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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är ett globalt samhällsproblem som i hög grad även är utbrett i 

Sverige, specifikt för unga vuxna. Samtidigt kvarstår de negativa attityder gentemot 

ohälsan som historiskt varit utbredda. Psykisk ohälsa inkluderar psykiska 

sjukdomar och psykiska besvär, där den senare beskriver nedsatt psykiskt mående 

som inte diagnostiseras som sjukdom. Besvären har uppmärksammats i 

populärkulturen och det finns indikationer på att dessa i högre utsträckning börjar 

uppfattas som medicinska problem, en process som benämns som medikalisering. 

Dock har rådande forskning om psykisk ohälsa näst intill enbart fokuserat på 

psykiska sjukdomar, vilket gjort att psykiska besvär är sånär som ett outforskat 

ämne. Denna studie undersökte därför psykiska besvär med syftet att studera 

svenska universitet- och högskolestudenters uppfattningar om dessa. 

Frågeställningarna inriktades på om svenska studenter hade accepterande eller 

stigmatiserande attityder till psykiska besvär, i vilken grad de hade medikaliserade 

föreställningar om psykiska besvär samt om det fanns relationer mellan och inom 

dessa. Den teoretiska analysen använde kategorisering, stigmatisering och 

medikalisering som ramverk. En kvantitativ ansats tillämpades och en 

egenkonstruerad enkät användes som metod. Resultatet visade att svenska studenter 

generellt hade accepterande attityder till psykiska besvär med vissa undantag. 

Studenterna hade medikaliserade föreställningar om psykiska besvär i relativt hög 

grad och erfarenheten av psykiska besvär var hög. Analysen av relationerna mellan 

och inom attityder och föreställningar visade inga entydiga kausala samband men 

att de var relaterade till varandra. Psykiska besvär ansågs vara ett allvarligt problem 

som bör hanteras av sjukvården och som alla kan drabbas av, samt delvis vara ett 

medicinskt problem som ibland är en godtagbar ursäkt för att inte umgås. Vidare 

ansågs psykiska besvär vara ett problem som eventuellt kan gå över med rätt attityd 

vilket relaterades till delade uppfattningar kring skam över besvären och viljan att 

berätta om dem. Relationerna är således komplexa och bör undersökas vidare. 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, attityder, medikalisering  
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1. Inledning 

”Jag är sjuk, men har ingen riktig sjukdom” (Lindgren, 2016, s. 27). Detta är namnet på 

kapitel 2 i Therese Lindgrens bok Ibland mår jag inte så bra (2016). I boken beskriver 

Lindgren hur kraftig ångest och depressionsproblematik påverkade hennes liv till en sådan 

utsträckning att hon inte ens orkade lämna sängen för att laga mat. Boken blev den bäst sålda 

fackboken i Sverige år 2016 (Svenska Förläggareföreningen, 2016) och har lyfts fram som 

oerhört betydelsefull och aktuell i relation till den ökande psykiska ohälsan bland unga 

(Bokförlaget Forum, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2018b). Lindgren är inte ensam om att 

skriva om psykisk ohälsa på ett nytt sätt. Michaela Fornis bok Jag är inte perfekt, tyvärr 

(2016) och Ångestpoddens Ida Höckerstrand och Sofie Hallbergs bok Vi borde vara lyckliga 

(2019) belyser samma problematik med psykisk ohälsa och framhäver vikten av att prata om 

problemen. Med uttryck som ”generation ångest” (Höckerstrand & Hallberg, 2019) beskrivs 

det hur unga vuxna i högre utsträckning upplever psykisk ohälsa, vilket går i linje med 

organisationen Minds rapport ”Unga mår allt sämre - eller?” (Mind, 2018). I rapporten 

framhävs det att unga mår sämre än tidigare generationer och att de i högre utsträckning tar 

hjälp av sjukvården för detta. Detta kan tolkas som att förhållningssättet gentemot psykisk 

ohälsa har förändrats, där ohälsan är mer utbredd och i högre utsträckning faller inom den 

medicinska ramen. Flertalet svenska organisationer verkar aktivt för att minska stigmat 

gentemot psykisk ohälsa (Aldrig Ensam, 2019; Hjärnkoll, u.å.; Mind, u.å.), men betyder det 

att de negativa attityder som funnits kring psykisk ohälsa faktiskt håller på att försvinna? Eller 

har enbart förhållningssättet till psykisk ohälsa förändrats, där det istället för att kategoriseras 

som någonting allmänmänskligt nu anses vara medicinskt? 

1.1 Bakgrund 

Världshälsoorganisationen rapporterade redan 2001 att psykisk ohälsa var ett utbrett och 

allvarligt folk- och samhällsproblem i västvärlden (WHO, 2001). Detta föreligger fortfarande, 

vilket kan illustreras med att förekomsten av depression i västvärlden år 2015 var mellan 4-6 

procent (WHO, 2015) och år 2017 var förekomsten för ångestrelaterade sjukdomar 5-7 

procent (IHME, 2017). Länder som Australien, USA, Portugal och Finland toppade listorna 

och Sverige kom kort därefter med en depressionsprevalens på 4,9 procent och en 

ångestprevalens på 5,3 procent. 

 

Historiskt sett har negativa och stigmatiserande attityder funnits gentemot psykisk ohälsa och 

i enlighet med rådande internationell forskning föreligger detta fortfarande (Mannarini & 
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Rossi, 2019). Okunskap kring ämnet kan bidra till att upprätthålla stigmat (Feeg et al., 2014), 

men forskning visar även att ökad kunskap inte garanterar en ökad acceptans (Schomerus et 

al., 2012). En medicinsk inramning av psykisk ohälsa anses teoretiskt kunna minska stigmat 

som finns mot ämnet, då dessa därigenom likställs fysiska sjukdomar vilket leder till 

ansvarsfrihet för problemen (Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013). Denna forskning faller 

under det fält som studerar medikalisering, vilket är en process som beskriver hur 

allmängiltiga problem omdefinieras till medicinska problem. Det är vanligt förekommande att 

studera attityder och medikalisering inom fältet för psykisk ohälsa, dock i huvudsak i relation 

till psykiska sjukdomar (Angermeyer & Dietrich, 2006; Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013; 

Todor, 2013). 

 

I Sverige används psykisk ohälsa som paraplybegrepp för både psykiska sjukdomar och 

psykiska besvär. Psykiska sjukdomar är tillstånd där symtomen är så pass allvarliga att en 

diagnos kan sättas. Diagnosen kan vara både kronisk och temporär men innebär att sjukdomen 

har en ansenlig inverkan på individens vardagsliv (Folkhälsomyndigheten, 2017; 

Socialstyrelsen, 2016). Med psykiska besvär menas istället tillstånd då människor visar tecken 

på någon form av psykisk obalans som påverkar individens vardag. Detta inkluderar 

exempelvis symptom som oro, ångest och sömnsvårigheter vilka inte är tillräckligt 

omfattande för att en diagnos skall sättas (Folkhälsomyndigheten, 2017; Socialstyrelsen, 

2016). Psykiska besvär är således den del av psykisk ohälsa som inte berör diagnostiserade 

sjukdomar men som samtidigt påverkar individens vardag. Trots att forskningen fokuserat på 

psykiska sjukdomar uppmärksammas psykiska besvär på andra plattformar i samhället. Idag 

går det exempelvis att läsa om psykiska besvär på 1177 Vårdguiden (2017), Sveriges 

samlingsplats för information om hälsa och vård (1177 Vårdguiden, 2015). Besvären beskrivs 

som vanligt förekommande vilket legitimerar problemen, och särskiljningen från psykiska 

sjukdomar illustrerar vidare att ämnet fått en egen plats. Samtidigt som förekomsten av 

negativa attityder gentemot psykisk ohälsa är relativt hög i Sverige (Socialstyrelsen, 2018) 

uppgav 17 procent av den svenska befolkningen i åldrarna 16–84 år 2018 att de upplever 

nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Trots att var sjätte person 

upplever nedsatt psykiskt välbefinnande förekommer således ett stigma gentemot psykisk 

ohälsa fortfarande. I och med att den psykiska ohälsan ökar bland unga (Mind, 2018) är det av 

vikt att undersöka de uppfattningar unga vuxna har till ämnet. Om negativa attityder finns kan 

detta förvärra lidandet då både besvären i sig och de skamliga känslorna kring upplevelsen 

gör besvären skadliga. För att på ett givande sätt undersöka unga vuxna lägger denna studie 
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dess fokus på svenska studenter, en generellt ung grupp som har relativt liknande 

levnadsförutsättningar där intensiva och stressiga perioder förekommer. Då unga vuxna i 

högre utsträckning har använt sig av sjukvården vid psykisk ohälsa är det intressant att studera 

om studenter uppfattar psykiska besvär som ett medicinskt problem, vilket även kan ha en 

relation till vilka attityder som finns gentemot ämnet. Det nya uppmärksammandet av 

problemet samt den befintliga kunskapsluckan gör följaktligen psykiska besvär relevant att 

undersöka. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka svenska universitet- och högskolestudenter 

uppfattningar om psykiska besvär. Mer specifikt studeras attityder till psykiska besvär, om det 

anses vara ett medicinskt problem samt om dessa samvarierar med varandra. 

Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 Har svenska universitet- och högskolestudenter accepterande eller stigmatiserande 

attityder till psykiska besvär? 

 I vilken grad har svenska universitet- och högskolestudenter medikaliserade 

föreställningar om psykiska besvär? 

 Vad finns det för relationer mellan och inom svenska universitet- och 

högskolestudenters attityder till och föreställningar om psykiska besvär? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Efter det inledande kapitlet följer kapitel 2. Kapitel 2 

redogör för tidigare forskning inom psykisk ohälsa i relation till attityder och medikalisering, 

detta för att beskriva i vilket forskningssammanhang uppsatsen tillkommer i. I kapitel 3 

presenteras de begrepp och teorier studien utgår från, vilka är uppfattningar, attityder, 

föreställningar, kategorisering, stigmatisering och medikalisering. Detta följs av kapitel 4 där 

studiens metod redovisas och diskuteras med tillhörande metodologiska och etiska ramverk. 

Kapitel 5 presenterar studiens resultat i linje med frågeställningarna vilka beskrivs i korta 

drag. I kapitel 6 sammanfattas studiens resultat följt av en diskussion i relation till tidigare 

forskning respektive teoretiska utgångspunkter samt en metodologisk reflektion. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och implikationer för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom ämnet som anses relevant för studiens syfte. 

Detta görs genom en presentation av forskningsfältet psykisk ohälsa, vilket inkluderar 

medicinsk sociologisk, sociologisk och socialpsykologisk forskning. Forskningen har 

selekterats genom Uppsala universitets bibliotekstjänst och har således begränsats till de 

tidskrifter som funnits tillgängliga där. All forskning har publicerats i västerländska 

forskningssammanhang och speglar därför inte ett svenskt utan ett internationellt perspektiv. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva kontexten vilken studien tillkommer i och därigenom 

påvisa den identifierade kunskapsluckan. Samtliga studier författades på engelska varpå en 

översättning av begreppen var nödvändig.1 Kapitlet består av tre avsnitt; 2.1 Introduktion till 

fältet psykisk ohälsa, 2.2 Attityder till psykisk ohälsa och 2.3 Medikalisering av psykisk 

ohälsa. 

2.1 Introduktion till fältet psykisk ohälsa 

Fältet psykisk ohälsa har varit inriktat på diagnostiserade sjukdomar vilket har inneburit att 

forskning om psykiska besvär varit begränsad (Angermeyer & Dietrich, 2006). Det som 

hittats har varit studier som använder psykiska besvär som en form av kontrollvariabel 

(Martin, Pescosolido & Tuch, 2000) samt en enskild studie som specifikt studerade psykiska 

besvär (Bröer & Besseling, 2017). Av denna anledning kommer följande kapitel i hög grad 

fokusera på förhållandet mellan attityder, medikalisering och psykiska sjukdomar. Detta görs 

för att rama in området runt psykiska besvär samt påvisa den kunskapslucka som finns. 

 

En omfattande översiktsstudie med data från Världshälsoorganisationens World Mental 

Health Survey visade att mellan 18,1 procent och 36,1 procent av den globala befolkningen 

lider av någon livslång psykisk sjukdom (Kessler et al., 2009). Liknande siffror för psykiska 

besvär har däremot varit svårt att finna. Trots den höga prevalensen kvarstår negativa attityder 

gentemot personer diagnostiserade med psykiska sjukdomar, vilket i majoriteten av studierna 

beskrivs som ett stigma gentemot psykisk ohälsa. Vanligt inom fältet är att studera sjukdomar 

som depression, schizofreni, ångestsjukdomar, ätstörningar samt olika former av drog- och 

alkoholmissbruk. Detta konstateras bland annat i en europeisk metastudie som undersökte 

attitydforskningen inom psykiatrin mellan 1990-2004 (Angermeyer & Dietrich, 2006). 

                                                
1 När termen ”mental illness” eller ”mental health problems” användes översattes detta till psykisk ohälsa, medan 

termen ”mental disorder” översattes till psykiska sjukdomar. Referenser till psykiska besvär var begränsade, där 

en etablerad engelsk term för begreppet inte hittats. I fallen där en referens funnits beskrevs detta som ”low 

mood” eller ”troubled person” vilka kom att representera termen psykiska besvär. 
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Resultaten visade att forskningen mestadels varit beskrivande och lagt fokus på psykisk 

sjukdom och har därigenom enbart påvisat hur utbredda vissa attityder varit gentemot 

personer med psykisk sjukdom. 

 

En förändring som skett under de senaste årtiondena är att allmänheten i väst fått en ökad 

kunskap om psykiska sjukdomar (Pescosolido, 2013; Pescosolido et al., 2010) samt en ökad 

acceptans gentemot professionell hjälp (Schomerus et al., 2012). Begreppet psykisk sjukdom 

har i den amerikanska allmänhetens ögon breddats från att enbart innefatta psykoser till att 

även innefatta icke-psykotiska sjukdomstillstånd. 1950 ansåg 7,1 procent av befolkningen att 

icke-psykotiska sjukdomar inkluderades i termen psykisk sjukdom, en siffra som ökade till 

20,1 procent år 1996 (Pescosolido, 2013). Definitionen av psykisk sjukdom har även 

utvecklats till att i många fall likställas fysisk sjukdom, en uppfattning som år 2016 delades av 

45 procent av världens befolkning (Seeman et al., 2016). Huruvida detta även skulle gälla 

psykiska besvär är dock ej beforskat. Denna förändring visar sig emellertid inte sammanfalla 

med en minskad stigmatisering, utan attityderna är fortfarande relativt negativa (Pescosolido, 

2013). 

2.2 Attityder till psykisk ohälsa 

Den forskning som gjorts kring attityder till psykisk ohälsa visar att negativa attityder är 

utbredda. En studie gjord på den amerikanska allmänhetens (N=1444) attityder gentemot 

personer med psykisk ohälsa stödjer detta (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). I studien 

ombads respondenterna kategorisera olika psykiska tillstånd som psykisk ohälsa eller ej. 

54,4 procent kategoriserade schizofreni som psykisk ohälsa, 20,4 procent ansåg att depression 

var psykisk ohälsa och 1,4 procent ansåg att en ”besvärad person” (”troubled person”) hade 

symptom som kategoriserades som psykisk ohälsa. Önskan om socialt avstånd var signifikant 

högre för samtliga tillstånd i relation till en ”besvärad person”, men samtidigt ökade viljan om 

socialt avstånd även gentemot den ”besvärade personen” när detta kategoriserats som psykisk 

ohälsa. Genom att kategorisera en besvärad persons symptom som psykisk ohälsa t illskrevs 

personen därmed även andra attribut associerade med psykisk sjukdom (Martin, Pescosolido 

& Tuch, 2000). Studiens deltagare uttryckte en delad ovilja till samröre med individer som 

upplevde någon form av psykisk ohälsa (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). Oviljan berodde 

på vilken sorts relation deltagaren skulle ha till individer med psykisk ohälsa, där 38,2 procent 

beskrev en ovilja att vara vän med individer med någon form av psykisk ohälsa, 58,1 procent 

ville inte ha dem som kollegor och 68,4 procent ville inte ha dem som familjemedlemmar. 
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Resultaten belyste således att ju närmre eller ju mer tid deltagaren förväntades tillbringa med 

individer med psykisk ohälsa, desto mer benägen var deltagaren att vilja undvika detta. 

Vidare ombads respondenterna ange vad de bedömde som bakomliggande orsak till psykisk 

ohälsa. Resultaten visade att de som ansåg att grunden till psykisk ohälsa var strukturella 

orsaker (stress, genetiska eller biologiska orsaker) var mer villiga att interagera med den 

psykiskt sjuke än de som ansåg att det berodde på individuella orsaker (dålig karaktär eller 

uppfostran) (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). 

 

Mycket forskning har utförts med universitetsstudenter som deltagare vilken likväl har visat 

att själva kategoriseringen ”psykisk ohälsa” påverkar de attityder som finns gentemot den 

berörda personen. Detta uttrycktes exempelvis genom en ökad önskan till socialt avstånd och 

en uppfattning om att personen var farlig (Corrigan et al., 2002; Phelan & Basow, 2007), detta 

trots den ökade kunskap som finns om ämnet hos allmänheten (Pescosolido et al., 2010; 

Schomerus et al., 2012). Samtidigt finns forskning som har visat att en mer realistisk 

uppfattning kring orsakerna till psykisk sjukdom och behandlingen av sjukdomarna ledde till 

en minskning i de fördomsfulla åsikterna och en minskad önskan av socialt avstånd 

(Mannarini & Boffo, 2015). Andra studier visade statistiskt signifikanta skillnader mellan hög 

och låg erfarenhet av psykisk ohälsa. Individer med låg erfarenhet var mer benägna att vilja 

upprätthålla socialt avstånd, visade en större rädsla, betraktade individer med psykisk ohälsa 

som mer farliga samt hade mer negativa känslor gentemot dem (Feeg et al., 2014). Vidare har 

forskning som utgått från teoretiska modeller studerat relationen mellan den psykiskt sjukes 

personliga ansvar för sjukdomen och omgivningens benägenhet att hjälpa, dock utan 

statistiskt signifikanta resultat (Corrigan et al., 2002). 

 

Andra studier med universitetsstudenter som deltagare har undersökt om personer med 

psykisk ohälsa anses vara ansvariga för ohälsan själva. I en rumänsk enkätstudie undersöktes 

universitetsstudenters (N=150) attityder med aspekter som var relaterade till ansvar, tolerans, 

huruvida psykisk ohälsa likställs andra sjukdomar samt huruvida problematiska relationer är 

orsaken till psykisk ohälsa (Todor, 2013). Höga värden på svarsskalan 1-6 representerade en 

positiv attityd gentemot psykisk ohälsa. Studiens resultat visade låga värden för de flesta 

kategorierna, främst gällande ansvar (2,86), tolerans (2,18) och likställandet med andra 

sjukdomar (2,78). En generellt mindre positiv attityd gentemot psykisk ohälsa kunde 

identifieras hos samtliga respondenter. Vissa attitydskillnader kunde urskiljas mellan 

respondenter i relation till vad de hade för studieinriktning, där de som studerade socialt 

arbete hade mer positiva attityder jämfört med de som studerade ekonomi och teologi (Todor, 
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2013). Ovan nämnda forskningsartiklar påvisade de negativa attityder som på en samhällsnivå 

finns gentemot psykiska sjukdomar, och i linje med detta går det att konstatera att ämnet är 

stigmatiserat. Detta stigma gäller även på en individuell nivå. De studier som undersökt ämnet 

har funnit relativt enhetliga resultat där det fanns en tydlig relation mellan samhällets 

förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa och deras egna attityder och uppfattningar 

(Evans-Lacko et al., 2012). Offentliga attityder och beteenden hade ett tydligt samband med 

de synsätt som personer med psykisk ohälsa hade när det gäller deras egen ohälsa (Evans-

Lacko et al., 2012). Dock kunde de stigmatiserande attityderna på samhällsnivå ha olika 

inverkan på individnivån beroende på vilket uttryck de tar. Om stigmat uttrycktes som att 

personer med psykiska sjukdomar är farliga var de berörda mer benägna att söka hjälp, medan 

viljan att söka hjälp minskade om ansvaret för sjukdomen ansågs ligga på den drabbade 

(Mojtabai, 2010). Ämnet är således komplext och det är svårt att se tydliga kausala samband. 

2.3 Medikalisering av psykisk ohälsa 

Forskning på medikalisering av psykisk ohälsa är utbredd i relation till psykiska sjukdomar, 

men enbart en studie har hittats vilken fokuserat specifikt på psykiska besvär. Dessa 

presenteras i avsnitt 2.3.1 Medikalisering av psykisk sjukdom och 2.3.2 Medikalisering av 

psykiska besvär nedan. 

2.3.1 Medikalisering av psykisk sjukdom 

Studiet av medikalisering har i huvudsak inriktats på de negativa aspekterna av processen 

med fokus på ett medicinskt förmyndarskap och en avsmalning av det normala (Furedi, 

2008). Den nya generationen verkar dock uppleva medikalisering på ett annat sätt, där det 

snarare är någonting frigörande som definierar och bekräftar identiteten (Furedi, 2008). En 

återkommande uppfattning är att medikalisering av psykisk ohälsa skulle vara ett effektivt 

verktyg för att minska stigma då psykiska sjukdomar skulle likställas medicinska tillstånd och 

därmed kunna behandlas som vilken sjukdom som helst (Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013; 

Mannarini & Rossi, 2019; Pescosolido et al., 2010). Forskningen framför dock delade resultat 

i relation till detta. Viss forskning menar på att medikalisering inte har en positiv inverkan på 

stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Dessa studier påvisar inte en koppling mellan en 

medicinsk förklaringsmodell och minskat stigma eller förändrad attityd (Pescosolido et al., 

2010; Schomerus et al., 2012), utan istället ledde den medicinska förklaringsmodellen till att 

sjukdomen uppfattades som mer permanent (Pescosolido, 2013). 
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Andra studier har visat på att en medikaliserad bild av psykisk sjukdom har positiva 

konsekvenser i form av att det leder till att den drabbade har en ökad benägenhet att söka 

hjälp (Pattyn et al., 2013) samt att omgivningen inte lägger skulden för sjukdomen på den 

drabbade (Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013). Samtidigt framkommer det att omgivningen 

är mer troliga att undvika den drabbade om det framkommer att denne har eller har varit i 

behov av psykiatrisk vård (Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013; Pattyn et al., 2013). I en 

studie utförd på den belgiska allmänheten (N=381) ansåg 52 procent av respondenterna att en 

fingerad person med psykisk sjukdom skulle få begränsade möjligheter när det framkom att 

personen genomgått behandling, och 48 procent trodde att denne skulle förlora vänner (Pattyn 

et al., 2013). Relationen mellan medikalisering och stigmatisering av psykisk ohälsa är 

således omdebatterad och komplex, där många faktorer inverkar gällande om konsekvenserna 

av medikaliseringen blir positiv eller negativ. Sammantaget går det att se att flertalet forskare 

är ense om att fortsatt forskning är en nödvändighet för möjlighet till ökad klarhet och 

förtydning av medikaliseringens uttryck och konsekvenser. 

2.3.2 Medikalisering av psykiska besvär 

Som tidigare nämnt har den absoluta majoriteten av forskningen fokuserat på psykiska 

sjukdomar inom området psykisk ohälsa. Den enda forskningsartikeln som hittats som 

specifikt tittar på psykiska besvär heter Sadness or depression: Making sense of low mood 

and the medicalization of everyday life (Bröer & Besseling, 2017). Författarna framför att det 

är den första studien som undersökt medikalisering av psykiska besvär, här specifikt 

”nedstämdhet” (”low mood”), i vardagslivet. ”Nedstämdhet” definierades brett och 

inkluderade allt från att känna sig lite hängig till den kliniska formen av depression. Studien 

utfördes i Nederländerna under åren 2009-2013 och resultaten baserades på 316 kvalitativa 

observationer av nedstämdhet i vardagsinteraktioner samt medierapportering om 

medikalisering. Detta undersöktes i syfte att se hur långt medikaliseringen av nedstämdhet 

gått och vad den innebär (Bröer & Besseling, 2017). I studien letade observatörerna efter 

referenser till nedstämdhet och undersökte om och hur medicinska termer och 

behandlingsformer användes. Detta inkluderade att se om det fanns en enhetlig bild av att 

nedstämdhet är ett medicinskt problem. De studerade därför medikaliseringens utbreddhet och 

innehåll, vilket även inkluderade tillfällen när medikalisering inte hittades (Bröer & 

Besseling, 2017). Resultaten från studien visade att medikaliserade förhållningssätt användes i 

hög utsträckning i de observerade interaktionerna. Vanligtvis fanns en samstämmighet mellan 

hur nedstämdhet talades om och hur den kliniska depressionen diagnostiseras och behandlas, 
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men det fanns även många interaktioner där nedstämdhet inte var medikaliserat utan 

framhölls som allmänmänskligt. Det fanns även interaktioner där medikaliseringen av 

nedstämdhet ifrågasattes, men detta gjordes fortfarande med ett medikaliserat språkbruk. 

Nedstämdhet kunde ramas in utan referenser till klinisk depression, men den var tydligt att 

den kliniska ansatsen var utbredd. Vidare visade författarna att det fanns ett skifte i att det 

medikaliserade språkbruket togs för givet, där medicinska termer användes även för att 

beskriva de delar av nedstämdhet som inte är kliniska (Bröer & Besseling, 2017).  
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3. Teori och begrepp 

Detta kapitel redogör för det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens analys samt 

presenterar förklaringar av centrala begrepp. Kapitlet består av två avsnitt: 

3.1 Begreppsförklaringar och 3.2 Teoretiskt ramverk. 

3.1 Begreppsförklaringar 

I denna studie har ordet ”uppfattningar” valts som paraplyterm för de två centrala begreppen 

attityd och föreställning. Detta för att ha en term som innefattar såväl den värderande delen 

samt den mer sakliga förståelsen av någonting. Attityder kommer i denna studie att definieras 

som en relativt generell och varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och 

som kommer till uttryck i att vara för eller emot något. Objektet som attityden appliceras på 

kan vara allt från specifika beteenden till abstrakta objekt, personer och roller (Guyer & 

Fabrigar, 2015, s. 183). Begreppet föreställningar definieras i studien som ”en idé om hur 

någonting eller någon är, eller en grundläggande förståelse av en situation eller en princip” 

(översatt från ”conception” i Cambridge Dictionary, 2019) och används för att förklara vilka 

idéer och ramar som finns kring ett ämne. Lite förenklat går det att beskriva förhållandet 

mellan attityder och föreställningar som att attityder beskriver vad en individ har för åsikt om 

någonting, medan föreställningar beskriver hur en individ tror att något ligger till. 

3.2 Teoretiskt ramverk 

”Om människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga i sina 

konsekvenser” (översättning från Thomas & Thomas, 1928, s. 572). 

 

Denna sociologiska tes, så kallad Thomasteoremet, belyser vikten av att undersöka och tolka 

de uppfattningar individer har, då uppfattningar styr handling vilket leder till praktiska 

konsekvenser i den verklighet de lever i. I relation till studiens syfte och frågeställningar torde 

således svenska universitet- och högskolestudenters attityder och föreställningar av psykiska 

besvär ha en verklig inverkan på deras förhållningssätt till ämnet, vilket motiverar studiet av 

ämnet. Vad psykiska besvär kategoriseras som och vilken innebörd dessa ges blir avgörande 

för hur individen kommer handla. Med detta som övergripande teoretisk utgångspunkt 

redogör detta avsnitt för tre sociologiska och socialpsykologiska teoretiska perspektiv. Dessa 

har gemensamma nämnare i att de framhäver olika former av kategorisering. För att 

möjliggöra analys av svenska studenters attityder till psykiska besvär, graden av 

medikaliserade föreställningar om psykiska besvär samt relationer inom och dem emellan 
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kommer teorier om kategorisering, stigmatisering samt medikalisering att användas. De 

teoretiker som presenteras i detta avsnitt är Peter L. Berger och Thomas Luckmann, 

Erving Goffman samt Peter Conrad. 

3.2.1 Kategorisering 

För att undersöka och tolka de attityder och föreställningar svenska studenter har om psykiska 

besvär samt relationer inom och dem emellan blir det relevant att redogöra för hur 

verkligheten kan förstås. Berger och Luckmann presenterar ett kunskapssociologiskt 

perspektiv som menar att samhället och dess vardagsverklighet är en social konstruktion som 

skapas av individer i samspel med varandra (Berger & Luckmann, 1998, s. 33). Social 

konstruktion innebär således att de uppfattningar individer har skapas i samverkan med 

omgivningen. Utifrån detta perspektiv har den socialt konstruerade vardagsverkligheten en 

inverkan på hur svenska studenter uppfattar psykiska besvär. I studien blir detta 

socialkonstruktivistiska perspektiv ett verktyg som ligger till grund för tolkningen av de 

sammantagna resultaten. 

 

Enligt Berger och Luckmann styrs individer i vardagsverklighetens sociala interaktioner av 

kategoriseringsscheman2. Detta innebär att människor genom olika scheman placerar andra 

individer i kategorier utefter intryck som samspelar med andras och samhällets stereotyper 

(Berger & Luckmann, 1998, s. 41-43). Exempelvis kan en nedstämd person placeras i 

kategorin för personer med psykiska besvär. De kategoriseringsscheman som svenska 

studenter har torde gå att undersöka trots att interaktionerna i sig inte studeras, då attityder 

och föreställningar är varaktiga samt formas av interaktioner likt ovan nämnda. 

 

Vidare är vardagsverkligheten utrustad med olika sorters kunskap. I samspel individer 

emellan finns det ett socialt kunskapsförråd att tillgå, vilken innefattar kunskap om individens 

egen situation och vilka sociala ramar individen bör förhålla sig till. Inom det sociala 

kunskapsförrådet finns även kunskap som berör handlingar, relevans och fördelning av 

kunskap. Kunskapen som berör handlingar beskriver vetande om rutinmässiga 

handlingsmönster3 (Berger & Luckmann, 1998, s. 55-56), vilket exempelvis kan vara 

tillvägagångssätt kring vem en person bör vända sig till i en krissituation. Fokus ligger inte på 

hur hjälpen kommer eller på vilket sätt detta sker, enbart att personen har kunskap om de steg 

                                                
2 Den ursprungliga benämningen av kategoriseringsscheman är typifieringsscheman, vilken ersatts för att 

tydliggöra relevansen och förståelsen av begreppet i studien. 
3 Den ursprungliga benämningen av rutinmässiga handlingsmönster är kokbokskunskap, vilken ersatts för att 

tydliggöra relevansen och förståelsen av begreppet i studien. 



12 
 

som behöver tas för att få hjälp. Den relevansbaserade kunskapen4 beskriver snarare vem som 

är rätt person för vilken information (Berger & Luckmann, 1998, s. 59). Under ett möte med 

läkaren är det inte relevant att diskutera icke-medicinska problem, om det inte är ett möte där 

läkaren agerar utifrån rollen som privatperson. Vilken information som är relevant för vem är 

således situationsberoende och denna kunskap finns likaså inom det sociala kunskapsförrådet. 

På samma sätt är kunskaperna socialt fördelade, där olika kategorier av personer förväntas ha 

kunskap om olika saker (Berger & Luckmann, 1998, s. 60). Om psykiska besvär inkluderas i 

den medicinska kategorin förväntas läkare ha kunskap om detta, vilket inte är fallet om 

problemet kategoriseras som allmänmänskligt. Den information som inkluderas i det sociala 

kunskapsförrådet påverkar således de beteenden som ageras ut och kategoriseringen innehar 

här en väsentlig roll. 

3.2.2 Kategorisering utifrån avvikelse 

Psykiska besvär kan per definition beskrivas som någonting avvikande, då det är ett tillstånd 

som kräver avsaknaden av fullkomligt välmående. Det har i tidigare forskning påpekats att 

negativa och stigmatiserande attityder till psykisk ohälsa finns såväl historiskt som än idag. 

Goffmans teoretiska perspektiv om stigmatisering blir relevant i relation till studies syfte då 

psykisk ohälsa som övergripande begrepp är stigmatiserat. Det blir således viktigt att 

undersöka om detsamma gäller för psykiska besvär. 

 

Enligt Goffman (2014, s. 9) avgör varje enskilt samhälle hur individer delas in i olika 

kategorier samt vilka egenskaper som anses tillhöra det ”normala” för de individer som ingår i 

kategorierna, vilket gör avvikelser kontextberoende (Goffman, 2014, s. 9). I detta avseende är 

det inte individen själv, utan i första hand samhället som tillskriver vissa individer ett stigma 

vilket sker om individen innehar en egenskap som inte överensstämmer med de förväntningar 

som tillhör dennes kategori. Ett stigma beskrivs som en djupt negativ och avvikande 

egenskap. Detta innefattar inte personlighetsdrag, utan handlar snarare om specifika aspekter 

som framkommer i interaktioner med omgivningen (Goffman, 2014, s. 11-12). Då stigma 

definieras som någonting avvikande innebär avsaknaden av stigma att någonting är vanligt 

och normalt. Det går därmed att använda teorin för att undersöka såväl stigmatiserade som 

accepterande attityder för att förstå vilka uppfattningar som finns om psykiska besvär. 

 

                                                
4 Den ursprungliga benämningen av relevansbaserad kunskap är relevansstruktur, vilken ersatts för att förtydliga 

begreppets innebörd. 



13 
 

Den stigmatiserade individen kan vara misskrediterad eller misskreditabel, vilket innebär att 

stigmat kan vara direkt synligt för andra eller ej. En individ som innehar ett misskrediterat 

stigma kan exempelvis vara rullstolsburen, medan en individ som innehar ett misskreditabelt 

stigma exempelvis kan finnas med i ett brottsregister. Vid ett misskrediterat stigma tar 

individen för givet att omgivningen är medveten om dennes avvikelse, medan en individ med 

ett misskreditabelt stigma förutsätter att omgivningen är ovetandes (Goffman, 2014, s. 11-12). 

Den vardagliga utgångspunkten ter sig därmed annorlunda beroende på om stigmat är direkt 

synligt eller osynligt. För en misskrediterad individ ligger fokus på att lära sig hantera de 

fördomar och spänningar som uppstår under sociala interaktioner. För en misskreditabel 

individ finns istället valmöjligheten att dölja stigmat, vilket gör att fokus snarare riktas åt att 

hitta strategier för att inte bli avslöjad (Goffman, 2014, s. 51). 

 

Känslan av skam eller förtvivlan är något den stigmatiserade individen ständigt kommer 

behöva hantera, då individen är medveten om att denne avviker på något sätt (Goffman, 2014, 

s. 15). För en individ som exempelvis upplever psykiska besvär kan upplevelsen förvärras om 

besvären anses skamliga, då individen inte enbart lider av besvären utan även av 

skamkänslan. Vidare kan konsekvenserna och reaktionerna gentemot den stigmatiserade 

individen ta sig olika uttryck i relation till individen själv och dennes kontext. Trots de olika 

kontexterna menar Goffman (2014, s. 38-39) att en vanlig följd är att individens närmaste 

omgivning tar avstånd eller avslutar relationen. Ett stigma kan även vara föränderligt över tid 

samt är situationsberoende. Detta kan ta sig uttryck i att en person exempelvis kan välja att 

rådfråga en läkare eller annan profession om sin avvikelse istället för att tala med personerna i 

sin närhet, då detta minskar risken för att behöva uppleva de negativa konsekvenserna av 

stigmat (Goffman, 2014, s. 62-63). Som tidigare forskning påvisat har det länge funnits ett 

stigma gentemot psykiska sjukdomar, vilket gör denna teoretiska aspekt relevant att 

undersöka i relation till psykiska besvär. 

3.2.3 Kategorisering utifrån medicinsk definition 

För att undersöka och tolka svenska studenters medikaliserade föreställningar samt relationen 

till attityder utgår denna studie från Conrads beskrivning av medikalisering som ”en process 

där icke-medicinska problem blir definierade och behandlade som medicinska problem, 

vanligtvis i form av ohälsa och sjukdomar” (2007, s. 4). Det innebär att problem som tidigare 

kan ha uppfattats som allmänmänskliga får en medicinsk inramning och omdefinieras utifrån 

denna. Nyckeln till medikalisering är således definitionen av problemet och inte huruvida 

problemet egentligen är medicinskt. Intresset ligger i hur problemet definieras och förstås av 
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samhället (Conrad, 2007, s. 4-5). Medikalisering innebär en form av kategorisering av olika 

tillstånd, vilket även innefattar en social konstruktion av dessa tillstånd. Genom att 

kategorisera ett problem som medicinskt kommer problemet tolkas på andra sätt än det gjorts 

innan, då det ramas in med andra förutsättningar. 

 

Medikaliseringen är inte en fristående process utan inverkar på andra delar av det sociala 

livet. Genom medikalisering kategoriseras allmänmänskliga problem som medicinska 

problem, vilket gör att individen anses ha drabbats av problemet och således förflyttas 

ansvaret för detta bort från individen. Samtidigt leder detta till att åtgärderna gentemot 

problemet riktas mot individen och inte gentemot individens sociala eller fysiska kontext, 

vilka i vissa sammanhang kan vara den faktiska orsaken till problemet. Detta kan beskrivas 

som kritik mot processen då den anses försumma sociala orsaker till ohälsa. Medikaliseringen 

kan därför anses ha en negativ inverkan på individen då det anses smalna av spektrumet av 

vad som är accepterat och omvandla allmänmänskliga problem till sjukdomar (Conrad, 2007, 

s. 4; 7). Samtidigt beskrivs konstruktiv medikalisering, där medikaliseringen anses ha en 

positiv inverkan. Genom att en diagnos sätts legitimeras de problem individen upplever 

samtidigt som det individuella ansvaret minskar (Conrad, 2007, s. 11; 152). Från att det är 

individens ansvar att lösa problemet ändras uppfattningen till att det är någonting individen 

drabbats av, vilket kan vara en form av skademinskning utifrån ett beskyllningsperspektiv 

(Conrad, 2007, s. 11). Normalisering och medikalisering går därför hand i hand. När ett 

problem medikaliseras kan ämnet samtidigt avstigmatiseras, då problemet inte längre är en 

individs fel utan är någonting denne drabbats av (Conrad, 2007, s. 144). 

 

Medicinska normer påverkar även de sociala normerna. När ett problem kategoriseras som 

medicinskt definieras det även som avvikande, då den medicinska sfären har som syfte att 

hantera det som inte är friskt. Detta innebär även att gränsen mellan avvikande och normalt 

förflyttas och nya förväntningar på kroppar, beteenden och hälsa uppkommer, vilket leder till 

att individer förhåller sig till sig själva och omvärlden på ett nytt sätt. Detta leder till en form 

av medicinsk social kontroll, där den medicinska definitionen bestämmer vad som är normalt 

och avvikande (Conrad, 2007, s. 151-152). 

3.2.4 Teoretisk diskussion 

Samtliga teoretiska perspektiv ämnar komplettera varandra vid tolkning av studiens resultat. 

De belyser kategorisering utifrån olika vinklar och befinner sig på två olika 

abstraktionsnivåer. Studien utgår från att all kategorisering är en social konstruktion (Berger 
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& Luckmann, 1998) där kategorierna skapas i samspelet mellan olika aktörer. Kategorierna 

grundas på objektiv kunskap (Berger & Luckmann, 1998) som införskaffats och som utifrån 

gemensamma drag sammanställts till en enhetlig kategori. Vid en lägre abstraktionsnivå 

tillskrivs dessa kategorier en subjektiv värdering vilken uttrycks i form av attityder och 

föreställningar om kunskapskategorin. Stigmatisering (Goffman, 2014) och medikalisering 

(Conrad, 2007) är två processer som leder till kategorisering av ett ämne, exempelvis 

psykiska besvär. Genom dessa tre perspektiv går det således att undersöka om svenska 

studenter har accepterande eller stigmatiserande attityder och medikaliserade eller icke-

medikaliserade föreställningar om psykiska besvär, samt om det finns relationer mellan och 

inom dessa. 

 

Berger och Luckmann (1998) kan ge vägvisning i vilken kunskap som finns i respondenternas 

sociala kunskapsförråd och således visa på gemensamma uppfattningar och skiljaktigheter i 

den studerade gruppen. Utifrån stigmatisering (Goffman, 2014) som utgångspunkt går det att 

undersöka om psykiska besvär blir kategoriserade som avvikande. En ovilja att prata om 

psykiska besvär skulle exempelvis kunna påvisa att det finns ett stigma, medan en hög 

acceptans gentemot ämnet visar att det inte anses vara avvikande. På samma sätt kan 

medikalisering (Conrad, 2007) undersöka huruvida psykiska besvär kategoriseras som ett 

medicinskt problem eller ett allmänmänskligt problem.  
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4. Metod 

Detta kapitel redogör för och diskuterar studiens metod med tillhörande etiska och 

metodologiska ramverk. Kapitlet består av sju avsnitt; 4.1 Metodologisk ansats, 

4.2 Avgränsning, 4.3 Enkätkonstruktion, 4.4 Materialinsamling, 4.5 Bearbetning av material, 

4.6 Validitet och reliabilitet samt 4.7 Etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie använder sig av en kvantitativ ansats, vilken har en formaliserad och 

strukturerad form och innebär att bearbetningen av rådata från en empirisk undersökning 

överförs till numeriska värden som lämpar sig för statistisk behandling. Det är således en 

statistikstödd databearbetning och beräkning samt en sannolikhetsbaserad undersökning. 

Kvantitativ forskning undersöker kvalitet trots att resultatet är siffror, och har kvalitativa 

inslag då siffrorna kan tolkas med hjälp av teoretiska perspektiv och sedan beskrivas utifrån 

detta (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 19-20). En kvantitativ ansats är vanligt 

förekommande vid attitydstudier (Ejlertsson, 2014, s. 95) och ansågs vara passande i relation 

till att studien med begränsad tidsram ämnade studera en större grupp svenska universitet- och 

högskolestudenter och deras uppfattningar om psykiska besvär. Intresset låg i att studera de 

attityder som fanns till besvären, i vilken grad det fanns medikaliserade föreställningar om 

ämnet samt relationerna inom och dem emellan. Vidare låg fokus på vad svenska studenter 

har för uppfattningar om psykiska besvär och inte rationaliseringen bakom dessa. Således 

studerades snarare trender i uppfattningarna än specifika detaljer om dessa. Efter att sökningar 

gjorts i diverse databaser hittades inga befintliga dataset med relevans för studiens valda 

ämne. Vidare hittades inga vetenskapligt beprövade formulär som berörde psykiska besvär, 

vilket ledde till att en egen enkät konstruerades för att kunna studera det valda ämnet. Av 

dessa anledningar valdes en kvantitativ ansats med en egenkonstruerad enkät som metod. 

4.2 Avgränsning 

I och med att psykiska besvär inte har studerats i hög utsträckning finns mycket relevant att 

utforska. Denna studie avgränsades på flertalet sätt, där fokus låg på svenska universitet- och 

högskolestudenters uppfattningar om psykiska besvär. Detta inkluderade således inte den 

andra aspekten av psykisk ohälsa vilket är psykiska sjukdomar, och inte heller studerades 

relationen mellan dessa. Intresset låg i vilka attityder och vilken grad av medikaliserade 

föreställningar som fanns och således inte det beteende som faktiskt ageras ut. 
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Enkätpåståenden som i tidigare forskning använts för att undersöka stigmatiserande attityder 

mot psykiska sjukdomar ansågs inte applicerbara på psykiska besvär, vilket är orsaken till att 

egenkonstruerade påståenden användes. Med den utbredda psykiska ohälsan bland unga är det 

av vikt att undersöka unga vuxna. Unga vuxna generellt studerades dock inte utan istället 

undersöktes studenter, vilka ansågs ha liknande förutsättningar i vardagslivet med perioder av 

höga krav och stress. Av denna anledning ansågs studenter vara en lämplig grupp att studera 

då de liknande förutsättningarna gör dem till en relativt homogen grupp. Vidare var inte 

inomgruppsskillnader som exempelvis kön eller studieinriktning primära aspekter av analysen 

då fokus låg på studenter som enhetlig grupp och vilka generella uppfattningar som fanns 

inom gruppen. 

4.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten bestod av fyra avsnitt; 1) följebrev, 2) fyra inledande bakgrundsfrågor om 

respondenten, följt av 3) åtta påståenden som ämnade belysa respondentens accepterande eller 

stigmatiserande attityder respektive graden av medikaliserade föreställningar om psykiska 

besvär samt 4) två bakgrundsfrågor om respondentens erfarenhet av psykiska besvär (se 

Bilaga 2). I de enkätavsnitt som direkt berörde psykiska besvär (avsnitt 3 och 4) tillhandahölls 

respondenten en avgränsande definition av psykiska besvär i syfte att undvika missförstånd 

och förutfattade meningar som kunde påverka hur respondenten svarade i enkäten. 

Definitionen var: 

 

Psykiska besvär innebär exempelvis ÅNGEST, ORO, LÄTTARE DEPRESSION och 

SÖMNSVÅRIGHETER som kan leda till svårigheter i vardagen. I detta inkluderas 

alltså inte psykiska sjukdomar (diagnoser) som exempelvis bipolaritet, schizofreni, 

kronisk depression och olika former av personlighetsstörningar. 

 

Innan enkäten kunde påbörjas tog respondenten del av ett följebrev (se Bilaga 1). Detta 

inledande brev tillhandahöll respondenten information om studiens syfte, det frivilliga 

deltagandet, anonymitet och konfidentiell behandling av enkätmaterialet samt 

kontaktuppgifter till studiens författare och ansvarig handledare. Upplägget inspirerades av 

Ejlertsson i bemärkelsen att en liknande struktur på följebrevet tillämpades (2014, s. 112-

118). 

 

Enkätpåståendena inspirerades av enkätinstrumenten Mental Health Knowledge Schedule 

(MAKS) och Community Attitudes Toward the Mentally Ill (CAMI) (Evans-Lacko et al., 
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2010; Taylor & Dear, 1981). Påståendena som valdes ut omformulerades och översattes då 

MAKS och CAMI mäter attityder till psykiska sjukdomar och inte psykiska besvär. 

Enkätinstrumenten användes för att få perspektiv på hur ämnet kunde beröras och se vilka 

påståenden som vanligtvis används. Vissa påståenden inspirerade formuleringar och andra 

perspektiv eller koncept, exempelvis att likställa psykiska besvär med fysisk ohälsa. 

 

För att identifiera validitets- och reliabilitetsproblem i enkäten utfördes en pilotstudie 2019-

04-01 med 25 respondenter som uppmanades ge återkoppling. De 25 respondenterna var icke-

studerande för att inte överlappa med den tänkta respondentgruppen. Små förändringar 

gjordes som ett resultat av detta, exempelvis ändrades definitionen av psykiska besvär där 

besvären skrevs i versaler för att tydliggöra vad som åsyftades. 

4.3.1 Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, studieinriktning samt studieort efterfrågades 

för att få en övergripande bild av respondentgruppen. Kön kategoriserades med 

svarsalternativen ”man”, ”kvinna” samt ”annat” och ålder mättes i födelseår. Vidare delgav 

respondenten studieinriktning utifrån ämneskategorier hämtade från Uppsala universitets 

hemsida (Uppsala universitet, 2019) där vissa kategorier förtydligats och ett alternativ för 

”Annat:” lagts till (se Bilaga 2). Även aktuell studieort efterfrågades. Sveriges sex största 

studentstäder användes som svarsalternativ med ett alternativ för ”Annat:”. Alla variabler 

förutom födelseår var kvalitativa variabler på nominalskalenivå vilket innebär att värdena är 

kategoriserade utan en inbördes ordning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 43). 

Födelseår var däremot en kvantitativ variabel på kvotskalenivå vilket innebär att det är en 

skala med inbördes ordning där värdena är kontinuerliga och en absolut nollpunkt finns 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 42). 

4.3.2 Uppfattningar om psykiska besvär 

När de fyra första frågorna besvarats tog respondenterna ställning till åtta påståenden om 

accepterande eller stigmatiserande attityder och graden av medikaliserade föreställningar om 

psykiska besvär. Detta mättes på en Likert-skala, vilken är den mest kända skalan vid 

mätningar av attityder (Ejlertsson, 2014, s. 95). För varje påstående gavs fem svarsalternativ 

på en skala med extremvärdena ”Instämmer helt” respektive ”Tar helt avstånd” samt 

ytterligare ett alternativ för ”Vet ej” (se Bilaga 2). 
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Enkäten utformades med en hypotes i åtanke. Hypotesen antog att attityder till och 

föreställningar om psykiska besvär påverkade varandra, dock i oviss riktning. Enkätens åtta 

påståenden utformades för två kategorier av mått, varav fyra ämnade mäta accepterande eller 

stigmatiserande attityder och ytterligare fyra mäta medikaliserade föreställningar. Dessa 

delades ytterligare in i två underkategorier för totalt fyra mått med två påståenden vardera. I 

enkäten fördelades därför dessa kategorier av påståenden i en omkastad ordning. 

 

Figur 1. Visualisering av relationen mellan begreppen och måtten. 

 

 

 

 

 

De fyra påståenden som mätte accepterande och stigmatiserande attityder delades in i 

huruvida respondenten hade en acceptans till psykiska besvär och huruvida respondenten 

ansåg att psykiska besvär var normaliserat. Acceptans operationaliserades genom påståenden 

som undersöker om respondenten ansåg att psykiska besvär är ett allvarligt problem samt en 

godtagbar ursäkt. Detta mäter om respondenten erkänner besvären och accepterar dessa som 

ett allvarligt legitimt problem eller ej. Normalitet operationaliserades genom påståenden som 

undersöker om respondenten uppgav att denne hade berättat om psykiska besvär samt 

förekomsten av känslan av skam. Om besvären anses vara normala bör detta visa på en 

avsaknad av stigma. Vid normalisering av ett problem bör således skammen avta och ämnet 

bör vara ett godtagbart samtalsämne.  

 

I enkäten ämnade påstående 4 och 8 mäta acceptans och påstående 2 och 5 mäta normalitet 

(se Bilaga 2). Tidigare forskning har fokuserat på stigmatiserande attityder varpå det ansågs 

intressant att studera såväl accepterande som stigmatiserande attityder. För att respondenten 

inte skulle ledas till att svara på ett specifikt sätt skrevs hälften av påståendena utifrån att 

respondenten ställde sig jakande till acceptans och normalitet, och hälften av påståendena 

ställdes utifrån att respondenten ställde sig nekande. Om respondenten svarade ”Instämmer 

helt” på ett jakande påstående innebar det att denne hade accepterande attityder till psykiska 

besvär och om de svarade ”Instämmer helt” på ett nekande påstående innebar det att denne 

hade stigmatiserande attityder. Detta innebär att en respondent som svarat högt på påstående 4 

Uppfattningar 

Föreställningar 

Medicinskt problem Ansvar Normalitet 

Attityder 

Acceptans 
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förväntades svara lågt på påstående 8 (se Bilaga 2). Samtliga av dessa påståenden var av 

kvalitativ karaktär och mättes på ordinalskalenivå, vilket innebär att värdena rangordnas 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 42). Påståendena var: 

 

Acceptans 

 Jag tycker att psykiska besvär alltid är en godtagbar ursäkt för att inte umgås eller 

delta i aktiviteter (jakande) 

 Jag tycker inte att psykiska besvär är ett allvarligt problem (nekande) 

 

Normalitet 

 Jag skulle berätta för människor i min omgivning om jag själv hade problem med 

psykiska besvär (jakande) 

 Om jag hade problem med psykiska besvär hade jag känt skam (nekande) 

 

De fyra påståendena om medikaliserade föreställningar delades ytterligare in i föreställningar 

om huruvida respondenten ansåg att psykiska besvär är ett medicinskt problem samt om 

individen har ansvar för besvären. Medicinskt problem operationaliserades som att det kan 

likställas med andra fysiska åkommor samt om det skall hanteras av sjukvården. Ansvar 

operationaliserades som att psykiska besvär ligger bortom individens kontroll genom risken 

att drabbas och det personliga ansvaret. I enkäten ämnade påstående 1 och 7 mäta medicinskt 

problem och påstående 3 och 6 mäta ansvar (se Bilaga 2). Liksom för attitydpåståendena 

skrevs hälften av påståenden utifrån att respondenten ställde sig jakande eller nekande till 

påståendena. Om respondenten svarade ”Instämmer helt” på ett jakande påstående innebar det 

att de i hög grad hade medikaliserade föreställningar psykiska besvär och om de svarade 

”Instämmer helt” på ett nekande påstående innebar det att de i låg grad hade medikaliserade 

föreställningar och såg psykiska besvär som allmänmänskligt. Samtliga av dessa påståenden 

mättes på ordinalskala och var av kvalitativ karaktär (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, 

s. 42). Påståendena var: 

 

Medicinskt problem 

 Psykiska besvär är ett medicinskt problem på samma sätt som ett brutet ben (jakande) 

 Psykiska besvär är inget som sjukvården ska hjälpa till med (nekande) 

 

Ansvar 

 Vem som helst kan drabbas av psykiska besvär (jakande) 

 Med rätt attityd kan psykiska besvär gå över (nekande) 
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4.3.3 Erfarenhet av psykiska besvär 

I enkätens sista avsnitt ställdes ytterligare två bakgrundsfrågor kring respondentens erfarenhet 

av psykiska besvär, både gällande personer i dennes närhet samt den egna upplevelsen, där 

respondenten kunde svara ”ja” eller ”nej”. Dessa två frågor ställdes för att undersöka 

prevalensen av psykiska besvär i respondentgruppen, samt om möjligt använda som 

kontrollvariabel då tidigare forskning om psykisk sjukdom påvisat att erfarenhet i många fall 

påverkar attityden.  

4.4 Materialinsamling 

Insamlingen av studiens material förutsatte val av urvalsgrupp och sedermera val av spridning 

av enkäten, vilket presenteras i avsnitt 4.4.1 Urval och urvalskriterier och 4.4.2 Utskick av 

enkät nedan. 

4.4.1 Urval och urvalskriterier 

I och med begränsade tidsresurser tillämpades ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att enbart 

de individer som nåddes via studiens utvalda kanaler hade möjlighet att svara. Det innebar 

även att vissa kluster av individer svarade på enkäten. Respondenterna kan därför inte med 

fullkomlig säkerhet anses vara ett representativt stickprov för en större population, vilket 

begränsar möjligheterna till generalisering (Borg & Westerlund, 2012, s. 26; Ejlertsson, 2014, 

s. 20). De urvalskriterier som användes var baserade på ålder och sysselsättning. 

Respondenten behövde vara född år 2000 eller tidigare vid deltagandet, för att respondenten 

skulle vara myndig vid svarstillfället. Högskole- eller universitetsstudenter i Sverige användes 

som respondentgrupp. Svenska studenter som studerade utomlands togs bort från 

datamaterialet (se avsnitt 4.5.1 Bortfall). 

4.4.2 Utskick av enkät  

Enkäten skapades i Google Formulär vilket möjliggjorde spridning av enkäten på ett enkelt 

sätt då denna kunde spridas via en länk, besvaras på alla uppkopplade digitala enheter och 

således tillåta alla relevanta respondenter att svara. Programmet samlade även in och 

registrerade data som smidigt kunde överföras till andra datahanteringsprogram. Enkäten 

spreds elektroniskt genom flertalet Facebook-forum för olika kluster av studenter, exempelvis 

studentföreningar för olika studieinriktningar. Enkäten skickades även till vänner och bekanta 

som ombads sprida enkäten vidare. Enkäten fanns tillgänglig online i sju dagar, 2019-04-02 

till 2019-04-09. För att möjliggöra en hög svarsfrekvens var det av vikt att respondenterna 

upplevde att de hade tid att svara (Ejlertsson, 2014, s. 33-34). Då målgruppen var studenter 
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togs hänsyn till studierytmen, då flertalet kurser har examinerande moment under ungefär 

samma veckor. Enkäten spreds därför under en period som ansågs ha en låg studiebörda för 

många grupper av studenter. 

4.5 Bearbetning av data 

Totalt deltog 331 studenter varav 71,0 procent identifierade sig som kvinnor, 28,1 procent 

som män och 0,9 procent som annat genus. Födelseårsspannet var 1967-2000 där medianen 

var 1996. De tre största inriktningarna var Ekonomi, företagande eller ledarskap, följt av Etik, 

religion eller människors beteende och Politik, juridik eller samhälle och de tre största 

städerna var Uppsala följt av Stockholm och Lund. 

4.5.1 Bortfall 

För att begränsa åldersspannet exkluderades två respondenter från materialet. Dessa var födda 

1967 och 1969 vilket var 13 år från den tredje äldsta respondenten som var född 1982. Den 

nedre gränsen drogs vid 1980 för att ha ett maximalt åldersspann på 20 år. Sju studenter hade 

skrivit in en studieort utanför Sverige och en student hade skrivit in att denne tagit 

studieuppehåll. Dessa exkluderades då alla respondenter skulle ha samma 

studieförutsättningar. Två respondenter hade skrivit in en studieort där det inte fanns ett 

universitet eller högskola utan enbart folkhögskola. Dessa exkluderades då sannolikheten att 

de studerade vid folkhögskola är stor vilket inte inkluderades då dessa inte är på samma 

akademiska nivå. 

 

Efter bortfallet fanns totalt 319 respondenter kvar; 69,9 procent identifierade sig som kvinnor, 

29,9 procent som man och 0,9 procent som annat genus. Medianen och typvärdet för 

födelseår var fortfarande 1996, och medelvärdet var 1995,46. Bortfallet förändrade inte 

rangordningen för studieinriktning- och ort. De tre största inriktningarna var fortfarande 

Ekonomi, företagande eller ledarskap med 30,1 procent, följt av Etik, religion eller 

människors beteende med 20,1 procent och Politik, juridik eller samhälle med 12,9 procent. 

Detta följdes av ytterligare tre medelstora inriktningar, Hälsa, vård eller läkemedel på 10,0 

procent, Undervisning, lärande eller pedagogik med 8,5 procent och Ingenjör, teknik, data, IT 

eller matematik på 8,2 procent. Resterande inriktningar var avsevärt mindre (se Bilaga 3, 

Tabell 9). 58,0 procent av studenterna studerade i Uppsala, 20,7 procent studerade i 

Stockholm och 4,7 procent i Lund. Resterande 16,6 procent av gruppen efter bortfallet 

studerade därmed i andra städer (se Bilaga 3, Tabell 10) 
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4.5.2 Omkodning 

All data kodades i datahanteringsprogrammet SPSS där samtliga variabler tillskrevs ett 

numeriskt värde. Variabeln kön kodades så att värdet 0 representerade identiteten ”annat”, 1 

representerade ”kvinna” och 2 representerade ”man” (se Bilaga 4, Tabell 11). 

Studieinriktning kodades utifrån listan med möjliga svarsalternativ, där det första 

svarsalternativet tillskrevs värdet 1, det andra 2, och så vidare. För de respondenter som 

skrivit in sin studieinriktning i fritext kategoriserades detta i efterhand utefter huvudämne 

(se Bilaga 4, Tabell 12). Studieort kodades på samma sätt in utifrån listan, där det första 

alternativet kodades till värdet 1. Resterande studieorter som skrivits in som fritext kodades 

till en samlad variabel med värdet 7 (se Bilaga 4, Tabell 13). 

 

Första steget i omkodningen av påståendena var att omvandla alla svarsalternativ förutom 

”Vet ej” till numeriska värden. När respondenter svarade ”Vet ej” kodades detta som 

”missing” då det inte speglade deras uppfattning. Övriga svarsalternativ kodades till 

numeriska värden mellan 1-5 där Instämmer helt kodades till 5 och Tar helt avstånd kodades 

till 1 (se Bilaga 4, Tabell 14). Då hälften av alla påståenden var skrivna utifrån ett jakande 

och hälften utifrån ett nekande reverserades samtliga nekande påståenden för att få en enhetlig 

skala, där höga värden indikerade en accepterande och medikaliserad uppfattning och låga 

värden indikerade en stigmatiserande och icke-medikaliserad uppfattning (se Bilaga 2). Detta 

gjordes genom att värdet 5 kodades till 1, 4 kodades till 2 och så vidare (se Bilaga 4, Tabell 

15). Detta innebar att alla påståenden mättes på samma skala. Respondentens erfarenhet av 

psykiska besvär, såväl egen som i dennes närhet, kodades om så att ett ”ja” översattes till 1, 

medan ett ”nej” översattes till 0 (se Bilaga 4, Tabell 16). 

 

Vidare dikotomiserades samtliga påståendevariabler i syfte att omvandla dessa till binära 

variabler på nominalskalenivå och således möjlighet att tillämpa logistisk regressionsanalys 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 125; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 157). 

Dikotomiseringen av påståendevariablerna innebar att ett svarsalternativ kodades till 1 och 

resterande svarsalternativ till 0. Exempelvis kodades ”Instämmer helt” till 1, och övriga 

svarsalternativ (”Instämmer delvis”, ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Tar delvis 

avstånd” och ”Tar helt avstånd”) kodades till 0. Då skillnaden svarsalternativen emellan 

ansågs vara väsentlig parades dessa inte ihop, det vill säga att endast ett svarsalternativ 

kodades till siffran 1. 
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4.5.3 Analysmetoder 

Vid analysarbetets startskede var målsättningen att skapa index av attityd- respektive 

föreställningspåståendena. Syftet med detta var att omvandla samtliga variabler från 

ordinalskala till intervallskala och därefter utföra enkel regressionsanalys (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010, s. 42-44). Detta för att undersöka kausala samband i enlighet med 

hypotesen där attityder och föreställningar indexerats till en oberoende variabel och en 

beroende variabel, baserat på sambandets riktning. En förutsättning för indexering är att 

värdet för Cronbachs Alfa (α) ligger över 0,7 (Almqvist, Ashir & Brännström, 2015, s. 163). 

α-värdet för attitydpåståendena var 0,231 och för föreställningspåståendena 0,334, vilket var 

under godtagbar gräns. Därmed var indexering av dessa påståenden ej möjligt. Index för 

andra kombinationer av påståenden testades likväl, dock utan godtagbara α-värden. Både 

attityder och föreställningar behandlades därför som såväl beroende och oberoende variabler i 

de kommande analyserna. 

4.5.3.1 Beskrivande analys 

För att besvara studiens två första frågeställningar om svenska universitet- och 

högskolestudenters attityder och föreställningar togs deskriptiva data fram i form av 

medelvärden och frekvenstabeller för samtliga påståenden. Detta genomfördes även för 

datamaterialets resterande variabler i syfte att få beskrivande information om samtliga 

variablers fördelning, centraltendens och spridning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, 

s. 39) samt för att identifiera likheter, skillnader och andra relevanta resultat. Det som kunde 

identifieras i den beskrivande datan utgjorde grunden för studiens kommande analyser. 

4.5.3.2 Sambandsanalys 

För att besvara studiens tredje frågeställning om relationerna mellan svenska universitet- och 

högskolestudenters attityder och föreställningar utfördes tre olika analyser. För att få en 

inledande vägvisning i vilka påståenden som hade en relation till varandra genomfördes 

korrelationsanalyser med hjälp av sambandsmåttet Kendalls tau-b. Denna typ av 

sambandsmått tillämpades då variablerna var på ordinalskalenivå och att samtliga hade lika 

många värden. Möjliga värden för måttet är -1 till +1 som visar på ett negativt respektive 

positivt samband, vilket innebär att ett värde på 0 visar avsaknaden av samband (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 147-149). 

 

För att undersöka relationen vidare fortsatte analysarbetet med logistisk regression, då det ej 

var möjligt att omvandla variablerna till kvantitativ karaktär och använda enkel 
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regressionsanalys som tillvägagångssätt. Denna analysmetod användes i syfte att hitta 

mönster i samvariationen mellan en beroende och en oberoende variabel. Samvariationen som 

visas i analysen resulterar i odds (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 125; 131). I detta fall innebar 

det att undersöka en samvariation mellan ett av svarsalternativen (1-5) mot ett annat 

svarsalternativ (1-5) för påståendevariablerna. Analysen visar oddset för exempelvis om 

respondenterna som ”Instämmer helt” på den oberoende variabeln även ”Instämmer helt” på 

den beroende variabeln, jämfört med de andra svarsalternativen (1-4) på den oberoende 

variabeln. 

 

Slutligen genomfördes faktoranalys för att hitta mönster i samvariationen mellan 

påståendevariablerna. Hypotesen om att indexerade attityder och föreställningar i någon 

riktning skulle påverka varandra förkastades vilket gjorde att faktoranalys kom att bli en 

lämplig metod då metoden förutsätter avsaknaden av kausala samband (Djurfeldt & Barmark, 

2009, s. 72-73). Vid studiet av resultaten användes riktlinjer för faktoranalysen. För att en 

faktor ska vara tillräckligt betydande bör det ha ett egenvärde över 1. De faktorer som har ett 

egenvärde över 1 bör sammantaget förklara ungefär 60 procent av variansen i datamaterialet. 

Om procentsnivån uppnås, eller är nära, är det möjligt att vidare studera den roterade 

faktorlösningen där det beskrivs hur mycket varje faktor förklarar variansen i varje variabel. 

Om värdet som ges är över 0,3 har faktorn en inverkan på variabeln. Variabeln kan då delvis 

förklaras av denna bakomliggande faktor tillsammans med andra variabler som också har ett 

värde över 0,3 för samma faktor. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Vid en enkätundersökning är det viktigt att frågorna eller påståendena formuleras på ett 

sådant sätt att de verkligen mäter det som avsetts, det vill säga har hög validitet (Ejlertsson, 

2014, s. 108). För att enkäten i så hög utsträckning som möjligt skulle mäta det den avsågs 

mäta utfördes ett analytiskt förarbete som ämnade definiera vad påståendena förväntades 

representera. Förhoppningen var att påståendena blev mindre godtyckligt utformade eftersom 

det fanns en tydlighet i vad de ämnade mäta. Även reliabiliteten, det vill säga enkätens 

tillförlitlighet, är beroende av att frågorna eller påståendena formuleras korrekt. Om dessa inte 

är tydliga och välformulerade kan de tolkas på flertalet sätt och respondenten kan bli osäker 

på vilken tolkning som efterfrågas (Ejlertsson, 2014, s. 111). Om frågorna eller påståendena 

är otydliga kan svaren inte anses vara representativa. Som tidigare nämnts gjordes en 

pilotstudie för att säkerställa att enkäten var utformad på ett sätt som var lättförståeligt. 
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Genom återkopplingen preciserades ett fåtal formuleringar i följebrev och påståenden, i syfte 

att stärka reliabiliteten. En del av tillförlitligheten relateras till definitionen av psykiska 

besvär. För att minska tolkningsfriheten delgavs en definition i enkäten som respondenten 

skulle utgå från när denne svarade. Det går inte att säkerställa att respondenten läste 

definitionen, men dess förekomst bör förbättra precisionen på gruppnivå. 

 

Vidare var tillämpningen av enkät en passande metod då alla respondenter delgavs samma 

information på samma sätt och i samma ordning. Däremot var det inte möjligt att ha kontroll 

över omständigheterna kring respondentens svarssituation då enkäten var webbaserad och 

därför tillgänglig överallt där det fanns en uppkopplad digital enhet. Det är inte möjligt att 

veta hur sanningsenligt respondenten svarade och det går inte heller att kontrollera hur väl de 

läst påståendena. För att försöka kompensera för detta uppmanades respondenten att svara 

ärligt i följebrevet (se Bilaga 1). Vidare hade inte respondenterna möjlighet att ställa frågor 

vid specifika oklarheter gällande vad påståendena syftade till att mäta. Detta då viss 

information behövde undanhållas respondenten för att det teoretiska perspektivet inte skulle 

påverka respondentens svar. Vidare behövde respondenterna återgå till första sidan på enkäten 

för att finna kontaktuppgifter om oklarheter behövde förtydligas innan inskickning av enkät. 

Detta kan vara en anledning till att inga respondenter hörde av sig med frågor. 

 

I följebrevet beskrevs att syftet var att undersöka respondentens uppfattningar. Vidare 

precisering av frågeställningarna med termerna attityder och föreställningar inkluderades ej 

(se Bilaga 1). Ordet ”attityd” kan vara laddat där förutfattade meningar kan påverka 

respondentens svar, genom att exempelvis styra respondenten att svara annorlunda än denne 

hade gjort om ordet inte inkluderades. Det var således ett försök att minska risken för 

snedvridning efter social önskvärdhet. Det var även ett sätt att minska risken för missförstånd 

i och med att respondenten inte delgavs studiens definitioner av attityder och föreställningar. 

Detta valdes för att respondenten inte skulle behöva förstå de teoretiska begrepp som 

användes och för att minska mängden text respondenten begärdes att läsa. Alternativet 

”Vet ej” inkluderades trots risken att respondenten valde alternativet för att slippa fundera på 

hur de ställde sig till påståendet. Utan alternativet fanns risken att respondenten svarat 

slumpmässigt istället. Detta skulle ge ett missvisande resultat, varför alternativet inkluderades 

med förhoppning om ett tydligare resultat (Ejlertsson, 2014, s. 76). Frågorna relaterade till 

egen erfarenhet placerades sist i enkäten. Detta gjordes för att undvika att respondenten skulle 

associera de tidigare påståendena till specifika personer som har upplevt psykiska besvär. 
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På grund av studiens urvalsform, bekvämlighetsurval, fanns begränsningar i att uppnå hög 

reliabilitet. Eftersom ett bekvämlighetsurval inte med säkerhet är representativt för en större 

population är inte samma resultat garanterat om studien replikeras med en annan 

respondentgrupp. Detta eftersom respondentgrupperna skulle kunna representera olika kluster 

inom samma population, då respondenterna i denna enkätstudie inte valts med hänsyn till 

specifika parametrar utöver minimiålder och sysselsättning (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, s. 104). Dock kan resultatet möjligtvis ge en fingervisning till hur 

relationer mellan accepterande eller stigmatiserande attityder och medikaliserade 

föreställningar ser ut och bör således ses mer som en pilotstudie inför kommande forskning 

(Ejlertsson, 2014, s. 20). 

4.7 Etiska överväganden 

Denna enkätstudie följer de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet presenterar i rapporten 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informationskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter 

i den inledande delen av enkäten fick ta del av ett följebrev (se Bilaga 1). I enlighet med detta 

krav tillhandahöll följebrevet information om; respondenternas uppgift i studien, villkor för 

deltagande, frivillighet till deltagande, möjlighet att avbryta sin medverkan samt övrig 

information som tidsåtgång och kontaktuppgifter till ansvariga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

För att uppfylla samtyckeskravet behövde denna enkätstudie inte samla in respondenternas 

samtycke för deltagande på förhand. Då alla respondenter uppgav att de var födda år 2000 

eller tidigare antogs de vara över 15 år vilket gör att målsmans godkännande ej behövdes. I 

följebrevet tillhandahölls respondenten utförlig information i linje med informationskravet, 

och respondenten gav genom att skicka in besvarad enkät sitt samtycke till deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att total 

anonymitet rådde vid deltagande i enkäten, vilket innebar att respondenterna inte angav 

personuppgifter som skulle kunna röja identiteten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Alla former 

av identifikationsmöjligheter genom Google Formulär avstods från. I och med att enkäten inte 

spreds till en mindre avgränsad grupp kunde inte bakgrundsfrågorna relateras till specifika 

individer, vilket vidare stärkte anonymiteten. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

enkätmaterialet endast användes i syfte att besvara studiens frågeställningar (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14) vilket även framgick i följebrevet (se Bilaga 1). 
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På grund av att studiens övergripande ämne, psykisk ohälsa, kan bedömas som känsligt och 

laddat skickades enkäten för godkännande till två av Sociologiska institutionens 

universitetslektorer vid Uppsala universitet. Detta för att undvika risken att enkäten skulle 

göra mer skada än nytta (Ejlertsson, 2014, s. 32-33). Trots att ämnet är känsligt finns det goda 

belägg för att studera ämnet vidare då det relaterar till människors välmående.  
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5. Resultat 

Detta kapitel redogör för de resultat som framkommit efter att analyserna utförts på 

datamaterialet. Kapitlet inleds med statistik för prevalensen av psykiska besvär hos svenska 

universitet- och högskolestudenter, följt av resultat som ämnar besvara studiens 

frågeställningar. Kapitlet består således av fyra avsnitt; 5.1 Prevalens, 5.2 Attityder till 

psykiska besvär, 5.3 Medikaliserade föreställningar om psykiska besvär och 5.4 Relationer 

mellan och inom attityder och föreställningar. 

 

Initiala analyser genomfördes där samtliga bakgrundsvariabler analyserades i relation till 

samtliga påståenden, för att se på eventuella skillnader inom respondentgruppen. Inga 

statistiskt signifikanta resultat kunde identifieras varpå dessa analyser inte bearbetades 

ytterligare och kommer således inte redovisas i kapitlet.  

 

Tydliga trender kunde utläsas, men även stora skillnader i hur respondenterna svarat. Vissa 

påståenden hade en överhängande majoritet medan andra hade en mer jämn spridning. Genom 

omkodning och reversering av samtliga påståenden tillskrevs dessa en ny benämning 

anpassad efter det variabeln nu mäter. Se Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Benämning av påståenden 

Påstående Benämning 

Psykiska besvär är ett medicinskt problem på samma sätt som 

ett brutet ben 

Är ett medicinskt problem 

Psykiska besvär är inget som sjukvården ska hjälpa till med 

(reverserad) 

Ska få hjälp av sjukvården 

Vem som helst kan drabbas av psykiska besvär  Alla kan drabbas 

Med rätt attityd kan psykiska besvär gå över (reverserad) Kan ej gå över med rätt 

attityd 

Jag tycker inte att psykiska besvär är ett allvarligt problem 

(reverserad) 

Är ett allvarligt problem 

Jag tycker att psykiska besvär alltid är en godtagbar ursäkt för 

att inte umgås eller delta i aktiviteter 

Är en godtagbar ursäkt 

Jag skulle berätta för människor i min omgivning om jag själv 

hade problem med psykiska besvär 

Skulle berätta 

Om jag hade problem med psykiska besvär hade jag känt skam 

(reverserad) 

Inte skamligt 
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5.1 Prevalens 

Detta avsnitt redogör för svenska studenters erfarenhet av psykiska besvär. Att redovisa den 

sammantagna prevalensen ansågs betydelsefullt då prevalensen kan ha en inverkan på 

uppfattningarna om psykiska besvär. I Figur 2 redovisas fördelningen (%) av samtliga 

respondenters erfarenhet av psykiska besvär hos någon närstående samt respondenternas egen 

erfarenhet av psykiska besvär. 

 

Figur 2. Cirkeldiagram av A: Erfarenhet av psykiska besvär hos närstående (N=319) samt 

B: Egen erfarenhet av psykiska besvär (N=319). 

 

Figur 2 visar att nästan samtliga respondenter, 99,1 procent, uppgav att de har någon 

närstående som upplevt psykiska besvär. Vidare kan det av figuren utläsas att en stor 

majoritet av respondenterna, 85,3 procent, uppgav att de själva har upplevt psykiska besvär. 

Dessa resultat visar den mycket höga prevalensen av psykiska besvär hos respondentgruppen 

vilket även är anledningen till att erfarenheten inte kunde användas som grupperingsvariabel i 

de kommande analyserna. 

5.2 Attityder till psykiska besvär 

Detta avsnitt redogör för de resultat som ämnar besvara studiens första frågeställning: Har 

svenska universitet- och högskolestudenter accepterande eller stigmatiserande attityder till 

psykiska besvär? Det sammantagna resultatet visar att svenska studenter främst hade 

accepterande, men även delvis stigmatiserande attityder till psykiska besvär. Påståendet Inte 

skamligt var utmärkande från de andra och visade att psykiska besvär fortfarande i många fall 

förknippas med känslan av skam. 

 

Ja; 99,1%

Nej; 0,9%

A
Ja Nej

Ja; 85,3%

Nej; 14,7%

B
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I Tabell 2 redovisas medelvärden med tillhörande standardavvikelse för samtliga 

attitydpåståenden samt antalet svarande respondenter per påstående, där respondenter som 

svarat ”Vet ej” exkluderas. Höga värden nära 5 tolkades som att respondenten hade en 

accepterande attityd till psykiska besvär, ett värde på 3 innebar en neutral eller osäker 

inställning och låga värden nära 1 tolkades som att respondenten hade en stigmatiserande 

attityd till psykiska besvär. 

 

Tabell 2. Medelvärden (med standardavvikelse) i fallande ordning för samtliga 

attitydpåståenden. 

Påstående N Medelvärde Standardavvikelse 

(SD) 

Är ett allvarligt problem 318 4,56 0,99 

Är en godtagbar ursäkt 317 3,92 1,13 

Skulle berätta 315 3,57 1,08 

Inte skamligt 313 2,87 1,17 

Kommentar: Minimum = 1, Maximum = 5.  
 

Tabell 2 visar att respondenterna i hög utsträckning ansåg att psykiska besvär är ett allvarligt 

problem (4,56). Standardavvikelsen var 0,99 vilket innebär att respondenterna var relativt 

eniga i sina svar. Tabellen visar även att psykiska besvär i hög utsträckning ansågs vara en 

godtagbar ursäkt för att inte umgås eller delta i aktiviteter (3,92) och även här var 

standardavvikelsen relativt låg, 1,13. Vidare kan det utläsas att respondenterna delvis hade 

berättat för en närstående om de skulle uppleva psykiska besvär (3,57) samt att 

respondenterna var osäkra på känslan av skam om de skulle uppleva psykiska besvär (2,87). 

Vid tolkning av samtliga medelvärden går det således att se en spridning dem emellan, vilken 

visar på både accepterande och stigmatiserande attityder. Standardavvikelserna för 

påståendena var relativt jämna, vilket visar på att spridningen i svaren likaså var jämn. 

 

För att gå vidare med beskrivning av resultatet i relation till frågeställningen, kompletteras 

Tabell 2 med mer detaljerad information om spridningen av svaren i Figur 3 på nästa sida. I 

Figur 3 redovisas svarsfrekvensen (%) för samtliga svarsalternativ i respektive påstående, 

exklusive respondenter som valt svarsalternativet ”Vet ej”. Att instämma helt på ett påstående 

indikerade på en accepterande attityd, medan att helt ta avstånd indikerade på en 

stigmatiserande attityd. 
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Figur 3. Stapeldiagram av svarsfrekvens (%) för respektive svarsalternativ för samtliga 

attitydpåståenden.  

 
Figur 3 visar en spridning av både accepterande och stigmatiserande attityder i samtliga 

påståenden, dock i olika grad. 76,7 procent av respondenterna instämde helt på att psykiska 

besvär är ett allvarligt problem medan 14,5 procent instämde delvis. Detta innebär att 

91,2 procent instämde helt eller delvis i frågan, vilken tyder på att en överhängande majoritet 

ansåg att psykiska besvär är ett allvarligt problem. 40,7 procent av respondenterna instämde 

helt att psykiska besvär är en godtagbar ursäkt för att inte umgås eller delta i en aktivitet och 

29,0 procent instämde delvis. Ungefär lika många respondenter varken instämde eller tog 

avstånd (13,9 procent) som de som delvis tog avstånd (14,8 procent). Detta innebär att en stor 

majoritet ansåg att psykiska besvär är en godtagbar ursäkt, samtidigt som det finns en 

betydande andel som var osäkra eller delvis inte höll med. 

 

52,4 procent instämde delvis till påståendet om huruvida de skulle välja att berätta om sina 

psykiska besvär för närstående. 18,7 procent tog delvis avstånd vilket var fler än de 15,2 

procent som instämde helt. Detta visar att det fanns en osäkerhet i respondentgruppen och att 

det således inte är en självklarhet att de skulle vilja berätta om upplevda psykiska besvär. 

43,1 procent tog delvis avstånd från att de inte skulle känna skam om de upplevde psykiska 
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besvär, vilket nästan är dubbelt så många som de 24,6 procent som instämde delvis. Vidare 

var det nästan lika många som instämde helt (10,2 procent) som helt tog avstånd 

(7,3 procent). Detta innebär att respondentgruppen i relativt hög utsträckning uttryckte att de 

skulle känna skam om de upplevde psykiska besvär. 

5.3 Medikaliserade föreställningar om psykiska besvär 

Detta avsnitt redogör för de resultat som ämnar besvara studiens andra frågeställning: I vilken 

grad har svenska universitet- och högskolestudenter medikaliserade föreställningar om 

psykiska besvär? Det sammantagna resultatet visade att svenska studenter i relativt hög grad 

hade medikaliserade föreställningar om psykiska besvär. Påståendet Kan ej gå över med rätt 

attityd var utmärkande från de andra då det hade det lägsta medelvärdet av alla påståenden, 

samtidigt som medelvärdet fortfarande låg ovanför värdet 3 (se Tabell 3) som representerar 

svarsalternativet ”Varken instämmer eller tar avstånd”. 

 

I Tabell 3 redovisas medelvärden med tillhörande standardavvikelse för 

föreställningspåståenden samt antalet svarande respondenter per påstående, där respondenter 

som svarat ”Vet ej” exkluderas. Höga värden nära 5 tolkades som att respondenterna ansåg att 

psykiska besvär är medikaliserat i hög grad och utanför individens kontroll, ett värde på 3 

innebar en neutral eller osäker inställning och låga värden nära 1 innebar att respondenterna 

ansåg att psykiska besvär är ett allmänmänskligt problem som medikaliserats i låg grad där 

ansvaret ligger inom individens kontroll. 

 

Tabell 3. Medelvärden (med standardavvikelse) i fallande ordning för samtliga 

föreställningspåståenden. 

Påstående N Medelvärde Standardavvikelse 

(SD) 

Alla kan drabbas 318 4,74 0,62 

Ska få hjälp av sjukvården 311 4,65 0,72 

Är ett medicinskt problem 315 4,04 1,15 

Kan ej gå över med rätt attityd 314 3,23 1,20 

Kommentar: Minimum = 1, Maximum = 5.  

 

Tabell 3 visar att respondenterna i mycket hög utsträckning ansåg att alla kan drabbas av 

psykiska besvär (4,74) samt att sjukvården skall hjälpa till med psykiska besvär (4,65). 

Standardavvikelsen för dessa två var låg, vilket visar att en stor majoritet av respondenterna 
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svarade att de instämde helt eller instämde delvis på påståendena. Vidare kan det utläsas att 

respondenterna delvis ansåg att psykiska besvär var ett medicinskt problem (4,04) samt att 

respondenterna var osäkra om psykiska besvär skulle kunna gå över med rätt attityd (3,23). 

Standardavvikelsen för dessa två var nästan dubbelt så hög som för Alla kan drabbas, vilket 

påvisar att spridningen i respondenternas svar i dessa två var avsevärt mycket högre. Vid 

tolkning av samtliga medelvärden går det således att se att svenska studenter i relativt hög 

grad hade medikaliserade föreställningar, men att det fanns delade meningar gällande det 

personliga ansvaret av att lida av psykiska besvär. 

 

För att gå vidare med beskrivning av resultatet i relation till frågeställningen kompletteras 

Tabell 3 med mer information om spridningen av svaren i Figur 4. I Figur 4 redovisas 

svarsfrekvensen (%) för samtliga svarsalternativ i respektive påstående, exklusive 

respondenter som valt svarsalternativet ”Vet ej”. Att respondenten instämde helt på ett 

påstående indikerade på föreställningen om att psykiska besvär är medikaliserat i hög grad, 

medan att helt ta avstånd indikerade på föreställningen att psykiska besvär är ett 

allmänmänskligt problem som medikaliserats i låg grad. 

 

Figur 4. Stapeldiagram av svarsfrekvens (%) för respektive svarsalternativ för samtliga 

föreställningspåståenden.
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Figur 4 visar att majoriteten av respondenterna i hög grad hade medikaliserade 

föreställningar, men med en viss spridning. 80,8 procent av respondenterna instämde helt på 

att alla kan drabbas av psykiska besvär medan 14,5 procent instämde delvis. Detta innebär att 

95,3 procent instämde helt eller delvis i frågan, vilket även här visar att en stor majoritet av 

respondenterna ansåg att alla kan drabbas av psykiska besvär och att ansvaret därmed inte 

enbart ligger inom individens kontroll. 75,2 procent av respondenterna instämde helt på att 

psykiska besvär skall hjälpas av sjukvården medan 17,4 procent instämde delvis. Detta 

innebär att 94,6 procent instämde helt eller delvis i frågan, vilket visar att en stor majoritet av 

respondenterna ansåg att psykiska besvär är något som skall hanteras av sjukvården.  

 

43,8 procent av respondenterna instämde helt på påståendet att psykiska besvär är ett 

medicinskt problem medan 35,9 procent instämde delvis. Däremot tog 10,2 procent av 

respondenterna delvis avstånd och 4,8 procent tog helt avstånd vilket innebär att mer än var 

sjunde respondent tog avstånd från att psykiska besvär är ett medicinskt problem. Spridningen 

är ännu större för påståendet om att psykiska besvär inte kan gå över med rätt attityd. Enbart 

16,2 procent av respondenterna instämde helt på påståendet och 32,2 procent instämde delvis. 

17,2 procent varken instämde eller tog avstånd medan 29,3 procent delvis tog avstånd och 

5,7 procent tog avstånd helt. Det är således en mer jämn fördelning mellan de respondenter 

som instämde (47,4 procent) och som tog avstånd från påståendet (35,0 procent) vilket 

påvisar grupperingar inom respondentgruppen. 

5.4 Relationer mellan och inom attityder och föreställningar 

Detta avsnitt redogör för de resultat som ämnar besvara studiens tredje frågeställning: Vad 

finns det för relationer mellan och inom svenska universitet- och högskolestudenters attityder 

till och föreställningar om psykiska besvär? Utifrån resultat i tidigare avsnitt (se 5.2 Attityder 

till psykiska besvär och 5.3 Medikaliserade föreställningar om psykiska besvär) undersöktes 

relationerna mellan de åtta påståenden som ställts. I följande analyser kommer endast 

statistiskt signifikanta resultat presenteras (p < 0,05). 

5.4.1 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalyser gjordes där samtliga variabler korrelerades med varandra. De fyra 

starkaste korrelationerna som identifierades var mellan; Skulle berätta och Inte skamligt 

(0,27), Är ett medicinskt problem och Är ett allvarligt problem (0,19), Kan ej gå över med rätt 

attityd och Är en godtagbar ursäkt (0,16) samt Skall få hjälp av sjukvården och Är ett 

allvarligt problem (0,15). Värdena visade på positiva men relativt svaga samband. 
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5.4.2 Logistisk regression 

I de logistiska regressionerna utfördes analyser mellan alla påståenden, där samtliga testades 

som både beroende och oberoende variabler. Variablernas svarsalternativ ”Instämmer helt” 

och ”Tar helt avstånd” användes främst när samband mellan olika svarsalternativ undersöktes. 

För de påståenden där det sedan innan hittats korrelationer (se avsnitt 

5.4.1 Korrelationsanalys) undersöktes även samband mellan andra svarsalternativ. 

Analysarbetet resulterade i tre logistiska regressionsanalyser som redovisas nedan. 

 

Tabell 4 redovisar resultaten från logistisk regressionsanalys mellan attityden Är ett allvarligt 

problem som beroende variabel och föreställningarna Är ett medicinskt problem samt Ska få 

hjälp av sjukvården som oberoende variabler. Analysen studerar samvariationen mellan 

svarsalternativet ”Instämmer helt” för respektive beroende och oberoende variabler. Detta 

genomfördes för att undersöka sambandet mellan den beroende variabeln och respektive 

oberoende variabel, det vill säga benägenheten att svara ”Instämmer helt” på variabeln Är ett 

allvarligt problem om respondenten svarat ”Instämmer helt” på variabeln Är ett medicinskt 

problem respektive Ska få hjälp av sjukvården. 

 

Tabell 4. Logistisk regressionsanalys för variabeln ”Är ett allvarligt problem” vid helt 

instämmande att psykiska besvär är ett medicinskt problem respektive att sjukvården skall 

hjälpa till. 

Koefficient  Standardfel 
(S.E.) 

Wald’s 
Chi2 

Frihetsgrader 
(df) 

Sig. Oddskvot 

(Exp) 

Är ett medicinskt 

problem (ref.kat. 
svarsalternativ 1-4) 

1,34 0,32 14,34 1 0,000 3,82 

 

Ska få hjälp av 
sjukvården (ref.kat. 

svarsalternativ 1-4) 

 

0,85 

 

0,30 

 

7,91 

 

1 

 

0,005 

 

2,34 

Kommentar: Den femgradiga svarsskalan till påståendet Är ett allvarligt problem har dikotomiserats 

(”Tar helt avstånd”, ”Tar delvis avstånd”, ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Instämmer 
delvis”=0; ”Instämmer helt” =1). Nagelkerke R square: 0,14. N = 315 

 

För sambandet mellan Är ett medicinskt problem och Är ett allvarligt problem har 

regressionskoefficienten, B, ett positivt värde (1,34) vilket visar på ett positivt samband 

mellan variablerna. Detta innebär att de som svarat ”Instämmer helt” på variabeln Är ett 

medicinskt problem är troligare att svara ”Instämmer helt” på variabeln Är ett allvarligt 

problem än de som valt svarsalternativ 1–4. Exp(B)-värdet visar odds, vilket innebär att 

oddset att välja ”Instämmer helt” på den beroende variabeln är 3,82 gånger högre för de som 



37 
 

instämde helt på den oberoende variabeln än för de som inte gjorde det. Vidare visar analysen 

att resultatet är signifikant på 0,001-nivån. 

 

För sambandet mellan variablerna Ska få hjälp av sjukvården och Är ett allvarligt problem har 

regressionskoefficienten, B, ett positivt värde (0,85) vilket visar på ett positivt samband 

mellan variablerna. Detta innebär att de som svarat ”Instämmer helt” på variabeln Ska få hjälp 

av sjukvården är troligare att svara ”Instämmer helt” på variabeln Är ett allvarligt problem än 

de som valt svarsalternativ 1–4. Oddset att välja ”Instämmer helt” på den beroende variabeln 

är 2,34 gånger högre för de som instämde helt på den oberoende variabeln än för de som inte 

gjorde det. Vidare visar analysen att resultatet är signifikant på 0,01-nivå. Nagelkerke R2 visar 

att 14 procent av variansen i den beroende variabeln Är ett allvarligt problem kan förklaras av 

modellen, vilket innebär att 86 procent av informationen ligger i residualen och förklaras 

därmed av andra faktorer än de som ingår i analysen (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 132). 

 

Tabell 5 redovisar resultaten från logistisk regressionsanalys mellan attityderna Inte skamligt 

som beroende variabel och Skulle berätta som oberoende variabel. Analysen studerar 

samvariationen mellan svarsalternativet ”Instämmer helt” för båda variabler för att undersöka 

samband mellan om respondenten skulle berätta för andra i dennes omgivning och om 

respondenten tror att denne inte skulle känna skam vid psykiska besvär. 

 

Tabell 5. Logistisk regressionsanalys för variabeln ”Inte skamligt” vid helt instämmande att 

berätta om psykiska besvär för närstående. 

Koefficient  Standardfel 

(S.E.) 

Wald’s 

Chi2 

Frihetsgrader 

(df) 

Sig. Oddskvot 

(Exp) 

Skulle berätta 

(ref.kat. 

svarsalternativ 1-4) 

2,21 0,40 30,04 1 0,000 9,07 

Kommentar: Den femgradiga svarsskalan till påståendet Inte skamligt har dikotomiserats (”Tar helt 
avstånd”, ”Tar delvis avstånd”, ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Instämmer delvis” = 0; 

”Instämmer helt” = 1). Nagelkerke R square: 0,18. N = 311 

 

Regressionskoefficienten, B, har ett positivt värde (2,21) vilket visar på ett positivt samband 

mellan variablerna. Detta innebär att de som svarat ”Instämmer helt” på variabeln Skulle 

berätta är troligare att svara ”Instämmer helt” på variabeln Inte skamligt än de som valt 

svarsalternativ 1–4. Exp(B)-värdet visar att oddset att välja ”Instämmer helt” på den beroende 

variabeln är 9,07 gånger högre för de som instämde helt på den oberoende variabeln än för de 

som inte gjorde det. Vidare visar analysen att resultatet är signifikant på 0,001-nivån. 

Nagelkerke R2 visar att 18 procent av variansen i den beroende variabeln Inte skamligt kan 
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förklaras av modellen, vilket innebär att 82 procent av informationen ligger i residualen 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 132). 

 

Tabell 6 redovisar resultaten från en logistisk regressionsanalys mellan attityderna Inte 

skamligt som beroende variabel och Skulle berätta som oberoende variabel. Analysen studerar 

samvariationen mellan svarsalternativet ”Tar helt avstånd” för Inte skamligt och ”Tar delvis 

avstånd” för Skulle berätta. Detta för att undersöka sambanden mellan om respondenten inte 

skulle berätta för andra i dennes omgivning och om respondenten tror att denne skulle känna 

skam vid psykiska besvär. 

 

Tabell 6. Logistisk regressionsanalys för variabeln ”Inte skamligt” vid delvis avståndstagande 

från att berätta om psykiska besvär för närstående. 

Koefficient  Standardfel 

(S.E.) 

Wald’s 

Chi2 

Frihetsgrader 

(df) 

Sig. Oddskvot 

(Exp) 

Skulle berätta 

(ref.kat. 

svarsalternativ 
1,3,4,5) 

1,37 0,45 9,31 1 0,002 3,94 

Kommentar: Den femgradiga svarsskalan till påståendet Inte skamligt har dikotomiserats (”Tar delvis 

avstånd”, ”Varken instämmer eller tar avstånd”, ”Instämmer delvis”, Instämmer helt” = 0; ”Tar helt 

avstånd” = 1). Nagelkerke R square: 0,07. N = 311 

 

Regressionskoefficienten, B, har ett positivt värde (1,37) vilket visar på ett positivt samband 

mellan variablerna. Detta innebär att de som svarat ”Tar delvis avstånd” på variabeln Skulle 

berätta är troligare att svara ”Tar helt avstånd” på variabeln Inte skamligt än de som valt 

svarsalternativ 1, 3, 4 eller 5. Exp(B)-värdet visar att oddset att välja ”Tar delvis avstånd” på 

den beroende variabeln är 3,94 gånger högre för de som helt tog avstånd på den oberoende 

variabeln än för de som inte gjorde det. Vidare visar analysen att resultatet är signifikant på 

0,01-nivån. Nagelkerke R2 visar att 7 procent av variansen i den beroende variabeln Inte 

skamligt kan förklaras av modellen, vilket innebär att 93 procent av informationen ligger i 

residualen (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 132). 

 

Utöver analyserna ovan (Tabell 5 och 6) framkom signifikanta resultat även när Inte skamligt 

användes som oberoende variabel och Skulle berätta som beroende för båda ovanstående 

analyser. Snarlika resultat kunde utläsas förutom gällande Nagelkerke R2-värde, där 

analyserna ovan hade ett högre värde. Ett högre Nagelkerke R2-värde innebär att en större 

andel av variansen förklaras av modellen, vilket innebär att det finns en större förklaringskraft 

om Skulle berätta är den oberoende variabeln. Skillnaden var dock väldigt liten vilket påvisar 

att de påverkade varandra åt båda håll. 
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5.4.3 Faktoranalys 

Av de logistiska regressioner som genomfördes hade få signifikanta resultat. Av de som hade 

signifikanta resultat hade dessa generellt sett ett lågt förklaringsvärde (Nagelkerke R2) och 

några hade liknande förklaringsvärde oavsett vilken variabel som var beroende och 

oberoende. Det fanns således lite belägg för kausala samband mellan attityder och 

föreställningar. Av denna anledning gjordes en faktoranalys som förutsätter avsaknaden av 

kausala samband. En explorativ faktoranalys utfördes för samtliga påståendevariabler samt en 

för attitydvariablerna och en för föreställningsvariablerna. Faktoranalysen för endast 

föreställningsvariablerna var ej möjlig att analysera då enbart en bakomliggande faktor 

hittades. Faktoranalysen för endast attitydvariablerna visade på liknande resultat som 

faktoranalysen med samtliga variabler. Därför presenteras i Tabell 7 en faktoranalys för 

samtliga påståendevariabler. 

 

Tre faktorer fick ett egenvärde över 1. Faktor 1 har ett egenvärde på 1,72 och förklarar 21,5 

procent av variansen, faktor 2 har ett egenvärde på 1,29 och förklarar 16,1 procent av 

variansen och faktor 3 har ett egenvärde på 1,00 och förklarar 12,5 procent av variansen. 

Sammantaget förklarar dessa 50,1 procent av variansen i variablerna (se Bilaga 5, Tabell 17). 

I Tabell 7 redovisas vilka variabler som förklaras av samma bakomliggande faktor. 

 

Tabell 7. Faktoranalys (Rotated Component Matrix) av samtliga påståendevariabler 

Variabel  Faktor  

 1 2 3 

Alla kan drabbas 0,75 0,03 0,06 

Är ett allvarligt problem 0,49 -0,27 0,20 

Ska få hjälp av sjukvården 0,65 0,22 0,01 

Inte skamligt -0,10 0,82 -0,03 

Skulle berätta 0,21 0,72 0,15 

Är en godtagbar ursäkt 0,09 -0,02 0,48 

Är ett medicinskt problem -0,10 0,17 0,69 

Kan ej gå över med rätt attityd 0,29 -0,04 0,38 

Kommentar: Högsta faktorladdningen i fet stil, över 0,3. N = 319 
 

I Tabell 7 visar Faktor 1 att variablerna Alla kan drabbas, Är ett allvarligt problem och Ska få 

hjälp av sjukvården tillsammans kan förklaras av samma bakomliggande faktor. Detta innebär 

att föreställningarna om att alla kan drabbas av psykiska besvär samt att sjukvården ska hjälpa 

till med psykiska besvär kan förklaras av samma bakomliggande faktor som attityden att 
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psykiska besvär är ett allvarligt problem. Faktor 2 visar att variablerna Inte skamligt och 

Skulle berätta kan förklaras av samma bakomliggande faktor. Detta innebär att attityden till 

huruvida respondenten tror att de skulle känna skam om de upplevde psykiska besvär kan 

förklaras av samma bakomliggande faktor som huruvida respondenten skulle berätta för 

omgivningen om denne upplevde psykiska besvär. Faktor 3 visar att variablerna Är en 

godtagbar ursäkt, Är ett medicinskt problem och Kan ej gå över med rätt attityd kan förklaras 

av samma bakomliggande faktor. Detta innebär att föreställningarna om att psykiska besvär 

inte kan gå över med rätt attityd, att det är ett medicinskt problem samt attityden att psykiska 

besvär är en godtagbar ursäkt för att inte umgås kan förklaras av samma bakomliggande 

faktor. De bakomliggande faktorerna går inte att utröna ur analysen utan kräver teoretiska 

verktyg för att undersöka. 

5.4.4 Sammanfattning av relationerna 

Som svar på frågeställningen kring vilka relationer det finns mellan svenska universitet- och 

högskolestudenters attityder till och föreställningar om psykiska besvär går det att framföra ett 

antal huvudsakliga resultat. Resultaten visade att det fanns en tydlig koppling mellan den 

antagna känslan av skam och viljan att berätta om psykiska besvär för omgivningen. Dessa 

två hade även en relation till föreställningen om att psykiska besvär kan gå över med rätt 

attityd. Denna föreställning var även relaterad till föreställningen om att psykiska besvär är en 

godtagbar ursäkt, vilka tillsammans även är relaterade till föreställningen om att psykiska 

besvär är ett medicinskt problem. En egen relation fanns även mellan föreställningarna att 

psykiska besvär är ett medicinskt problem och att det är en godtagbar ursäkt. Att psykiska 

besvär är ett medicinskt problem var likaså relaterat till attityden om att det är ett allvarligt 

problem. Vidare var uppfattningen om att psykiska besvär är ett allvarligt problem som ska 

hanteras av sjukvården och som alla kan drabbas av relaterade, och de två förstnämnda hade 

även en stark enskild koppling. Relationerna visualiseras i Figur 5 på nästa sida, där 

analysmetoderna även nämns.  
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Figur 5. Visualisering över relationerna mellan påståendena utifrån analysmetod. 
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6. Analys och diskussion 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studiens resultat i relation till syfte och 

frågeställningar. Vidare presenteras analys och diskussion av resultatet i relation till tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket följt av en metodologisk reflektion. Kapitlet avslutas 

med studiens viktigaste slutsatser och implikationer för vidare forskning. Kapitlet består 

således av fem avsnitt; 6.1 Sammanfattning av resultat, 6.2 Analys av resultat och tidigare 

forskning, 6.3 Teoretisk analys av resultat, 6.4 Metodologisk reflektion och studiens 

begränsningar samt 6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka svenska universitet- och högskolestudenters 

uppfattningar om psykiska besvär. Frågeställningarna löd enligt följande: 

 Har svenska universitet- och högskolestudenter accepterande eller stigmatiserande 

attityder till psykiska besvär? 

 I vilken grad har svenska universitet- och högskolestudenter medikaliserade 

föreställningar om psykiska besvär? 

 Vad finns det för relationer mellan och inom svenska universitet- och 

högskolestudenters attityder till och föreställningar om psykiska besvär? 

 

Studiens resultat visade att den absoluta majoriteten kommit i kontakt med psykiska besvär. 

Näst intill alla respondenter hade en närstående som upplevt psykiska besvär och en 

överhängande majoritet hade själv upplevt psykiska besvär. Efter databearbetningen gick det 

att utröna tre huvudsakliga resultat från studien, vilka svarade på studiens frågeställningar. 

Dessa var 1) att attityderna gentemot psykiska besvär var accepterande men att det fanns vissa 

stigmatiserande attityder, 2) att föreställningarna kring psykiska besvär i relativt hög grad var 

medikaliserade, 3) att det fanns flertalet tydliga relationer mellan och inom attityder och 

föreställningar samtidigt som vissa motsättningar påvisades. 

 

I resultaten gick det exempelvis att se att det var tudelat huruvida psykiska besvär var kopplat 

till skam eller inte, men att känslan av skam var starkt associerat med en lägre benägenhet att 

berätta för närstående. Vidare ansåg en betydande del av respondenterna att alla kan drabbas 

av psykiska besvär men att det även skulle kunna gå över med rätt attityd. Detta gör 

uppfattningen om ansvar mer komplex då respondentgruppen generellt rapporterade att 

ansvaret för att drabbas av psykiska besvär ligger bortom individens kontroll, men att 
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individen samtidigt har ansvar för sitt tillfrisknande. Vidare ansåg respondenterna generellt att 

psykiska besvär är ett allvarligt problem men parallellt med detta ansåg de inte att psykiska 

besvär alltid kan vara en godtagbar ursäkt för att inte umgås, vilket påvisade motsättningar i 

uppfattningarna. Psykiska besvär verkar således accepteras på en allmän och abstrakt nivå 

men inte på en individuell och konkret. Denna sammanfattning av resultatet bildar 

utgångspunkten för kapitlets påföljande avsnitt. 

6.2 Analys av resultat och tidigare forskning 

Som nämnt i kapitel 2. Tidigare forskning finns en betydande kunskapslucka i relation till 

psykiska besvär, då den absoluta majoriteten av studierna som hittats inom fältet har fokuserat 

på psykisk sjukdom (Angermeyer & Dietrich, 2006). Vidare är forskningen oense gällande 

hur medikalisering påverkar stigmat gentemot personer med psykisk ohälsa (Kvaale, 

Gottdiener & Haslam, 2013; Pescosolido et al., 2010; Schomerus et al., 2012), vilket även går 

i linje med denna studies resultat i relation till psykiska besvär. Forskningen visar att 

prevalensen för psykisk sjukdom är hög (Kessler et al., 2009), och liknande resultat kunde 

hittas i denna studie där i princip alla respondenter hade kommit i kontakt med psykiska 

besvär. Tidigare forskning visar att familjaritet med psykisk ohälsa leder till en ökad 

acceptans för fenomenet (Feeg et al., 2014; Mannarini & Boffo, 2015). Det är därför sannolikt 

att den höga erfarenheten hos respondentgruppen i denna studie åtminstone delvis kan 

förklara gruppens relativt accepterande attityder till psykiska besvär. Samtidigt visar 

forskningen att kunskapen om psykisk ohälsa har ökat överlag (Pescosolido, 2013; 

Pescosolido et al., 2010; Schomerus et al., 2012), vilket skulle kunna innebära att den 

generella befolkningen har förvärvat mer accepterande attityder mot ämnet. En mer 

omfattande studie behövs för att med säkerhet hävda detta, men det är tydligt att denna studies 

respondenter är mer accepterande än många andra forskningsstudiers deltagare. 

 

Forskningen framhäver att stigmatiserande attityder på samhällsnivå påverkar individens 

attityder till ämnet, specifikt den drabbades attityd gentemot sig själv där ökat stigma på en 

samhällsnivå även leder till ökat stigma på en individuell nivå (Evans-Lacko et al., 2012; 

Mojtabai, 2010). Samma resultat framkom inte i denna studie, där tillåtande uppfattningar 

fanns på en allmän nivå samtidigt som attityderna på en individuell nivå stundtals var 

tudelade. Detta påvisas genom resultaten som visar andelen respondenter som rapporterar att 

de skulle känna skam och föreställningen om att alla kan drabbas. Relationen antyder att en 

viss grupp av respondenterna ser psykiska besvär som stigmatiserat på en individuell nivå 
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samtidigt som de ansåg att det är någonting som alla kan drabbas av. Detta går istället i linje 

med den forskning som visar att acceptansen för personer med psykisk ohälsa skiljer sig 

beroende på vilken relation det talas om (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). Acceptansen 

minskar successivt ju närmre ohälsan kommer den egna individen. I tidigare nämnd studie 

kunde majoriteten tänka sig vara vän med en person med psykisk ohälsa, ungefär hälften 

kunde tänka sig ha en kollega med psykisk ohälsa och ännu färre ville ha en person med 

psykisk ohälsa som familjemedlem (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). Detta kan vara en 

del av förklaringen till varför psykiska besvär tillåts på en allmän och abstrakt nivå men inte 

på en individuell och konkret nivå då de stigmatiserande attityderna identifieras när de berör 

individen mer direkt. 

 

Forskningen visar att psykiska sjukdomar i förhållandevis hög utsträckning likställs fysiska 

sjukdomar (Seeman et al., 2016; Todor, 2013), vilket påvisar att sjukdomarna är relativt 

medikaliserade. Samma resultat går att finna i denna studie, där en överhängande majoritet av 

respondenterna likställde psykiska besvär med fysiska åkommor. Vidare visar forskningen att 

det generellt sett finns en hög acceptans gentemot professionell hjälp för psykiska sjukdomar 

(Schomerus et al., 2012), samtidigt som de stigmatiserande attityderna till ämnet inte har 

förändrats (Pescosolido, 2013). I denna studie framförs vissa likheter, där en stor majoritet av 

respondenterna ansåg att psykiska besvär är ett medicinskt problem som bör hanteras av 

sjukvården men där det fanns tudelade åsikter gentemot ämnet i stort. Generellt sett är 

attityderna accepterande, men det fanns exempelvis delade åsikter kring huruvida psykiska 

besvär kan användas som en godtagbar ursäkt. Både inom forskningen och i denna studie kan 

medikaliseringen av psykisk ohälsa därmed anses vara utbredd, samtidigt som attityderna till 

psykiska sjukdomar och psykiska besvär verkar skiljas åt på vissa plan. Detta stödjer den 

forskning som framhäver att medikalisering inte med säkerhet leder till minskat stigma 

(Kvaale, Gottdiener & Haslam, 2013; Mannarini & Rossi, 2019; Pescosolido et al., 2010) utan 

betonar komplexiteten i ämnet. 

 

Den enda tidigare studie som gjorts specifikt om psykiska besvär visade på liknande resultat 

som denna studie. Studien framhävde att ett medikaliserat förhållningssätt användes i hög 

utsträckning i relation till psykiska besvär, där även kritik gentemot det medicinska 

förhållningssättet uttrycktes med medicinska termer. Resultaten påvisade därför att 

medikaliseringen existerade men att den inte var fullt dominant (Bröer & Besseling, 2017), 

vilket även gäller denna studie. 
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Den forskning som gjorts på attityder och kategorisering går inte helt i linje med denna 

studies resultat. Forskningen beskriver att den generella attityden gentemot psykisk ohälsa är 

stigmatiserande (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000; Pescosolido, 2013). Denna studies 

resultat visar dock på generellt accepterande attityder, där det fanns en viss spridning inom 

områden som känslan av skam och viljan att berätta om psykiska besvär för omgivningen. 

Forskningen visar att personer är mer avståndstagande gentemot individer som kategoriseras 

som psykiskt sjuka och många tror att den drabbades möjligheter kommer begränsas när det 

framkommer att denne är sjuk (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000). Detta skulle kunna 

relateras till denna studies resultat om skammen och oviljan att berätta om de psykiska 

besvären; att det fanns en oro över att kategoriseringen leder till att omgivningen tar avstånd 

och att detta kan leda till begränsade möjligheter. Vidare finns det en uppfattning om att 

personer med psykiska sjukdomar är farliga (Corrigan et al., 2002; Martin, Pescosolido & 

Tuch, 2000; Phelan & Basow, 2007), och möjligtvis skulle det kunna finnas en rädsla för att 

genom de psykiska besvären kategoriseras i samma fack som de psykiskt sjuka och således 

kategoriseras som farlig. Forskningen visar även att ökad kunskap inte leder till ett minskat 

stigma (Pescosolido, 2013), vilket kan förklara varför denna studies respondentgrupp med 

mycket erfarenhet ändå delger att de skulle känna skam. En tolkning kan vara att psykiska 

besvär blir accepterat då det är medicinskt, samtidigt som det fortfarande kategoriseras som 

avvikande vilket gör att det uppfattas som skamligt för individen som upplever det. 

 

Många av studierna som gjorts på ämnet har använt studenter som deltagare (Corrigan et al., 

2002; Feeg et al. 2014; Mannarini & Boffo, 2015; Martin, Pescosolido & Tuch, 2000; Phelan 

& Basow, 2007; Todor, 2013) och skillnader mellan olika studentgrupper har varit möjliga att 

utröna (Todor, 2013). Denna studie kunde dock inte påvisa några skillnader mellan olika 

studentgrupper. Forskningen visar även att uppfattningen om ansvar påverkar. Om ansvaret 

för psykisk sjukdom ligger på den drabbade och anses grundas i personens karaktär har 

forskningen visat att omgivningen tenderar att ta mer avstånd. Följaktligen leder detta till att 

den drabbade är mindre villig att söka hjälp vilket i studierna förklaras med att individen 

anses ansvarig för sjukdomen (Martin, Pescosolido & Tuch, 2000; Mojtabai, 2010; Pattyn et 

al., 2013). Detta skulle kunna relateras till denna studies resultat om föreställningen att rätt 

attityd kan göra att psykiska besvär går över samt känslan av skam och oviljan att berätta om 

besvären. Om psykiska besvär kan gå över med rätt attityd innebär det att ansvaret ligger 

inom individens kontroll, som borde kunna förändra sin inställning för att undvika besvären. 
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Att uppleva besvären skulle därmed kunna innebära en oförmåga eller en ovilja att tillfriskna, 

vilket leder till en känsla av skam och en ovilja att berätta. 

 

I relation till denna studies syfte och frågeställningar kan resultaten knytas an till tidigare 

forskning där resultaten både går i linje med forskningen och skiljer sig från den. Forskningen 

visar att de generella attityderna till psykisk ohälsa och specifikt psykisk sjukdom är 

stigmatiserande, medan denna studie visar på accepterande attityder till psykiska besvär med 

vissa undantag. Att medikaliseringen av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykiska besvär 

är utbredd påvisas såväl i forskningen som i denna studie. Vidare visar forskningen att 

relationen mellan attityder och medikalisering är komplex vilket även kan ses i denna studie. I 

och med den begränsade forskningen som gjorts på psykiska besvär har denna studie således 

bidragit till ökad kunskap och uppmärksammande av ämnet. 

6.3 Teoretisk analys av resultat 

Studiens kvantitativa ansats gör att de teoretiska utgångspunkterna blir viktiga verktyg för att 

tyda och tolka resultaten samt motivera de slutsatser som kan dras. Det teoretiska ramverket 

vilar på ett antal grundpelare vilka resultatet kommer analyseras utifrån. Dessa är 1) att 

individers uppfattningar kan ses som en social konstruktion, 2) att kategorisering anses vara 

en stor del av hur individen förstår sin omgivning, 3) att kunskap är väsentligt för denna 

kategorisering, 4) att avvikelse är en form av kategorisering och 5) att medikalisering är en 

form av kategorisering. Vidare utgår analysen av resultaten från att samtliga påståenden 

skapas och tolkas utifrån olika kontexter, vilket gör dem kontextberoende. Genom 

kategoriseringen och den kunskap som ligger till grund för denna delas verkligheten in i olika 

fack, vilka antas påverka de attityder och föreställningar som finns gentemot ett fenomen. 

Detta avsnitt är indelat utifrån tre kluster vilka uppmärksammades genom faktoranalysen samt 

ett avslutande avsnitt som beskriver relationer mellan dessa kluster. Avsnittet består av; 

6.3.1 Ett utbrett problem, 6.3.2 Ett delvis medikaliserat problem, 6.3.3 Psykiska besvär som 

avvikelse samt 6.3.4 Generella relationer. 

6.3.1 Ett utbrett problem 

Ett av de kluster som uppmärksammats från faktoranalysen innehöll påståendena Alla kan 

drabbas, Är ett allvarligt problem samt Ska få hjälp av sjukvården. Dessa hade höga 

medelvärden som påvisar accepterande attityder till och hög grad av medikaliserade 

föreställningar om psykiska besvär. Med en medikaliserad förståelse (Conrad, 2007) antyder 

respondenternas föreställning om att alla kan drabbas av psykiska besvär att ansvaret för 
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besvären ligger bortom individens kontroll, vilket innebär att det inte finns vissa 

personlighetsdrag eller andra individuella orsaker som ligger till grund för besvären. Den 

medikaliserade förståelsen (Conrad, 2007) kan även relateras till föreställningen om 

berättigad hjälp från sjukvården, där de psykiska besvären således förflyttas från individens 

kontroll vilket placerar dem inom ett medicinskt schema (Berger & Luckmann, 1998) som 

därmed bör hanteras av sjukvården. 

 

Berger och Luckmanns (1998) perspektiv utvecklar denna tolkning genom att respondenterna 

härrör till det sociala kunskapsförrådet med tillhörande rutinmässiga handlingsmönster och 

relevansbaserad kunskap. Med utgångspunkt i att respondenterna innehar specifik kunskap 

om tillvägagångssätt och för vem information anses vara relevant kan resultatet antyda att när 

psykiska besvär kategoriseras som medicinskt innebär det att information om problemet bör 

delges en läkare och att hjälp bör fås inom sjukvården. Vidare kan faktumet att de psykiska 

besvären faller inom sjukvårdens ansvar göra att det upplevs som mer allvarligt, då 

kategoriseringen förändrats. Detta framhävs vidare i den logistiska regressionen där de 

respondenter som svarat högt på Ska få hjälp av sjukvården var mycket mer sannolika att 

svara högt på att psykiska besvär Är ett allvarligt problem. Ett positivt samband mellan de två 

påvisades även i korrelationsanalysen. Samma teoretiska utgångspunkt (Berger & Luckmann, 

1998) kan användas vid tolkningen av relationen mellan Är ett medicinskt problem och Är ett 

allvarligt problem där det genom korrelationsanalysen påvisades ett svagt positivt samband 

samt ett positivt samband i den logistiska regressionen. Utifrån studiens resultat antyder detta 

att när psykiska besvär kategoriseras inom ramen för att det är ett medicinskt problem anses 

det även vara ett allvarligt problem. 

6.3.2 Ett delvis medikaliserat problem 

Ett annat kluster från faktoranalysen visade på en delvis grad av medikalisering. Klustret 

inkluderade påståendena Är en godtagbar ursäkt, Är ett medicinskt problem och Kan ej gå 

över med rätt attityd vilka alla hade relativt höga medelvärden och visade att respondenterna 

delvis höll med om påståendena. Utifrån det teoretiska ramverket kan klustret förklaras som 

en konsekvens av kategoriseringen av ett medicinskt problem och vad som tillåts i relation till 

problemet (Berger & Luckmann, 1998; Conrad, 2007). Ett medicinskt problem kan vanligtvis 

antas begränsa den drabbade på något sätt. Begränsningarna kan oftast inte påverkas utan 

behöver förhållas till fram tills ett fullkomligt tillfrisknande skett. För ett brutet ben kan 

begränsningen innebära en oförmåga att springa, medan det för psykiska besvär kan innebära 

en oförmåga att umgås. Utifrån Berger och Luckmann (1998) kan respondenterna anses tolka 
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psykiska besvär med grund i de kategoriseringsscheman som finns tillgängliga. När psykiska 

besvär inte fullt ut anses vara ett medicinskt problem på samma sätt som ett brutet ben visar 

det på att respondenterna inte kategoriserade problemen i samma fack, vilket leder till ett 

annat förhållningssätt till problemet (Berger & Luckmann, 1998). Om psykiska besvär hade 

varit fullt medikaliserat borde besvären i enlighet med Conrad (2007) även vara en lika 

fullgod ursäkt till att inte umgås som ett brutet ben. Detta antyder att medikaliseringen inte är 

fullbordad. 

 

Vidare visade korrelationsanalysen ett positivt samband mellan påståendena Kan ej gå över 

med rätt attityd och Är en godtagbar ursäkt. Detta tolkas som att desto mindre ansvar som 

läggs på individen för det psykiska besväret, desto mer godtagbart är det att avstå från sociala 

sammanhang och tvärtom. Med en teoretisk förklaring innebär detta således att när psykiska 

besvär kategoriseras som ett problem utanför individens kontroll blir det ur denna synpunkt 

en ursäkt som accepteras (Berger & Luckmann, 1998; Conrad, 2007). 

6.3.3 Psykiska besvär som avvikelse 

Stundtals kunde stigmatiserande attityder till psykiska besvär och föreställningar om psykiska 

besvär som ett allmänmänskligt problem identifieras, mer utmärkande i vissa påståenden än 

andra. Dock fanns det inom dessa påståenden även en annan grupp med mycket accepterande 

attityder. Spridningen visas tydligast genom påståendena Skulle berätta, Inte skamligt samt 

Kan gå över med rätt attityd. Samtliga av dessa påståenden hade medelvärden runt 3 vilket 

representerade svarsalternativet ”Varken instämmer eller tar avstånd”, men vid närmre analys 

av resultaten beror detta på att respondenterna grupperats i att instämma eller ta avstånd från 

påståendet. Kategoriseringen av psykiska besvär antas speglas i svarsalternativen (Berger & 

Luckmann, 1998) och spridningen i svaren antyder att psykiska besvär kategoriseras som 

avvikande för vissa och som normalt för andra (Berger & Luckmann, 1998; Goffman, 2014). 

Med utgångspunkt i Conrad (2007) kan detta tolkas utifrån relationen mellan medikalisering 

och normalisering. Medikalisering antas leda till normalisering då ansvaret för ett problem 

förflyttas externt när det kategoriseras som medicinskt. Ansvarsförflyttningen innebär att om 

psykiska besvär inte kan gå över med rätt attityd är det inte heller individens eget ansvar att 

tillfriskna, vilket gör att individen inte borde känna skam över besvären (Conrad, 2007). 

Samma resonemang fast motsatt gäller om psykiska besvär istället anses kunna gå över med 

rätt attityd. Utifrån Conrad (2007) går det således att förklara relationen mellan Inte skamligt 

samt Kan gå över med rätt attityd i relation till graden av medikalisering och uppfattningen 

om var ansvaret ligger. 
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Relationen mellan Skulle berätta och Inte skamligt kan vidare förklaras genom Goffman 

(2014) och Berger och Luckmann (1998). Genomgående i analyserna hittades ett starkt 

samband mellan de två påståendena trots grupperingen av svaren inom påståendena. Den ena 

gruppen som svarade lågt på påståendena ansågs ha stigmatiserande attityder medan gruppen 

som svarade högt ansågs ha accepterande attityder. För gruppen med stigmatiserande attityder 

fanns det i den logistiska regressionen en tydlig relation mellan en ovilja att berätta om 

upplevda psykiska besvär och en stark känsla av skam. I enlighet med Goffman (2014) leder 

erkännandet av ett stigma ofta till social exkludering. Då psykiska besvär skulle kategoriseras 

som ett misskreditabelt stigma finns valmöjligheten för respondenterna att inte berätta om 

dem, vilket skulle kunna förklaras av oron för social exkludering. Att en stor grupp framförde 

att de inte ville berätta om de psykiska besvären kan därför antyda att besvären är någonting 

denna grupp av respondenterna vill dölja, då det kategoriseras som avvikande och skamligt 

(Berger & Luckmann, 1998; Goffman, 2014). Det kan således finnas en oro över de 

konsekvenser som kommer från att berätta om avvikelsen vilket kan förklara den tydliga 

kopplingen mellan påståendena. 

 

Ett annat resonemang kan användas för att tolka den accepterande gruppen, vilken visade på 

en tydlig relation mellan en vilja att berätta om upplevda psykiska besvär och en avsaknad 

känsla av skam. Denna grupp uttryckte att psykiska besvär inte ansågs vara ett tillstånd att 

känna skam över samt någonting de skulle berätta om för närstående, vilket tyder på att de 

inte kategoriserar psykiska besvär som ett stigma (Berger & Luckmann, 1998; Goffman, 

2014). Som tidigare framförts visade resultaten att respondentgruppen som helhet i relativt 

hög grad uppfattade psykiska besvär som medikaliserat, och de accepterande attityderna 

skulle kunna vara ett resultat av en konstruktiv medikalisering som leder till normalisering 

(Conrad, 2007). Om de accepterande attityderna beror på de processer som Conrad framför 

om en extern ansvarsförflyttning och en legitimering av tillståndet leder det till att psykiska 

besvär anses vara ett legitimt medicinskt problem som inte bör vara skamligt. Detta skulle 

kunna förklara avsaknaden av känslan av skam och samt den höga benägenheten att berätta 

om besvären för närstående, då problemet är legitimt och anses ligga bortom individens 

kontroll. 

 

Övergripande kan dessa resultat tolkas som att respondenterna utgick från olika kontext och 

olika sociala kunskapsförråd (Berger & Luckmann, 1998), vilket innebär att kategoriseringen 

av avvikelse skiljer sig åt. Genom att psykiska besvär antingen kan kategoriseras som en 
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skamlig avvikelse (Goffman, 2014) eller ett legitimerat medicinskt problem (Conrad, 2007) 

kan det därmed även antingen upplevas som ett stigmatiserat eller accepterat tillstånd. 

6.3.4 Generella relationer 

I studien som helhet visades andra intressanta relationer mellan påståenden och grupper av 

påståenden. En stor majoritet av respondenterna ansåg att alla kan drabbas av psykiska 

besvär, samtidigt som det fanns delade meningar gällande om besvären kan gå över med rätt 

attityd. Detta kan tolkas som att problemet är utbrett och att det inte finns någon inneboende 

förutsättning för att drabbas av besvären, samtidigt som individen har ett eget ansvar att 

hantera dessa. Ansvaret anses således delvis ligga på individen vilket vidare framhäver att 

medikaliseringen inte är fullbordad (Conrad, 2007). Trots att den inte är fullbordad ansågs 

respondenterna ha medikaliserade föreställningar i relativt hög grad, vilket främst kunde 

utläsas av påståendena Ska få hjälp av sjukvården samt Alla kan drabbas där en stor majoritet 

instämde helt på dessa. Samtidigt kunde stigmatiserande attityder utläsas vilket främst 

påvisades i påståendena Skulle berätta samt Inte skamligt där det fanns en delad mening till 

att berätta och en majoritet som framförde att de trodde att de skulle känna skam. Denna 

motsättning skulle kunna tolkas genom att de medicinska normerna även anses påverka de 

sociala normerna, vilket leder till medicinsk social kontroll (Conrad, 2007). När psykiska 

besvär kategoriseras som medicinskt innebär det även att det kategoriseras i scheman (Berger 

& Luckmann, 1998) för avvikelse vilket skulle kunna leda till en känsla av skam (Goffman, 

2014). Skammen kan även förklaras av att ansvaret inte fullt ut förflyttats vilket beskrivs ovan 

(Conrad, 2007). 

 

Vidare tillför Goffman (2014) ytterligare teoretisk förståelse för relationen mellan Alla kan 

drabbas, Är ett allvarligt problem och Ska få hjälp av sjukvården samt Inte skamligt och 

Skulle berätta. I relationen kan det tolkas som att sjukvården borde hjälpa till med besvären 

eftersom konsekvenserna av att delge besvären för en läkare är mindre socialt skadliga än att 

delge dem för en person inom den egna sociala sfären. Med stigmatisering som utgångspunkt 

(Goffman, 2014) kan psykiska besvär kategoriseras som ett misskreditabelt stigma vilket som 

tidigare nämnts ger möjligheten och vanligtvis viljan att dölja stigmat för omgivningen.  Ett 

sätt att behandla besvären samtidigt som de kan döljas är således att behandla det inom ramen 

för det medicinska (Conrad, 2007), där både tystnadsplikt råder och få eller inga kopplingar 

till det vardagliga sociala livet finns. Faktumet att psykiska besvär behandlas medicinskt 

behöver följaktligen inte vara ett bevis på ökad acceptans, utan skulle istället kunna påvisa att 
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stigmat är så starkt att det enbart är accepterat att tala om inom vissa kontexter, som inom 

sjukvården (Goffman, 2014). 

 

Utifrån den höga prevalensen av psykiska besvär hos respondentgruppen samt 

uppfattningarna om att psykiska besvär är ett allvarligt problem som kan drabba alla är det 

intressant att analysera varför det samtidigt finns ett stigma hos vissa respondenter. Enligt 

Goffman (2014) är ett stigma någonting som särskiljs från det vanliga och bestäms i relation 

till rådande kontext. I enlighet med detta borde således psykiska besvär inte vara stigmatiserat 

i respondentgruppen då det är vanligt förekommande samt accepterat på en allmän och 

abstrakt nivå. Att det inte accepteras när det relateras till individen själv påvisar att 

kategoriseringen är kontextberoende, vilket går i linje med Berger och Luckmann (1998). 

Detta visar vidare att kategoriseringen är en social konstruktion som formas av de 

förutsättningar individerna har. 

6.4 Metodologisk reflektion och studiens begränsningar 

För att undersöka svenska universitet- och högskolestudenters accepterande eller 

stigmatiserande attityder till psykiska besvär, medikaliserade föreställningar om psykiska 

besvär samt relationer inom och dem emellan valdes en kvantitativ ansats med webbaserad 

enkät som datainsamlingsmetod. Valet av en kvantitativ ansats för denna studie kan motiveras 

utifrån flera aspekter. Studien ämnade samla in en större mängd data, vilket i relation till tid 

och resurser endast var möjligt genom en kvantitativ metod. Då metoden förutsatte 

förbestämda frågor, påståenden och svarsalternativ var det ej möjligt att analysera resultaten i 

bemärkelsen att öka en förståelse för hur respondenterna resonerat vid sina svar på enkäten, 

vilket annars hade varit möjligt vid exempelvis intervjustudier med semistrukturerade frågor. 

Vidare ämnade studien undersöka svenska studenters generella uppfattningar på gruppnivå, 

och inte den individuella och subjektiva upplevelsen hos ett fåtal personer som annars hade 

inneburit att en kvalitativ ansats varit mer lämplig. Analysen av denna studies sammantagna 

resultat fokuserade således på att tolka samt att uppmärksamma tendenser eller tydliga trender 

hos en större grupp individer. Psykisk ohälsa ansågs vara ett känsligt ämne, vilket ytterligare 

motiverar metodvalet då enkäten erbjöd respondenterna fullständig anonymitet. Metoden 

gjorde det även möjligt att undvika direktkontakt mellan respondenter och studiens författare, 

vilket minimerade risken för forskareffekt. Vidare var en egenkonstruerad enkät det mest 

lämpliga kvantitativa alternativet i relation till studiens syfte då redan befintliga data ej hittats. 
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Att enkäten innehöll ett mindre antal frågor och påståenden och snabbt gick att genomföra var 

ett medvetet val i syfte att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt eftersom längden på 

enkäten inte skulle avskräcka potentiella respondenter. Dessa val resulterade som önskat i en 

hög svarsfrekvens, men innebar även ett antal svårigheter vid bearbetningen av 

datamaterialet. De påståenden som initialt hade planerats att slås ihop till index var inte 

tillräckligt homogena, vilket gjorde att analysarbetet behövde byta riktning. Om fler 

påståenden hade skapats för enkäten hade eventuellt detta kunnat undvikas. För att sedan 

undersöka den spridning som kunde identifieras i delar av resultatet, genomfördes analyser 

med den bakgrundsinformation (se avsnitt 4.2.1 Bakgrundsfrågor) som erhölls av varje 

respondent, dock utan signifikanta resultat. Inga betydande skillnader kunde hittas med hjälp 

av bakgrundsfrågorna, vilket tyder på att dessa inte var lämpliga att använda som 

grupperingsvariabler i denna respondentgrupp. Då det är troligt att deltagande i enkäter ofta 

grundar sig i ett intresse för ämnet, skulle de små skillnaderna kunna bero på att den grupp 

studenter som valde att besvara enkäten var bekanta med ämnet. För vidare analys av 

resultaten i syfte till att identifiera vad spridningen grundade sig i, skulle ett bredare omfång 

av bakgrundsfrågor behövt tillämpas som förslagsvis födelse- och uppväxtort, 

socioekonomisk status och civilstatus. 

6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 

Studiens resultat påvisar att uppfattningar om psykiska besvär är ett komplext ämne att 

studera och stigmatisering samt medikalisering likaså. Prevalensen av psykiska besvär visade 

sig vara hög, vilket gick i linje med de rapporter som tidigare gjorts på ämnet. Vidare var 

attityderna till besvären övergripande accepterade och föreställningarna var medikaliserade i 

relativt hög grad. Uppfattningarna om psykiska besvär skiljde sig beroende på om det 

relaterades till en allmän och abstrakt nivå eller en individuell och konkret. De teoretiska 

perspektiven erbjöd möjliga förklaringar av relationerna mellan resultaten vilka annars enbart 

hade kunnat förklaras deskriptivt utifrån den kvantitativa ansatsen. Generellt sett kan det 

konstateras att psykiska besvär är en del av psykisk ohälsa som ännu inte beforskats grundligt, 

vilket vidare visar på den kunskapslucka som studien ämnat uppmärksamma. 

 

Utifrån den identifierade kunskapsluckan finns flertalet möjliga områden att studera. Som 

tidigare nämnts finns en definitionsmässig särskiljning mellan psykisk sjukdom och psykiska 

besvär, men på vilket sätt dessa uppfattas som åtskilda kvarstår att studera. Av denna 

anledning blir det därför relevant att studera relationen dem emellan för att tydliggöra 
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skillnader och likheter, exempelvis i relation till stigma eller medikalisering. Vidare kan 

skillnaderna mellan den allmänna och abstrakta nivån samt den individuella och konkreta 

nivån vara intressant att undersöka ingående. Exempelvis kan forskning undersöka skillnader 

mellan intuitivt och rationellt tänkande, där individen antingen känner efter eller svarar 

spontant. Individens svar skulle kunna påverkas av om denne har möjlighet att fundera på 

frågan eller ombeds svara utan vidare eftertanke. 

 

Ytterligare en intressant aspekt att studera är vilken praktisk betydelse forskning på psykiska 

besvär kan ha på stigmat. I samverkan med intresseorganisationer som Aldrig ensam, 

Hjärnkoll och Mind kan undersökningar på vilka metoder som är mest effektiva för att minska 

stigmat runt psykiska besvär genomföras. Som forskning på psykisk sjukdom visar har 

medikalisering enbart en partiellt positiv inverkan på attityder mot sjukdomarna, men 

relationen är ej utredd för psykiska besvär. Stigmatisering leder till skamkänslor vilka i sin tur 

kan göra bördan från psykiska besvär tyngre då såväl besvären som skammen skapar lidande. 

För att möjliggöra en minskning av den skam som vissa av respondenterna i denna 

enkätstudie delgav blir det därför relevant för fortsatt forskning att mer specifikt undersöka 

vilka aspekter som påverkar attityderna till besvären. 

 

Avslutningsvis har tidigare forskning i hög utsträckning fokuserat på psykisk sjukdom, medan 

de psykiska besvären återstår att undersöka grundligare. Relationen mellan stigma, 

medikalisering och psykiska besvär är komplex varpå ämnet bör studeras ännu mer ingående. 

Kvantitativ forskning är viktig för att möjliggöra generalisering, men kvalitativ forskning 

behövs likaså för att förstå vilka bakomliggande processer som påverkar de attityder och 

föreställningar som finns gentemot ämnet. Denna studie har således enbart vidrört vid ett stort 

och outforskat ämne, men har förhoppningsvis uppmuntrat till fler studier inom fältet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev 

Hej! 

 

Tack för att du vill delta i vår enkätstudie om psykisk ohälsa! 

 

Vi är två studenter som studerar det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och som denna termin skriver vårt 

examensarbete. Vi har för avsikt att studera studenters uppfattningar om psykiska besvär*. 

 

För att deltaga ska du studera vid ett universitet eller högskola och vara född innan år 2001. 

Deltagande i enkäten är frivillig och helt anonym, och du kan när som helst välja att avbryta. 

Enkäten tar cirka 3-5 minuter att besvara. När du skickat in dina svar kommer du inte att bli 

kontaktad för ytterligare uppföljning. Det sammantagna enkätmaterialet kommer endast att 

användas i syfte att besvara studiens valda frågeställning.  

 

Dina svar kommer ligga till grund för vår analys och vi uppmanar dig därmed att svara så 

ärligt som möjligt. Inget svar anses vara mer korrekt än ett annat utan vi vill enbart förstå din 

uppfattning om psykiska besvär. 

 

Du är välkommen att kontakta oss eller vår handledare om du har några frågor kring enkäten, 

våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

 

Tack på förhand,  

Sophie Wahlin & Ebba Gustafsson  

Tel. XXX Mailadress: XXX alt. XXX  

 

Handledare Jacob Strandell, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet  

Tel. XXX Mailadress: XXX 

 

*Psykiska besvär innebär exempelvis ÅNGEST, ORO, LÄTTARE DEPRESSION och 

SÖMNSVÅRIGHETER som kan leda till svårigheter i vardagen. I detta inkluderas alltså inte psykiska 

sjukdomar (diagnoser) som exempelvis bipolaritet, schizofreni, kronisk depression och olika former av 
personlighetsstörningar. 
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Bilaga 2. Frågeformulär enkät (med förklaringar och kommentarer) 

Avsnitt 1 - Följebrev (se Bilaga 1) 

 

Avsnitt 2 - Om dig 

Jag identifierar mig som 
 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

Jag är född år 

Fritext  

 

Min huvudsakliga studieinriktning är 
 Biologi, fysik, geovetenskap eller kemi 

 Ekonomi, företagande eller ledarskap 

 Energi, miljö eller hållbar utveckling 

 Hälsa, vård eller läkemedel 

 Ingenjör, teknik, data, IT eller matematik 

 Kultur, historia eller filosofi 

 Etik, religion eller människors beteende (inkl. psykologi och HR) 

 Politik, juridik eller samhälle (inkl. sociologi och statsvetenskap) 

 Språk, kommunikation eller media 

 Undervisning, lärande eller pedagogik 

 Annat: fritext 

 

Min nuvarande studieort är 

 Uppsala 

 Lund 

 Stockholm 

 Umeå 

 Linköping 

 Göteborg 

 Annat: fritext 

 

Avsnitt 3 - Uppfattningar om psykiska besvär 
LÄS: Psykiska besvär innebär exempelvis ÅNGEST, ORO, LÄTTARE DEPRESSION och 

SÖMNSVÅRIGHETER som kan leda till svårigheter i vardagen. 

 

I detta inkluderas alltså inte psykiska sjukdomar (diagnoser) som exempelvis bipolaritet, 

schizofreni, kronisk depression och olika former av personlighetsstörningar. 

 

Läs påståendena och välj det svarsalternativ som stämmer in bäst på dig och din uppfattning. 

 

1. Psykiska besvär är ett medicinskt problem på samma sätt som ett brutet ben 

(föreställningar om medicin) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

2. Jag skulle berätta för människor i min omgivning om jag själv hade problem 

med psykiska besvär (attityder till normalitet) 
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Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

3. Vem som helst kan drabbas av psykiska besvär (ex. ångest, oro, lättare 

depression eller sömnsvårigheter) (föreställningar om ansvar) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 
4. Jag tycker inte att psykiska besvär är ett allvarligt problem (attityder till 

acceptans reverserad) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

5. Om jag hade problem med psykiska besvär hade jag känt skam (attityder till 

normalitet, reverserad) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

6. Med rätt attityd kan psykiska besvär gå över (ex. ångest, oro, lättare depression 

eller sömnsvårigheter) (föreställningar om ansvar, reverserad) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

7. Psykiska besvär är inget som sjukvården ska hjälpa till med (föreställningar om 

medicin, reverserad) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

8. Jag tycker att psykiska besvär alltid är en godtagbar ursäkt för att inte umgås 

eller delta i aktiviteter (attityder till acceptans) 

Instämmer helt/Instämmer delvis/Varken instämmer eller tar avstånd/Tar delvis 

avstånd/Tar helt avstånd/Vet ej 

 

Avsnitt 4 - Erfarenhet av psykiska besvär 

LÄS: Psykiska besvär innebär exempelvis ÅNGEST, ORO, LÄTTARE DEPRESSION och 

SÖMNSVÅRIGHETER som kan leda till svårigheter i vardagen. 

 

I detta inkluderas alltså inte psykiska sjukdomar (diagnoser) som exempelvis bipolaritet, 

schizofreni, kronisk depression och olika former av personlighetsstörningar. 

 

Har någon i din närhet upplevt psykiska besvär? 
Ja/Nej 

 

Har du själv upplevt psykiska besvär? 

Ja /Nej 
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Bilaga 3. Frekvenstabell för Ålder, Studieort och Studieinriktning 

 

Tabell 8: Frekvens Födelseår i antal och procent (%). N=319 

Födelseår Antal Procent  

1982 1 0,3 

1984 1 0,3 

1986 1 0,3 

1988 5 1,6 

1989 5 1,6 

1990 2 0,6 

1991 3 0,9 

1992 16 5,0 

1993 36 11,3 

1994 19 6,0 

1995 35 11,0 

1996 70 21,9 

1997 63 19,7 

1998 39 12,2 

1999 22 6,9 

2000 1 0,3 

Total 319 100,0 
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Tabell 9: Frekvens Studieinriktning i antal och procent (%). N= 319 

Studieinriktning Antal Procent 

Arkitektur (fritext) 2 0,6 

Bildbehandling (fritext) 1 0,3 

Biologi, fysik, geovetenskap eller kemi 6 1,9 

Ekonomi, företagande eller ledarskap 96 30,1 

Energi, miljö eller hållbar utveckling 4 1,3 

Etik, religion eller människors beteende (inkl. psykologi och HR) 64 20,1 

Etnologi (fritext) 1 0,3 

Hälsa, vård eller läkemedel 32 10,0 

Ingenjör, teknik, data, IT eller matematik 26 8,2 

Kultur, historia eller filosofi 3 0,9 

Master mariner (fritext) 1 0,3 

Medieteknik (fritext) 1 0,3 

Politik, juridik eller samhälle (inkl. sociologi och statsvetenskap) 41 12,9 

Service management (fritext) 1 0,3 

Socionom (fritext) 1 0,3 

Socionomprogrammet 1 0,3 

Språk, kommunikation eller media 11 3,4 

Undervisning, lärande eller pedagogik 27 8,5 

Total 319 100,0 
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Tabell 10: Frekvens Studieort i antal och procent (%). N= 319 

Studieort Antal Procent 

Eskilstuna 1 0,3 

Gävle 3 0,9 

Göteborg 9 2,8 

Jönköping 2 0,6 

Kalmar 1 0,3 

Karlstad 11 3,4 

Linköping 7 2,2 

Luleå 3 0,9 

Lund 15 4,7 

Skövde 5 1,6 

Stockholm 66 20,7 

Umeå 6 1,9 

Uppsala 185 58,0 

Västerås 1 0,3 

Örebro 4 1,3 

Total 319 100,0 
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Bilaga 4. Kodbok  

 

Tabell 11: Omkodning Kön 

Kön Kod 

Annat 0 

Kvinna 1 

Man 2 

 

 

 

Tabell 12: Omkodning Studieinriktning 

Studieinriktning Kod 

Biologi, fysik, geovetenskap eller kemi  1 

Ekonomi, företagande eller ledarskap 2 

Energi, miljö eller hållbar utveckling  3 

Hälsa, vård eller läkemedel 4 

Ingenjör, teknik, data, IT eller matematik 5 

Kultur, historia eller filosofi 6 

Etik, religion eller människors beteende (inkl. psykologi och HR)  7 

Politik, juridik eller samhälle (inkl. sociologi och statsvetenskap) 8 

Språk, kommunikation eller media 9 

Undervisning, lärande eller pedagogik 10 

Arkitektur (fritext) 5 

Bildbehandling (fritext) 9 

Etnologi (fritext) 7 

Master mariner (fritext) 1 

Medieteknik (fritext) 9 

Service management (fritext) 2 

Socionom (fritext) 8 

Socionomprogrammet (fritext) 8 
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Tabell 13: Omkodning Studieort 

Studieort Kod 

Stockholm 1 

Göteborg 2 

Uppsala 3 

Lund 4 

Umeå 5 

Linköping 6 

Gävle 7 

Örebro 7 

Luleå 7 

Eskilstuna 7 

Västerås 7 

Karlstad 7 

Kalmar 7 

Jönköping 7 

Skövde 7 

 

 

 

Tabell 14: Omkodning samtliga påståenden  

Svarsalternativ Kod 

Instämmer helt  5 

Instämmer delvis 4 

Varken instämmer eller tar avstånd 3 

Tar delvis avstånd 2 

Tar helt avstånd  1 

Vet ej missing 
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Tabell 15: Omkodning för påståenden utifrån nekande  

Svarsalternativ Kod Ny kod 

Instämmer helt  5 1 

Instämmer delvis 4 2 

Varken instämmer eller tar avstånd 3 3 

Tar delvis avstånd 2 4 

Tar helt avstånd  1 5 

Vet ej missing missing 

 

 

 

Tabell 16: Omkodning av erfarenhet av psykiska besvär (både i ens närhet och egen) 

Erfarenhet Kod 

Nej 0 

Ja 1 

 

 

  



68 
 

Bilaga 5. Värden från faktoranalys för samtliga påståendevariabler 

 

Tabell 17: Faktoranalys, förklaring av total varians. 

Faktor Total Initial eigenvalues 

% av variansen 

Kumulativ % 

1 1,720 21,504 21,504 

2 1,287 16,094 37,597 

3 1,000 12,501 50,099 

 

  



69 
 

Bilaga 6. Deklarering 

Deklarering: 

 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 

nedanför var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 

uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1:  Författare 2:  

 

Tidigare forskning 

Författare 1:   Författare 2:  

 

Teorikapitel 

Författare 1:   Författare 2:  

 

Metodkapitel 

Författare 1:   Författare 2:  

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: 
%

 Författare 2:  

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1:  Författare 2:  

 

Diskussionskapitel 

Författare 1:  Författare 2:  

Bilagor 
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Författare 1:  Författare 2:  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1:  Författare 2:  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: % Författare 2:  

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: % Författare 2:  

 

 

Skriv under nedan: 

 

Ort, Datum   Ort, Datum 

 

 

Författare 1: Författare 2: 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 


