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Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. Syftet var 

att undersöka studenternas psykiska hälsa/ohälsa, samt att få en ökad kunskap och förståelse för de 

orsakerna som skulle kunna bidra till att studenterna skulle kunna känna sig nedstämda. Vidare syftet 

var att undersöka om det finns någon skillnad och likhet mellan de orsakerna som skulle kunna bidra 

till nedstämdhet bland dessa studenter. 

Jag har genomför en enkätundersökning där jag delat ut enkäten till 60 respondenter varav 30 läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och 30 Ingenjörsprogrammet. Det insamlade materialet som jag 

fick från undersökningen visar att respondenterna som läser de två programmen befinner sig i ett 

psykiskt tillstånd som inte är så positiv, det vill säga att det finns flera indikatorer som säger att 

studenterna har drabbats av nedstämdhet. Dessa indikatorer är att studenterna känner sig nervösa, 

ensamma, oroliga, uttråkade, missnöjda med sin ekonomi, ledsna och flera andra faktorer. Dessa 

indikatorer har starkt samband med andra faktorer såsom socialnätverk, utbildningens svårighetsgrad, 

ekonomi samt brist på kontakt med psykologer och kuratorer. 

Trots att respondenterna mår psykiska dåliga, resultatet visar att studenterna i stort skala har aldrig 

haft kontakt med kurator eller psykolog. Att prata med kurator eller psykolog är en viktig faktor som 

kunde förebygga studenternas dåliga psykiska tillstånd. Att inte ha kontakt med kurator eller psykolog 

kopplar jag med att det finns fortfarande tabu när det gäller psykisk ohälsa eller nedstämdhet. Jag 

associerar också detta med stämplingsteorin där respondenterna vill undvika att besöka kurator eller 

psykolog på grund av det finns risk att dem blir stämplat som psykisk sjuka. En annan jätteviktig faktor 

som kan orsaka nedstämdhet är att respondenterna håller problemen för sig själva och här inser jag att 

detta sker på grund av skamkänslor. Utifrån det resultatet som jag fick och utifrån 

socialkonstruktivismens synsätt ser vi att psykisk ohälsan är ett socialt problem som krävs mer insatser. 

Vidare behövs forskningar som belyser om faktorer som: kön, ålder, livhändelser och kulturell 

bakgrund, som kan påverka studenternas psykiska hälsa. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, nedstämdhet, socialkonstruktivism, stigmatisering, spegeljaget och 

socialt nätverk. 
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1. Inledning 

»Nej inte nu igen! Varför nedstämdheten inte släpper taget? 

Varför mår jag så dåligt?! Jag har allt en människa kan önska 

sig. Vad är det för del med mig? Varför kan jag inte ta mig sam 

man? Och varför är det alltid så här? Om det händer, eller om 

man aldrig känner sig glad någon längre tid, kan man till sist tro 

att man inte duger till som människa, att ens liv är misslyckat. Om 

jag bara kunde förstå vad det handlar om så skulle allt bli 

annorlunda. Om jag bara visste varför jag känner mig så eländig 

så är jag säker på att jag skulle lösa problemet och kunna 

fortsätta mitt liv som alla andra. Det här är rena idiotin”1
 

Var och en av oss har upplevt stress i livet, varit oroligt för någonting, har känt sig nedstämd eller 

psykiskt dålig. Vi vet redan att människor skapar ett samhälle och därför är människors hälsa viktig för 

hur samhället mår. Varje dag lyssnar vi på nyheter och/eller läser i tidningar om olika rapporter som 

visar hur unga vuxna mår psykisk dåliga, känner sig deprimerade, oroligt, stressade, nervösa eller 

nedstämda. Enligt Läkartidningen har 20 procent eller var fjärde eller tredje patient som sökte vård 

någon form av psykisk lidande.2 Men det finns fortfarande tabu kring psykisk ohälsa, det vill säga att 

man inte vill prata öppet om psykisk ohälsa och tycker att det är pinsamt att gå och prata med psykolog 

eller kurator om ens psykiska hälsa. Bremberg & Dalman skriver i sin kunskapsöversiktrapport att 

människor inte vill tala om psykisk ohälsa trots att allt fler individer lider av psykisk ohälsa i Sverige 

idag.3 

1.1 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är det största ohälsoproblemet som Sverige har haft under en lång tid. Psykisk ohälsan 

bland folket fortsätter att öka i Sverige. I december 2017 har Socialstyrelsen publicerat och presenterat 

en ny rapport om utveckling av den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna. Rapporten visar att 

psykisk ohälsa bland unga vuxna, 18–24 år, har ökat med 70 procent. Samtidigt som rapporten visar 

att psykisk ohälsan fortsätter att växa och detta visar klart och tydligt att problemet med psykisk ohälsa 

                                                 
1 Williams, M., Kabat-Zinn, Jon., Segal, Z. och Teasdale, J. (2008). Mindfulness: En väg ur nedstämdhet.) 
2 Åsbring, N., Dal, H., Ohrlig, M., och Dalman, Ch., Läkartidningen. Hämtad från: 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/CP/%5bCZCP%5d/CZCP.pdf 
3 Bremberg & Dalman. (2014). En kunskapsöversikt. Hämtad från: https://forte.se/app/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-

begrepp.pdf 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/CP/%5bCZCP%5d/CZCP.pdf
http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/CP/%5bCZCP%5d/CZCP.pdf
https://forte.se/app/uploads/2014/12/
https://forte.se/app/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-begrepp.pdf
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bland unga vuxna i Sverige är stort.4 Enligt Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 

”Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna” har omkring 10 procent av unga vuxna 

någon form av psykisk ohälsa.5 

Dessa studier och statistiker visar att psykisk ohälsa bland folket i Sverige är ett samhällsproblem och det 

är relevanta sociologiska teorier som skall användas för att forska, analysera, problematisera och förstå 

vilka faktorer kan bidra till att psykisk ohälsa drabbar i mitt fall studenter som läser på Karlstad 

Universitetet. Det finns olika studier men framförallt studier och rapporter från socialstyrelsen och 

andra statliga myndigheter som visar på några faktorer som kan påverka att unga vuxna i Sverige mår 

psykisk dåliga. Om detta kommer jag att skriva under rubriken ”Tidigare forskning”. 

Jag vill undersöka psykisk hälsan bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och 

Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet samt undersöka och studera vilka orsaker och faktorer 

kan vara som kan leda till psykisk hälsa/ohälsa bland studenterna. Tanken med att undersöka 

studenterna som läser de två olika programmen på Karlstad Universitetet var att jag har läst ett år som 

Dataingenjör och under den tiden märkte jag att många studenter avbröt sina studier på grund av de 

mådde psykisk dåliga. En av de studenterna var jag också. Jag vet inte varför jag mådde så dåligt under 

den tiden som jag läste Dataingenjörsprogrammet. Jag har inte upplevt detta under den tiden som jag 

läser Samhällsvetenskapliga programmet. Genom att utföra denna studien, vill jag undersöka vad för 

orsaker och faktorer kan bidra till psykisk hälsa/ohälsa samt att jämföra skillnader och likheter som 

kan finnas bland dessa unga vuxna studenter som läser olika inriktningar på Karlstad Universitetet. Det 

som är intressant och viktig med att undersöka psykisk hälsa/ohälsa bland studenter är att studenterna 

är Sveriges framtid och att de mår bra och har en bra och stabil psykisk hälsa är det jätteviktigt för 

svenska samhället nu i tiden och framtiden. 

  

                                                 
4 Socialstyrelsen. Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna 
5 Socialstyrelsen. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf
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2. Syfte 

Syftet med föreliggande kvantitativa studien är att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. Syftet är att 

undersöka studenternas psykiska ohälsa, samt att få en ökad kunskap och förståelse för de orsaker och 

faktorer som skulle kunna bidra till att studenterna skulle kunna känna sig nedstämda. Genom att 

undersöka om hur det sociala nätverket, den ekonomiska situationen, utbildning och olika 

sysselsättningar vill jag ta fram om vad som kan ha inverkan över studenternas psykisk hälsan. Dessa 

begrepp har jag kommit fram igenom att läsa olika forskningar om psykisk ohälsa men framför allt 

från det verkliga livet, det vill säga från de samtalen som jag har haft eller hört av studenterna under 

fyra åren som jag har läst på Karlstad Universitetet. 

2.1 Frågeställning 

• Vilka faktorer kan ligga bakom nedstämdhet bland studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad 

Universitetet? 

• Hur påverkar utbildning, sysselsättning, ekonomi och socialt nätverk studenternas 

psykiska hälsa? 

• Vilka skillnader och likheter kan det finnas mellan studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad 

Universitetet? 
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3. Begreppsförklaringar 

3.1 Psykisk ohälsa 

När man vill definiera termen psykisk ohälsa blir det lite svårt att göra det på grund av begreppet är bred 

och det finns olika definitioner som avgränsar psykisk ohälsa begreppet. Det finns olika 

bedömningsgrunder eller symptom som kan användas för att skilja normala och avvikande tillstånd. 

Människor kan uppleva olika psykiska besvär såsom extrem trötthet, oro under en lång tid, 

nedstämdhet, depression eller nervositet. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är psykisk ohälsa 

ett oklart begrepp som saknar definition och kan definieras på olika sätt beroende på vilken studie man 

genomför. Enligt WHO kan psykisk ohälsan kännetecknas av en kombination av onormala tankar, 

känslor, olika perceptioner för olika händelser, beteende och relationer med andra.6 

Medan Bremberg & Dalman i sin rapport skriver att termen psykisk ohälsa används som en term för 

psykiska störningar såsom oro, stress, trötthet etc. Dessa kriterier kan användas för att bedöma om en 

individ lider av psykisk ohälsa och dessa kriterier kan användas för att bestämma en psykiatrisk 

diagnos.7 

Enligt Utbildningsdepartementet (som är ansvarig för regeringens utbildnings–forskning och 

ungdomspolitik) kan olika faktorer påverka till psykisk ohälsa. Några av oönskade psykiska tillstånd 

som kan utgöra psykisk ohälsan är extrem trötthet, oro, irritation eller olika situationer det beror på hur 

de tolkas.8 

3.2 Nedstämdhet 

Nedstämdhet är inte samma som depression, det vill säga nedstämdhet är några grader innan 

människan går in i depression eller känner sig deprimerad. Det är en del av människans liv där man 

kan känna sig orolig, stressad, nervös eller det kan hända jobbiga saker i individens liv, och dessa 

faktorer kan orsaka nedstämdhet. Nedstämdhet kan definieras som något när människan inte mår bra 

psykiskt i vissa fall och/eller vid en viss tidpunkt under sitt liv. Med tanken på att tillvaron ändras i 

dag i snabbare takt än tidigare, visar flera olika studier att människor oftare måste omorientera sig 

vilket leder till att människor mår dåligt över en längre period.9 Nedstämdhet kan orsakas av olika 

                                                 
6 World Health Organization. Mental disorders. Hämtad från: http://www.who.int/en/news-room/fact- sheets/detail/mental-

disorders 
7 Bremberg & Dalman. (2014). En kunskapsöversikt. Hämtadfrån: https://forte.se/app/uploads/2014/12/kunskapsoversikt-

begrepp.pdf 
8 Regeringen. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Hämtad från: 

https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och- psykisk- ohalsa---
analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677 
9 Ibid. 

http://www.who.int/en/news-room/fact-
http://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-
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faktorer och händelser som människan upplever under sitt liv eller det kan vara något särskilt som gör 

att människan känner sig nedstämd exempelvis man känner sig stressad, har svårt att sova, känner sig 

hopplös, när en näraanhörig har gått bort etc. Nedstämdhet kan gå över av sig själv men det kan ta lite 

tid. Om man känner sig nedstämd i flera veckor kan man lätt gå mot depression och för att undvika 

detta bör man söka vård.10 11 

  

                                                 
10 Ungdomsmottagning på nätet. Nedstämdhet. Hämtad från: http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Nedstamdhet/ 
11 Marklund., B. Nedstämdhet. Hämtad från: https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och- rad/Sjukdomar/Nedstamdhet/ 

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Nedstamdhet/
https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nedstamdhet/
https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nedstamdhet/
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4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer jag att skriva olika teorier och begrepp som studien grundar sig på, det vill säga 

att fördjupa och öka min kunskap inom det valda ämnet. I studien använder jag mig av teorierna 

socialkonstruktivism, stigmatisering, stämplingsteori, spegeljaget. Dessa teorier kommer att användas 

som ett redskap för att få en förståelse för hur olika faktorer kan påverka till individens psykiskhälsa. 

Genom att använda socialkonstruktivism kan vi förstå betydelsen av hur viktig det är att man har ett 

fungerat socialnätverk det vill säga att vara socialiserad. Samtidigt som stigmatisering, spegeljaget och 

stämplingsteorin hjälper oss att förstå omgivningens beteende gentemot individen och ens psykisk 

hälsa/ohälsa samt individens relation till vården. 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism har flera rötter i många olika teorier med enligt Wenneberg innebär det att olika 

begrepp används för att förstå omvärlden och samspelet mellan människor genom att använda språket 

som enligt Wenneberg är en viktig faktor som gör att vi människor konstruerar vår verklighet.12 

Wenneberg skriver att kunskap skulle ses som socialt konstruerat för att enligt författaren får 

människor kunskap genom språket när de integrerar och samspelar med varandra.13 Det som utmärker 

socialkonstruktivism enligt Wenneberg är att man inte ska ta det för givet och man måste alltid försöka 

se vad som är orsaken, det vill säga vad som ligger bakom vissa handlingar eller beteende.14 Språket 

har en viktig roll för människor för att genom att använda språket sker kommunikationen eller 

samspelet mellan människor. Sammanfattningsvis tolkas språket vara den viktigaste faktorn i 

socialkonstruktivismen. Genom socialkonstruktivismen kan fördomar, tankar eller åsikter till psykisk 

ohälsa förklaras. Det händer ofta att man drar slutsatser för psykisk ohälsa eller något annat ämne utan 

att ha kunskap om det. 

4.2 Stigmatisering 

När människor möter främlingar görs kategoriseringar som uppstår av karaktärsegenskaper som strider 

mot normativa förväntningar kategoriseras individen som inte en vanlig människa men som någon 

som är kastmärket. Goffman skriver att när vi möter någon människa, kategoriserar vi hen och 

tillskriver egenskaper vi förväntar oss av hen. Sådana kategoriseringar, det vill säga när en individ 

placeras ofrivillig i ett utanförskap, har vi att göra med stigma.15 Detta innebär att man på grund av 

                                                 
12 Wenneberg, S. (2010) Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv. Malmö: Liber AB 
13 Ibid., s. 28 
14 Ibid. 
15 Goffman, E. (2007) Stigma - Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts Förlag 
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fördomar och okunskap undviker att umgås, prata med, eller ha i sin omgivning personer som mår 

psykisk dåliga eller som har psykiska funktionshinder. Genom att agera och ta beslut utifrån fördomar 

och okunskap gör att människan upplever rädsla, misstro samt undviker personer med psykisk ohälsa 

detta kan leda till att färre personer vågar söka hjälp på grund av stigmatisering.16 Stigmatiserings 

effekter är universella som för individer som lider av psykisk ohälsa. Goffman skriver att individen 

som lever med stigma ska söka hjälp och stöd från dennes omgivning för att kunna klara sig med sitt 

stigma och bli godtagen som en normal människa.17 

4.3 Stämplingsteorin 

Författaren Howard Becker har skrivit om stämplingsteorin och enligt författaren handlar 

stämplingsteorin om att en handling för att bli avvikande måste definieras som sådan av omgivningen. 

Stämplingen kan förändra den drabbades identitet. Om den drabbade personen uppvisar irrationella 

beteende/avvikelser kan omgivningen stämpla den drabbade som psykisk sjuk. Stämplingsteorins 

uppgift är att förklara att det inte är individen i sig som är avvikande utan det är människans handling 

som en annan person reagerar på den handlingen och detta leder till att detta beteende kan uppfattas 

som avvikande. Enligt Becker innebär stämplingsteori att en person kan bli stämplad om den personen 

avviker utifrån hur andra människor behandlar och betraktas denne. Exempelvis om individen söker 

hjälp hos psykologen, kommer individen att betraktas och behandlar som en person som är psykiskt 

sjuk eller mentalt sjuk. Denna individ kommer i första hand att ses som avvikande.18 

4.4 Spegeljaget 

Vi alla känner oss själva men vi behöver ganska ofta se oss själva utifrån andras ögon och tankar för att 

vi behöver känna oss trygga och uppskattade i andras ögon. Enligt Cooley är begreppet spegeljaget 

skam- och stolthetskänslor som kan uppstå som ett resultat av att man ser sig själva utifrån andras 

perspektiv det vill säga människan ser sig själv genom att titta på andra.19 Vi hör ofta att folk säger att 

de skäms över sig inför den andre och detta påverkar till individens självbild. Psykologiguiden skriver 

att omgivningens attityder och beteende gentemot en person, när de fungerar som en spegel i vilken 

man på ett indirekt sätt uppfattar hur man själv är.20 

 

                                                 
16 Forsell, Y. & Hansson, Ch. (2001) Psykisk ohälsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv. Samhällsmedicin. 

Psykiatrisk Epidemiologi. 2001:2. 
17 Goffman, E. (2007) 
18 Becker, Howard S. (1963). Outsiders. Studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press. 
19 Cooley, C.H. (1983, orig: 1902). Human Nature and the Social Order. New York: Schocken Books. 
20 Ibid. 
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4.5 Social nätverksteori 

Enligt Klefbeck och Ogden handlar social nätverksteori om att se individen i samspel och förhållande 

till den samhällsgruppen som hen tillhör.21 Det finns inte någon definition som visar hur relationen 

mellan individ och nätverk ser ut för att det finns olika typer av relationer mellan individer och nätverk. 

Inom det sociala nätverket sker en socialiseringsprocess där en grupp har sina regler och normer och 

varje individ som vill bli en del av den gruppen måste överta de regler och normer som gäller för denna 

grupp. Enligt Klefbeck och Ogden finns det två olika typer av nätverk såsom primärt nätverk som 

består av föräldrar, syskon samt vänner och vi har den andra typen av nätverk som är sekundärt 

nätverk. I sekundärt nätverk tillhör professionella relationer såsom individ – psykolog – kurator. 

Klefbeck och Ogden skriver att socialt nätverk påverkar individens tillvaro samt hjälper till att klara 

av belastningar. Enligt författarna kan ett bra socialt nätverk ge känslomässigt stöd samt ett bra socialt 

nätverk hjälper individen i händelser av svåra psykiska press.22 Det är också Cohen & Syne som har 

skrivit om socialstöd. Enligt Cohen & Syne hör ett gott socialt stöd ihop med psykisk hälsa.23 Det 

sociala stödet och sociala nätverket har stor betydelse för individens psykiska hälsa/ohälsa.24
 

4.6 Ekonomi och utbildning 

Att ha förväntningar att nå de mål som vi tycker att vi erkänner dem och vad som går att uppnå i 

verkligheten enligt Merton är det viktigt.25 Om det är så att målet som vi strävar efter är onåbar kan 

detta leda till en stressituation. Så ekonomiska faktorer enligt Merton leder till ökad psykisk ohälsa. 

Duetz, Abel och Niemann har också skrivit om den socioekonomiska statusen och dess betydelse för 

individens psykiska hälsa/ohälsa. Enligt Duetz, Abel och Niemann har individens hälsotillstånd ett 

starkt samband med individens socioekonomiska status vilket ses som grundläggande för faktorn för 

individens hälsa.26 Samtidigt som Evelina Landsted skriver att faktorer som socioekonomisk bakgrund 

kan påverka till att individen drabbas av psykisk ohälsa.27 Det amerikanska psykologförbundet visar i 

sin undersökning att män och kvinnor känner sig stressad över sina ekonomiska situationer. Enligt det 

amerikanska psykologförbundet kan ekonomiska faktorer leda till att individen går så långt som till att 

ta sitt eget liv.28 Utbildningens svårighetsgrad påverkar också studenternas psykiska hälsa. Vi vet att 

                                                 
21 Klefbeck, J., Ogden, T. (2003). Barn och nätverk – ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska 

metoder i behandlingsarbete med barn. Stockholm: Liber AB. 
22 Ibid. 
23 Cohen S, & Syne SL. Social support and health. New York: Academic Press. 1985 
24 Forsell, Y., & Dalman, C. (2004). Psykisk ohälsa hos unga. Stockholm. Epidemiologiska enheten centrum för folkhälsa. 
25 Merton RK. (1957) Social theory and social structure. New York: Free Press. 
26 Duetz, M. S., Abel, T., & Niemann, S. (2003). Health measures. European Journal of Public Health 
27 Landstedt, E. (2010) Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genusanalys. Diss., 

Mittuniversitetet Sundsvall. 
28 Blakeley., K. Women Vs. Men: Handling Economic Stress. Hämtad från: https://www.forbes.com/2009/01/12/women-economy-

health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091 

https://www.forbes.com/2009/01/12/women-economy-health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091
https://www.forbes.com/2009/01/12/women-economy-health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091


12 

 

man kan känna sig stressad, nevös, trött etc., på grund av exempelvis, att man har för mycket att plugga 

i skolan. Enligt Hagquist, ”val av utbildningsprogram framträder stora skillnader i psykisk ohälsa 

mellan individer eller grupper”.29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Hagquist., C. Skolelevers psykiska hälsa. Hämtad från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:812673/FULLTEXT01.pdf 
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5. Tidigare forskning 

Psykisk ohälsa och nedstämdhet är inte något nytt men för att kunna få mer information och få en bild 

av hur kunskapsläget ser ut idag har jag använt Karlstads Universitets databas kau.divaportal.org 

(elektroniska publikationer från Karlstad Universitetet), DIVA portalen (divaportal.org), Google 

Scholar. De huvudsökorderna som jag har använt är ”nedstämdhet”, ”psykisk ohälsa”, ”psykisk ohälsa 

bland unga vuxna”, ”psykisk ohälsa i Sverige” och ”mental health”. 

5.1 Psykisk ohälsa i Sverige 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna har ökat under den senaste tiden. Detta visar den senaste rapporten 

från Socialstyrelsen. När det gäller psykisk ohälsa bland unga vuxna, enligt socialstyrelsen leder 

Sverige i nordiska länderna. Den senaste rapporten från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsan bland 

unga vuxna 18 – 24 år har ökat med närmare 70 procent.30 Enligt socialstyrelsen kommer detta problem 

att fortsätta att öka samt behovet av psykisk vård och läkemedel. ”Psykisk ohälsa kommer sannolikt 

att fortsätta att öka åtminstone en tid framöver, eftersom studien visar att nya sjukdomsfall blir 

långvariga och kumuleras över tid som befintliga fall”.31 I en annan rapport publicerad av 

Socialstyrelsen ”Vård vid depression och ångestsyndrom” är nedstämdhet den vanligaste symtomen 

vid depression. Däremot definierar rapporten inte nedstämdhet som depression utan nedstämdheten 

består av komponenter som: sömnproblem, minskat intresse, aptitförändring eller pessimistiska tankar. 

Socialstyrelsen påpekar och lägger vikt att man ska skilja på och specificera olika symtom såsom 

nedstämdhet.32 Utbildningsdepartementet (SOU) som är ansvarig för regeringens ungdomspolitik har 

också publicerat en vetenskaplig artikel ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa”. Artikeln handlar om 

psykisk ohälsa bland ungdomar och visar att det har det blivit vanligt att ungdomar känner sig 

nedstämda. ”Under de senaste 10–20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit vanligare att 

ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk”.33 Enligt samma artikel allt fler 

ungdomar sjukhus vårdas för psykisk ohälsa och denna ökning av psykisk ohälsa fortsätter. Enligt 

författarna ökar de flesta problem under perioden 20 - 29 år. Artikeln visar också att med tanken på att 

människor reagerar på förändringar kan detta leda till något negativt, det vill säga att individen kan må 

psykisk dåligt. Några förändringar som kan påverka att människor reagerar negativt är försämrad 

                                                 
30 Socialstyrelsen. Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna 
31 Socialstyrelsen. Utvecklingen och psykisk ohälsa bland barn och vuxna. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf s. 7 
32 Socialstyrelsen. Vård vid depression och ångestsyndrom. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20743/2017-12-4.pdf s. 103 
33 SOU. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Hämtad från: 

https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa--- analyser-och-

forslag-till-atgarder-sou-200677 s. 13 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20743/2017-12-4.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
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ekonomi, akut påfrestning, stress, känslan av misslyckande etc.34 Dessa faktorer såsom oro, ångest, 

sömnproblem, aptitökning eller minskning kan leda till att individen känner sig nedstämd. 

Läkartidningen har publicerat artikeln ”Psykisk ohälsa bland unga – förstärkt elevhälsoteam krävs” 

år 2018 skriven av Joakim Westerlund, Karin Amrén, Christopher Gillberg och Elisabeth Fernell.35 

Artikeln visar att nedstämdhet bland unga har blivit allt vanligare. Enligt författarna är det viktig att 

skolan satsar mer resurser på skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.36 I en 

annan rapport publicerad av Läkartidningen visar att mellan var fjärde och var tredje patient som 

besöker vårdcentral har någon form av psykiskt lidande eller med andra ord var det 20 procent av 

patienterna som fick hjälp för psykisk ohälsa. När det gäller satsningar på åtgärder mot att minska 

psykisk ohälsa visar artikeln att det finns brister i vården. Artikeln visar att stödet från den 

specialiserade psykiatrin till vårdcentralerna inte är tillräckligt och detta leder till att flera patienter 

inte kan identifieras i en tidig period och de missar möjligheten att få adekvat behandling i tid.37
 

Curt Hagquist som är professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitetet har gjort en studie om 

psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige ”Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige?”. 

Allt fler unga mår sämre i Sverige och enligt honom har det problemet sina rötter i 90 – talets 

ekonomiska kris. Den snabba ökningen av arbetslöshet är en faktor som har bidragit till en ökning av 

psykisk ohälsa. ”När arbetslöshetskurvorna vände neråt planade ökningarna i psykisk ohälsa”.38 

Hagquist visar ett diagram som visar att psykosomatiska besvär har ökat från 1988 till 2010. Enligt 

författaren har det skett en ökning av den psykiska ohälsan bland unga vuxna i åldern 16–24 år.39 

Hagquist har också publicerat en unik studie ”Skolelevers psykiska ohälsa” år 2015. Hagquist gör en 

jämförelse mellan Sverige och andra nordiska länder när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Enligt författaren är psykiska besvär betydligt vanligare i Sverige än de andra nordiska länderna. Ett 

annat perspektiv som Hagquist tar upp i sin studie när det gäller orsaker risken som kan leda till 

nedstämdhet eller psykisk ohälsa är de sociala förhållanden såsom att de unga som har ekonomiska 

problem, är arbetslösa, inte kan jobba eller som har nedsatta arbetsförmåga under en viss tid är upplaga 

                                                 
34 Ibid., s. 55 - 60 
35 Westerlund, K., Amrén, K., Gillberg, Ch., och Fernell, E. (2018). Psykisk ohälsa bland unga. Hämtad från: 

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Psykisk-ohalsa-bland-unga--forstarkt-elevhalsoteam-kravs/ 
36 Ibid. 
37 Åsbring, N., Dal, H., Ohrling, M., och Dalman, Ch. Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa. 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/CP/%5bCZCP%5d/CZCP.pdf 
38 Hagquist, C. Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige? Hämtad från: 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/837/657 s.483 
39 Ibid. 

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Psykisk-ohalsa-bland-unga--forstarkt-elevhalsoteam-kravs/
http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/CP/%5bCZCP%5d/CZCP.pdf
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/837/657
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/837/657
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/837/657
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att lida av psykisk ohälsa.40 Verksamheten Habilitering & Hälsa skriver att fritidsaktiviteter är viktiga 

för människor för att de skapar gemenskap och ger förutsättningar för en förbättrad hälsa. 41 

5.2 Karlstads kommun strategiska plan för att förebygga psykisk ohälsa 

Karlstad kommun har publicerat Folkhälsostrategi som är ett fördjupat styrdokument för den sociala 

hållbarheten. Syftet med denna strategi är att främja hälsan och förebygga ohälsa och sjukdomar bland 

människor. Enligt Karlstad kommun är psykisk ohälsa det främsta hälsoproblemet framförallt psykiska 

besvär såsom nedstämdhet, oro, ångest bland vuxna unga i Karlstad kommun. Några viktiga 

skyddsfaktorer och insatser enligt Karlstad kommun är inriktad på att upptäcka och identifiera problem 

genom att genomföra hälsoenkäter bland barn och unga i skolan, gymnasiet eller universitetet. Denna 

strategi lägger också stor vikt på försörjning att ekonomiska problem kan leda till att människor mår 

psykisk dåligt. ”Tillgång till arbete eller sysselsättning, ekonomiska resurser, fritidsintressen, goda 

levnadsvanor och en god kognitiv förmåga är exempel på faktorer som minskar risken för psykisk 

ohälsa.”42 En annan viktig faktor som kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa bland människor är 

det utformningen av bostadsområdet. Enligt Karlstad kommun har bostadsområdet stor betydelse för 

individen på grund av människor skapar sociala relationer i det området som individen bor. ” Utöver 

faktorn att fler människor i området är fysiskt aktiva så bidrar det också till att främja sociala kontakter, 

integration i området och till ett ökat engagemang för närmiljön.”43
 

  

                                                 
40 Carl Hagquist. (2015). Skolelevers psykiska hälsa. 
41 Kindwall, L. Fritid. Hämtad från: http://habilitering.se/vara-insatser/personlig-vard/fritid 
42 Karlstad Kommun. Folkhälsostrategi. Hämtad från: https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och- 

politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf s. 20 
43 Ibid., s. 29 

http://habilitering.se/vara-insatser/personlig-vard/fritid
https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf
https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf
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6. Metod 

I detta avsnitt redogör jag för den valda metoden, urval av respondenter, hur jag har gått till väga med 

min undersökning och datainsamling. Sedan kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att 

analysera det insamlade materialet. 

6.1 Metodval och urval 

Syftet med denna studie var att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. För att 

kunna undersöka nedstämdhet har jag använd mig av olika faktorer som har stor inverkan till 

nedstämdhet såsom inkomst, utbildningssvårighetsgrad, stress, ensamhet, nervositet, orolighet, sorg, 

hopplös, rädsla, upprörd, ledsen, relationer till familj, vänner, partner, kusiner, fritid, fysiska aktiviteter 

etc. Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod, det vill säga kvantitativ undersökning i form 

av enkäter. Kvantitativ metod besvarar studiens frågor och användningen av kvantitativ metod innebär 

hög grad av standardisering samtidigt som kvantitativ metod möjliggjorde för mig att undersöka ett 

större antal respondenter på kortare tid.44 Kvantitativ undersökning gav till mig möjligheten att 

undersöka ett stort antal individer det vill säga 60 studenter. Det som är viktigt med kvantitativ 

undersökning är att man kan skapa tydliga och specifika frågor och fasta svarsmöjligheter så att jag som 

forskare kan mäta det som är avsett att mäta. Min kvantitativa studie gav också möjlighet till mina 

respondenter att de valde själv när de ville besvara min enkät.45 Jag tyckte att användningen av 

kvantitativ metod är det lämpligaste för min studiens syfte och frågeställningar. Kvantitativ metod 

hjälpte mig att mäta det som jag ansåg att mäta det vill säga nedstämdhet bland 60 studenter som läser 

de båda programmen. 

Som jag nämnde lite tidigare syftet med denna studie var att undersöka nedstämdhet, orsaker, 

skillnader och likheter mellan studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och studenter 

som läser Ingenjörsprogrammet. I min studie har jag använt mig av en urvalsmetod som kallas 

stratifierat bekvämlighets urval. Enligt Trost innebär stratifierat urval att dela populationen i grupper. 

Forskaren skall dela populationen i grupper utifrån vissa parametrar som kan vara viktiga för 

studiesyfte.46 Medan bekvämlighetsurval innebär att forskaren delar ut enkäter till de som forskaren 

vill och till de som är lättast att nå.  

                                                 
44 Larsson, Sam., Lilja, John., och Mannheimer, Katarina. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. 
45 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Uppl: 2. Stockholm: Liber. 
46 Trost, Jan. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
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Detta gjorde jag också, med tanken på att det var omöjligt att undersöka alla studenterna som läser på 

Karlstad Universitetet delade jag mina respondenter i två grupper, studenter som läser som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet. I Samhällsvetenskapliga programmet 

ingår Samhällsanalytiker programmet, Samhällsplanerare programmet och Politices 

kandidatprogrammet medan i Ingenjörsprogrammet Dataingenjörsprogrammet, Högskoleingenjör 

maskinteknik, Ingenjör Teknik Fysikprogrammet och Ingenjör Data Teknik. Efter att jag delade 

respondenterna i två grupper så var det dags att dela ut enkäten och jag använde mig av 

bekvämlighetsurval. Jag delade enkäten ut till studenterna som läser de två programmen, det vill säga 

jag delade enkäten ut till de studenterna som var lättaste att nå. Varje student från bägge grupperna 

hade lika stor chans att komma med. I min undersökning deltog 60 studenter, 30 studenter som läser 

Samhällsvetenskapliga program och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. 

6.2 Enkätens utformning (hänvisa till enkät som bilaga) 

När det gäller enkätformulering har jag försökt ta med flera olika teman som rör nedstämdhet. Enkäten 

börjar med generella frågor såsom kön och ålder.47 Senare skrev jag mer specifika frågor. Bryman 

skriver att en enkät helst ska börja med generella frågor och sedan komma in på mer specifika och 

känsliga ämne.48 Min enkät består av fyra delar, den första del behandlar studenternas utbildning, den 

andra delen behandlar studenternas sysselsättning och ekonomi, den tredje delen behandlar 

studenternas sociala nätverk och den sista delen behandlar studenternas psykiska hälsa. Jag ville se 

hur dessa fyra teman och frågorna som ingår i dessa teman samspelar med varandra och påverkar till 

studenternas psykiska hälsa/ohälsa. Att alla de fyra teman har en koppling med varandra och påverkar 

varandra på ett visst sätt. Alla de frågor som jag har använt i min enkätundersökning, är enkätfrågor 

som har använts tidigare av olika forskare och institutioner. Men en sak som jag vill ta upp här är att 

jag märkte i efter hand att fråga 13 skulle formuleras lite annorlunda, istället för att vara ”Har du under 

senaste året känt dig på följande sätt” skulle det vara bättre om frågan skulle vara ”Har du under senaste 

6 månaderna känt dig på följande sätt”. Men flesta av respondenterna tyckte att frågorna och 

svarsalternativen var tydliga och bra formulerade. Några av enkätfrågorna är: ”Har du någon annan 

sysselsättning utöver dina studier?”, ”Hur många timmar per vecka ägnar du i genomsnitt åt 

studier?”, ”Har du under det senaste året känt dig på följande sätt?”.49 

 

                                                 
47 Nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet. Utförd av Korab 

Fazliu på uppdrag av Karlstad Universitetet den 15-05-2018 
48 Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
49 Nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet. Utförd av Korab 

Fazliu på uppdrag av Karlstad Universitetet den 15-05-2018 
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6.3 Genomförande 

I denna studie har 60 stycken respondenter deltagit det vill säga studenter som läser på Karlstad 

Universitetet, varav 30 studenter läser Samhällsvetenskapliga programmet och 30 andra var studenter 

som läser Ingenjörsprogrammet. Innan min enkät delades ut gjorde jag en pilotstudie som besvarades 

av 4 studenter. Tanken med pilotstudie var att undersöka om frågorna och svarsalternativen var tydliga, 

att de uppfattas korrekt eller att kolla om jag har missat något eller om jag behöver ändra något. 

Respondenterna som deltog i min pilotstudie tyckte att enkätfrågorna var tydliga och lätta att förstå 

och att frågorna hänger ihop med enkätens syfte. 

Efter att jag var färdig med pilotstudien började jag med utdelning av enkäter. När det gäller den första 

gruppen av studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet, var det inte svårt att få tag på dem 

på grund av jag känner ganska många av dem. Jag ställde mig på öppna ytor på universitetsområdet och 

jag gick runt till studenterna och de studenterna som uppfyllde enkätenskravet, blev tillfrågade om de 

ville delta i min undersökning. Innan jag delade ut enkäten informerade jag mina respondenter om 

studiesyfte, att det finns anonymitet i studien, att det insamlade materialet ska användas från mig som 

forskare samt för studiens syfte och materialet ska raderas efter att jag är klar med uppsatsen. 

6.4 Databearbetning 

Efter att jag samlade in mitt datamaterial var det dags att bearbeta det insamlade materialet. Jag har 

använt mig av Google Kalkylark programmet för att kunna få fram olika stapeldiagram som skulle 

presentera enkätresultatet i siffror, värde. Den data som jag fick fram från enkätundersökning har jag 

matat in data i Google Kalkylark programmet. Varje fråga och svarsalternativ samt svaren från 

respondenterna har jag matat in i programmet där jag fick fram diagram som visar det insamlade 

materialet. Jag delade in frågorna i fyra olika teman så att jag har kunde presentera och jämföra de 

temana med varandra och undersöka vad för orsaker som kan leda till att studenterna känner sig 

nedstämda och att se om det finns skillnader och likheter när det gäller nedstämdhet bland studenter 

som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet. 

6.5 Bortfall 

Bortfall enligt Bryman innebär en felkälla som uppstår i relation till respondenterna och inte till 

urvalsprocessen.50 Enkäten utdelades vid fem tillfällen. Sammanlagt besvarades enkäten av 60 

studenter, varav 60 av dessa kunde användas. Den interna bortafallen var att en respondent inte svarade 

                                                 
50 Ibid. 
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på fråga fyra ”Om ja på fråga 3, hur är det att kombinera sysselsättning med studier?” trots att 

respondenten svarade på frågan tre. En annan typ av bortfall som är ganska vanlig att ske när man gör 

en kvantitativ studie är att respondenter inte vill delta i undersökningen. I mitt fall var det tre studenter 

som inte hade tid eller som inte ville delta i undersökningen. 

6.6 Reliabilitet 

Reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om att forskaren skall undvika att låta slumpen styra för 

mycket i sin undersökning. En annan viktig sak som man skall tänka på när det gäller en reliabilitet är 

att forskaren skall skriva tydliga frågor och svarsalternativ. Jag har försökt att ha samma typ av skala 

i alla svarsalternativ med tanken på att det skulle vara enklare att svara på enkätsfrågorna. Enligt 

Bryman handlar hög reliabilitet om att om studien görs igen skall studien ge samma resultat.51 Jag anser 

att min studie har en hög grad av reliabilitet på grund av när respondenterna svarade på enkätfrågorna 

frågade jag de om det var något otydligt eller oklart när det gäller frågorna eller svarsalternativen. Alla 

respondenterna som deltog i min undersökning tyckte att frågorna och svarsalternativen var enkla och 

tydliga. 

6.7 Validitet 

En hög validitet när det gäller kvantitativa undersökningar handlar om att jag som forskare mäter det 

jag har avsett att mäta.52 Pilotstudien som jag utförde innan min enkät delades ut hjälpte mig att se 

om enkätfrågorna är relevanta för ämnet. Pilotstudien visade ett positivt resultat där de fyra 

respondenterna som deltog i pilotstudien tyckte att frågorna är relevanta och speglar studiens syfte. 

Samtidigt som alla frågorna i min enkät har använts i tidigare undersökningar vilket stärker enkätens 

innehållsvaliditet. Flesta av respondenterna tyckte att frågorna och svarsalternativen var tydliga och 

tyckte att frågorna var relevanta med studiens syfte. 

6.8 Etiska övervägande 

Med tanken på att studiens forskningsämne är ganska känsligt och att det fortfarande är tabu att prata 

om psykisk hälsa/ohälsa i samhället var det viktig att följa de etiska aspekterna under hela studiens 

gång. Jag har försökt formulera tydliga frågor så att respondenterna inte misstolkar dem samtidigt som 

jag har undvikit att använda religion frågor eller etnisk bakgrund. Även om min studie innehöll några 

frågor såsom inkomstfrågor och frågan om hur respondenterna har känt sig den senaste tiden som 

ibland dessa frågor verkar stötande fick jag ingen dålig respons av respondenterna under rubriken 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



20 

 

”Övrigt”. Respondenterna tyckte att alla frågorna var normala, tydliga och som var relevanta med 

studiens syfte, det vill säga nedstämdhet. 

Vetenskapsrådet har skrivit om Hermeréns fyra viktiga individskyddskrav för kvantitativa 

forskningsstudier som är ett stöd för forskares forskning. Dessa fyra individskyddskraven är 

informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet, och konfidentialitetskravet. Enligt 

Vetenskapsrådet handlar informationskravet om att forskaren skall informera respondenterna om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Den andra individskyddskraven, samtyckekravet¸ handlar om att 

forskaren måste fråga respondenterna om samtycke att delta i undersökning, det vill säga att 

respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Den tredje individskyddskraven, 

konfidentialitetskravet, innebär att forskaren skall ge konfidentialitet och personligauppgifter skall 

skyddas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet. Den fjärde och sista 

individskyddskraven enligt Vetenskapsrådet handlar om nyttjandekravet som innebär att forskaren 

skall det insamlade materialet användas endast för forskningsändamål.53
 

Jag försökte följa de fyra individskyddskraven i min studie. Jag har lagt stor fokus på att informera 

respondenterna om min studie och studiens syfte. Jag som forskare har informerat mina respondenter 

om studiens syfte, att det är frivilligt att delta samtidigt som jag informerade mina respondenter att de 

kan avbryta undersökningen när som helst.  

Innan jag delade ut min enkät informerade jag mina respondenter om att det insamlade materialet och 

respondenternas identitet skall behandlas anonymt och att det bara är jag och eventuell handledaren 

som ska ha tillgång till datamaterialet.54 Efter att jag informerade mina respondenter om min studie 

och de andra delarna frågade jag respondenterna om de ville delta i min undersökning, det vill säga att 

de själva hade rätt att bestämma över sina medverkningar. 

 

 

 

 

                                                 
53 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad från: 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf s. 6 - 14 
54 Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. (2011) God Forskningssed. Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

https://konst.gu.se/digitalAssets/1372/1372748_god-forskningssed-2011.1.pdf 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://konst.gu.se/digitalAssets/1372/1372748_god-forskningssed-2011.1.pdf
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7. Resultat och analys 

Mitt syfte är att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga program och 

Ingenjörsprogrammet. Syftet var att undersöka studenternas psykiska hälsa/ohälsa, samt att få en ökad 

kunskap och förståelse för de orsakerna som skulle kunna bidra till att studenterna skulle kunna känna 

sig nedstämda. Dessutom var syftet att undersöka om det finns någon skillnad och likheter mellan 

orsaker det vill säga utbildning, boende, sysselsättning, ekonomi och det sociala nätverket som skulle 

kunna bidra till nedstämdhet bland dessa studenter som läser de två olika programmen. Under 

resultatdelen kommer jag att visa i diagram om vilket resultat har jag fått från min undersökning. För 

att kunna få fram grafikerna har jag använt mig av SPSS – programmet55 där jag har matat in data och 

fått fram de diagram som jag kommer presentera under resultatdelen. Jag har delat resultatelen under 

fyran teman så att jag behandlar mina frågeställningar på det bästa sättet: ekonomi och sysselsättning; 

utbildnings svårighetsgrad, sysselsättningar och studier; personliga upplevelser och socialstöd. 

7.1 Ekonomi och sysselsättning 

Ekonomi och sysselsättning är viktiga faktorer som kan orsaka nedstämdhet, det vill säga att individen 

känner sig nedstämd. Enligt 1177 Vårdguiden kan olika händelser såsom ekonomi orsaka 

nedstämdhet.56 Under presenterar jag de olika diagram. Enligt Duetz, Abel och Niemann har individens 

hälsotillstånd ett starkt samband med individens socioekonomiska status vilket ses som grundläggande 

för faktorn för individens hälsa.57
 

Tabell 1: Respondenternas svar på frågan: ”Har du någon sysselsättning utöver dina studier?” 

 

 

Har du någon sysselsättning utöver dina 

studier? 

Ar- 

beta/Pra 

ktik 

 

Arbet

sl 

ös 

Söker 

jobb- 

aktivitet 

 

Annan 

(var god 

ange) 

 

Nej, det 

har jag 

inte 

 

 

Total 

 

 

 

 

 
Inriktni

ng 

 
Samhällsvetenskaplig

a programmet 

Count 22 1 1 3 3 30 

% within 

Inriktning 

  73.3%   3.3%    3.3%    10.0%    10.0% 100 % 

 

Ingenjör programmet Count 5 3 4 2 16 30 

% within 
In- 

 16.7% 10.0%     13.3%    6.7%    53.3% 100% 

riktning  

                                                 
55 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 
56 Marklund., B. Nedstämdhet. Hämtad från: https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och- rad/ Sjukdomar/Nedstamdhet/ 
57 Duetz, M. S., Abel, T., & Niemann, S. (2003). Health measures. European Journal of Public Health 

http://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-
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Tabell 1 visar att 73,3 % av mina respondenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet jobbar 

eller har praktik medan 16,7 % av mina respondenter som läser Ingenjör programmet jobbar eller har 

praktik. Resultatet visar också att 10 % av mina respondenter som läser Samhällsvetenskapliga 

programmet har inga sysselsättningar utöver studier medan 53,3 % av respondenterna som läser 

Ingenjör programmet har inga sysselsättningar utöver studier. 

Tabell 2: Respondenternas svar på frågan: ”Vilken är din totala månadsinkomst efter skatt?” 

 
Vilken är din totala månadsinkomst efter skatt? 

4000 kr 
eller 

mindre 

4000 - 

10000 

kr 

10000– 

15000 

kr 

15000– 

20000 

kr 

 
Total 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktni

ng 

 

 
Samhällsvetenskapl

iga programmet 

Count 3 4 20 3 30 

% within 
Inrikt- 

ning 

10,0% 13,3% 66,7% 10,0% 100,0
% 

Ingenjör 
programmet 

Count 6 15 7 2 30 

% within 

Inrikt- 

ning 

20,0% 50,0% 23,3% 6,7% 100,0

% 

Tabell 2 visar att 66,7 % av mina respondenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet tjänar 

mellan 10 000 – 15 000 kr per månad medan 23,3 % av mina respondenter som läser Ingenjör 

programmet tjänar mellan 10,000 – 15,000 kr per månad. Resultatet visar också att 50,0% av mina 

respondenter som läser Ingenjör programmet tjänar mellan 4000 – 10,000 kr per månad medan 13,3% 

av mina respondenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet tjänar mellan 4000 – 10,000 kr 

per månad. 

Tabell 3: Respondenternas svar på frågan: ”Hur nöjd är du med din ekonomi?” 
 Mycket 

missnöjd 

Missnöjd Varken 

missnöjd 

eller nöjd 

Nöjd Mycket 

nöjd 
Total 

Inriktni

ng 

Samhällsvetenska

pl iga 

programmet 

Count 3 6 17 3 1 30 

% within 

Inriktning 

10.0% 20.0% 56.7% 10.

0% 

3.3% 100.

0% 

Ingenjör 

programmet 

Count 5 8 14 3 0 30 

% within 

Inriktning 

16.7% 26.7% 46.7% 10.

0% 

0.0% 100.

0% 

Tabell 3 visar att 56,7 % av mina respondenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet varken 

är missnöjda eller nöjda med sin ekonomi medan 46,7% av respondenterna som läser Ingenjör 

programmet är också missnöjda eller nöjda med sin ekonomi. 
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Tabell 4: Korrelationen och signifikante mellan frågorna som ingår i tema 1. 
 

Har du någon 

sysselsättning 

ut- över dina 

studier? 

Vilken är din 

to- tala 

månadsin- 

komst efter 

skatt? 

Hur nöjd är du 

med din eko- 

nomi? 

 Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

1.000 .574 .583 

 Vilken är din totala 

månadsinkomst efter skatt? 

.574 1.000 .879 

 

 

Pearson Correlation 

Hur nöjd är du med din 

ekonomi? 

.583 .879 1.000 

 
Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

. .000 .000 

 Vilken är din totala 

månadsinkomst efter skatt? 

.000 . .000 

 

 

Sig. (1-tailed) 

Hur nöjd är du med din 

ekonomi? 

.000 .000 . 

I tabell 4 ser vi att det finns positiv korrelation men inte så stark korrelation mellan de tre frågorna 

som har används i teman 1: Ekonomi och Sysselsättning. Samtidigt ser vi att det finns 

statistiksignifikans mellan ”Har du någon sysselsättning utöver dina studier”, ”Vilken är din totala 

månadsinkomst efter skatt” och ”Hur nöjd är du med din ekonomi”. 

Tabell 4.1 Visar korrelationen och signifikante mellan inkomst och respondenternas känslor. 
 

 

 
Sambandet mellan inkomst och 

känslor 

 
 

Hur nöjd är 

du med din 

ekonomi? 

Har du under 

senaste året 

känt dig - 

nervös? 

Har du under 

senaste året 

känt dig - 

stressad? 

Har du under 

senaste året 

känt dig - 

upprörd? 

Har du under 

senaste året 

känt dig - 

Oroligt? 

Pearson Correlation 
Hur nöjd är du med din 

ekonomi? 

1.000 .784 .633 .830 .857 

 Har du under senaste 

året känt dig - nervös? 

.784 1.000 .620 .783 .652 

 
Har du under senaste 

året känt dig - stressad? 

.633 .620 1.000 .521 .587 

 Har du under senaste 

året känt dig - upprörd? 

.830 .783 .521 1.000 .741 

 Har du under senaste 

året känt dig - Oroligt? 

.857 .652 .587 .741 1.000 
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Utifrån tabell 4.1 det ekonomiska tillståndet har korrelation med hur respondenterna har känt sig 

under senaste året. Samtidigt ser vi att det finns statistiksignifikans mellan det ekonomiska tillståndet 

och hur respondenterna har känt sig under senaste året. 

7.1.1 Analys av ekonomi och sysselsättning 

Genom dessa 3 tabeller ser vi att respondenterna från båda programmen är varken nöjda eller 

missnöjda med sin ekonomi. I tabell 4 kan vi se att det finns positiv korrelation och P-värdet visar att 

det finns statistiksignifikans mellan sysselsättning utöver studier, månadsinkomst och hur nöjd är 

respondenterna med sin ekonomi. Enligt Merton kan människor uppleva stressituationer om man inte 

når det målet som hen strävar efter.58 Ekonomi är en viktig del av individens psykiska hälsa, det vill 

säga individens ekonomiska problem kan påverka till ens psykiska hälsa. ”Att kunna försörja sig själv 

och sina barn är också en av grundförutsättningarna för hälsa.”59 Enligt Karlstadskommun 

Folkhälsostrategi kan små ekonomiska förhållanden och bristen på tillgång till en ekonomisk buffert 

orsaka stress och oro hos individen som påverkar den psykiska hälsan. ”Att inte ha pengar till 

någonting annat än precis det mest väsentliga är exempel på hur de ekonomiska förutsättningarna 

påverkar människors livsvillkor.”60 Enligt UNO om man är stressad och orolig kan man känna sig 

nedstämd.61 Det amerikanska psykologförbundet visar i sin undersökning att män och kvinnor känner 

sig stressad över sina ekonomiska situationen. Enligt det amerikanska psykologförbundet kan 

ekonomiska faktorer leda till att individen går så långt som till att ta sitt eget liv.62 Duetz, Abel och 

                                                 
58 Merton RK. (1957) Social theory and social structure. New York: Free Press. 
59 Karlstad Kommun. Folkhälsostrategi. Hämtad från: https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och- 

politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf s. 16 
60 Ibid. 
61 Molander, I. Om nedstämdhet. Hämtad från: https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om- 

nedstamdhet/ 
62 Blakeley., K. Women Vs. Men: Handling Economic Stress. Hämtad från: https://www.forbes.com/2009/01/12/women-

economy-health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091 

Sig. (1-tailed) 
Hur nöjd är du med din 

ekonomi? 

. .000 .000 .000 .000 

Har du under senaste 

året känt dig - nervös? 

.000 . .000 .000 .000 

Har du under senaste 

året känt dig - stressad? 

.000 .000 . .000 .000 

Har du under senaste 

året känt dig - upprörd? 

.000 .000 .000 . .000 

Har du under senaste 

året känt dig - Oroligt? 

.000 .000 .000 .000 . 

https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf
https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/styrning/folkhalsostrategi.pdf
https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om-nedstamdhet/
https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om-nedstamdhet/
https://www.forbes.com/2009/01/12/women-economy-health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091
https://www.forbes.com/2009/01/12/women-economy-health-flew-cx_kb_0112suicide.html#6143f7468091
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Niemann skriver att ekonomin har en stor betydelse och inverkan i individens psykiska hälsa, med 

andra ord ekonomi och inkomst ses som grundläggande villkor som spelar med psykiska hälsan.63
 

7.2 Utbildningens svårighetsgrad, sysselsättningar och studier 

Utbildningens svårighetsgrad, utbildningens kombination med studier samt den tiden som man ägnar 

åt studier kan det spela en viss roll hos individens psykiska hälsa och kan orsaka psykiska besvär. Nedan 

kommer jag att pressantera resultatet som jag fick från undersökningen som visar om hur utbildningens 

svårighetsgrad, kombinationen av sysselsättning med studier samt tiden som man ägnar åt studier 

påverkar till att individen känner sig nedstämd och hur dessa tre faktorer kan påverka till andra faktorer 

som kan orsaka nedstämdhet. 

Tabell 5: Respondenternas svar på frågan ”Om ja på frågan 3, hur är det att kombinera sysselsättning 

med studier?” 

 

Om ja på frågan 3, hur är det att kombinera sysselsättning 

med studier?” 

 

Mycket 

svårt 

 

Svårt 

 

Varken svårt eller 

lätt 

 

Lätt 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inriktni

ng 

 

 

 
Samhällsvetenskap

lig a programmet 

Count 3 5 13 6 

 

 

 
% within 

Inriktning 

11.1% 18.5

% 

48.1% 22.2% 

 

 

 
Ingenjör 

programmet 

Count 1 6 3 0 

% within 

Inriktning 

10.0% 60.0

% 

30.0%  

Tabell 5 visar resultat för 37 respondenter på grund av 23 respondenter det vill säga 39 % av 

respondenterna har svarat NEJ på fråga 3. Här kan vi se att 48,1 % av respondenterna som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet tycker att det är varken svårt eller lätt att kombinera sysselsättning 

med studier medan 60 % av respondenterna som läser Ingenjör programmet tycker att det är svårt att 

kombinera sysselsättning med studier. 

 

 

                                                 
63 Duetz, M. S., Abel, T., & Niemann, S. (2003). Health measures. European Journal of Public Health 
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Tabell 6: Respondenternas svar på frågan: ” Hur många timmar per vecka ägnar du i genomsnitt åt 

studier?” 

 

Hur många timmar per vecka ägnar du i 

genomsnitt åt studier? 

1-10 

tim/veck

a 

11-20 

tim/veck

a 

21-30 

tim/veck

a 

31-40 

tim/veck

a 

mer än 

41 

tim/vec

ka 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inriktni
ng 

 

 
 

Samhällsvetenska

pli ga 

programmet 

Count 3 14 7 6 0 30 

% within 

Inrikt- 

ning 

10.0% 46.7% 23.3% 20.0%  100.

0% 

 

 

Ingenjör 

program- 

met 

Count 0 0 2 8 20 30 

% within 

Inrikt- 

ning 

  6.7% 26.7% 66.7% 100.

0% 

Tabell 6 visar att 66,7 % av respondenterna som läser Ingenjör programmet ägnar mer än 41 timmar 

per vecka åt studier medan 46,7% av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet 

har svarat att de ägnar mellan 11 – 20 timmar per vecka åt studier. 

Tabell 7: Respondenternas svar på frågan: ”Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad?” 
 

Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad? 

Mycke

t 

svårt 

 

Svårt 

Varken 

svårt 

eller lätt 

 

Lätt 

Myck

et 

lätt 

 

Total 

 

 

 

 

 

Inriktnin

g 

Samhällsvetensk

apl iga 

programmet 

Count  10 15 4 1  

% within 

Inrikt- 

ning 

 33.3

% 

50.0% 13.3

% 

3.3% 100.0

% 

Ingenjör 

program- 

met 

Count 5 14 11 0 0  

% within 

Inrikt- 

ning 

16.7% 46.7

% 

36.7% 
  

100.0

% 

Tabell 7 visar att 16,7 % respektive 46,7 % av respondenterna som läser Ingenjör programmet tycker 

att deras inriktning är ”Mycket svårt” eller ”Svårt” medan 33,3 % respektive 50% av respondenterna 

som läser Samhällsvetenskapliga programmet tycker att deras inriktning är ”Svårt” eller ”Varken svårt 

eller lätt”. 
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Tabell 8: Korrelationen och signifikante mellan frågorna som ingår i tema 2 ”Utbildningens 

svårighetsgrad, sysselsättningar och studier”. 

 
Om ja på fråga 

3, hur är det att 

kombinera 

sysselsättning 

med studier? 

Hur många 

timmar per 

vecka ägnar du 

i genomsnitt åt 

studier? 

 
 

Hur bedömer 

du utbildning- 

ens svårighets- 

grad? 

 
 

Är du nöjd el- 

ler missnöjd 

med din fram- 

tid? 

 Om ja på fråga 3, hur är det 

att kombinera 

sysselsättning med 

studier? 

1.000 .474 .790 .837 

 Hur många timmar per 

vecka ägnar du i 

genomsnitt åt 

studier? 

.474 1.000 .073 .204 

 
Hur bedömer du 

utbildningens 

svårighetsgrad? 

.790 .073 1.000 .832 

 

 

 

 

 
Pearson Correlation 

Är du nöjd eller missnöjd 

med din framtid? 

.837 .204 .832 1.000 

 Om ja på fråga 3, hur är det 

att kombinera 

sysselsättning med 

studier? 

. .002 .000 .000 

 Hur många timmar per 

vecka ägnar du i 

genomsnitt åt 

studier? 

.002 . .334 .112 

 
Hur bedömer du 

utbildningens 

svårighetsgrad? 

.000 .334 . .000 

 

 

 

 

 

 

 

Sig. (1-tailed) 

Är du nöjd eller missnöjd 

med din framtid? 

.000 .112 .000 . 
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I tabellen 8 ser vi att det finns positiv korrelation men ibland stark och ibland svag korrelation mellan 

de fyra frågorna som har används i teman 2, det vill säga att det finns positiv korrelation mellan 

utbildningens svårighetsgrad, framtiden samt tiden som respondenterna ägnar sig åt studier. Samtidigt 

ser vi att det finns statistiksignifikans mellan ” Om ja på fråga 3, hur är det att kombinera sysselsättning 

med studier?”, ” Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad?” och ” Är du nöjd eller missnöjd med 

din framtid?”. 

7.2.1 Analys av utbildningens svårighetsgrad, sysselsättning och studier. 

I tabell 5 ser vi att 48,1 % respektive 18,5% av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga 

programmet tycker att det är ”Varken lätt eller svårt” eller ”Svårt” kombinationen av sysselsättning 

med studier medan 60% respektive 10% av respondenterna som läser Ingenjör programmet tycker att 

det är ”Svårt” eller ”Mycket svårt” kombinationen av sysselsättning med studier. Här kan vi se en stor 

skillnad mellan de två olika programmen när det gäller kombinationen av sysselsättningar med studier. 

Tabell 9 som jag visar nedan, ser vi att det finns stark korrelation (R=0,838) mellan de två frågorna 

som gäller för Ingenjör programmet medan när det gäller respondenterna som läser 

Samhällsvetenskapliga programmet finns det positiv korrelation (R=0,733) mellan de två frågorna (se 

tabell 10). Samtidigt ser vi att det finns statistiksignifikans mellan de två inriktningarna och de två 

frågorna. 

Tabell 9: Korrelationen och signifikante mellan frågorna ”Har du 

någon Sysselsättning utöver dina studier” och ”Hur bedömer du 

utbildningens svårighetgrad”. (Samhällsvetenskapliga 

programmet) 

 
Inriktning: Samhällsvetenskapliga programmet 

 
Har du någon sysselsättning utöver dina studier? 

Hur bedömer du 

utbildningens 

svårighetsgrad? 

 

 

 

 
Pearson Correlation 

Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

0.773 
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Sig. (1-tailed) 

Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

0.00 

 

Tabell 10: Visar korrelationen och signifikante mellan frågorna ”Har 

du någon Sysselsättning utöver dina studier” och ”Hur bedömer du 

utbildningens svårighetgrad”. (Ingenjör) 

 
Inriktning: Ingenjör programmet 

 
Har du någon sysselsättning utöver dina studier? 

Hur bedömer du 

utbildningens svå- 

righetsgrad? 

 

 

 

 

 

 
Pearson Correlation 

Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

0.838 

 

 

 

 
Sig. (1-tailed) 

Har du någon sysselsättning 

utöver dina studier? 

0.00 

Utifrån resultatet som jag fick från undersökning särskild från tabell 9 och 10 ser jag att utbildningens 

svårighetgrad och den tiden som studenterna ägnar åt studier, det vill säga dessa två faktorer begränsar 

och bestämmer om studenterna har tid att jobba under studietiden eller inte. Jag nämnde lite tidigare 

att ekonomi är en av viktiga faktorer när det gäller psykisk hälsan. Utifrån det presenterade resultatet 

ser vi att ju svårare utbildningen är desto svårare blir det att hitta tid för att jobba. Arbetslöshet och 

låginkomst kan leda till att individer känner sig nedstämda.64
 

Enligt Hagquist ”val av utbildningsprogram framträder stora skillnader i psykisk ohälsa mellan 

individer eller grupper”.65 Evelina Landsted skriver i sin avhandling ” Livsvillkor och ungdomars 

psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genusanalys” att faktorer som socio- ekonomisk 

bakgrund kan påverka till att individen drabbas av psykisk ohälsa.66 Det var lite svårt att hitta någon 

                                                 
64 Molander, I. Om nedstämdhet. Hämtad från: https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om- 

nedstamdhet/ 
65 Hagquist, C. (2015). ”Skolelevers psykiska hälsa”. Hämtad från: http://www.diva- 

portal.org/smash/get/diva2:812673/FULLTEXT01.pdf 
66 Landstedt, E. (2010) Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genu- sanalys. Diss., 

Mittuniversitetet Sundsvall. 

https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om-nedstamdhet/
https://www.umo.se/att-ma-daligt/nedstamdhet-och-angest/om-nedstamdhet/
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studie som berör det orsakssambandet mellan utbildningens svårighetsgrad och studenternas/elevernas 

psykiska hälsa/ohälsa. Detta betonar också Hagquist i hans studie ”Skolelevers psykiska hälsa” att 

kunskapsluckorna är många och att forskningsbehoven är stora.67  

Resultatet som jag fick fram från det insamlade materialet visar att Ingenjörsprogrammet är ett 

program som studenterna måste lägga mer tid åt studier (se tabell 6) samtidigt som respondenterna 

som läser Ingenjör programmet tycker att deras utbildning är ”Mycket svårt” (16,7%) eller ”svårt” 

(46,7%) medan respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet tycker att programmet 

är varken svårt eller lätt samtidigt som de ägnar mellan 11 – 20 timmar per vecka åt studier (se tabell 

6, 7). Utifrån det insamlade materialet tycker jag att utbildningens svårighetsgrad är en viktig faktor 

som kan påverka studentens psykiska hälsa. 

Diagram 11: Respondenternas svar på frågan: ”Är du nöjd eller missnöjd med din fritid?” 

Diagram 11 visar också hur nöjda är respondenterna med sin fritid. Utifrån diagram 11 ser vi att 60 % 

av respondenterna som läser Ingenjör programmet har svarat de är ”Varken missnöjd eller nöjd” med 

sin fritid medan 50 % av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet har svarat att 

de är ”Nöjda” med sin fritid. Utifrån resultatet ser vi att utbildningens svårighetsgrad ger mindre 

möjlighet till fritid vilket kan påverka till individens psykiska hälsa. Enligt Habilitering & Hälsa är 

fritidsaktiviteter viktigt för att de skapar gemenskap och ger förutsättningar för en förbättrad hälsa.68 

7.3   Personliga upplevelser och socialstöd 

Flera undersökningar visar brist på socialt stöd och socialt nätverk samt de visar att socialt stöd och 

socialt nätverk associerar med psykisk ohälsa bland människor. Enligt Cohen & Syne hör ett gott 

                                                 
67 Hagquist, C. (2015). ”Skolelevers psykiska hälsa”. S. 12. Hämtad från: http://www.diva-

portal.org/snash/get/diva2:812673/fulltext01.prf 
68 Habilitering & Hälsa. Fritid. Hämtad från: http://habilitering.se/vara-insatser/personlig-vard/fritid 

http://habilitering.se/vara-insatser/personlig-vard/fritid
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socialt stöd ihop med psykisk hälsa.69 Det sociala stödet och sociala nätverket har stor betydelse för 

individens psykiska hälsa/ohälsa. 70 

 

 

Tabell 11: Respondenternas svar på frågan: ”Hur upplever du stödet från?” 

 
Hur upplever du stödet från? 

 

Inte 

alls 

 

Lite

n 

 

Varken 

eller 

 

Ganska 

bra 

 

Stort 

 

Tota

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inriktnin

g 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samhällsvetensk

apl iga 
programmet 

Familj 
 

4 3 7 16 30 

Vänner 
 

8 3 9 10 30 

Partner 11 
 

3 5 11 30 

Släkt och 

vänner 

8 3 12 5 2 30 

Kurator 25  5   30 

Psykolog 26  4   30 

 

 

 

 

 

Ingenjör 

program- 

met 

Familj   6 15 9 30 

Vänner   8 15 7 30 

Partner 8  15 7  30 

Släkt och 

vänner 

10 8  10 2 30 

Kurator 26 4 2 
  

30 

Psykolog 28 2    30 

I tabell 11 ser vi att 53,3 % respektive 33,33 % av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga 

programmet upplever ”Stort” stöd från familj och vänner medan ser vi också att 50 % respondenterna 

som läser Ingenjör programmet upplever ”Ganska bra” stöd från familj och vänner. 

Tabell 12: Respondenternas svar på frågan: Upplever du att ditt sociala nätverk (familj, partner, vänner 

etc.) fungerar? 

 

 
Upplever du att ditt sociala nätverk (familj, partner, 

vänner etc.) fungerar? 

 

 
 

Jättedåligt 

 

 
 

Dåligt 

 

Varken dåligt 

eller bra 

 

 
 

Bra 

 

 
 

Jättebra 

 

 
 

Total 

Inriktning Samhällsvetenskapl 

iga programmet 

Count 0 1 8 6 15 30 

% within Inrikt- 

ning 

0,0% 3.3 % 26.7 % 20 % 50% 100 % 

                                                 
69 Cohen S, & Syne SL. Social support and health. New York: Academic Press. 1985. 
70 Forsell, Y., & Dalman, C. (2004). Psykisk ohälsa hos unga. Stockholm. Epidemiologiska enheten centrum för folkhälsa. 
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Ingenjör program- 

met 

Count 0 3 5 13 9 30 

% within Inrikt- 

ning 

0 % 10 % 16.7 % 43.3 % 30 % 100 % 

Tabell 12 visar att 50 % av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet tycker att 

deras sociala nätverk fungerar ”Jättebra” medan 43,3 % av respondenterna som läser Ingenjör 

programmet har svarat att deras sociala nätverk fungerar ”Bra”. 

Den som också präglar tabell 11 och 12 är det att 83,33 % respektive 93,33 % av respondenterna som 

läser båda Samhällsvetenskapliga och Ingenjörsprogrammet upplever inte alls stöd från kurator 

respektive psykolog 

Tabell 13: Respondenternas svar på frågan: Har du under senaste året känt dig på följande sätt? 

 

Har du under senaste året känt dig på följande sätt? 

 

Aldrig 

 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

 

Total 

  Ensam  2 18 10  30 

  Orolig   9 18 3 30 

  
Mina vänner var 

otrevliga 

4 12 14   30 

  

Samhällsvetenskapl 

Min familj var 

otrevligt 

20 5 5   30 

 iga programmet 
Sorgsen  8 9 9 4 30 

  Hopplös  7 15 8  30 

  Missnöjd  3 15 12  30 

  Sömnlös 3  16 8 3 30 

  Rädd 18 9  3  30 
Inriktning  Nervös 3 8 14 5  30 

  Rastlös 4 3 10 10 3 30 

  Stressad 2  8 10 10 30 

  Uttråkad 3  20 7  30 

  Upprörd  7 20 3  30 

  Tom inombords 6 18 3 3  30 

Utmattad 3 4 12 11  30 

Olycklig 2 10 12 3 3 30 

Ledsen  5 20 2 3 30 

Svår att koppla 
av 

 7 20  3 30 
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Ingenjör program- 

met 

Ensam   24 6  30 

Orolig   15 15  30 

Mina vänner 

var 

otrevliga 

6 16 8   30 

Min familj var 

otrevligt 

27 3    30 

Sorgsen  3 26 1  30 

Hopplös  6 18 6  30 

Missnöjd 4  19 7  30 

Sömnlös   23 7  30 

Rädd 3 18 9   30 

Nervös  5 10 11 4 30 

Rastlös  16 4 10  30 

Stressad   2 28  30 

Uttråkad 2 6 19 3  30 

Upprörd 8  16 6  30 

Tom inombords  3 26 1  30 

Utmattad  12 14 4 1 30 

Olycklig 2 4 18 6  30 

Ledsen   10 14 6 30 

Svår att koppla 

av 

1 4 4 18 3 30 

Tabell 13 visar om hur respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet och 

Ingenjörsprogrammet har känt sig under det senaste året. Utifrån tabell 13 ser vi att mellan 50–66,66 

% av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet har ibland känt sig ensam, oroliga, 

hopplösa, missnöjda sömnlösa, nervösa, uttråkad, upprörda, ledsna eller svårt att koppla av medan 

mellan 50 - 88,66 % av respondenterna som läser Ingenjör programmet har ibland känt sig ensam, 

oroliga, hopplösa, missnöjda sömnlösa, nervösa, uttråkad, upprörda, ledsna eller svårt att koppla av. 
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Tabell 14: Visar korrelationen och signifikante mellan frågorna ”Vad gör du när du behöver 

stöd” och ”Hur har du känt under senaste året” samt de olika faktorerna som ingår i de två 

frågorna.71
 

Vad gör du när du behöver 
stöd? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pearson Cor- 

relation 

F1 1.000 .847 .720 .626 .372 .864 .657 .836 .570 

F2 .847 1.000 .827 .781 .472 .685 .632 .779 .374 

F3 .720 .827 1.000 .709 .522 .621 .526 .645 .341 

F4 .626 .781 .709 1.000 .585 .607 .497 .615 .486 

F5 .372 .472 .522 .585 1.000 .355 .408 .462 .363 

F6 .864 .685 .621 .607 .355 1.000 .582 .828 .607 

F7 .657 .632 .526 .497 .408 .582 1.000 .684 .475 

F8 .836 .779 .645 .615 .462 .828 .684 1.000 .602 

F9 .570 .374 .341 .486 .363 .607 .475 .602 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sig. (1-tailed) 

F1 . .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 

F2 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 

F3 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .004 

F4 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

F5 .002 .000 .000 .000 . .003 .001 .000 .002 

F6 .000 .000 .000 .000 .003 . .000 .000 .000 

F7 .000 .000 .000 .000 .001 .000 . .000 .000 

F8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

F9 .000 .002 .004 .000 .002 .000 .000 .000 . 

I tabell 14 ser vi alla faktorerna som ingår i de två frågorna har positiv korrelation med varandra 

samtidigt ser vi att det finns statistiksignifikans mellan de två inriktningarna, de två frågorna och de 

olika faktorerna. Exempel: frågan - Vad gör du när du behöver stöd – Pratar med min partner (F1) har 

positiv korrelation med frågan Har du under senaste året känt dig – Ensam (F7). Det finns 

statistiksignifikans mellan de två frågorna och faktorerna. 

                                                 
71 Förklaring: Huvudfrågan 1: Vadgör du närdu behöver stöd?, F1:Pratar med min partner (sambo, flickvän etc),F2:Pratar 

medminakusiner,F3:Pratarmedminchef,F4:Pratarmedkurator,F5:Pratarmedpsykolog. Huvudfråga 2:Harduunder 

senasteåretkäntdig:F6:Ensam,F7:Oroligt,F8:sömnlös,F9:rädd. 
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Tabell 15: Respondenternas svar på frågan: Vad gör du när du behöver stöd med svarsalternativ - 

Håller det för mig själv, Går ut i naturen, Jag tränar. 

 

 

 
Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad? 

 

Stämm

er inte 

alls 

Stä

m- 

mer 

del

- 

vis 

 

Stämme

r ganska 

väl 

Stä

m- 

mer 

i stor 

del 

 

Stäm

mer 

helt 

 

 

 
Total 

 Samhällsvetensk

apl iga 

programmet 

Håller det för 

mig själv 

 10 6 7 7 30 

  Går ut i 

naturen 

 10 5 12 3 30 

  Jag tränar 2 5 7 7 9 30 

 Ingenjör 

program- 

met 

Håller det för 

mig själv 

 9 16 5  30 

Inriktning  Går ut i 

naturen 

7  20 3  30 

  Jag tränar  6 21 3  30 

Tabell 15 visar att när respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjör 

programmet befinner sig i en svår situation och behöver stöd, håller de problemet för sig själva, går ut 

i naturen eller tränar. Tabell 15 visar att 36,7 % av respondenterna som läser båda inriktningarna håller 

problemet för sig själva, medan 41,7 % av respondenterna som läser både inriktningarna säger att de 

går ut i naturen när de behöver stöd. Med detta ser jag att respondenterna stänger in sig själva och 

pratar inte med sin omgivning. Att stänga in sig själv är ett stort problem när det gäller psykisk hälsan, 

med andra ord kan jag säga att respondenterna isolerar sig själva och sitter fast i sin ensamhet. 

7.3.1 Analys av personliga upplevelser och socialstöd 

Denna rubrik handlar om personliga upplevelser och socialt stöd. I tabell 11 och 12 ser vi att 

respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjör programmet upplever att 

de har ett bra eller jättebra socialnätverk när det gäller familj och vänner det vill säga resultatet visar 

att respondenterna från båda programmen har en bra och nära relation med sina föräldrar och delvis 

med vänner när det gäller stöd. Att ha en nära relation och nära kontakt med föräldrar och med vänner 

är det ganska viktig faktor som hjälper att förebygga psykisk ohälsan. Resultatet visar också att 

respondenterna lider av stress, rädsla eller hopplös och detta kan ske på grund av respondenterna har 

inte så nära relation med andra faktorer som ingår i socialnätverk såsom kusiner, sin chef, psykolog 

och kurator. Detta kan man se också i tabell 14 där tabellen säger att dessa faktorer har 

statistiksignifikans mellan varandra. Enligt Klefbeck och Ogden brister på socialnätverk och 
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socialiseringsprocesser kan leda till att individen mår psykiskt dåligt men enligt författarna kan ett bra 

socialt nätverk ge känslomässigt stöd samt hjälper individen i händelser av svåra psykiska press.72
 

Om vi har en nära relation med omgivning och vi berättar om problemet, kan detta påverka positivt i 

människors psykiska hälsa. Sociala förhållande har stor betydelse för psykiska hälsan.73 ”Genom att 

få berätta om problemet, och få bekräftelse från andra på den egna upplevelsen, kan anspänningen 

minska.”74 Det handlar också om stigmatisering, det vill säga att respondenterna inte vill prata med sitt 

socialnätverk på grund av det finns risker att den som känner sig nedstämd kommer att kategoriseras 

ofrivillig i ett utanförskap. Detta sker på grund av respondenterna håller problemet in i sig själva och 

diskuterar inte med omgivning och detta leder till att samhället på grund av fördomar och okunskap 

om psykisk ohälsa, undviker att umgås eller att ha i sin omgivning personer som mår psykisk dåliga.75
 

Resultatet som jag fick visar att det är svårt att särskilja betydelsen av mänskliga kontakter från andra 

tillgångar. Trots att en del av resultatet visar att respondenterna från båda programmen har ett bra 

förhållande med sina föräldrar och vänner räcker detta inte till för att de ska mår psykisk bra. Tabell 

16 visar att respondenterna kan befinner sig i en svår situation och behöver stöd, men resultatet visar 

att en del respondenterna håller problemet för sig själva, går ut i naturen eller tränar. Med detta ser jag 

att respondenterna stänger in sig själva och pratar inte med sin omgivning. Att stänga in sig själv är ett 

stort problem när det gäller psykisk hälsan, med andra ord kan jag säga att respondenterna isolerar sig 

själva och sitter fast i sin ensamhet. Så här kan vi se att om respondenten håller problemet för sig själv 

och pratar inte med omgivningen om sina problem, detta kan ledda till att respondenten kan känna: 

nervös, ensam och tom inombords. Detta kan vi se i tabell 16. Tabell 16 visar att det finns ganska stor 

korrelation mellan dessa indikatorer samtidigt att dessa indikatorer har statistiksignifikans mellan 

varandra. 

 

 

 

                                                 
72 Merton RK. (1957) Social theory and social structure. New York: Free Press. 
73 Regering. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Hämtad från: 

https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar -stress- och- psykisk-ohalsa---analyser-

och-forslag-till-atgarder-sou-200677 s. 43 - 187 
74 Ibid., s. 192 
75 Goffman, E. (2007) Stigma - Den avvikandes roll och identitet. Stockholm 

https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
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Tabell 16: Visar korrelationen och signifikante mellan frågan Vad gör du när du behöver stöd med 

några faktorer som ingår i frågan Hur du senaste året känt dig på följande sätt…? 

Vad gör du när du behöver stöd? 

 

 

Har du senaste året känt dig på 

följande sätt…? 

Vad gör 

du när du 

be- höver 

stöd? 

- Håller 

det 

med mig 

själv 

Vad gör 

du när 

du be- 

höver 

stöd? 

- Går ut i 

natyren 

Vad gör 

du när 

du be- 

höver 

stöd? 

- Tränar 

Har du 

un- der 

senaste 

året känt 

dig - En- 

sam? 

Har du 

un- der 

senaste 

året känt 

dig - 

stres- 

sad? 

Har du 

un- der 

senaste 

året känt 

dig - 

inom- 

bords? 

Pearson 

Correlat- ion 

Vad gör du när du 

behöver stöd? 

Håller det med mig 

själv 

1.000 .885 .900 .764 .722 .499 

behöver stöd? 

 Vad gör du när du 

behöver stöd? – 

Går ut i naturen 

.885 1.000 .858 .605 .623 .449 

 Vad gör du när du 

behöver stöd? - 

Tränar 

.900 .858 1.000 .781 .813 .481 

 Har du under 

senaste året känt 

dig – Ensam 

.764 .605 .781 1.000 .741 .498 

 Har du under 

senaste året känt 

dig -Stressad 

.722 .623 .813 .741 1.000 .608 

 Har du under 

senaste året känt 

dig – tom 

inombords? 

.499 .449 .481 .498 .608 1.000 

Sig. (1-tailed) Inriktning .025 .009 .011 .305 .374 .000 

 Vad gör du när du 

behöver stöd? – 

Håller det med mig 

själv 

. .000 .000 .000 .000 .000 

 Vad gör du när du 

behöver stöd? - 

Går ut i naturen 

.000 . .000 .000 .000 .000 

 

 

 

 

 

 

Enligt Statens offentliga utredning isolering är en av orsakerna till varför många studenter leder av 

nedstämdhet och depression. Att vara ensam och inte prata med andra leder till psykisk ohälsa.76 Att 

                                                 
76 Ibid. 

Vad gör du när du 

behöver stöd? - 

Tränar 

.000 .000 . .000 .000 .000 

Har du under 

senaste året känt 

dig - Ensam? 

.000 .000 .000 . .000 .000 

Har du under 

senaste 

året känt dig - 

stressad? 

.000 .000 .000 .000 . .000 

Har du under 

senaste 

året känt dig - 

inombords? 

.000 .000 .000 .000 .000 . 
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individen isolerar sig själv från sociala relationer kan leda till att individen mår psykiskt dåligt, det vill 

säga studenternas psykiska ohälsa är förknippad med isolering.77
 

Genom att använda stämplingsteori kan vi förklara isolering från ett annat perspektiv. Att isolera sig 

själv det betyder att inte prata med någon annan och detta sker på grund av det är lätt att man blir 

stämplad. Att bli stämplad betyder att man känner sig psykiskt dåligt och detta räcker så att omgivning 

definieras detta som avvikande och stämplar den drabbade som psykisk sjuk. Om en individ drabbas 

av stämpling.78
 

I början av min uppsats skrev jag att det fortfarande finns tabu kring psykisk ohälsan och detta kan 

påverka att respondenterna håller sina problem för sig själva. Att det finns fortfarande tabu kring 

psykisk ohälsa visar tabell 17 (se nedan) där kan vi se att mellan 90 till 96 % av respondenterna inte 

alls har kontakt med psykolog eller kurator. Dessa siffror är ett oroande tecken. Att inte ha kontakt 

med kurator eller psykolog kan självklart leda till att vi har så stort problem om psykisk ohälsa här i 

Sverige vilket visar också resultat i min undersökning att 67 % av respondenterna känner sig ensam, 

orolig, stressad, missnöjd eller hopplös. Cooley skriver om skamkänslor som kan uppstå som ett 

resultat av att man ser sig själva utifrån andras perspektiv och ögon och detta kallas spegeljaget. Det är 

viktig att få professionell hjälp och stöd och detta får man genom att ha kontakt med psykolog eller 

kurator.79 Psykologiska behandlingsmetoder har visat sig vara effektiv vi behandling av psykisk 

ohälsan.80 Universitetet måste lägga mer resurser på psykologer och kuratorer och informera 

studenterna om vikten av psykolog och kurator för deras psykiska hälsa. Jag tycker att Karlstad 

Universitetet skulle lägga mer resurser på psykologer och kuratorer där de skulle organisera olika 

obligatoriska föreläsningar eller seminarier med teman ”Psykiska hälsa/ohälsa” där studenter skulle 

bli informerad om hur man förebygger och hanterar psykisk ohälsa, nedstämdhet, stress, depression 

m.m. 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Regering. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Hämtad från: 

https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och- psykisk- ohalsa---

analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677 
78Becker, Howard S. (1963). Outsiders. Studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press.  
79 Katarina Kindwall. Psykisk hälsa. Hämtad från: http://habilitering.se/vara-insatser/psykisk-halsa 
80 Bergström, J., Andersson, G. & Lindefors, N. (2009). Vetenskapligt stöd för vägledd KBTbaserad självhjälp vid 

depression. Hämtad från: http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/11250/LKT0905s282_286.pdf 

https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
https://www.regeringen.se/49b70f/contentassets/c403f046f8e14884891297c24ee5814a/ungdomar-stress-och-psykisk-ohalsa---analyser-och-forslag-till-atgarder-sou-200677
http://habilitering.se/vara-insatser/psykisk-halsa
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/11250/LKT0905s282_286.pdf
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Tabell 17: Respondenternas svar på frågan Vad gör du när du behöver stöd? med alternativ Pratar med 

kurator / Pratar med psykolog 

Vad gör du när du behöver stöd? - Pratar med kurator Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Total 

Inriktni

ng 

Samhällsvetenska

plig a programmet 

Count 25 5  

% within Vad gör du när 

du behöver stöd? - Pratar 

med kurator 

83.3% 16.7% 100.0 

% 

Ingenjör 

programmet 

% within Inriktning 27 1  

% within Vad gör du när 

du behöver stöd? - Pratar 

med 

kurator 

90.0% 10.0% 100.0 

% 

Vad gör du när du behöver stöd? - Pratar med psykolog Stämmer inte 

alls 

Stämmer delvis Total 

Inriktni

ng 

Samhällsvetenska

plig a programmet 

Count 28 2 30 

% within Vad gör du när 

du 

behöver stöd? - Pratar 

med psykolog 

93.33 % 6.66 % 100.0 

% 

Ingenjör 

programmet 

% within Inriktning 29 1 30 

% within Vad gör du när 

du behöver stöd? - Pratar 

med 

psykolog 

96.7 % 3.33 % 100.0 

% 

 

  



40 

 

8. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att presentera de slutsatserna som framkommit från min studie. Huvudsyftet 

med denna studien var att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga 

program och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. Syftet var att undersöka studenternas 

psykiska hälsa/ohälsa, samt att få en ökad kunskap och förståelse för orsaker som skulle kunna bidra 

till att studenterna skulle kunna känna sig nedstämda. Vidare syftet var att undersöka om det finns några 

skillnader och likheter mellan de orsakerna som skulle kunna bidra till nedstämdhet mellan dessa 

studenter som läser de två olika programmen. 

8.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser 

I denna del kommer jag att presentera sammanfattningen av min studie samt de slutsatser som jag har 

kommit fram till med hjälp av empiri, teori och det samlade materialet som jag fick från 

enkätundersökningen. Studiens resultat visar att de faktorerna som har använts under 

undersökningsarbetet som exempel, ekonomi, socialnätverk, utbildning svårighetsgrad o.s.v., är eller 

kan vara indikatorer som kan leda till att studenter kan lida av nedstämdhet och psykisk ohälsa. 

Resultatet visar att det inte finns bara en faktor utan flera som påverkar att studenter kan känna sig 

nedstämda. Ekonomi och inkomst är en av viktiga faktorer som påverkar till att studenter känner sig 

nedstämda. De respondenterna som jag har undersökt är varken nöjda eller missnöjda med faktorn 

ekonomi och den kan vi se under tabell 3. Att man har en låg inkomst kan orsaka stress och oro hos 

individen som påverkar den psykiska hälsan. Så utifrån tabell 4.1 ser vi att ekonomi är en av viktiga 

faktorer som påverkar att de studenterna som har deltagit i min undersökning känner sig stressad, 

orolig för framtiden, nervös och upprörda. Dessa indikationer kan påverka att studenterna kan känna 

sig nedstämda. 

Här har vi också en skillnad mellan respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet och 

Ingenjörsprogrammet, det vill säga respondenterna som läser Ingenjörsprogrammet har lägre 

inkomster på grund av 66 % av dessa respondenter har inte någon annan sysselsättning utöver studier 

vilket leder till att 50 % av dessa respondenter inte har extra inkomster utöver CSN lån, det vill säga 

de deklarerade att de tjänar mellan 4000 till 10 000 kr per månad. Trots att det finns skillnad när det 

gäller inkomst resultatet under tabell 3 visar att respondenterna som läser båda inriktningarna känner 

sig stressad, missnöjda, orolig o.v.s. Resultatet visar att skillnaden mellan dessa två program när det 

gäller ekonomi och inkomster beror på att Ingenjörsprogrammet är ett svårare program än 

Samhällsvetenskapliga programmet. 
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Detta ser vi i tabell 1 där det står att 73 % av respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga 

programmet jobbar medan bara 16 % av respondenterna som läser Ingenjör programmet jobbar. Detta 

är som resultat av utbildningens svårighetsgrad och detta kan vi se under tabell 7 där står att 

respondenterna som läser Ingenjör programmet tycker att deras utbildning är mycket svårt eller svårt 

medan respondenterna som läser Samhällsvetenskapliga programmet tycker att deras utbildning är 

varken svårt eller lätt. Detta leder till att studenter som läser Ingenjörsprogrammet måste lägga mer tid 

åt studier (detta kan vi se under tabell 6) än studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet 

(detta kan du se under tabell 6). Men i alla fall resultatet i tabell 5 visar att det är svårt eller varken 

svårt eller lätt att kombinera arbete med studier. 

Utbildningens svårighetsgrad är också en indikation som kan leda till nedstämdhet. Resultatet visar att 

utbildningens svårighetsgrad begränsar studenternas fritid (se diagram 11). Resultatet visar att 

fritidsaktiviteter är viktiga för studenternas psykiska hälsa samtidigt som flera olika studier och 

rapporter visar att fritidsaktiviteter är jätteviktiga för individens psykiska hälsa. I Tabellen 8 ser vi att 

det finns positiv korrelation men ibland stark och ibland svag korrelation mellan de fyra frågorna som 

har används i teman 2, det vill säga att det finns positiv korrelation mellan utbildningens svårighetsgrad, 

framtiden samt tiden som respondenterna ägnar sig åt studier. Samtidigt ser vi att det finns 

statistiksignifikans mellan ” Om ja på fråga 3, hur är det att kombinera sysselsättning med studier?”, ” 

Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad?” och ”Är du nöjd eller missnöjd med din framtid?”. 

Utifrån resultatet som jag fick från undersökningen ser jag att utbildningens svårighetgrad och den 

tiden som studenterna ägnar åt studier bestämmer om studenterna har tid eller inte att jobba, ha olika 

aktiviteter, praktisera o.s.v. Om man inte jobbar, har man lägre inkomst. Om man inte har tid för 

aktiviteter, känner man sig uttråkad och utmatad. Dessa indikationer har stor betydelse för skapandet 

av nedstämdhet. 

Resultatet visar att studenternas sociala nätverk och sociala förhållande har en stor betydelse för deras 

psykiska hälsa. Resultatet visar att respondenterna från båda programmen som deltog i min 

undersökning har en nära relation med sina föräldrar. Men trots det visar resultatet att studenterna som 

läser dessa två program känner sig ensam, ledsen, missnöjd eller hopplös. Med detta ser jag att 

respondenterna stänger in sig själva och pratar inte med sin omgivning om sina problem eller 

bekymmer. Utifrån de indikationerna som visas i tabell 16 ser jag att studenterna stänger in sig själva 

och när de befinner sig exempelvis i svåra situationer, håller de problemet för sig själva, går i naturen 

eller tränar. Resultatet under tabell 16 visar att en del av respondenterna isolerar sig själva och sitter 

fast i sin ensamhet vilket leder till att respondenterna känner sig ensam, uttråkad och tom inombords. 

Alla dessa indikationer påverkar till att studenterna känner sig nedstämda. Genom att använda språket 

och prata och samspela med varandra sker socialkonstruktivismen. Människor måste vara mer sociala, 
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använda språket för att kunna prata och samspela med andra individer och genom att prata hittar man 

orsaken till varför individen mår dåligt. Genom socialkonstruktivismen kan fördomar, tankar och 

åsikter till psykisk ohälsa förklaras. Undersökningsresultatet visar en annan viktig indikation som kan 

orsaka nedstämdhet bland studenter. Bristen på att söka hjälp från psykologer eller kuratorer är ett stort 

problem bland studenterna som läser båda programmen. Resultatet i tabell 17 visar att mer än 90 % av 

respondenterna har inte alls någon kontakt med psykolog eller kurator. Bristen på kommunikation 

mellan respondenterna och psykolog-kurator ger dessa högra siffror av stress, ensamhet, nervositet, 

orolighet etc., bland studenterna. 

8.2 Brister och framtida forskning 

Det har varit svårt att hitta litteratur som förklarade tydligt och klart hur utbildningens svårighetsgrad 

påverkar till individens psykiska hälsa men genom att läsa olika böcker, uppsatser och rapporter kom 

jag fram till en svarsformulering. En svaghet i min studie kan det vara att resultatet bygger på ett visst 

antal respondenter vilket också begränsar antal upplevelser och tankar. Som brist kan jag också nämna 

att jag inte har tagit med i studien kön, men på grund av tiden skeende detta. 

Som jag skrev i inledningen att psykisk ohälsa är ett jättestort problem och är aktuellt i hela världen 

med framförallt i Sverige. Psykisk ohälsan bör vara prioriterat forskningsområde och lägga mer 

resurser på detta på grund av psykisk hälsan är ”motorn” för mänskligt liv. Under studiens gång såg 

jag att det inte finns så många undersökningar som berör det orsakssambandet mellan utbildningens 

svårighetsgrad och studenternas/elevernas psykiska hälsa/ohälsa för att studien visar att utbildningens 

svårighetgrad ger mindre fritid till studenter samt det förhindrar att studenterna arbetar extra vid sidan 

av studier. Denna studien har inte fokuserat på respondenternas kö, ålder, bakgrund, nationalitet. Det 

som har varit intressant att se närmare är: 

•  Nedstämdhet bland kvinnor och män. 

• Undersöka om åldern spelar någon roll till individens psykiska hälsa/ohälsa 

• Respondenternas kulturella och ursprungliga bakgrund kan ha stor betydelse på 

individens psykiska tillstånd 

• Livshändelser kan ha stor inverkan på människors psykiska hälsa/ohälsa 

Det jag tar med mig efter att ha utfört denna studien är framförallt ny kunskap om psykisk ohälsa och 

nedstämdhet, samt att jag fått användning av kurslitteratur och den metodkunskap jag lärt mig under 

utbildningens gång. 
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10. Bilagor  
Nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga 

programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. 

Orsaker, skillnader och likheter. 

 

När du besvarar frågorna vill jag att du svarar så noggrant som möjligt. Ibland passar 

inte något av svarsalternativen exakt, men välj då det som passar bäst för just dig och 

din situation. I de flesta frågorna ska endast ett svarsalternativ markeras. I några av 

frågorna kommer vi att be dig markera flera svarsalternativ. 

1. Kön? 

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annat 

 
 

2. Vilket år är du född?  . 

3. Har du någon sysselsättning utöver dina studier? 

□ Arbeta / Praktik 

□ Arbetslös 

□ Söker jobb – aktivitet 

□ Annan (var god ange)  . 

□ Nej, det har jag inte 

4. Om ja på fråga 3, hur är det att kombinera sysselsättning med studier? 

□ Mycket svårt 

□ Svårt 

□ Varken svårt eller lätt 

□ Lätt 

□ Mycket lätt 

5. Vilket program läser du? 

  . 
6. Hur många timmar per vecka ägnar du i genomsnitt åt studierna? 

□ 1 - 10 tim/vecka 

□ 11 - 20 tim/vecka 

□ 21 - 30 tim/vecka 

□ 31 - 40 tim/vecka 

□ mer än 41 tim/vecka 

 

7. Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad? 

□ Mycket svårt 
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□ Svår 

□ Varken svårt eller lätt 

□ Lätt 

□ Mycket lätt 

8. Hur ser din boende situation ut? 

□ Eget boende 
     

□ Bor hemma hos förälder/föräldrar      

□ Annan (var god ange)  .    

9. Vilken är din totala månadsinkomst efter skatt? 

□ 4000 eller mindre 
     

□ 4000 - 10 000 kronor      

□ 10 000 - 15 000 kronor      

□ 15 000 - 20 000 kronor      

□ 20 000 eller mer kronor      

10. Hur nöjd är du med din ekonomi? 

□ Mycket missnöjd 
     

□ Missnöjd      

□ Varken missnöjd eller nöjd      

□ Nöjd      

□ Mycket nöjd      

11. Upplever du att ditt sociala nätverk (familj, partner, vä 

□ Jättedåligt 
Inte 

alls 

 

Liten 
Varken 

eller 

Ganska 

bra 

 

Stort 

□ Dåligt 

□ Varken dåligt eller bra 

□ Bra 

□ Jättebra 

12. Hur upplever du stödet från? (Besvara varje delfråga) 

a) familj 
 

□ □ □ □ □ 
b) vänner  □ □ □ □ □ 
c) partner  □ □ □ □ □ 
d) släkt och anhöriga □ □ □ □ □ 
e) kurator  □ □ □ □ □ 
f) psykolog  □ □ □ □ □ 
g) annan, vem? (var god ange)  

  
□ □ □ □ □ 

13. Har du under det senaste året känt dig på 

följande sätt? (Besvara varje delfråga) 

 

Aldrig 

 

Sällan 

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

a) Jag kände mig ensam □ □ □ □ □ 
b) Jag kände mig orolig □ □ □ □ □ 
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c) Mina vänner var ovänliga □ □ □ □ □ 
d) Min familj var ovänlig □ □ □ □ □ 
e) Jag kände mig sorgsen □ □ □ □ □ 
f) Jag kände mig hopplös □ □ □ □ □ 
g) Jag kände mig missnöjd □ □ □ □ □ 
h) Jag var sömnlös □ □ □ □ □ 
i) Jag kände mig rädd □ □ □ □ □ 
j) Jag kände mig nervös □ □ □ □ □ 
k) Jag kände mig rastlös □ □ □ □ □ 
l) Jag kände mig stressad □ □ □ □ □ 
m) Jag kände mig uttråkad □ □ □ □ □ 
n) Jag kände mig upprörd □ □ □ □ □ 
o) Jag kände mig tom inombords □ □ □ □ □ 
p) Jag kände mig fysisk utmattad □ □ □ □ □ 
q) Jag kände mig olycklig □ □ □ □ □ 
q) Jag kände mig ledsen □ □ □ □ □ 
r) Svårt att koppla av □ □ □ □ □ 

14. Vad gör du när du behöver stöd? (Besvara varje 

delfråga) 

 

 

 
Stämm 

er 

inte 
alls 

 

 

 
Stämm 

er 
 

delvis 

 

 

 
 

Stämmer 

ganska väl 

 

 

 
 

Stämmer 

till stor 
del 

 

 

 
 

Stämmer 

helt 

a) Jag pratar med mina föräldrar □ □ □ □ □ 
b) Jag pratar med min partner (ex. sambo, flickvän etc.) □ □ □ □ □ 
c) Jag pratar med mina vänner □ □ □ □ □ 
d) Jag pratar med mina kusiner □ □ □ □ □ 
e) Jag pratar med min chef □ □ □ □ □ 
f) Jag pratar med kurator □ □ □ □ □ 
g) Jag pratar med psykolog □ □ □ □ □ 
h) Håller det för mig själv □ □ □ □ □ 
i) Går ut i naturen □ □ □ □ □ 
j) Jag tränar □ □ □ □ □ 
k) Annat, var god ange    □ □ □ □ □ 

 

 

15. Hur nöjd är du med din totala livssituation? 

□ Mycket missnöjd 

□ Ganska missnöjd 

□ Varken missnöjd eller nöjd 

□ Ganska nöjd 
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□ Mycket nöjd 

 
 

16. Vad gör du på fritid? (Besvara ett eller flera alternativ) 

□ Läser □ Umgås med familjen 

□ Idrottar, tränar □ Umgås med vänner och bekanta 

□ Går på sportevenemang □ Vilar och kopplar av 

□ Går på bio □ Annat (var god ange)    

□ Vistas i naturen 

 
 

17. Är du nöjd eller missnöjd med 

följande? (Besvara varje delfråga) 

 

Mycket 

missnöjd 

 

Ganska 

missnöjd 

Varken 

missnöjd 

eller 

nöjd 

 

Ganska 

nöjd 

 

Mycket 

nöjd 

a) Din arbetssituation □ □ □ □ □ 
b) Din familjesituation □ □ □ □ □ 
c) Det sociala umgänget □ □ □ □ □ 
d) Din hälsa □ □ □ □ □ 
e) Din bostad □ □ □ □ □ 
f) Din fritid □ □ □ □ □ 
g) Den plats där du bor □ □ □ □ □ 

 

18. Övriga synpunkter: 

 _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

   Tack för din medverkan! 

                                                                           Korab Fazliu 


