andra om hur de 

mår. De kvinnliga studenterna upplever mer stress och har högre prestationskrav på sig 

själva vilket kan förklara den höga grad stress de upplever. 
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1. Inledning 
 

Psykisk ohälsa drabbar 20 procent av alla unga i hela världen i åldern 14-24 år enligt 

Förenta nationerna (2014). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

(2015) skriver att psykisk ohälsa är en av de största folkhälsoproblemen vi har idag i både 

Sverige och i resten av världen. Den psykiska ohälsan har ökat stadigt bland unga 

människor i Sverige sedan 1990-talet. Detta är något som rapporter från Socialstyrelsen 

(2013a, 2013b) visar på, de visar även på att det är unga vuxna som grupp som den 

psykiska ohälsan har ökat mest hos under den här tiden. De senaste 20 åren har antalet 16–

24-åringar som besväras av oro, ängslan eller ångest tredubblats, varannan kvinna och var 

tredje man inom denna ålderskategori uppger dessa besvär (Lager, 2009). Socialstyrelsen 

(2013c) och Sveriges Kommuner och Landsting (2012) ser den psykiska ohälsan bland 

unga vuxna som oroväckande. Ett mönster man sett i andra rapporter, som 

Folkhälsorapporten i Skåne (2013) är att andelen kvinnliga och yngre studenter med hög 

grad av psykiatriska symtom är större än bland de manliga studenterna. 

Folkhälsomyndigheten (2014) har också gjort en studie där man kan se att den psykiska 

ohälsan ökar framförallt bland den yngre befolkningen och att en stor del av den 

populationen är studenter på högskolor och universitet. 

 

Att börja studera på universitetet kan innebära en stor förändring för unga vuxna. I en 

rapport från SOU (2006) påvisas att förändring är något som påverkar människor. En 

förändring kan upplevas som en påfrestning om det är något som medför något negativt 

eller ett hot om att bli något negativt. En sådan negativ förändring kan vara försämrad 

ekonomi. Om påfrestningen är akut leder detta till mentala reaktioner, vilket i sin tur gör 

att uppmärksamheten fokuseras på det aktuella problemet, det ökar den mentala 

beredskapen på att bemöta fara och gör att andra intryck hamnar i bakgrunden. Om 

personen inte kan bli av med påfrestningen under en längre tid kan förändringen kvarstå. 

Detta kan leda till att personen reagerar kraftigt på signaler som kan uppfattas som lätt 

hotande, personen blir irritabel och kan få svårt att koncentrera sig på nya uppgifter. Även 

sömnen kan bli störd och aptiten kan öka eller minska. I rapporten framkommer det även 

att det finns ökad risk för psykisk ohälsa i individualistiska och sekulariserade samhällen. 

I Sverige värderas individuellt välbefinnande och självförverkligande högt. Detta är något 

som kan anknytas till den prestationsångest och stress som studenter upplever på 

universitetet. 

 

Att den psykiska ohälsan har ökat bland unga leder till att fler unga blir allvarligt sjuka. 

Psykisk sjukdom i ungdomen leder i många fall till ett längre sjukdomsförlopp som får 

stora negativa konsekvenser, till exempel sämre möjligheter att etablera sig i samhället 

och i vuxenvärlden (Socialstyrelsen, 2013a). Detta är något som även den tidigare nämnda 

studien från FN (2014) visar på. De skriver att om man inte lyckas ta tag i problemet med 

ungas psykiska ohälsa kan konsekvenserna bli att ungdomar med psykisk ohälsa får 

ytterligare problem med sin ekonomiska framtid. Psykisk ohälsa bidrar till att unga vuxna 

får problem med att påbörja en utbildning, att klara utbildningen och att få kompetensen 

som behövs för att kunna få en anställning, vilket i sin tur ökar risken för framtida 

arbetslöshet. 
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Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om studenterna upplever psykisk 

ohälsa och om det finns genusskillnader inom psykisk ohälsa mellan kvinnliga och 

manliga studenter på Umeå universitet. 

 

Frågeställningar  

Upplever studenterna på Umeå universitet psykisk ohälsa, isåfall hur? Finns det några 

skillnader på hur kvinnliga och manliga studenter på Umeå universitet uttrycker psykisk 

ohälsa? Finns det några skillnader på hur kvinnliga och manliga studenter på Umeå 

universitet hanterar psykisk ohälsa? 

 

Centrala begrepp 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som används både för att beskriva lindriga psykiska 

problem som oro och nedstämdhet, men även för att beskriva mer allvarliga problem som 

uppfyller kriterierna för olika psykiatriska diagnoser (MUCF, 2015). Psykisk ohälsa som 

begrepp kan tolkas på olika sätt i olika studier och därför kan resultaten skilja sig åt 

beroende på hur forskaren i en studie definierat begreppet psykisk ohälsa. På grund av 

detta kan jämförelser mellan studier bli något komplicerat då detta måste hållas i åtanke. 

Psykisk ohälsa som begrepp används som det är beskrivet av MUCF (2015) i denna 

uppsats. 

 

Genus som begrepp introducerades i Sverige under 1980-talet som en översättning av det 

engelska ordet ”gender”. Genus användes som begrepp för att visa på̊ kulturella 

föreställningar om skillnader mellan könen (Hirdman, 2003). Med genus avses alltså̊ det 

socialt och kulturellt skapade könet. Utgångspunkten är att människor påverkas av, skapar 

samt återskapar normer och föreställningar kring vad det innebär att vara kvinna eller man 

(CSN, 2013). Ordet genus är ett mer inkluderande begrepp än ordet kön. Att använda 

ordet kön som en vetenskaplig term kan riskera att språkbruket snarare förstärker könets 

gammalmodiga betydelser och därmed också underordningen. Ett sätt att förklara hur våra 

föreställningar om kön skapas och upprätthålls är genom teorin om det så kallade 

genussystemet. Teorin går i korthet ut på̊ att det finns ett genussystem som grundar sig på̊ 

två̊ principer: segregering (att göra skillnad, att skapa olikhet) och hierarki (att rangordna, 

att överordna och underordna) (Hirdman, 2003). 

 

Normer är ett slags regler och självskrivna antaganden, vilka sällan uttalas. Det finns en 

hel uppsättning sådana normer, makt- och belöningssystem som driver kvinnor till att leva 

och uttrycka sig kvinnligt och män till att leva och uttrycka sig manligt. Normsystemet 

kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med tiden kommit att tas för 

givna och sanna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2013). 
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Ansvarsfördelning 

Vi har suttit och skrivit uppsatsen tillsammans mestadels av tiden. Det har således blivit 

en naturlig uppdelning av arbetet. Therése har sökt litteratur om psykisk ohälsa och därav 

skrivit den delen i kapitlet tidigare forskning, utformat de flesta tabellerna i resultatkapitlet 

samt skrivit om social ångest och genusskillnader i uttryck och hantering i analyskapitlet. 

Amanda har sökt litteratur om genus och normer och därav skrivit om det i kapitlet 

tidigare forskning, skrivit den största delen av metodkapitlet, intervjusammanfattningen i 

resultatkapitlet och om psykisk ohälsa och risk- och skyddsfaktorer i analyskapitlet. 

Ingresserna till de olika kapitlen har vi skrivit hälften var av. Diskussionen har vi skrivit 

tillsammans. Ansvarsfördelningen har varit jämn och vi har hjälpt varandra med alla delar 

av uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

Under tidigare forskning tar vi upp den forskning vi använt för att få fram frågor till vår 

enkät och intervju, stödja vårt resultat och vår analys. Forskningen är uppdelad i tre delar; 

psykisk ohälsa, genus och normer. Psykisk ohälsa handlar om olika former av psykisk 

ohälsa där den första delen är mer övergripande och handlar om bland annat stress, oro 

och nedstämdhet. De två underrubrikerna är mer ingående på två olika typer av ångest 

som har varit framträdande i vår studie, social ångest och prestationsångest. Genus handlar 

om hur konstruktionen av kön påverkar ungdomars psykiska ohälsa på olika sätt. Normer 

handlar om hur normer påverkar psykisk ohälsa, i dess uttryck och hantering.  

Psykisk ohälsa 

Det vanligaste upplevda hälsobesväret som studenter rapporterar är stress. I en studie 

gjord av CSN (2013) uppger sju av tio studenter att de ofta känner sig stressade. De ser 

även att skillnaden mellan könen är påtaglig då åtta av tio kvinnor säger att de ofta känner 

sig stressade medan det är sex av tio män som upplever denna stress. Bland de studenter 

som bedömer sin generella hälsosituation som bra eller mycket bra är det drygt 60 procent 

som rapporterar att de ofta känner sig stressade. En fjärdedel av studenterna i 

undersökningsgruppen uppger att de ofta upplever ängslan, oro eller ångest. Studenterna 

beskriver att en bra ekonomi är en förutsättning för att må bra, detta i och med att de då 

har råd att träna, att klara sig själva och få vara självständiga. Den ekonomiska situationen 

är något som kan skapa känslan av oro, ångest och stress. Studenthälsan vid Malmö 

högskola (2015) har gjort en undersökning som visar att en skyddsfaktor mot psykisk 

ohälsa är att ha en meningsfull fritid. Att ha en meningsfull fritid bidrar till att studenterna 

upplever att de klarar sina studier och minskar sannolikheten för psykisk ohälsa. 

 

Social ångest 

Social fobi, också kallat socialt ångestsyndrom, gör att personer som har problem med 

social ångest gärna undviker sociala situationer där de uppfattar att de kan bli kritiskt 

granskade eller värderade (Läkartidningen, 2011), trots att de ofta vet att rädslan är 

överdriven eller orimlig. Situationer som kan vara ångestskapande är att tala inför andra 

och att möta nya människor. Obehaget som de känt tidigare i sådana situationer leder ofta 

till att de börjar undvika nya potentiellt ångestskapande sociala situationer. För en del så 

uppstår rädslan och det undvikande beteendet endast vid vissa sociala situationer och för 

andra så är det en generell känsla för sociala sammanhang. Social fobi uppstår vanligen i 

tonåren eller i tidig vuxen ålder och är något vanligare hos kvinnor än män. Det 

undvikande sociala beteendet bidrar även till att personerna undviker att söka vård och kan 

därför även leda till att de går odiagnostiserade och obehandlade. Studier och yrkeskarriär 

kan bli lidande då social fobi kan vara ett starkt funktionshinder. Det är vanligt att 

personer med social fobi även har annan ångestproblematik och depression, vilket också 

kan göra att de undviker att söka vård. Självmedicinering med alkohol för att lindra den 

ångest som de sociala situationerna potentiellt kan ge dem är relativt vanligt. 
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Personer med social fobi vänder ofta uppmärksamheten inåt mot sig själva i sociala 

sammanhang, detta kallas för självfokuserad uppmärksamhet. Detta leder till flera 

negativa konsekvenser som att personen upptäcker ångestsymtom som annars hade kunnat 

passerat obemärkt, de kan sedan upptäcka fler symtom och allt blir en ond cirkel som 

skapar mer ångest och större självfokusering. De använder då ångestkänslan som en 

indikator för hur det går i den sociala situationen istället för att bedöma hur det faktiskt går 

(Läkartidningen, 2011). 

 

Den sociala fobin kan leda till att man får ett bristande socialt beteende och fungerar 

sämre i sociala situationer. Är man ständigt upptagen med att utvärdera sig själv och 

undviker ögonkontakt så kan man uppfattas av andra som kylig eller avståndstagande. 

Detta kan göra att man får ett mindre välkomnande bemötande av andra och på så sätt 

även besannar och förstärker de rädslor man har inför social interaktion, vilket leder en 

negativ cirkel där problemen man har består (Läkartidningen, 2011).  

 

Prestationsångest 

Prestationsångest innebär rädsla för att misslyckas eller rädsla för inte lyckas leva upp till 

sina egna eller andras förväntningar (Barn- och ungdomspsykiatrin, 2015). Det enskilda 

självförverkligandet och prestationen är en stark drivkraft för många människor i dagens 

moderna samhälle. Detta leder till större krav på människor att få socialt erkännande 

genom prestationer (Blom, 2011). 

Genus 

Kön har visat sig vara en viktig markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller sig till 

sin psykiska ohälsa. I en av studie av MUCF (2015) understryker flera forskare hur 

konstruktioner av kön påverkar individers sätt att uttrycka och hantera psykisk ohälsa. De 

generella mönstren är att konstruktioner av femininitet bidrar till att kvinnor 

uppmärksammar och beskriver sin ohälsa, medan konstruktioner av maskulinitet hindrar 

män från att uttrycka sig om psykisk ohälsa i offentliga rum och från att söka hjälp. 

Kvinnor och män har olika sätt att kommunicera problem, vilket även kan leda till ett 

större mörkertal kring mäns psykiska ohälsa (MUCF, 2015). 

 

Uttryck för psykisk ohälsa är i stor utsträckning genuskodade, vilket bland annat innebär 

att mäns psykiska ohälsa i större utsträckning tar sig uttryck genom aggressivitet, 

utåtagerande beteende och missbruk av droger och alkohol. Dessa uttryck har dock lett till 

underdiagnostisering av mäns psykiska ohälsa då de förbisetts som symtom för depression 

(SOU 2014:6). 

Normer 

Ungas psykiska ohälsa samspelar med normer, detta är något som MUCF (2015) har 

uppmärksammat. Normer är styrande utifrån vad som anses rätt och riktigt i förhållande 

till rådande värderingar, ideal och samhällstrender. Normer och normativitet fungerar 

därför som sociala regelsystem, och styr vilka egenskaper och handlingar som anses som 

”normala” och ger social status i en given kontext. Normerna synliggörs bäst när någon 

bryter mot dem. Relationen mellan vad som uppfattas som normalt och vad som uppfattas 
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som onormalt är något som därför ständigt förändras. För män kan normerande 

maskulinitetsideal begränsa deras möjligheter och strategier för att hantera psykisk ohälsa. 

Maskulinitetsnormer kan försvåra för män att våga söka hjälp när de inte mår bra psykiskt, 

men det kan också̊ handla om att män inte får ett bemötande som ger dem möjlighet att be 

om eller ta emot stöd (MUCF, 2015). 

 

Psykisk ohälsa i dess olika uttryck upplevs ofta som skamligt för den drabbade individen. 

Skamkänslan är sammankopplad med att avvika från det som upplevs som normalt. Det 

kan till exempel handla om föreställningar hos individen själv, att inte prestera (fysiskt 

eller kunskapsmässigt), att inte fixa sociala spelregler eller att avvika utseendemässigt, 

som kan ligga bakom känslan av ångest eller nedstämdhet (MUCF, 2015). Näslund (2014) 

skriver i sin kandidatuppsats att påverkan från samhället är synlig i de ungas berättelser, 

vilket bland annat är märkbart i beskrivningar av ideal som negativt påverkar psykisk 

hälsa. Samhällets syn på̊ psykisk ohälsa förmedlat genom normer och tabu beskrivs även 

försvåra upplevelsen av att må̊ psykiskt dåligt och skapa hinder för hjälpsökande. 

 

Utifrån ett antal studier om könsrollers kulturella och sociala karaktär påvisas att män 

främst använder alkohol, hobbyer och sport som ett sätt att ta sig igenom påfrestningar, 

medan kvinnor istället vänder sig till andra människor och söker hjälp (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Normer för hur man förväntas förhålla sig till respektive könsroll 

skapar ett utåtagerande beteende för unga män med depression, då föreställningarna kring 

hur de förväntas vara som män gör att de agerar utåt och skyller sitt mående på yttre 

faktorer. Även en rapport från MUCF (2015) bekräftar liknande resultat där unga kvinnor 

är mer benägna att söka stöd, främst i form av professionell hjälp, än vad unga män är. I 

rapporten diskuteras könsskillnader inom psykisk ohälsa där man menar att normer och 

maskulinitetsideal begränsar unga mäns möjligheter och strategier för att hantera psykisk 

ohälsa, vilket kan resultera i ett mörkertal av antalet unga män som lider av psykisk 

ohälsa. 
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3. Metod 
 

Vi är båda intresserade av ämnet psykisk ohälsa. Genom utbildningens gång har det vuxit 

fram en idé om att det var psykisk ohälsa vi ville skriva om i vårt examensarbete. Psykisk 

ohälsa är ett ämne som länge har varit tabubelagt och ingenting man har pratat högt om 

men det håller på att förändras. Vi vill att det ska fortsätta i den riktningen så att fler 

personer vågar prata om hur de mår. I detta kapitel kommer vi att presentera studiens 

metodval, urval, tillvägagångssätt vid datainsamling genom en enkätundersökning och 

intervju, litteratursökning, analysmetod, trovärdighet och generaliserbarhet samt etiska 

överväganden.  

 

Metodval 

För att undersöka detta ämne har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Vi har gjort en intervju med en kurator på Studenthälsan vid Umeå universitet 

och lagt ut en länk till vår enkät via olika Facebookgrupper för tre olika program på Umeå 

universitet. Att vi valde enkät som metod för vår datainsamling motiveras av att psykisk 

ohälsa fortfarande är ett ämne som i viss mån är tabubelagt och det upplevs av många som 

jobbigt att prata om. Vi tog med vissa öppna frågor i vår enkät för att få ut så mycket som 

möjligt av svaren. 

 

Urval 

Universitetet är den arena vi befinner oss på vilket gjorde det naturligt för oss att 

undersöka psykisk ohälsa bland studenterna på Umeå universitet. Vi ville undersöka 

ämnet ur ett genusperspektiv och därigenom undersöka den föreställning vi hade om att 

psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan könen i både uttryck och hantering. 

 

För att underlätta att få svar på våra frågeställningar så har vi gjort ett målstyrt urval för att 

få relevanta deltagare till vår studie (Bryman, 2011). Vi valde ut tre olika program på 

Umeå universitet till vår enkät i ett försök att få så jämn könsfördelning som möjligt 

eftersom vi har ett genusperspektiv på vår studie. Hade vi gjort ett slumpmässigt urval 

hade detta kunnat påverka könsfördelningen i studien till det sämre. Vi gjorde även en 

intervju med en kurator på Studenthälsan för att jämföra vad studenterna själva uttryckt 

om sin upplevda psykiska hälsa i enkäterna och vad kuratorn på Studenthälsan upplever 

att studenterna uttrycker. Vi gick till Studenthälsan på deras drop in-tid och bokade ett 

möte med den kurator som fanns tillgänglig. 

 

Enkäterna riktades till tre olika program - Socionomprogrammet, Ämneslärarprogrammet 

och Civilingenjörsprogrammet. För att få kontakt med studenterna på 

Socionomprogrammet gjorde vi ett tillfällighetsurval genom att göra ett inlägg med en 

länk till enkäten i Facebookgruppen “Alla socionomer vid Umeå universitet” och för att nå 

ut till studenterna på Ämneslärarprogrammet och Civilingenjörsprogrammet tog vi 

kontakt med styrelsen på deras kårer och kårföreningar som sedan gjorde på samma sätt i 

deras Facebookgrupper. Vi förutsätter att alla studenter är med i dessa Facebookgrupper, 

då Internet är den strategi som används idag för att nå ut med information. Tanken bakom 

vårt urval var att vi ville försöka få en så jämn könsfördelning som möjligt. Eftersom vi 
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själva är Socionomstudenter vet vi att Socionomprogrammet är kvinnodominerat, vi 

förutsatte att Ämneslärarprogrammet har en relativt jämn könsfördelning och att 

Civilingenjörsprogrammet är mansdominerat. Vi pratade med studenter från de olika 

programmen som bekräftade våra antaganden. Det blev på så sätt även ett 

tillfällighetsurval då deltagarnas tillgänglighet påverkade om de kunde svara på enkäten 

eller ej (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Enkät 

Vi har lagt upp en enkät som studenter på Umeå universitet har fått tillfälle att svara på 

gällande deras självupplevda hälsa och normer de upplever finns kring psykisk ohälsa. Att 

mäta självupplevd hälsa är ett viktigt och tillförlitligt mått som rekommenderas av bland 

annat World Health Organization (CSN, 2011). 

 

Enkäten utformades i Google formulär och bestod av 20 frågor, vissa frågor var slutna och 

vissa var öppna. De öppna frågorna lämnade utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar 

(Bryman, 2011). Studenthälsan vid Malmö högskola (2015) hade gjort en 

enkätundersökning om bland annat psykisk ohälsa, stress och alkoholvanor, några av 

frågorna lånade vi utan att ändra på dem medans andra har använts som inspiration till vad 

vi kunde ställa för andra frågor. Vi utförde pilottest på vår enkät i två omgångar på flera 

personer som hörde till någon del av målpopulationen, andra gången var för att se om de 

upplevde att den blev tydligare efter vi redigerat den efter deras synpunkter från första 

omgången. Vi efterfrågade i enkäten om det var någon som var intresserad av att ställa 

upp på en frivillig intervju, det var dock ingen student som hörde av sig om det. 

 

Bortfall 

Även om vi tycker att vi har fått ett stort antal respondenter är det inte så många sett till 

hur många studenter som studerar de programmen som vi inriktat oss på i vårt urval. Sidan 

“Alla socionomer vid Umeå universitet” har 630 medlemmar, 36 socionomstudenter har 

svarat på vår enkät. 365 studenter från ämneslärarprogrammet följer sidan “Hectos 

kårförening” på Facebook, varav 51 ämneslärarstudenter har svarat på vår enkät. “NTK” 

har 1815 följare på sin Facebooksida, hur många av dessa som går 

Civilingenjörsprogrammet vet vi dock inte, men 46 studenter från 

Civilingenjörsprogrammet har svarat på vår enkät. Idag belastas människor av enkäter att 

fylla i, med detta i åtanke är vårt bortfall godtagbart. 

 

Intervju 

Vi gjorde en semistrukturerad intervju med en kurator på Studenthälsan vid Umeå 

universitet. Vi utgick från en intervjuguide med teman och frågeställningar. 

Intervjuguiden gav oss utrymme att flexibelt kunna frångå vissa av våra frågeställningar, 

ändra ordning och ställa följdfrågor vilket lämnade utrymme för vår intervjuperson att 

utveckla sina svar (Bryman, 2011). 

 

Intervjuguiden utformades med tre olika teman och ett antal frågeställningar under 

respektive tema; “Studenthälsan som verksamhet och deras metoder”, “Samtalsämnen och 

problemområden” och “Könsskillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa”. Syftet 
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med det första temat var att få en bild av Studenthälsan som verksamhet, vilka metoder de 

arbetar med, avgränsningar och samarbete med andra instanser. Det andra temats syfte var 

att få en bild av studenternas “problem”, anledningen till att de söker sig till Studenthälsan 

och vilka ämnen som är mest återkommande. Syftet med det tredje temat var att i 

samklang med vår studie få in ett genusperspektiv, vilket var vad vår intervjuperson 

upplever skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga studenter på Umeå universitet 

gällande uttryck och hantering av psykisk ohälsa. Alla frågor visade sig inte vara tydliga 

vilket ledde till att vi fick utveckla våra frågor, likaså ställde vi följdfrågor och 

återberättade för att bekräfta att vi hade förstått vår intervjuperson rätt. 

 

Litteratursökning 

Vi har sökt artiklar och litteratur via databaserna Google Scholar och socINDEX. 

Sökorden som vi har använt oss av har varit på svenska, vi insåg tidigt att vi fick fram de 

mest relevanta artiklarna för vår undersökning när vi använde oss av svenska sökord. Vi 

ville även avgränsa oss till Sverige, alternativt Skandinavien. Ord som psykisk ohälsa, 

studenter, genus, normer, stigmatisering, universitet, prestationsångest och social ångest är 

de ord som har gett oss mest resultat under litteratursökningen. Flera av artiklarna som vi 

använt oss av har vi funnit genom andra författares val av litteratur. 

 

Analysmetod 

Vi spelade in intervjun och transkriberade halva intervjun var med kuratorn på 

Studenthälsan och skrev sedan en sammanfattning av resultatet. Vi laddade ner 

enkätsvaren från Google formulär och sedan använde vi oss av Excel för att analysera 

enkätsvaren med hjälp av diagram och sammanfattningar från resultaten vi fick fram 

genom filtreringar. Eftersom endast en respondent identifierade sig som annan i enkäten så 

har vi valt att inte ta med den kategorin när vi gjort våra jämförelsediagram då det skulle 

vara alldeles för utpekande. Vi har gjort en innehållsanalys på vissa av enkätens öppna 

frågor. I de öppna svaren har vi sökt efter meningsbärande enheter, dessa har vi kodat till 

ett antal kategorier genom att färgmarkera dem beroende på vilken kategori de passade in 

i, vissa svar kunde falla in under mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Vi har utformat resultatkapitlet genom att tematisera resultatet från enkätundersökningen. 

Detta har vi gjort genom att sammanföra olika delar av resultatet som har något 

gemensamt och sedan ge dessa teman namn som beskriver dess innehåll. 

 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Trovärdigheten i vår enkätundersökning kan styrkas genom att den kvantitativa 

forskningen till skillnad från den kvalitativa är mer objektiv på så sätt att resultatet inte går 

att styra eller manipulera. Alla steg under arbetets gång är noga redovisade och 

motiverade vilket skapar transparens (Bryman, 2011). Även de öppna svaren som är av 

mer kvalitativ karaktär har vi presenterat steg för steg hur vi har gått tillväga. Enkäter är 

enligt Bryman (2011) ett bra mätinstrument och anses bidra till en högre grad av 

objektivitet och mindre påverkan från forskaren på utfallet. Resultatet från vår 

enkätundersökning är inte generaliserbart på grund av att vi har gjort ett tillfällighetsurval 
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som är ett icke-sannolikhetsurval och innebär att man väljer deltagare utifrån dess 

tillgänglighet att svara på enkäten (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Vi har gjort en respondentvalidering genom att skicka intervjusammanfattningen till vår 

intervjuperson på Studenthälsan som har bekräftat att det som vi beskrivit från intervjun i 

vår uppsats stämmer och är riktigt (Bryman, 2011). 

 

Etiska överväganden 

Vi har förhållit oss till de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002); informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att ge tydlig 

information till de deltagande personerna. Detta har vi gjort genom att vi har informerat 

om uppsatsens syfte, sekretess och anonymitet, att informationen vi samlar in kommer att 

användas till vår kandidatuppsats och att samtycke lämnas vid deltagande. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet där deltagarnas anonymitet är av extra vikt tog vi bort “annan” från 

resultatdelarna där vi gjorde en könsjämförelse. Gällande intervjun med Studenthälsan har 

vi använt oss av begreppet intervjuperson för att undvika möjlig identifikation och 

informerat om att hen har rätt att avbryta sin medverkan om hen vill. Vi lät vår 

intervjuperson läsa igenom det vi använt oss av från intervjun och bekräfta att vi har 

uppfattat allting rätt. 
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4. Resultat 
 

Vi fick in sammanlagt 133 svar på vår enkätundersökning. Endast två av samtliga frågor 

var frivilliga att svara på och resten var obligatoriska som de var tvungna att svara på för 

att kunna lämna in enkäten. Under de teman där de två frivilliga frågorna tillhör finns 

antalet svar.  
 

Resultatet börjar med en beskrivning av populationen och är sedan indelat i fem teman: 

Psykisk ohälsa och dess uttryck, Studierelaterade aspekter, Hantering av psykisk ohälsa, 

Risk- och skyddsfaktorer och Normer. Psykisk ohälsa visar hur studenterna skattar sin 

psykiska hälsa och hur psykisk ohälsa uttrycker sig på olika sätt för dem. Studierelaterade 

aspekter visar vad studenterna upplever är påfrestande och på vilket sätt det har varit 

påfrestande, studierelaterade aspekter visar även i vilken utsträckning studenterna 

upplever stress och prestationsångest samt vad som ligger bakom dessa uttryck. Hantering 

av psykisk ohälsa visar om och hur studenterna självmedicinerar, var de söker sig för att få 

stöd och om de känner till Studenthälsan. Risk- och skyddsfaktorer visar hur studenternas 

om studenterna känner att de har stöd i sitt sociala nätverk, hur meningsfull deras fritid är 

och hur nöjda de är med sitt sociala liv. Dessa är tre risk- och skyddsfaktorer för psykisk 

ohälsa. Normer visar hur studenterna tror att normerna ser ut för olika aspekter inom 

psykisk ohälsa. I slutet av resultatkapitlet presenterar vi en sammanfattning av det som 

framkom under vår intervju med kuratorn på Studenthälsan. 

 

Beskrivning av population 

Trots våra försök att få en jämn könsfördelning var majoriteten av respondenterna 

kvinnor, dubbelt så många kvinnor som män svarade på enkäten. Genomsnittsåldern bland 

respondenterna är 23 år. Åldersspannet sträcker sig mellan 18-34 år. De flesta är mellan 

19-25 år. Det blev en relativt jämn fördelning mellan de olika programmen. En stor del av 

respondenterna befinner sig i början av sin utbildning.   

 

 
Diagram 1.  
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Diagram 2.  

 

Diagram 3.  

 
Diagram 4.  
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Psykisk ohälsa och dess uttryck  
Respondenternas skattning av deras psykiska hälsa varierar mycket. I genomsnitt är det 

relativt jämnt mellan hur kvinnorna och männen skattar sin psykiska hälsa. Bland 

kvinnorna och männen hade 7 procent upplevt samtliga symtom som diagram 6 visar. Det 

område som har störst negativ påverkan på grund av psykisk ohälsa bland respondenterna 

är studierna, därefter påverkas sömnen och kosten mest, vilka är två grundläggande behov 

för att må bra. Utifrån diagram 8 kan man se att sömnen varierar. Fler kvinnor har sovit 

mycket dåligt, men även mycket bra. Männen skattar sin sömn som medelbra. Utifrån 

diagram 9 kan man se att kvinnorna upplever att de har mer kontroll över sina liv än vad 

männen upplever.  

 
Diagram 5. 

 
Diagram 6. 
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Diagram 7. 

 
Diagram 8. 

 
Diagram 9. 

  



 

18 

 

Studierelaterade aspekter  

Respondenterna har känt en relativt hög prestationsångest och i genomsnitt kan man se att 

kvinnorna upplever mer prestationsångest än vad männen gör. Även när det kommer till 

stress kan vi se att respondenterna upplever en ganska hög stressnivå, även här är 

kvinnornas genomsnitt högre än vad männens är. 

 

Det som anses vara mest påfrestande bland respondenterna är överlägset tentor. Vi frågade 

även på vilket sätt det har varit påfrestande. De två vanligaste svaren bland respondenterna 

är att prestation (29) och stress (22) är de största faktorerna bakom påfrestningen. Andra 

återkommande svar är det sociala (16), oklarheter och otydligheter i studierna (10), att det 

kan vara svårt att träffa nya människor eller att redovisningarna är svåra på grund av att 

man har social fobi, och grupparbeten (6). Gällande grupparbeten kan det handla om att 

man har en dålig arbetsfördelning i gruppen eller att man inte kan komma överens. 

 

Utifrån den öppna frågan om vad som gör studenterna stressade (sedan de började på 

universitetet) har vi kodat svaren i meningsbärande enheter till kategorier. Det var 115 

respondenter som svarade på denna fråga. De två överlägset vanligaste svaren handlade 

om tentor (25) och om prestationskrav/prestationsångest (20). De andra svaren handlade 

om att skapa en bra balans mellan studier, fritid och relationer (7), ekonomisk stress (4) 

och sociala svårigheter (3). 

 

Citat om prestationskrav/prestationsångest: 

 Att inte lyckas prestera så bra som jag vill  

 Mina krav på mig själv 

 Känsla av att inte prestera tillräckligt bra 

 

Citat om att skapa en bra balans mellan studier och fritid: 

 Att hinna med att göra allt jag vill göra både i och utanför skolan 

 

Citat om ekonomisk stress: 

 Att klara tentorna för att få CSN 

 

Citat om sociala svårigheter: 

 Muntliga presentationer är värst, att behöva prata inför grupp 
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Diagram 10. 

 
Diagram 11. 

 
Diagram 12. 
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Diagram 13. 

 
Diagram 14. 

 

Hantering av psykisk ohälsa 
Vetskapen om vad Studenthälsan är och vad de erbjuder var blandad. Det vanligaste sättet 

att hantera sin psykiska ohälsa bland kvinnor är att vända sig till sina vänner. Det 

vanligaste bland män är att vända sig till sin familj. Trots att det inte är särskilt stora 

skillnader kan man se att fler män väljer att inte söka hjälp eller att hålla det inom 

familjen. Vi har kartlagt hur studenternas alkoholvanor ser ut och om de självmedicinerar. 

Det vanligaste bland respondenterna är att dricka alkohol 2-4 gånger/månaden. Det var 15 

respondenter som svarade att de självmedicinerar, bland dem är det flest män som 

använder både alkohol och annan drog som självmedicinering. 7 procent av kvinnorna 

använder dock enbart alkohol som självmedicinering. Samtliga som svarat att de 

självmedicinerar på något sätt svarade även på syftet bakom deras självmedicinering, det 

var för att: Dämpa stress (9), dämpa allmän ångest (9), dämpa ångest för sociala 

situationer (5) och för att sova (5). 
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Diagram 15. 

 
Diagram 16. 

 
Diagram 17. 
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Diagram 18. 

 

Risk- och skyddsfaktorer  

Socialt nätverk, socialt liv och meningsfull fritid är tre risk- och skyddsfaktorer för 

psykisk ohälsa. 60 procent av respondenterna känner att de har stöd i sitt sociala nätverk 

när de mår dåligt/har något som tynger dem. Cirka en tredjedel anser att de ibland har stöd 

i sitt sociala nätverk. Diagrammet visar att det är en relativt jämn fördelning mellan hur 

nöjda kvinnorna och männen är med sina sociala liv. Majoriteten av respondenterna 

skattar sin upplevelse av sina sociala liv som 5 eller högre. Majoriteten av respondenterna 

upplever att de ibland har en meningsfull fritid. De som anser att de har en meningsfull 

fritid är fler än de som känner att de inte har det. 

 

 
Diagram 19. 
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Diagram 20. 

 
Diagram 21. 

 

Normer 
Majoriteten av respondenterna tror att kvinnor upplever mer stress än män, i andra fall så 

trodde de att kvinnor och män upplever lika mycket stress, det var ingen som trodde att 

män upplever mer stress än kvinnor. Majoriteten av respondenterna tror att ingen mår 

psykiskt sämre än den andre, det alternativ som fick näst flest svar var att kvinnor mår 

sämre än män. De flesta tror att kvinnor pratar med sin familj/vänner/partner när de mår 

psykiskt dåligt, annars pratar de med någon professionell. De flesta tror att män inte pratar 

med någon när de mår psykiskt dåligt, annars pratar de med familj/vänner/partner eller 

självmedicinerar. Cirka hälften av respondenterna upplever att det ibland är tabubelagt att 

prata om sin psykiska ohälsa. 38 procent upplever att det är tabubelagt att prata om sin 

psykiska ohälsa. De flesta tror att det är mer tabubelagt för män att prata om sin psykiska 

ohälsa, endast 1 procent tror att det är mer tabubelagt för kvinnor.  
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Diagram 22. 

 
Diagram 23. 

 
Diagram 24. 
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Diagram 25. 

 
Diagram 26. 

 
Diagram 27. 
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Intervjusammanfattning 

Det här är en sammanfattning av intervjun vi gjorde med en kurator på Studenthälsan. Vi 

har sammanfattat det mest centrala resultatet från de tre teman vi hade i intervjuguiden. 

 

Studenthälsan som verksamhet och deras metoder 
Studenthälsan är ett komplement till sjukvården och arbetar främst med 

lösningsfokuserade samtal och Kognitiv beteendeterapi. De som arbetar på Studenthälsan 

på Umeå universitet är två socionomer, en fysioterapeut, tre sjuksköterskor och en 

hälsovetare. Samtliga erbjuder max 4–5 stödsamtal. Studenthälsan har även kurser och 

grupper, bland annat en våga tala-kurs och en Acceptance and Commitment Therapy-kurs 

som har syftet att förebygga stress. Studenthälsan arbetar förebyggande för att minska 

alkohol och droger hos studenter. Om studenten efter 4–5 stödsamtal vill ha fortsatt stöd, 

kan Studenthälsan hänvisa dem vidare till exempelvis Psykologmottagningen eller 

vårdcentralen. 

 

Samtalsämnen/problemområden 

Vi bad vår intervjuperson att identifiera risk- och skyddsfaktorer gällande psykisk ohälsa. 

De riskfaktorer hen kunde identifiera är att det finns en prestationskultur på vissa program, 

till exempel Psykologprogrammet, Läkarprogrammet, Juristprogrammet och 

Arkitektprogrammet. Denna prestationskultur bidrar till stress. Antalet studenter i 

förhållande till lärare är alldeles för många. Detta leder till att studenterna inte har 

möjlighet att be om hjälp och fråga om uppgifter och kompletteringar. I vissa klasser är 

det över 100 studenter vilket hen anser är för många. 

 

De skyddsfaktorer hen kunde identifiera är studentkårerna, som arbetar med 

utbildningsbevakning och att det finns policys på universitetet som arbetar mot 

diskriminering, trakasserier och alkohol. Prefekterna har ansvar för studiemiljön för 

studenter och lärare vilket också kan ses som en skyddsfaktor. Skyddsfaktorer på 

individnivå är att ha en meningsfull fritid, att ingå i ett sammanhang, att träna och att 

jobba med avspänning eller avslappning. Det sociala är också viktigt - att ha kul, att ha 

kompisar att umgås med och gärna även klasskompisar, har man bra kontakt med sina 

klasskompisar kan man fråga varandra om uppgifter och kommunicera med varandra om 

studierna. 

 

De vanligaste samtalsämnena är “gamla ryggsäckar”, sådant som man har tagit med sig 

från livet innan universitetet, stress, ångest, identitetsfrågor och relationsproblem. Ett 

annat ämne som ofta återkommer i samtalen är sociala svårigheter, att hitta sin plats i en 

ny klass och att våga tala inför grupp. 

 

Könsskillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa 

Vår intervjuperson anser att det är en relativt jämn könsfördelning bland de studenter som 

söker sig till Studenthälsan, hen uppskattar det till cirka 60 procent kvinnor och 40 procent 

män. Intervjupersonen upplever att det är fler kvinnor än män som känner sig stressade. 

Hen tror att en bakomliggande orsak till stress och psykisk ohälsa i stort är att unga har 

alldeles för höga krav och orealistiska förväntningar på sig själva. 
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5. Analys 

 

Analyskapitlet är indelat i fyra teman där vi hänvisar till olika delar av resultatet. Psykisk 

ohälsa förklarar det mest framträdande vi har sett i resultatet som nödvändigtvis inte 

behöver ha en koppling till genus. Det vi tar upp i denna del är psykisk ohälsa och social 

ångest. Genusskillnader i uttryck av psykisk ohälsa förklarar det resultat som framkommit 

om psykisk ohälsa kopplat till genus och hur den uttrycks bland kvinnliga och manliga 

studenter. Det som framkommit är skillnader i olika symtom som de visar, sömn och hur 

de upplever stress och prestation. Genusskillnader i hantering av psykisk ohälsa förklarar 

det som framkommit i resultatet om hur kvinnliga och manliga studenter hanterar sin 

psykiska ohälsa, skillnader som framkommit är i hur de söker hjälp och huruvida de 

självmedicinerar. Risk- och skyddsfaktorer presenterar vårt resultat i relation till tidigare 

forskning om faktorer som kan påverka psykisk ohälsa. 

 

Psykisk ohälsa 

De vanligaste samtalsämnena under kuratorns stödsamtal är identitetsfrågor, 

relationsproblem, stress och ångest (se Intervjusammanfattning). Det är många som 

upplever sociala svårigheter som ensamhet, att det är svårt att hitta sin plats samt social 

ångest inför till exempel muntliga presentationer eller seminarium (se Studierelaterade 

aspekter), vilka är två vanliga examinationsformer på universitetet. Det är många studenter 

som vill prata om identitetsfrågor, om vem man är som person och vad man ska göra med 

sitt liv (se Intervjusammanfattning). Orsakerna till stress är framförallt tentor. Något som 

också nämns i enkätens öppna svar är ekonomisk stress, att studenterna känner sig 

pressade att klara tentorna och andra examinerande moment i kurserna för att få rätt till 

CSN. Att få pengarna att räcka till kan vara en utmaning som student. Många studenter 

har även uttryckt att de har prestationsångest och höga krav på sig själva (se 

Studierelaterade aspekter). 

 

Förändringar är något som påverkar människor (SOU, 2006), universitetsstudier kan vara 

en sådan förändring. Det är många som flyttar från sina hemorter, kanske hemifrån för 

första gången, utöver det ska man även hitta sin plats i ett helt nytt sammanhang och 

komma in i universitetsstudierna, med tentor, seminarium och allt vad det innebär. Att 

hitta en bra balans mellan universitetsstudier, relationer och fritid är något en del studenter 

uttrycker är svårt (se Studierelaterade aspekter). 

 

Social ångest 

Flera uttrycker att de har ångest inför olika sociala situationer. Detta kan vara att träffa nya 

människor eller att behöva redovisa inför hela klassen, några få anger själva att 

anledningen bakom detta är att de har social fobi. Det finns de som uttryckt i de öppna 

svaren i enkäten att de har mått dåligt i minst en vecka innan redovisningar. Tentor är det 

som de flesta uttrycker har varit det mest påfrestande, men de resterande kategorierna som 

flest har angett efter det är grupparbeten, sociala situationer och redovisningar. Det är en 

relativt jämn fördelning av antalet personer som valt dessa kategorier, som är några av de 

situationer där man måste tala inför grupp och lära känna nya människor (se 

Studierelaterade aspekter). 
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Vissa uttrycker att de känner en press på att man ska visa upp sig själv som ständigt 

intressant och att verka glad (se Studierelaterade aspekter). Personer med social fobi riktar 

ofta uppmärksamheten inåt mot sig själva i sociala sammanhang. Självfokuserad 

uppmärksamhet, som detta kallas för, leder ofta till mer ångest i dessa situationer då 

personen är så fokuserad på hur man bör vara och vad de tror att andra uppfattar om dem. 

Om de har en föreställning om att man alltid ska vara glad och intressant så kan detta 

hämma personen i att lära känna nya människor då fokus ligger på att göra rätt, enligt de 

sociala regler som hen har satt för sig själv, istället för att fokusera på att lära känna en ny 

person (Läkartidningen, 2011). 

 

Genusskillnader i uttryck av psykisk ohälsa 

 

Symtom 

Fler kvinnor än män har under de tre senaste månaderna känt sig ledsen och nere och att 

allting har varit en ansträngning, dock så är att ha känt sig ledsen och nere det 

svarsalternativ som både kvinnor och män har valt mest. De alternativ som kvinnorna har 

angett mest förutom de tidigare nämnda är att de har varit nervösa och oroliga och att de 

känt plötslig oro utan egentlig orsak. Det som männen angett mer än kvinnorna är att de 

känt hopplöshet inför framtiden, förutom det och tidigare nämnda alternativ så anger även 

männen att de har varit nervösa och oroliga (se Psykisk ohälsa och dess uttryck). 

 

Sömn 

Sömnmässigt kan männen både sova dåligt och bra mer än vad kvinnorna gör, men 

kvinnorna anger att de sover mycket dåligt och mycket bra mer än vad männen gör. Det vi 

kan se i diagram 13 är att kvinnorna sprider ut sina svar mer än vad männen gör, men att 

det inte är mycket skillnad i hur bra eller dåligt kvinnorna och männen sover (se Psykisk 

ohälsa och dess uttryck). 

 

Stress och prestation 

Forskningen säger att kvinnor upplever mer stress än män (CSN, 2013), vilket även våra 

enkäter och intervju visar. Enkäterna visade även på att kvinnor upplever mer 

prestationsångest än män, något av det som studenterna angav i den öppna frågan om vad 

som gör dem stressade så angav många att prestationskrav/prestationsångest var något 

bakomliggande till stressen de upplever (se Studierelaterade aspekter). 

 

Genusskillnader i hantering av psykisk ohälsa 

 

Hjälpsökande 

Kvinnorna vänder sig främst till sina vänner men även ofta till sin familj. Männen vänder 

sig oftast till sin familj men även vänner, de är de som vänder sig till minst antal av de 

kategorier som har dykt upp i undersökningen. Ingen av männen har angett att de vänder 

sig till kyrkan eller psykolog vilket några av kvinnorna har angett. Det var tio procent fler 

av männen som angett att de inte vänder sig någonstans i jämförelse med kvinnorna (se 

Hantering av psykisk ohälsa). Det generella mönstret i forskningen är att konstruktioner 

av maskulinitet hindrar män från att uttrycka sig om psykisk ohälsa i offentliga rum och 
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från att söka hjälp (MUCF, 2015). Detta kan vara en bakomliggande faktor till varför fler 

av de manliga studenterna inte vänder sig till någon när det kommer till deras psykiska 

ohälsa. Förvånansvärt nog så är det få av både kvinnorna och männen som vänder sig till 

sin partner, detta skulle kunna bero på att det kan vara få som har svarat på enkäten som 

har en partner just nu och att de tolkat frågan på det sättet att de inte har någon partner just 

nu att vända sig till. 

 

Självmedicinering 

Det visade sig att inte så många av studenterna i vår studie använde sig av 

självmedicinering men man kunde se att de flesta som gjorde det var män och de kunde 

både använda sig av alkohol och andra droger, det fanns även de som angav att de 

använder både och medans kvinnor främst använder alkohol för självmedicinering. Syftet 

bakom självmedicineringen för de studenter som gör det är främst att dämpa stress och 

allmän ångest men även för att dämpa ångest inför sociala situationer och för att sova (se 

Hantering av psykisk ohälsa). Forskningen visar att mäns psykiska ohälsa tar sig i uttryck 

genom bland annat missbruk av droger och alkohol, och att detta förbises som symtom för 

depression och leder till underdiagnostisering av mäns psykiska ohälsa (SOU 2014:6). 

 

Risk- och skyddsfaktorer 

Kuratorn vi intervjuade på Studenthälsan identifierade risk- och skyddsfaktorer gällande 

psykisk ohälsa. Två centrala riskfaktorer är prestationskrav och stress. De skyddsfaktorer 

hen kunde identifiera är att ha en meningsfull fritid, att ingå i ett sammanhang, att träna 

och att jobba med avslappning (se Intervjusammanfattning). Att ha en meningsfull fritid 

och fysisk aktivitet benämns i flera studier som två viktiga skyddsfaktorer mot psykisk 

ohälsa (Studenthälsan vid Malmö högskola, 2015, Folkhälsomyndigheten, 2014). Det 

sociala är också en viktig skyddsfaktor som kuratorn på Studenthälsan tog upp, att ha 

kompisar att umgås med både i och utanför klassen. Mindfulness innebär sinnesnärvaro 

och är en metod som används inom både Studenthälsan och sjukvården för att minska 

stress, ångest och nedstämdhet (Vårdguiden, 2016). Det finns inga vetenskapliga bevis för 

Mindfulness men det är en omtalad metod för avslappning. 

 

Individualiseringen kan också ses som en riskfaktor för psykisk ohälsa. Det finns en ökad 

risk för psykisk ohälsa i individualistiska och sekulariserade samhällen. I Sverige värderas 

individuellt välbefinnande och självförverkligande högt (SOU, 2006:77). Kuratorn på 

Studenthälsan nämner att studenternas höga krav och orealistiska förväntningar på sig 

själva är problematiskt. Det sätts inte i relation till ett större perspektiv/sammanhang (se 

Intervjusammanfattning). Man kan till exempel se detta ur ett intersektionellt perspektiv, 

att alla människor har olika förutsättningar baserat på samspelet mellan kategorierna kön, 

klass, sexualitet och etnicitet (Mattsson, 2015). 

 

De flesta av studenterna känner att de har stöd i sitt sociala nätverk när något tynger dem, 

vilket betyder att de flestas sociala nätverk fungerar som en skyddsfaktor. Den andel som 

svarat att de inte har stöd i sitt sociala nätverk eller inte vet om de har det är liten. De 

flesta studenterna skattar även att de är relativt nöjda med sina sociala liv. Att ha en 

meningsfull fritid är som sagt en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och de flesta 
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studenterna svarar att de har en meningsfull fritid, majoriteten svarar att de har det ibland 

eller att de definitivt känner att de har det. En liten del på 15 procent känner att de inte har 

en meningsfull fritid, vilket kan öka sannolikheten för psykisk ohälsa (se Risk- och 

skyddsfaktorer).  
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6. Diskussion 
 

I diskussionskapitlet diskuterar vi det som framkommit i vårt resultat och det vi har skrivit 

om i analysen med egna reflektioner och åsikter kopplat till det vi har läst om i den 

tidigare forskningen. Vissa nya referenser dyker även upp för att kunna styrka våra 

reflektioner. 

 

En stor del av resultatet som vi kommit fram till i vår studie stöds av det som tidigare 

forskning visar. Vi kan göra en analytisk generalisering (Kvale, 1997) för att se hur 

trovärdigt vårt resultat är, då vi kan se likheter och skillnader i andra liknande 

undersökningar. Om man jämför resultaten som exempelvis CSN (2013) har fått fram 

angående stress och vad vi fått fram genom vår enkät stämmer resultaten relativt bra 

överens med varandra. De uppger att det största hälsobesväret som studenterna upplever i 

deras undersökning är stress och att det är fler kvinnor än män som känner sig stressade. I 

vår undersökning framkommer det att det är stress och prestation som är den största 

bakomliggande faktorn bakom det som studenterna finner påfrestande, det framkommer 

även att kvinnorna upplever mer stress än männen i vår undersökning, vilket även 

Studenthälsan vid Malmö högskola (2015) har undersökt.  

 

Forskning visar att maskulinitetsnormer påverkar män i hanteringen av sin psykiska 

ohälsa, något som även vårt resultat visar. Det är många som tänker att det är mer 

tabubelagt och stigmatiserande för män att prata om sin psykiska ohälsa, vilket även kan 

vara en anledning till att män istället självmedicinerar eller håller det inom sig. 

Maskulinitetsnormer kan vara en bakomliggande faktor till att män inte pratar om sina 

problem på ett lika naturligt sätt som kvinnor ofta gör. De visar sig inte sårbara på det sätt 

som kvinnor anses vara enligt normen. “Fatta man” var ett treårigt projekt som drevs av 

den ideella föreningen “Fatta!” som ifrågasätter manlighetsnormer, driver frågan om 

samtycke i praktik och lagstiftning för att motverka sexuellt våld och uppmuntrar män att 

våga prata om känslor. “Fatta man” (2017) byggde på insikten om att dagens destruktiva 

manlighetsnormer är begränsande. På samma sätt som diskussionen om samtycke och 

manlighetsnormer motverkar sexuellt våld tror vi att det även motverkar psykisk ohälsa. 

Att våga prata om sin psykiska ohälsa öppnar upp för att få stöd och förståelse från 

omgivningen. 

 

Att kvinnorna i vår studie har känt att allt har varit en ansträngning mer än vad männen 

har gjort ser vi inte som något konstigt då det kan ha att göra med prestationskraven de 

sätter på sig själva, som också kan vara en bakomliggande faktor till varför kvinnorna 

känner sig mer stressade än männen. Kombinationen stress och prestationskrav under en 

längre tid kan möjligtvis leda till känslan av att allt är en ansträngning. Att kvinnor 

upplever mer stress än män kan alltså vara på grund av att de sätter högre krav på sig 

själva att prestera. Detta är även något som vår intervjuperson på Studenthälsan ser som en 

bakomliggande orsak till stress och psykisk ohälsa, att studenterna har alldeles för höga 

krav och orealistiska förväntningar på sig själva. Att vår studie visar att kvinnor inte 

endast upplever mer stress än män utan även att de upplever mer prestationskrav än män 

tyder på att kvinnor av någon anledning upplever att de måste prestera bättre och att detta 
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är en bakomliggande orsak till varför de är mer stressade. I forskningen som vi tidigare 

har refererat till angående stress undersöker flera om kvinnor eller män känner sig 

stressade och kommer fram till, precis som vi, att kvinnor upplever mer stress än männen. 

I en studie gjord av CSN (2013) framkommer det att det finns en föreställning om att 

kvinnor är mer ambitiösa och duktiga i skolan medans män uppfattas som mer oseriösa i 

studiesammanhang. Denna föreställning om den duktiga kvinnan ger ett stort 

handlingsutrymme för kvinnor och gör att de sätter högre krav på sig själva än vad 

männen gör, detta är något som tidigare studier visar är en källa till stress och psykisk 

ohälsa. 

 

Frågan om fler kvinnor eller män upplever social ångest/social fobi är inte något som vi 

undersökt, det känns mer som en fråga för en riktad studie kring social ångest/social fobi 

som också hade kunnat varit intressant att göra med ett genusperspektiv. Med tanke på hur 

få studenterna är som angivit att de söker sig till psykolog, vårdcentral eller Studenthälsan 

när de mår psykiskt dåligt så är chansen relativt stor att det finns flera som har 

odiagnostiserad social fobi. Detta är dock inte så förvånande med tanke på att personer 

med social fobi har ett undvikande socialt beteende (Läkartidningen, 2011), vilket kan 

betyda att de även undviker att söka vård. Det finns de som uttryckt i de öppna svaren i 

enkäten att de har mått dåligt i minst en vecka innan redovisningar, vilket är ett tecken på 

social fobi. Vissa av studenterna uttrycker även att de känner en press på att visa upp sig 

själv som ständigt intressant och glad, frågan är om detta är en press som sätts på dem av 

andra eller av dem själva med antagandet om att det är vad andra förväntar sig av dem. Att 

andra förväntar sig att man alltid ska vara intressant och glad låter orealistiskt, därför 

pekar det snarare på att detta är personens egna uppfattning om vad andra förväntar sig av 

dem. Något annat man kan fundera över är om social fobi förväxlas med bland annat 

blyghet och föreställningen om att en person som är socialt utåtriktad inte kan ha social 

fobi. Social fobi breder ut sig över olika typer av sociala interaktioner och situationer, att 

man påverkas inom ett område betyder inte att man påverkas inom ett annat. Exempelvis 

så kan en person med social fobi tycka att det är ångestladdat att ringa ett samtal eller 

svara i telefon men inte ha något problem med att träffa nya människor. Frågan är om 

medvetenheten kring detta finns eller om man bara ser till extremen med de som inte 

klarar av att gå ut på grund av sin sociala fobi. Detta skulle kunna vara ännu en bidragande 

faktor till att personer som uppvisar social fobi inom vissa områden inte söker hjälp, att de 

inte kan se sig själva som en person med social fobi. Något annat som är vanligt bland de 

som har social fobi är att de självmedicinerar med alkohol för att lindra ångesten de 

känner över den sociala situationen (Läkartidningen, 2011). Detta var även något som 

kom fram i vår studie att några av de som självmedicinerade gjorde det oftast med alkohol 

och i syfte att dämpa ångest för sociala situationer. 

 

Avslutningsvis tror de flesta av studenterna att det är mer tabubelagt för män att prata om 

sin psykiska ohälsa. De flesta tror även att kvinnor är mer stressade men att kvinnor 

åtminstone pratar med någon om sin psykiska ohälsa medans män inte gör det. De 

skyddsfaktorer vi har nämnt tidigare är viktiga för att motverka psykisk ohälsa. Det allra 

viktigaste är att våga prata om hur man mår psykiskt, med personer i sin omgivning eller 

med någon professionell på Studenthälsan eller vårdcentralen. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Intervjuguide 

• Varför vi ska göra intervjun - examensarbete, Socionomprogrammet 

• Hur intervjun kommer att gå till - Vi kommer att ställa frågor kring dessa 

samtalsteman:  

Studenthälsan som verksamhet och era metoder 

Samtalsämnen och problemområden under enskilda samtal 

Könsskillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa 

• Hur materialet ska behandlas - transkribering, del av uppsats, vi kommer även att 

skicka ut enkäter till studenter 

• Sekretess - Vi kommer att fingera namn och kön 

• Samtycke - Du får avbryta din medverkan i vår studie när du vill 

• Vi kommer att föra anteckningar under samtalet 

• Är det ok att vi spelar in?  

• Vi kan behöva ta kontakt igen för att komplettera något vi inte riktigt förstått 

• Vill du att vi skickar ett transskript eller en sammanfattning så att du kan se att vi 

uppfattat dig rätt? 

 

Teman 

Studenthälsan som verksamhet och deras metoder 

Vad har ni anställda för yrkesbakgrund? 

Vad erbjuder Studenthälsan? Kurser, grupper? Enskilda samtal?  

Har ni på Studenthälsan gjort någon egen kartläggning om exempelvis psykisk ohälsa, 

alkoholanvändning etc? 

Arbetar ni tillsammans med psykologstudenterna och deras mottagning? 

Skriver ni remisser och skickar studenter vidare till landstinget? 

Vad använder ni för samtalsmetoder i de enskilda samtalen med studenter? 

 

Samtalsämnen/problemområden 

Vad kan ni identifiera för skyddsfaktorer vs riskfaktorer gällande psykisk ohälsa på Umeå 

universitet? (meningsfull fritid, socialt nätverk, familjesituation t.ex.) 

Vad brukar studenterna komma och prata med er om? 

Vad skulle ni säga är det mest återkommande problemet som studenterna har? 

(prestationskrav, stress över ekonomi, sömnproblem etc.) 

 

Könsskillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa 

Kan ni se några skillnader mellan könen i hur den psykiska ohälsan uttrycks? 

Märker ni någon skillnad i besökarantalet när det gäller killar och tjejer? Om isåfall vad 

tror ni det beror på? Gör ni något för att jämna ut det/nå ut till båda könen? 

Det har framkommit i en del studier vi har läst att killar i större utsträckning använder 

alkohol för att hantera sin psykiska ohälsa, är det något ni har märkt av? 

Kan du identifiera några andra sätt att hantera sin psykiska ohälsa bland studenterna?  

Ser du någon skillnad i hur tjejer och killar hanterar sin psykiska ohälsa? 
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Bilaga 2 Enkät 

 

Följande enkät handlar om självupplevd psykisk hälsa. Enkäten kommer att användas till 

vår kandidatuppsats om genusskillnader inom psykisk ohälsa bland studenter vid Umeå 

universitet. Vi har valt tre program till vår urvalsgrupp för att försöka få så bra 

könsfördelning som möjligt. Ditt deltagande är anonymt och ingen kommer att kunna 

urskilja dina svar, varken i datainsamlingen eller uppsatsen. Enkäten är frivillig och 

genom deltagandet lämnar du ditt samtycke. 

 

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju relaterad till vår studie?  

Isåfall hör av dig till: 

amjo0028@student.umu.se eller thka0041@student.umu.se  

 

Tack för ditt deltagande!  

 

/Amanda Johansson & Therése Kanerva, Socionomprogrammet T6 

 

Vad identifierar du dig som? 

Kvinna 

Man 

Annan 

 

Ålder? (fyll i med siffror) 

Öppet svar 

 

Vilket program studerar du? 

Civilingenjörsprogrammet 

Ämneslärarprogrammet 

Socionomprogrammet 

 

Vilken termin går du? (fyll i med siffror) 

Öppet svar 

 

Har du under din tid på universitetet känt prestationsångest över dina 

studieresultat? 

Aldrig - Ofta 

Skala 1-10 

 

Vad gör dig stressad? (sedan du började på universitetet) 

Öppet svar 

 

Hur stressad känner du dig just nu? 

Inte alls stressad - Mycket stressad 

Skala 1-10 

 

mailto:amjo0028@student.umu.se
mailto:thka0041@student.umu.se
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Hur nöjd är du med ditt sociala liv just nu? 

Inte alls nöjd - Mycket nöjd 

Skala 1-10 

 

Känner du att du har en meningsfull fritid? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet ej/Osäker 

 

Hur mår du psykiskt just nu?  

Mycket dåligt - Mycket bra 

Skala 1-10 

 

Känner du att du har kontroll över ditt liv? 

Inte alls - Full kontroll 

Skala 1-10 

 

Hur har din nattsömn varit de 7 senaste dagarna? 

Mycket dålig - Mycket bra 

Skala 1-10 

 

Har du under de 3 senaste månaderna upplevt något av nedanstående alternativ? 

Känt dig ledsen och nere 

Känt att allting har varit en ansträngning 

Varit nervös och orolig 

Känt plötslig oro utan egentlig orsak 

Känt hopplöshet inför framtiden 

Känt dig värdelös 

Varit ängslig 

Har haft anfall av panik och ångest 

Inget av ovan 

 

Vilka områden av ditt liv påverkas negativt när du mår psykiskt dåligt? 

Studierna 

Nära relationer/Partner 

Vänner 

Familj 

Sömn 

Kost 

Fritidsintressen 

Annat: Öppet svar 

 

Känner du till Studenthälsan och vad de erbjuder? 

Ja 

Nej 
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Vet ej/Osäker 

 

Känner du att du har stöd i ditt sociala nätverk när något tynger dig? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet ej/Osäker 

 

Var vänder du dig om du mår psykiskt dåligt? 

Vårdcentral 

Familj  

Vänner 

Studenthälsan 

Ingenstans 

Annat: Öppet svar 

 

Vad har varit mest påfrestande sedan du började på universitetet? 

Tentor 

Seminarier 

Redovisningar 

Grupparbeten 

Föreläsningar 

Sociala situationer (exempelvis ny klass, lunch, inspark, sittning) 

Annat: Öppet svar 

 

Kan du beskriva på vilket sätt det har varit påfrestande? 

Öppet svar 

 

Hur ofta har du druckit alkohol de senaste 12 månaderna? 

Aldrig 

1 gång i månaden eller mer sällan 

2-4 gånger i månaden 

2-3 gånger i veckan 

4 gånger i veckan eller oftare 

 

Använder du alkohol eller någon annan form av drog som självmedicinering? 

Nej 

Ja, alkohol 

Ja, annan drog 

Ja, både alkohol och annan drog 

 

Om ja, i vilket syfte självmedicinerar du? 

Dämpa stress 

Dämpa allmän ångest 

Dämpa ångest för sociala situationer 

För att sova 
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Annat: Öppet svar 

 

Anser du att kvinnor eller män generellt sett upplever mer stress? 

Kvinnor upplever mer stress 

Män upplever mer stress 

Båda upplever lika mycket stress 

Vet ej/osäker 

 

Tror du kvinnor eller män generellt sett mår sämre psykiskt? 

Kvinnor mår sämre 

Män mår sämre 

Ingen mår sämre än den andre 

Vet ej/osäker 

 

Hur tror du kvinnor generellt hanterar psykisk ohälsa? 

De pratar med vänner/familj/partner 

De pratar med någon professionell 

De pratar inte med någon 

De självmedicinerar 

Annat: Öppet svar 

 

Hur tror du män generellt hanterar psykisk ohälsa? 

De pratar med vänner/familj/partner 

De pratar med någon professionell 

De pratar inte med någon 

De självmedicinerar 

Annat: Öppet svar 

 

Upplever du att det är tabubelagt att prata om sin psykiska ohälsa? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet ej/Osäker 

 

Tror du att det är mer tabubelagt för kvinnor eller män att prata om sin psykiska 

ohälsa? 

Det är mer tabubelagt för kvinnor 

Det är mer tabubelagt för män 

Det är lika tabubelagt för båda 

Det är inte tabubelagt för någon 


