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Förord

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska enligt sin instruktion motverka 
diskriminering i högskolan och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter. Därför genomför UHR studier inom områden där det finns kun-
skapsluckor. Studierna görs antingen i egen regi eller genom att UHR lägger 
ut uppdrag till forskare vid svenska lärosäten eller forskningsinstitut. 

I syfte att skapa mera kunskap om studenter med psykisk ohälsa gav 
UHR Carin Nyman, forskare vid Karolinska Institutet, i uppdrag att göra en 
forskningsstudie av hur studenter vid högskolor/universitet i Sverige med 
psykisk ohälsa upplever sin studiesituation. Den förväntades generera kun-
skaper som kan ge UHR och högskolorna bättre möjligheter att bidra till att 
ge studenter med psykisk ohälsa samma möjligheter som andra att påbörja, 
genomföra och slutföra sina högskolestudier. Slutsatserna i rapporten är 
forskarens egna.

Rapporten visar att studenter med psykiska besvär har ett behov av att 
deras studiesituation synliggörs och ett behov av att det finns möjlighet 
till stöd i studiesituationen om de behöver det. Det är viktigt att stödet vid 
behov kan utformas individuellt, exempelvis individuell samtalskontakt eller 
individuellt stöd i studieaktiviteter, men även tillgång till andra resurser 
uttrycktes vara viktigt. Studenterna framhöll att det är angeläget att fler 
funktioner vid lärosätet deltar i det preventiva arbetet och att. information 
om vilka möjligheter till stöd det finns på högskolan ges vid upprepade 
tillfällen under studietiden. Rapporten tar upp fler aspekter som studenterna 
förde fram. Studiesituationen för studenter med psykisk ohälsa påverkades 
både positivt och negativt av de förändringar i undervisning och annan 
verksamhet vid högskolan som pandemin medförde. Erfarenheter som för-
hoppningsvis tas tillvara inför utveckling av undervisningssituationen på 
lärosätena. 

UHR förhoppning är att denna studie kan bidra till och ge inspiration till 
förbättrat stöd till studenter med psykisk ohälsa. 

Eino Örnfeldt
Generaldirektör UHR
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Sammanfattning

Den här rapporten beskriver övergripande resultaten från en intervjustudie 
om studiesituationen för studenter med psykiska besvär. Bakgrunden till 
att studien genomfördes var UHR:s analys av den svenska delen av enkät-
undersökningen Eurostudent VII år 2020. Enkätundersökningen visade att 
det saknades kunskap om hur studenter med psykisk ohälsa upplever sin 
studiesituation, och om vilka möjligheter till stöd som finns för dem.

Denna intervjustudie avser därför att fördjupa kunskapen om hur stu-
denter med psykiska besvär upplever sin studiesituation och vilka former 
av stöd de har, respektive saknar. Studien genomfördes 2021. Deltagarna 
representerar olika utbildningsinriktningar och tillhörde vid tiden för inter-
vjun ett utbildningsprogram. Studien belyser studiesituationen både under 
en period där högskolans verksamhet var påverkad av covid-19-pandemin 
och en period där verksamheten pågick som vanligt.

Deltagarna beskrev psykiska besvär i form av stress, oro och ångest samt 
nedstämdhet och depression och sömnstörningar. De beskrev att studie-
situationen ofta var krävande för dem. Deras psykiska besvär var främst 
relaterade till studiesituationen och påverkade den i sin helhet, även om 
besvären var mer påtagliga i vissa situationer och vid vissa studieaktiviteter. 
Besvären hade vanligen startat i samband med studierna vid högskolan och 
omfattningen hade tilltagit successivt under studietiden.

En vanlig beskrivning var att de psykiska besvären påverkade möjligheten 
att genomföra studierna så effektivt som studenterna önskade och studierna 
krävde. Besvären bidrog till att kursmoment ibland behövde skjutas upp. 
En negativ spiral kunde utvecklas, där en studiesituation med pågående 
kursmoment, tillsammans med dem som skjutits upp, kunde förstärka de 
psykiska besvären ytterligare vilket i sin tur påverkade studiesituationen 
negativt. 

De förändringar som pandemin medförde för högskolans verksamhet 
beskrevs i vissa fall ha underlättat studiesituationen och i andra fall ha för-
svårat den. Att studera digitalt ökade möjligheten för studenterna att delvis 
kunna anpassa sina studier till de psykiska besvär de upplevde. Det kunde 
exempelvis vara enklare att delta i digitala studieaktiviteter de dagar de inte 
mådde bra, vilket påverkade studiesituationen positivt då kursmoment inte 
behövde skjutas upp. Sådant som försvårade var minskad förutsägbarhet i 
hur vissa kursmoment skulle genomföras och minskad möjlighet till avstäm-
ning med studenter och lärare, vilket skapade osäkerhet och ökad stress. 

Stöd i studiesituationen från lärosätet söktes vanligen först när studen-
ternas egna resurser eller resurserna i deras nätverk inte längre upplevdes 
räcka till. Främst sökte de stöd via studenthälsovården. 
Övergripande visade studien att det är angeläget att studiesituationen för 
studenter med psykiska besvär synliggörs och att studenterna har möjlighet 
att få stöd i studiesituationen när de behöver det. Det finns behov av såväl 
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individuellt utformade stöd som fortsatta generella preventiva insatser för 
att minska stigmatiseringen och öka kunskapen och förståelsen för hur 
psykiska besvär kan påverka studiesituationen. 
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Summary

This report describes the overall results from an interview study on the 
study situation for students with mental health problems. A background to 
the study was the analysis of the Swedish part of the Eurostudent VII survey 
in 2020 by the Swedish Council for Higher Education. The analysis showed 
that for students with mental illness there was a lack of knowledge about 
how students experienced their study situation and what kind of support 
was available.

Thus, this interview study aimed to deepen the knowledge about how 
students with mental health problems experienced their study situation and 
what forms of study support they received or needed. The study was conduc-
ted in 2021.The participants represent different educational orientations and 
were registered at the time of the interview at an educational program. The 
study highlights the students’ study situation both during the period when 
the university’s activities were affected by the covid-19 pandemic and during 
a period with regular activities.

The participants described mental health problems in the form of stress, 
worries and anxiety, but also depression and sleeping problems. They des-
cribed that their study situation often was demanding. The problems were 
described primarily in relation to the students’ study situation and the 
problems were described as affecting the overall study situation, although 
the impact of the problems could be more pronounced in certain situations 
and in relation to specific study activities. The mental health problems were 
often described as having started in connection with the student’s university 
education and that the extent of the problems gradually increased during 
the study period.

A common description was that the mental health problems affected the 
respondent’s ability to complete their studies as effectively as they wan-
ted, and the studies required. The problems contributed to the fact that 
some course elements had to be postponed. A negative spiral could develop, 
where a study situation with ongoing course elements, together with those 
that were postponed, could further strengthen the problems, with negative 
effects on the study situation.

The impact of the covid-19 pandemic on the university’s activities were 
in some cases described as facilitating while in other cases aggravating the 
study situation. The fact that studies were conducted digitally sometimes 
meant increased possibilities for an adaptation between studies and mental 
health problems. It may be easier to participate in a digital activity even 
on the days when not feeling well, meaning a positive effect on the study 
situation as course elements do not have to be postponed. Aggravating fac-
tors were, among other things, that course elements were perceived as less 
predictable and that there were less opportunities for discussions with fellow 
students and teachers, which created increased uncertainty.
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Students usually sought support from the university only when their own 
resources or resources in the student’s network were no longer perceived 
as sufficient. They mainly sought support provided from the student health 
centre. 

Overall, the study showed that it is important that the study situation 
in students with mental health problems is made visible and that the stu-
dents can receive support if they need. It is important that support can be 
individually designed when needed and that the development of general 
preventive measures to reduce stigma continues, to increase knowledge 
and understanding about mental health problems among students at the 
university and their impact on the study situation. 
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Psykisk ohälsa bland 
studenter på högskolan

Rapporter och vetenskapliga studier har visat att psykisk ohälsa är vanligt 
bland studenter inom högskolan, såväl i Sverige som internationellt. I en 
rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR) från 2018 framkom att 
psykisk ohälsa var den vanligaste formen av sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning bland högskolestudenter (UHR, 2018). Andelen studenter som rappor-
terar psykisk ohälsa har även ökat över tid, framför allt har psykiska besvär 
såsom stress, oro, ångest, nedstämdhet, depression och sömnsvårigheter 
ökat (CSN, 2020). 

Att studera när man har psykiska besvär innebär extra utmaningar. Det 
kan ge nedsatt funktionsförmåga som har betydelse för att kunna genomföra 
studier på det sätt som studenten önskar (Harvey, 2011, Marin, 2011). Utöver 
direkta påfrestningar och svårigheter i studiesituationen ökar risken för stu-
dieavbrott och för att studierna avslutas tidigare än vad studenten planerat 
(Lipson, 2018). Det kan i sin tur ge långsiktiga konsekvenser för studentens 
arbetsliv och för samhället.

Högskolan har ett ansvar att göra rimliga anpassningar för att studenter 
med funktionsnedsättningar ska ha en jämförbar studiesituation med stu-
denter utan funktionsnedsättning. I en rapport från UHR från 2020 framkom 
att studenter med psykiska besvär i högre grad än andra studenter uppger 
att de saknar tillfredsställande stöd i sin studiesituation. Dessutom är det 
stöd som lärosäten erbjuder ofta något mer anpassat till studenter med 
neuropsykiatriska diagnoser än till de stödbehov studenter med psykiska 
besvär har (UHR, 2020). 

Under åren 2020 till 2021 har undervisning och annan verksamhet vid 
högskolan i hög grad påverkats av covid-19-pandemin. I mars 2020 rekom-
menderade Folkhälsomyndigheten att undervisningen på högskolenivå 
skulle genomföras på distans. Det innebar att utbildningsaktiviteter och 
stödverksamhet snabbt fick ställas om. Utöver de snabba förändringarna i 
pandemins inledande skede innebar sedan pandemins utveckling viss osä-
kerhet i högskolans förutsättningar att planera, med behov av beredskap för 
en snabbt förändrad situation. 

Kunskapsläget om den faktiska studiesituationen för studenter med psy-
kiska besvär är relativt begränsat. Det har efterfrågats fördjupad kunskap 
utifrån studenternas egen beskrivning av sin situation. Det saknas även 
kunskap om hur pandemin har påverkat studiesituationen för studenter 
med psykiska besvär. 
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Syfte
I den här rapporten beskrivs övergripande resultat från intervjuer med 
studenter med psykiska besvär. Syftet är att få fördjupad kunskap om hur 
studenterna upplever sin studiesituation samt vilket stöd de har, respektive 
saknar, i sin studiesituation. De här frågorna har undersökts: 

• Hur beskriver studenterna sin studiesituation?
• Vilka strategier använder studenterna för att hantera sin 

studiesituation?
• Vilka former av stöd beskriver studenterna att de har från sitt lärosäte?
• Vilka former av stöd från lärosätet beskriver studenterna skulle kunna 

underlätta för dem i deras studiesituation? 

Studenternas beskrivningar belyser hur upplevde sin studiesituation både 
under en period då utbildningen genomfördes med ordinarie utbildningsför-
hållanden och då utbildningen påverkades av de förändringar som pandemin 
innebar. 
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Psykisk ohälsa  
– ett samlingsbegrepp

Psykisk ohälsa, till exempel stressrelaterad ohälsa, depression och ångest-
sjukdomar är vanligt i befolkningen. Världshälsoorganisationen (WHO) 
uppger att 27 procent av alla personer i åldrarna 18–65 år i länderna inom 
EU samt Norge, Island och Schweiz, under ett år rapporterar någon form av 
psykisk ohälsa (World Heatlh Organization, 2017).

Uppgifterna om hur vanligt psykisk ohälsa är i befolkningen varierar dock 
kraftigt, beroende på vilken typ av psykisk ohälsa som beskrivs. Förekoms-
ten av psykisk ohälsa är även ojämnt fördelad i befolkningen beroende på 
ålder, könstillhörighet och socioekonomisk status (Folkhälsomyndigheten, 
2019). I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor rapporterade 
exempelvis 7 procent av alla svarande i åldrarna 16–84 år att de levde med en 
allvarlig psykisk påfrestning, medan en betydligt större andel, 40 procent, 
rapporterade att de upplevt lätta besvär av ängslan, oro eller ångest (Folk-
hälsomyndigheten, 2021b). En större andel av kvinnorna, i jämförelse med 
männen, och yngre personer (16–29 år) i jämförelse med äldre, rapporterade 
denna typ av lätta besvär (Folkhälsomyndigheten, 2020). Bland de yngre 
(16–29 år), där en stor andel är studerande, ökade andelen som rapporterade 
psykisk ohälsa i form av stress, ängslan, oro eller ångest åren 2006–2020 
(Folkhälsomyndigheten, 2021a). 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp. Innebörden kan variera beroende 
på vilken typ av psykisk ohälsa som innefattas (Bremberg, 2015, Socialsty-
relsen, 2020). Begreppet psykisk ohälsa innefattar ibland enbart svårare 
psykiatriska tillstånd, men ofta även ohälsa som till exempel lätt oro eller 
nedstämdhet. 

Spännvidden i begreppet psykisk ohälsa och hur den mäts framkommer 
tydligt i olika undersökningar. Ett exempel är undersökningen Eurostudent 
VI och rapporten En inblick i studiesituationen för studenter med funk-
tionsnedsättning, där den rapporterade psykiska ohälsan bland studenter 
varierade från lättare stress till tydligt definierade psykiatriska diagnoser 
(UHR, 2018). 

För att bidra till en enhetlig användning av begreppet och förståelsen av 
området psykisk ohälsa, föreslog Socialstyrelsen tillsammans med Folk-
hälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2020 en 
modell för att använda de begrepp som ingår i det övergripande området 
psykisk hälsa. Den modell som föreslogs visas i figur 1 (Socialstyrelsen, 2020).
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Figur 1. Modell för att beskriva begrepp som ingår i det övergripande området psykisk hälsa och hur begreppen 
förhåller sig till varandra (Socialstyrelsen, 2020).

Enligt modellen innefattar psykisk ohälsa både psykiatriska tillstånd, med 
tydligt fastställda diagnoskriterier och ohälsa i form av psykiska besvär. 
Diagnostiska kriterier för psykiatriska tillstånd fastställs utifrån de inter-
nationella diagnossystemen1 2. 

I den här intervjustudien ligger fokus på den del av området psykisk 
ohälsa som innefattar psykiska besvär. Exempel på psykiska besvär uti-
från modellen i fig. 1 är oro och ångest, koncentrationssvårigheter, psykisk 
trötthet, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Besvären kan vara svårare 
eller lindrigare och påverka en persons förmåga att hantera sin livssitua-
tion och sina vardagsaktiviteter i större eller mindre omfattning. Besvären 
kan ibland även vara en normal reaktion på olika former av påfrestningar i 
livet. I relation till högskolestudier kan exempelvis studierna i sig innebära 
påfrestningar för studenten, liksom att byta bostadsort eller förändring 
av socialt sammanhang och nätverk. Psykiska besvär kan i vissa fall även 
visa sig som fysiska symptom, exempelvis huvudvärk, yrsel eller illamående 
(Zunhammer, 2013). Sammantaget avses med psykiska besvär olika former 
av psykisk ohälsa där de diagnostiska kriterierna för psykiatriska tillstånd 
inte anses vara uppfyllda (Socialstyrelsen, 2020).

1  World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems (ICD) [online]. Available at: https://www.who.int/
standards/classifications/classification-of-diseases.

2  American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders [online]. Available at: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/
dsm

https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
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Psykiska besvär bland studenter – tidigare 
kunskap från internationella och svenska 
undersökningar
Här beskrivs tidigare kunskap om riskfaktorer för psykiska besvär, hur 
vanligt det är att studenter har psykiska besvär samt vilka konsekvenser 
besvären kan få för studiesituationen. 

Riskfaktorer för psykiska besvär bland studenter
Att en person utvecklar psykiska besvär kan ha många olika orsaker. 
Besvären har oftast inte en enskild orsak utan är multifaktoriella. Med ett 
biopsykosocialt synsätt är samspelet mellan sociala, psykiska och biologiska 
aspekter i människors liv viktigt när ohälsa och sjukdom utvecklas. Sam-
spelet mellan de tre aspekterna är dynamiskt och förändras över tid. Vilken 
betydelse olika faktorer inom de tre aspekterna får i relation till psykiska 
besvär varierar beroende på person och situation (Sullivan, 2020). 

I en sammanställning av litteraturen om viktiga riskfaktorer för psykiska 
besvär bland studenter identifierades akademiska och prestationsrelaterade 
faktorer, sociodemografiska och situationsspecifika faktorer samt person-
lighetsfaktorer, exempelvis olika copingstrategier (Sharp, 2018). 

Utöver de riskfaktorer som är specifika för en enskild student eller för 
högskolans specifika kontext kan riskfaktorer för psykiska besvär bland 
studenter antas likna de riskfaktorer som är kända från arbetslivet i övrigt. 
Det kan handla om att kraven i arbetet är höga (i detta fall det arbete som är 
relaterat till högskolestudier) och att den egna kontrollen över arbetet i stort, 
eller över särskilda arbetsuppgifter, upplevs vara liten. Resurserna kan även 
upplevas som otillräckliga och inte kunna balansera arbetskraven (Bakker, 
2017, Theorell, 2015, Vingård, 2020). Det har bekräftats i en rad forsknings-
studier att en sådan arbetssituation ökar risken för anspänning och stress i 
arbetet och kan vara en riskfaktor för psykiska besvär (Harvey, 2017, Lytsy, 
2020).

Det är också väl känt att en belastande arbetssituation, i kombination 
med belastningar från personens övriga livssituation, kan påverka risken 
för psykiska besvär (Albrecht, 2020). Utöver den belastning som är direkt 
relaterad till akademiska studier sammanfaller många studenters studietid 
med en tid i livet där även andra förändringar sker, exempelvis att byta 
bostadsort och att skapa nya sociala nätverk och relationer (McIntyre, 2018, 
Tung, 2018).

Omfattningen av psykiska besvär bland studenter
Flera rapporter och vetenskapliga studier har visat att psykiska besvär är 
vanliga bland studenter på högskolenivå, såväl i Sverige som i andra länder. 
De psykiska besvär som studenter främst rapporterar är: stress och stressre-
laterade besvär, depressions- och ångestbesvär samt sömnbesvär (Cadigan, 
2020, CSN, 2020). Världshälsoorganisationen, WHO, visade i undersökningen 
World Mental Health International College Student project att omkring en av 
tre förstaårsstudenter upplevde ångest och depression (Auerbach, 2018). 
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Uppgifterna om hur vanligt psykiska besvär är bland studenter varierar dock 
beroende på vilken grupp som undersökts och vilka mått som använts. De 
flesta studier bygger på enkätundersökningar. Där baseras resultatet oftast 
på självskattningsinstrument där en subjektiv upplevelse av psykiska besvär 
har undersökts (Barkham, 2019).

I systematiska litteraturöversikter har resultat från ett antal studier sam-
manställts från enkätundersökningar med studenter från olika delar av 
världen. De visar att förekomsten av psykiska besvär bland studenter varie-
rar kraftigt. I en kunskapsöversikt där självskattade depressiva symptom 
undersökts bland högskolestudenter från olika discipliner, rapporterades 
symptom hos mellan 10 och 85 procent beroende på vilken grupp studenter 
som undersöktes och vilka mått som användes (Ibrahim, 2013). När enbart 
studier som innefattade studenter vid medicinska utbildningar inkluderats 
i sammanställningen, rapporterades självskattad depression och depressiva 
symptom hos 27 procent (Rotenstein, 2016). För självskattade ångestsymtom 
varierade förekomsten på samma sätt som för depressiva symptom. En sys-
tematisk kunskapsöversikt visade att mellan 8 och 51 procent av studenterna 
rapporterade ångestsymtom (Hope, 2014). När förekomsten av självrap-
porterade ångestsymtom bland studenter vid medicinska utbildningar sam-
manställdes globalt, rapporterade 34 procent av studenterna denna typ av 
symptom (Quek, 2019). 

På samma sätt som psykiska besvär varierar i befolkningen i relation till 
sociodemografiska faktorer, som exempelvis kön och ekonomisk situation, 
har liknande mönster rapporterats bland studenter i vissa studier (Farrer, 
2016, Sharp, 2018).

Det är också vanligt att studenter rapporterar psykiska besvär i form av 
sömnbesvär. I en kunskapsöversikt framkom att 33 procent av studenterna 
rapporterade sömnbesvär (Deng, 2021). En studie bland yngre studenter, 
18–29 år, där självskattad sömnkvalitet, insomningssvårigheter och antal 
sömntimmar studerades, visade att 62 procent av studenterna hade sömn-
besvär när svaren för de tre undersökta sömnfaktorerna vägdes samman 
(Becker, 2018). 

Psykiska besvär i form av symptom på depression, ångest och utmattning 
har även rapporterats förekomma hos en stor andel studenter vid lärosä-
ten i Sverige (Källoff, 2015, Söderberg, 2017). Sömnbesvär rapporterades av 
omkring 50 procent av studenterna i en undersökning bland studenter med 
studiemedel (CSN, 2020). 

Studier visar att de besvär studenter upplever ofta är relaterade till 
studiesituationen. Högskolestudenter, i jämförelse med övriga studerande, 
rapporterade exempelvis att de mådde något sämre psykiskt efter att de 
påbörjat sina högskolestudier än innan (CSN, 2020). Den upplevda nivån av 
ångest och sömnbesvär samt upplevelse av stress tenderade även att öka i 
samband med att kraven på akademisk prestation ökade, exempelvis vid 
examinationer (Zunhammer, 2013).

Under senare år har andelen studenter som rapporterar psykiska besvär 
beskrivits öka. I en studie bland studenter i Norge, i åldrarna 18‒34 år, rap-
porterades att psykiska besvär som symptom på depression och ångest, 
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ökat från 16 procent 2010 till 29 procent 2018 (Sivertsen, 2019). Ökningen 
var något större för kvinnorna än männen i studien (Knapstad, 2019). En 
liknande ökning av psykiska besvär har även rapporterats bland studenter 
i Sverige. I en rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) där data 
sammanställts från Nationella folkhälsoenkäten, ökade andelen studerande 
i åldrarna 18–64 år som rapporterade psykiska besvär åren 2016–2020. Dock 
avtog ökningen något under den sista delen av perioden. Ökningen sågs vad 
gäller besvär som trötthet, stress, oro, ängslan, sömnbesvär och nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Andelen som rapporterade oro, ängslan eller ångest 
bland studenterna i undersökningen ökade från 54 procent till 62 procent 
under perioden. En större andel av kvinnorna än männen i undersökningen 
rapporterade besvär. Andelen män som upplevde oro, ängslan eller ångest 
ökade dock under perioden (CSN, 2020).

Den ökning som sågs över perioden 2016–2020 av andelen som upplevt 
oro, ängslan eller ångest var större i studerandegruppen i jämförelse med 
befolkningen i sin helhet. Även andelen som rapporterade stress ökade i stu-
derandegruppen medan den för hela befolkningen var oförändrad. Svårare 
besvär, som svår oro, ängslan eller ångest eller att vara mycket stressad, 
var också vanligare i studerandegruppen. Det är dock viktigt att notera att 
undersökningsresultatet baserades på ett bredare studenturval, där fler 
studentgrupper än högskolestudenter ingick (CSN, 2020). En liknande ökning 
över tid av förekomsten av psykiska besvär bland studenter har även rap-
porterats i internationella studier (Lipson, 2022).

Konsekvenser av psykiska besvär för studiesituationen 
Konsekvenser av psykiska besvär är miljörelativt beroende (Gustavsson, 
2005). Typen av besvär och hur besvären tar sig i uttryck för personen, de 
resurser personen har eller kan mobilisera samt det kontextuella samman-
hang som personen befinner sig i, interagerar och påverkar konsekvenserna. 
Handlingsmönster och copingstrategier, exempelvis hur svårigheter och 
belastningar i vardagen vanligen bemöts och hanteras, är också viktiga 
(Lazarus, 1984). 

De svårigheter som studenter med psykiska besvär kan uppleva kan 
beskrivas i termer av inre svårigheter, yttre svårigheter och svårigheter 
relaterade till akademiska resultat (Markoulakis, 2013). Med inre svårigheter 
avses här de extra psykologiska, fysiska och sociala svårigheter som studen-
ten kan uppleva som en följd av sina psykiska besvär. Med yttre svårigheter 
avses övergripande strukturella faktorer och stigma kring psykisk ohälsa 
i bred bemärkelse. Svårigheter relaterade till akademiska resultat avser 
konkreta svårigheter att genomföra studier och andra svårigheter relaterade 
till studentens studiesituation som psykiska besvär kan medföra. Här ryms 
även svårigheter som studenten kan uppleva med att kunna vara öppen om 
sina psykiska besvär och om sitt behov av stöd i den akademiska miljön. 

Även i de fall då psykisk ohälsa inte uppfyller villkoren för en kliniskt 
definierad psykiatrisk diagnos medför psykiska besvär en risk att påverka 
studentens funktionsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2018). Att studera 
med långvariga psykiska besvär innebär extra utmaningar eftersom besvä-
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ren kan ge nedsatt funktionsförmåga vad gäller exempelvis koncentration, 
minne, informationsbearbetning och inlärning (Harvey, 2011). Nedsatt för-
måga av kognitiva funktioner kan i sin tur förstärkas av sömnsvårigheter 
och trötthet (Jiang, 2015).

Beroende på vilken typ av besvär studenten har, hur svåra besvären är 
och hur länge de pågår, kan förmågan att hantera vardagliga och studie-
relaterade aktiviteter påverkas olika mycket. Undersökningar bland stu-
denter i USA och Storbritannien visade att det fanns ett samband mellan 
psykiska besvär och försämrad akademisk prestation. Drygt 40 procent av 
studenterna rapporterade att ”mentala eller känslomässiga svårigheter” 
påverkat deras akademiska prestationer. För 20 procent av studenterna på 
grundnivå hade besvären inneburit att de inte hade kunnat genomföra vissa 
obligatoriska akademiska uppgifter (Eisenberg, 2009). I en undersökning 
bland studenter i USA rapporterade 14 procent av studenterna att depres-
siva symptom påverkat deras akademiska prestation negativt. I relation till 
ångestbesvär rapporterade 23 procent av studenterna att besvären påverkat 
prestationen negativt (Sharp, 2018). Andelen studenter som rapporterade 
att de avstått från föreläsningar eller examinationer, sociala aktiviteter 
eller avbrutit kurser utan att slutföra dem var större bland studenter med 
depression (Hysenbegasi, 2005). I en undersökning som bygger på svenska 
data från den europeiska studentundersökningen Eurostudent framkom att 
50 procent av studenterna som rapporterade psykiska besvär uppgav att de 
hade svårigheter att genomföra sina studier som de önskade. De uppfattade 
att svårigheterna också var tydligt relaterade till de psykiska besvär de hade 
(UHR, 2018).

Då en grupp studenter följdes longitudinellt framkom att den akademiska 
prestationen påverkades i högre grad om studenten upplevde både depres-
sions- och ångestbesvär jämfört med om studenten upplevde ett av dessa 
besvär (Eisenberg, 2009). En studie där studenter vid svenska universitet 
följdes visade på samma sätt att svårare psykiska besvär i form av svår stress 
och utmattningssyndrom gav allvarliga konsekvenser för studieresultaten 
och innebar att studier fullföljdes i lägre grad (Vaez, 2008).

Yttre svårigheter i form av övergripande strukturer såsom stigma kring 
psykisk ohälsa eller otillräckliga möjligheter att få stöd kan förstärka kon-
sekvenserna av psykiska besvär. Studier har visat att två av tre studenter 
med psykiska besvär inte vill berätta om sina besvär i den akademiska miljön 
(Demery, 2012, Martin, 2010). Många studenter med psykiska besvär söker 
inte heller stöd från lärosätet i sin studiesituation (UHR, 2020). Orsakerna till 
det kan vara knutna till den typ av besvär studenten har och hur allvarliga 
besvären är, liksom självstigmatisering. Externa faktorer, såsom attityder till 
psykisk ohälsa och till psykiska besvär och behov av stöd i den akademiska 
miljön, kan också göra att studenten avvaktar eller avstår från att söka stöd 
(Cage, 2020, Hartrey, 2017). Det stöd som erbjuds kan också uppfattas vara 
mer anpassat till andra typer av svårigheter. En större andel studenter med 
psykiska besvär, i jämförelse med studenter med neuropsykiatriska besvär, 
rapporterade exempelvis att de saknade tillfredsställande stöd från sitt 
lärosäte (UHR, 2020).
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Konsekvenser på längre sikt
Utöver konsekvenser i form av direkta svårigheter i studiesituationen finns 
samband mellan psykiska besvär och hur studenter upplever sina akade-
miska studier, liksom vilka förväntningar de har på studierna. Mellan 25 
och 30 procent av de studenter som upplevde depressions- och/eller ång-
estbesvär var inte nöjda med sina erfarenheter av akademiska studier. För 
studenter som inte rapporterade psykiska besvär var motsvarande siffra 
10 procent (Lipson, 2018). Liknande resultat framkom för svenska data från 
den europeiska studentundersökningen Eurostudent där studenter med 
psykiska besvär i större utsträckning än studenter som inte rapporterade 
psykiska besvär eller hade annan typ av funktionsnedsättning, bedömde 
sina studieresultat som sämre. En större andel funderade också på att byta 
studieinriktning eller utbildningsprogram (UHR, 2020).

Psykiska besvär kan öka risken för perioder av frånvaro och studieuppe-
håll, studieavbrott eller att studierna avslutas tidigare än vad studenten 
önskar eller planerat. Det riskerar i sin tur att medföra långsiktiga konse-
kvenser för arbetsmarknad och arbetsliv, både för studenten själv och för 
samhället (Ibrahim, 2013). Omkring 30 procent av de studenter som upplevde 
depressions- och/eller ångestbesvär tvivlade också på om den tid, de ekono-
miska medel och de ansträngningar de behövde lägga ned för att klara sina 
studier var värda insatserna. Det kan sannolikt bidra till studieuppehåll och 
studieavbrott (Lipson, 2018). 

Psykiska besvär och studiesituationen under 
covid-19-pandemin
Våren 2020 skedde en snabb och omfattande förändring av studiesituationen 
för studenter vid högskolan i Sverige och i andra länder. För studenter i Sve-
rige innebar pandemin att en stor del av undervisningen och studierelaterade 
aktiviteter övergick till att ske på distans. I perioder stängdes även campus 
helt eller delvis. Förändringarna skedde utan möjlighet till förberedelse 
vare sig för studenter, lärare eller annan personal. Förändringarna innebar, 
utöver förändringar i studiernas genomförande, även att möjligheten för 
kontakter både med andra studenter och med personal minskade. Dessutom 
krävde situationen anpassning till pandemins konsekvenser för hälsa och 
livsföring i övrigt.

Kunskapen är fortfarande begränsad om hur studenters psykiska hälsa 
generellt påverkats av pandemin och vilka långsiktiga konsekvenser den 
haft på studenters studiesituation. De resultat som presenterats om hur 
pandemin har påverkat psykiska besvär bland studenter är inte entydiga. 
I vissa studier har exempelvis en ökad nivå av depression och ångest rap-
porterats (Elmer, 2020, Huckins, 2020) medan resultat från andra studier 
har visat att andelen studenter som rapporterade psykiska besvär minskade 
under pandemin (Fried, 2020). I en systematisk kunskapssammanställning 
av longitudinella studier undersöktes förändring av bland annat symptom på 
ångest och depression före och under pandemin. För studenter generellt sågs 
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en svag ökning av symptom inledningsvis under pandemin. Några månader 
in i pandemin var dock symptomnivåerna jämförbara med tiden före pande-
min. För de studenter som rapporterat symptom på ångest och depression 
före pandemins utbrott sågs ingen signifikant förändring under pandemin 
jämfört med tiden före pandemin (Robinson, 2022).

Resultat från en studie där ett stort antal lärosäten i 26 länder ingick 
visade att nivån av depressiva symptom varierade kraftigt mellan olika 
länder under pandemin. De lägsta nivåerna sågs bland studenter i de nordiska 
länderna. Studien visade också att det inte var pandemin i sig utan dess 
konsekvenser för studiesituationen och övrig livssituation som påverkade 
nivån av psykiska besvär bland studenterna (Van de Velde, 2021).

Bland studenter i Sverige i pandemins inledningsskede rapporterades små 
förändringar i psykisk hälsa, dock sågs något lägre depressions-, ångest- och 
stressnivåer i jämförelse med tiden före pandemin. Nivån av besvär ökade 
inte heller hos de studenter som före pandemin rapporterat psykiska besvär 
(Johansson, 2021). I en annan undersökning bland studenter i Sverige rap-
porterade 71 procent att de upplevt mer stress eller oro under pandemin 
och 54 procent rapporterade mer sömnproblem. Andelen var något större 
bland kvinnor än män. Omkring 30 procent av studenterna uppgav också att 
de kände sig mer oroliga för sin studieprogression och sin framtida karriär 
(UKÄ, 2021)

Studenternas studiesituation och högskolans 
ansvar
Högskolans ansvar för studenter med nedsatt funktionsförmåga beskrivs i 
olika dokument. I internationella konventioner, till exempel FN:s konvention 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, uttrycks människors rätt 
till utbildning och jämlika levnadsvillkor. I Diskrimineringslagen (2008:567) 
beskrivs verksamheters ansvar för att motverka diskriminering och verka 
för lika rättigheter och möjligheter genom ett förebyggande och främjande 
arbete (Lag 2016:828). I Högskoleförordningen (1993:100) beskrivs högskolans 
ansvar för att studenter har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande 
hälsovård, för att främja studenters fysiska och psykiska välmående. Här 
kan också andra studiesociala insatser som kan stödja studenter och bidra 
till en god studiemiljö innefattas. 

Högskolan har ett ansvar att göra rimliga anpassningar för studenter 
vars funktionsförmåga tillfälligt eller för längre tid är nedsatt, däribland 
studenter med psykiska besvär. I en rapport från UHR framkom dock att 
studenter med psykiska besvär i högre grad än andra studenter uppgav att 
de saknade tillfredsställande stöd i sin studiesituation. Vidare framkom att 
det stöd högskolan erbjöd upplevdes vara mer anpassat till studenter med 
neuropsykiatriska diagnoser och mindre anpassat för de svårigheter som 
kan påverka studiesituationen vid psykiska besvär (UHR, 2020). 
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Kort om genomförande och 
analys 

För att fördjupa kunskapen om studiesituationen för studenter med psykisk 
ohälsa valdes en kvalitativ forskningsdesign i form av en intervjustudie. 
Psykisk ohälsa undersöktes i studien vad gäller erfarenhet av psykiska 
besvär (jfr fig. 1) som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter då 
dessa besvär har rapporterats öka bland högskolestudenter (Folkhälsomyn-
digheten, 2018).

Studier har visat att många studenter kan uppleva den första tiden vid 
högskolan med nya situationer och krav som delvis psykiskt ansträngande, 
men att besvären då vanligen minskar efter en kortare tid (Ibrahim, 2013, 
Pedrelli, 2015). Inkluderingskriterierna var därför att deltagarna skulle ha 
upplevt psykiska besvär minst två månader. Vidare att besvären bedömdes 
påverka eller ha påverkat studiesituationen. Studien utgick ifrån deltagarens 
självskattade värdering och bedömning av upplevda psykiska besvär och 
besvärens påverkan på studiesituationen. 

Med begreppet studiesituation avsågs i studien alla aktiviteter som hög-
skolestudier innebär, studentens fysiska och psykosociala studiemiljö, de 
resurser som är tillgängliga för studenten för att genomföra studierna samt 
interaktionen mellan studenten, stuideaktiviteter, studiemiljö och tillgäng-
liga resurser. 

Studien avsåg även att fördjupa kunskapen om vilka former av stöd för 
att genomföra studierna som studenter med psykiska besvär har, respek-
tive saknar. Det var därför önskvärt att deltagarna hade kunskap om vilka 
resurser och möjligheter till stöd som fanns vid deras lärosäte. Bedömningen 
gjordes att programstudenter i högre grad kunde antas ha kunskap om 
lärosätets pedagogiska och studiesociala resurser samt studenthälsovårdens 
resurser. 

De senaste två åren har undervisning och annan verksamhet vid högsko-
lan i hög grad påverkats av covid-19-pandemin. Ett inkluderingskriterium 
var därför också att deltagarna skulle ha erfarenhet av studier under en 
period då högskolans verksamhet pågått som vanligt samt under en period 
då verksamheten påverkats av pandemin. 

Så här genomfördes studien
Rekryteringen av deltagare skedde med hjälp av informationsspridning om 
studien via studenthälsovård och studentkårer. Önskemålet var att delta-
garna skulle representera universitet och högskolor i olika delar av landet 
med olika organisering av studenthälsovården samt representera olika 
discipliner och utbildningsprogram.
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Information om studien till studenthälsovården och studentkårer utfor-
mades för att kunna sättas upp i verksamheternas lokaler eller lämnas 
till intresserade studenter och för att kunna publiceras digitalt. Eftersom 
rekryteringen av deltagare genomfördes under en period då högskolans 
verksamhet påverkades av pandemin, skedde informationsspridningen i 
första hand digitalt. Informationsmaterialet innehöll även en länk till en 
projektsida vid Karolinska institutet där intresserade studenter kunde få 
mer information om studien och dess genomförande.3

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens bakgrund 
och syfte samt gav samtycke till att delta. Datainsamlingen skedde genom 
individuella djupintervjuer som genomfördes via telefon. Rapportens resul-
tat baseras på intervjuer med studenter vid fyra lärosäten. I tabell 1 beskrivs 
demografiska och utbildningsrelaterade karakteristika för deltagarna.

Tabell 1. Demografiska och utbildningsrelaterade karakteristika för studiedeltagare

Karakteristika för studiedeltagare

Ålder 22 – 40 år 
Genomsnittlig ålder för studiedeltagande, 27,2 år

Kön Kvinnor 46 %
Män 54 %

Utbildningens inriktning
(enligt svensk utbildningsklassifikation, 
1-siffernivå4)

Pedagogik och lärarutbildning
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Naturvetenskap, matematik, informations- och 
kommunikationsvetenskap
Teknik och tillverkning
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

Utbildningens nivå Grundnivå
Avancerad nivå

De frågeområden som belystes i djupintervjuerna var: typ av psykiska besvär 
och dess påverkan på studiesituationen, strategier och stöd för att hantera 
studiesituationen samt behov och tänkbara insatser för att underlätta studie-
situationen för studenter med psykiska besvär. Frågorna belyste deltagarnas 
upplevelser både i relation till en studieperiod där lärosätets verksamhet 
pågått sam vanligt samt en period där verksamheten påverkats av pandemin. 
Frågeområdena utgick från tidigare analyser av Eurostudentdata (UHR, 
2020) och stämdes av med UHR innan studien genomfördes.

Det datamaterial som samlades in analyserades genom kvalitativ tematisk 
analys (Braun, 2006, Quinn Patton, 2015). Mönster i materialet analyserades 
och kategoriserades i relation till studiens övergripande syfte och specifika 
frågeställningar. Databearbetning och analys av materialet gjordes bland 
annat med hjälp av NVIVO 12 Plus (QSR International, 2021). Resultatet redo-
visas på ett sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. Studien 
har godkänts av Nationella etikprövningsmyndigheten, dnr: 2021–00504.

3  https://ki.se/cns/en-studie-om-psykisk-ohalsa-bland-studenter.
4  SCB (2020). SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur. Örebro, SCB, Statistiska 

centralbyrån, Befolkning och välfärd.

https://ki.se/cns/en-studie-om-psykisk-ohalsa-bland-studenter
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Analysresultat

Resultatet redovisas i relation till studiens frågeställningar. Det beskrivs 
utifrån ett deltagarperspektiv och belyser deltagarnas självskattade värde-
ring och bedömning av upplevda psykiska besvär och hur besvären påverkat 
deras studiesituation. Resultatet illustreras i vissa fall med intervjucitat. 
Citaten återges i något bearbetad form för att deltagare inte ska kunna iden-
tifieras och för att underlätta förståelsen för sammanhanget. 

Hur beskriver studenterna sin studiesituation? 
Övergripande beskrev deltagarna en hög studiemotivation men att deras 
studiesituation ofta var krävande och ibland mycket krävande. 

Deltagarna beskrev olika psykiska besvär som påverkade deras studie-
situation. De nämnde ofta besvär som stress, oro och ångest, men även 
nedstämdhet och depression samt sömnstörningar. Generellt beskrevs 
besvären påverka studiesituationen i hög grad. Besvären påverkade också 
studiesituationen i sin helhet, även om besvären kunde vara mer påtagliga i 
visa situationer och i relation till vissa studieaktiviteter. 

Deltagarna uttryckte att det är vanligt att studenter ibland reagerar med 
stress eller oro på grund av de krav de upplever i sin studiesituation. De 
uppfattade dock att besvären i dessa fall vanligen var lindrigare, inte var-
aktiga och mer tydligt knutna till specifika tillfällen eller arbetstoppar. De 
egna besvären beskrevs som mer eller mindre ständigt närvarande och att 
de påverkade hela studiesituationen. Besvären beskrevs även med uttryck 
som: upplevelser av extrem oro, stark rädsla, panikångest, katastroftankar, 
overklighetskänslor och intensiv gråt. Även som fysiska uttryck i form av 
hjärtklappning, hyperventilation, illamående och yrsel. Följande jämförelse 
gjordes för en tentamenssituation, mellan den nervositet deltagaren menade 
var vanlig bland studenter generellt och sin egen upplevelse av situationen:

Det är inte den nervositeten man ska ha inför en tenta. Den nervositeten 
är faktiskt bra. Det är det att jag kan bli sådan att jag inte kan göra 
någonting, att jag blir helt oförmögen att fungera.

Deltagarna relaterade sina psykiska besvär till studiesituationen. En vanlig 
beskrivning var att besvären startat i samband med studier vid högskolan 
och successivt tilltagit under studietiden:

Mina psykiska besvär gäller bara mina studier. Det är bara när jag tänker 
på mina studier som jag blir stressad. Jag har det bra och mår bra annars. 

Man har långsamt insett att man inte räcker till och när det kommer 
stegvis blir stressen bara värre och värre. 
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Mer sällan beskrev deltagarna att någon specifik händelse var orsak till eller 
hade samband med att besvären startade. Att besvären startat genom en 
kombination av egna prestationskrav och de krav som möter studenten vid 
akademiska studier togs upp. Ibland beskrevs även att andra yttre faktorer 
påverkat processen och besvärens omfattning, exempelvis faktorer som byte 
av bostadsort, förändringar i socialt umgänge eller ensamhet. Dock uppgav 
deltagarna inte att dessa faktorer ensamma var orsaken till de psykiska 
besvären.

Deltagarnas beskrivningar visade tydligt att deras psykiska besvär påtag-
ligt påverkade dem och deras studiesituation. De beskrev det bland annat 
så här:

När det är jobbigast känner man sig väldigt låg och känslig. Man känner sig 
väldigt ensam och inte nöjd med sig själv och tycker inte att man duger.

Det blir väldigt mycket stress och då får jag sömnsvårigheter av det. Jag är 
väldigt orolig och tänker väldigt mycket på hur allt ska gå och den typen av 
katastroftankar nästan.

Jag känner mig tung i bröstet och har hjärtklappning, nästan andfådd. 
Sedan blir jag nedstämd. Jag glömmer saker också, det är en sak som 
kommit med stressen. När jag känner att jag inte har koll på saker längre 
så bidrar det till stressen. Det blir lite av en cykel där.

När man har mycket ångest och är trött, då orkar man inte och då kan man 
få ännu mer ångest för att man borde orka plugga mer. 

Det har varit dagar då man mått så dåligt att det inte gick att ha datorn på 
och plugga. Då har man bara suttit framför Tv:n och med Youtubevideos 
eller suttit i duschen en längre tid, bara för att komma undan det.

Jag läste i lägre takt under en period. Jobbade inte utan pluggade 50 procent, 
för jag hade väldigt mycket ångest. Då var det till och med svårt för mig att 
ta mig till universitetet.

En vanlig beskrivning var att de ägnade studierna mycket tid men att deras 
besvär påverkade effektiviteten i studietimmarna avsevärt. Koncentra-
tionssvårigheter, stark stress, oro eller ångest påverkade deras möjlighet 
att studera så effektivt som de önskade och behövde. De beskrev också att 
studieeffektiviteten påverkades av trötthet. Dels trötthet på grund av sömn-
svårigheter, dels trötthet som en effekt av övriga besvär, exempelvis av att 
hantera stark stress, oro eller panikångest. 

En vanlig beskrivning var att det utvecklades en negativ spiral. Psykiska 
besvär påverkade möjligheten att genomföra studierna effektivt, exempelvis 
vid inläsning av material och att genomföra kursuppgifter och examinationer. 
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Det innebar att kursmoment kunde behöva skjutas upp. Deltagarna beskrev 
hur deras redan begränsade energi i en sådan situation behövde räcka till för 
att både följa pågående kursmoment och för att ta igen de moment de behövt 
skjuta upp. Situationen förstärkte de psykiska besvären, och påverkade stu-
diesituationen ytterligare, vilket i sin tur medförde ökade svårigheter att 
komma i kapp i studierna. Två av deltagarna beskrev det så här: 

Då hamnade jag efter i vissa kurser för att jag skippade tentor. Antingen 
för att jag inte orkade eller hann med på grund av problematiken.

Det var några tentor som jag hoppade, för att jag tyckte det var alldeles för 
jobbigt då, eller att jag hade väldigt mycket ångest några dagar i rad och 
därför inte kunnat plugga.

Många beskrivningar av hur psykiska besvär påverkar studievardagen 
innehöll det deltagarna kallade förväntansoro. Deltagarna var ofta i förväg 
oroliga för när och på vilket sätt deras psykiska besvär skulle påverka dem 
och vilka konsekvenser det skulle få för deras möjlighet att genomföra olika 
studieaktiviteter. Oron handlade även om konsekvenser på längre sikt, 
exempelvis för deras möjlighet att följa kursmoment eller fullfölja en kurs 
och utbildningen i sin helhet. Denna typ av förväntansoro beskrev deltagarna 
som en självständig form av oro som i hög grad påverkade studiesituationen. 
Oron beskrevs underminera känslan av trygghet i ”att psyket bär” i olika 
situationer. En deltagare sa så här:

Jag skapade en oro i mitt huvud kring om jag verkligen kommer att kunna 
sitta och plugga när jag behöver göra det. Jag kanske kommer att vara helt 
upptagen av ångest då och inte kunna hinna läsa in materialet i tid.

I deltagarnas beskrivningar av hur deras besvär påverkade studiesitua-
tionen fanns även faktorer som relaterade till kursers upplägg etcetera. 
Deltagarna beskrev att kursstruktur, kursers genomförande och samverkan 
mellan kurser påverkade hur de upplevde sin studiesituation. Det var särskilt 
utmanande med förändringar i kursmoment som genomfördes med kort 
framförhållning. Vid examinationer upplevdes ofta de psykiska besvären 
påverka studiesituationen. Utmaningen i relation till examinationer var inte 
primärt relaterad till examinationsformen, utan examinationer beskrevs 
ofta som utmanande eftersom psykiska besvär påverkade möjligheten att 
förbereda sig som önskat inför examinationen:

Bara för att jag vet att jag ska prestera blir jag ångestfull och det 
resulterar i att jag inte kan plugga alls och sedan kan det i sin tur leda till 
att jag får panikångestattacker.

Deltagarna beskrev även att en naturlig anspänning i en examinationssi-
tuation förstärktes av att de ofta upplevde en förväntansoro och kände sig 
osäkra på hur påtagliga deras psykiska besvär skulle bli i den specifika 
situationen och hur mycket det skulle påverka deras möjlighet att prestera. 
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Osäkerheten bidrog ytterligare till att examinationer generellt upplevdes 
som extra utmanande. 

Deltagarna beskrev att de oftast inte berättade för sina medstudenter 
om sina psykiska besvär och hur besvären påverkade deras studiesitua-
tion. De sa att psykisk ohälsa generellt togs upp i samtal mellan studenter 
men att de kunde uppleva att samtalen hölls på ett mer abstrakt eller ytligt 
plan. Samtalen handlade mer sällan om personliga erfarenheter av psykiska 
besvär eller om hur besvären kunde påverka studievardagen och personens 
övriga liv. Några deltagare uttryckte det så här:

Mycket av min panik är väldigt mycket på insidan eller finns sedan när 
jag kommer hem och börjar gråta eller liknande. Det är väldigt sällan att 
någon annan ser det.

De som säger att de inte mår bra, det handlar ofta om småsaker. De som 
verkligen inte mår bra, de pratar inte om det på samma sätt, för då finns 
kanske inte alltid förståelsen från andra.

Man pratade om att man var nervös inför tentan och sånt där men jag har 
verkligen panikångest flera dagar i veckan. Klimatet har inte varit sådant 
att man är jätteöppen med den typen av besvär.

Av beskrivningarna framgick även att deltagarna vanligen inte berättade 
om sina psykiska besvär för lärare eller annan personal. Om de berättade 
för exempelvis lärare var det främst i situationer där det blev nödvändigt 
för att kunna genomföra ett kursmoment och oftast först när besvären hade 
tilltagit. Deltagarna uttryckte att det inte generellt bjöds in till den typen av 
samtal. Det gjorde det svårare för dem att berätta om sina psykiska besvär 
och hur de påverkade studiesituationen:

Om vi tänker att klassrummet är ett rum där man kan vara öppen med hur 
man mår och hur man känner. När det kommer till psykisk hälsa så skulle 
jag vilja säga att då är dörren oftast låst. Är den inte låst så är det inte 
lärarna som öppnar dörren utan du får gå in själv.

Jag kan nog kanske känna det är lättare att prata om en diagnos. Det är 
jobbigare och svårare att prata om stress eller psykiska ohälsa för att folk 
har lite förutfattade meningar om vad det innebär eller vågar inte fråga 
vilken typ av besvär eller så.

Upplevda svårigheter att berätta om sina besvär beskrevs även kunna 
innebära extra utmaningar i relation till sociala aktiviteter. Att inte vilja 
berätta varför man inte ville eller orkade delta i en social aktivitet kunde 
vara ännu en belastning som påverkade besvären och studiesituationen 
ytterligare. 
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Studiesituationen under pandemin
Övergripande beskrev deltagarna att studiesituationen påverkades både 
positivt och negativt under pandemin. De förändringar som pandemin med-
förde för studiesituationen underlättade i vissa fall möjligheten att följa 
studierna på det sätt man önskade och i andra fall försvårande den.

Deltagarna hade stor förståelse för den situation som pandemin innebar 
för högskolan, exempelvis svårigheten att få tidig och tydlig information. 
De förändringar som högskolan behövde vidta i pandemins inledande skede 
innebar dock en ökad belastning och påverkade studiesituationen negativt. 
Den ökade belastningen relaterades till en ökad osäkerhet eftersom studie-
upplägget blev mindre förutsägbart. Innehåll och upplägg i kursmoment 
och examinationer ändrades ibland flera gånger och informationen om hur 
moment skulle genomföras eller tas igen upplevdes i vissa fall som bristfällig. 
Möjligheten till planering och framförhållning var viktig för deltagarna. Att 
ha god framförhållning och noga planera hur de skulle lägga upp studierna 
användes som instrument för att kompensera att de psykiska besvären 
ibland påverkade möjligheten att studera effektivt. De många och snabba 
förändringarna påverkade därför studiesituationen negativt. Deltagarna 
beskrev även att samordningen mellan parallella kurser försämrades ytter-
ligare under pandemin vilket försvårade studiesituationen.

Upplevelsen av osäkerhet och hur det påverkade studiesituationen hand-
lade också om minskad möjlighet att stämma av med medstudenter och 
lärare under pandemin. När undervisningen skedde via digitala plattformar, 
och campus helt eller delvis stängdes, upplevde deltagarna att möjligheten 
att på ett enkelt sätt ställa frågor till medstudenter och lärare minskade 
avsevärt. Den minskade möjligheten att ”i förbifarten” på campus be om 
hjälp, ställa frågor, eller ta del av andra studenters frågor, ökade deltagarnas 
stress och bidrog till att känslor av osäkerhet och misslyckande förstärktes. 
Exempelvis beskrevs följande:

Jag kan sakna den här studentdelen av föreläsningar, innan och efter, 
när man pratar med varandra och man kan fråga, förstod du uppgiften 
eller? Då kan man diskutera basala saker och även fråga läraren, ganska 
spontant.

Jag är som minst stressad när jag kan prata med någon som kan ge mig 
råd och jag blir också mindre stressad om jag kan ge någon råd. Det ger 
mig någon form av trygghet, att det är inte bara jag som har det svårt här, 
utan det finns andra med.

Jag kände mig jobbig när jag skulle mejla lärare och fråga en fråga som jag 
inte visste om mina klasskompisar redan hade frågat om. Man hade knappt 
kontakt med dem och då kände man sig jobbig att behöva ha något möte 
via Zoom för att fråga frågan. 
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Pandemin innebar att hemmet för många studenter blev deras primära 
studieplats. Campus som social mötesplats förändrades och möjligheten att 
träffa medstudenter, lärare och annan personal vid högskolan minskade. 
Dessutom minskade möjligheten till socialt umgänge generellt i samhället 
på grund av riktlinjer och rekommendationer under pandemin. 

Deltagarna beskrev att hemstudierna innebar både nackdelar och förde-
lar för deras studiesituation. En nackdel var att hemmet som möjlig frizon 
från en tung studiesituation förändrades vilket upplevdes negativt. Främst 
handlade dock nackdelarna om att de hemstudier som följde med pandemin 
innebar ökad ensamhet och att de psykiska besvären tenderade att öka vid 
ensamhet. Socialt umgänge beskrevs kunna ge möjlighet att ”få vila en stund” 
från sina psykiska besvär:

När det började med corona och man har suttit hemma hela tiden och inte 
fick träffa sina lärare och kompisar då började jag må sämre och sämre 
med tiden.

Under pandemin har det lättare hänt att jag upplevt ångest bara för att 
jag varit själv under en längre tid och inte fått prata med någon och fått 
chansen att ta ut den nervösa energin på någonting annat än att den ekar 
i huvudet.

Pandemin påverkade även delar av studiesituationen positivt för deltagarna. 
Fördelarna var att de upplevde ökad möjlighet att själv kunna anpassa studi-
erna till de psykiska besvären. Deltagarna beskrev att det kunde vara enklare 
att lägga upp sina studier utifrån hur deras psykiska mående förändrades 
över dagen eller under en särskild period. Att studera hemifrån ökade även 
möjligheten att hantera trötthet till följd av besvären. Att hantera oro, ångest, 
nedstämdhet i studievardagen beskrevs som mycket energikrävande. När 
deltagarna studerade hemma kunde de uppleva det som ”energisparande”. 
Det var lättare att delta i enskilda kursmoment digitalt även de dagar de 
inte mådde bra. Det innebar att de mer sällan behövde avstå ifrån att delta 
i kursmoment. Deltagarna kunde fokusera sin energi till ett moment eller 
en begränsad tid under dagen. Det underlättade jämfört med att vara i 
campusmiljö en hel dag. Omställningen till fler moment som kunde genom-
föras digitalt innebar att de dels kunde styra mer över sin tid för inläsning 
etcetera, dels kunde ta del av exempelvis föreläsningar vid flera tillfällen 
viket underlättade studiesituationen. Här nämndes även att när möten med 
medstudenter och lärare skedde digitalt var deltagarnas psykiska besvär 
inte lika lätta att se för andra i mötet, jämfört med vid ett traditionellt möte 
på campus. Det kunde upplevas som underlättande. Studier i hemmet kunde 
även upplevas energisparande då hemmet är en trygg och förutsägbar plats. 
Studier i hemmet innebar även att vissa praktiska moment förändrades som 
kunde minska stress, exempelvis minskad restid till och från högskolan: 

Jag behöver inte ta mig i väg någonstans, så jag behöver inte känna den 
stressen på morgonen och då är jag heller inte så orolig över sömnen. 
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Den minskade förväntan på sociala aktiviteter beskrevs delvis som ener-
gisparande och som att ha underlättat studiesituationen under pandemin. 
Eftersom förväntan på att delta i sociala aktiviteter under pandemin var lika 
för alla studenter behövde deltagarnas situation inte framstå som speciell 
och de behövde inte förklara varför de avstod från en aktivitet, vilket under-
lättade studiesituationen: 

Man behöver inte vara rädd för att missa något. Det är ok att vara hemma 
på en fredag- och lördagskväll och titta på serier – alla gör det.

I figur 2 sammanfattas deltagarnas beskrivning av faktorer som underlät-
tade respektive försvårade studiesituationen under perioden då högskolans 
verksamhet påverkades av covid-19-pandemin. 

Fig 2. Sammanfattning av områden som beskrevs som underlättande respektive försvårande i studiesituationen 
under covid-19-pandemin.

Strategier för att hantera studiesituationen
Deltagarna använde olika strategier för att klara studiesituationen. Fram-

för allt handlade det om att genom egen insats påverka sin studiesituation 
och de psykiska besvärens påverkan på den. Följande teman återkom i del-
tagarnas beskrivningar: att ta kontroll, att skapa distans och att mobilisera 
stöd via eget nätverk och via lärosätets resurser. Se tabell 2. 

Tabell 2. Strategier för att bemästra studiesituationen

Bemästringsstrategier 

Ta kontroll Deltagarna försökte ta kontroll över sin studiesituation och sina 
psykiska besvär genom egna insatser.

Skapa distans Deltagarna försökte skapa distans till studiesituationen genom att 
förändra sitt förhållningssätt till studierna och genom att göra andra 
aktiviteter i syfte att minska fokuseringen på studierna. 

Mobilisera stöd Deltagarna försökte mobilisera stöd via eget nätverk och/eller via 
lärosätets resurser.

Ökad möjlighet för anpassning av studierna 
till egna psykiska besvär 

Digital teknik underlättade individuell anpassning
Ökad möjlighet att delta i kursmoment även "en dålig dag"

Minskad förväntan på att delta i sociala aktiviteter 
Hemmet som studieplats och färre studierelaterade praktiska 

moment energisparande

Ökad otydlighet och osäkerhet kring studieupplägg
Nedstängning av campus som mötesplats

Minskad möjlighet till stöd genom "avstämning" 
med studenter och lärare

Ensamhet
Hemmet inte längre en frizon
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Deltagarna beskrev att de på olika sätt försökte ta kontroll över eller återta 
kontrollen över sin studiesituation. Tiden, att lägga många studietimmar på 
studierna, beskrevs som ett viktigt instrument. Beskrivningarna handlade 
inte i första hand om att tiden behövdes för att ta till sig kunskapsinnehållet. 
Tid beskrevs mer som en faktor som bidrog till att öka den egna kontrollen 
över studiesituationen. På så sätt minskade den delvis även de psykiska 
besvärens omfattning, samt deras inverkan på studiesituationen. Ett stort 
antal studietimmar användes för att kompensera för tillfällen eller perioder 
då de psykiska besvären var mer påtagliga och deltagarna inte kunde studera 
som de planerat eller studierna krävt. 

För att få mer tid för studierna valdes andra aktiviteter bort. Deltagarna 
valde bort aktiviteter de egentligen ville prioritera. De valde även bort 
aktiviteter de upplevde kunde bidra till att minska de psykiska besvärens 
omfattning till förmån för fler studietimmar. 

Jag struntar i att hänga med vänner på fritiden. Jag slutar träna. Jag slutar 
att socialisera och bara stänger in mig i en grej, bara att plugga. Det är en 
riktigt usel strategi, men jag hamnar där ändå. 

Deltagarna beskrev även att de försökte ta kontroll över studiesituationen 
genom att skapa en tydlig struktur och planering för olika studieaktiviteter. 
I en bra planering ingick att ta höjd för hur de psykiska besvären påverkade. 
Det handlade exempelvis om att undvika att läsa parallella kurser eller att 
inte tentera eller lämna in uppgifter vid första examinationstillfället. För 
andra deltagare kunde en bra planering tvärtom vara att inte senarelägga 
studieuppgifter eftersom det i stället gav ökade besvär. Deltagarna beskrev 
att en bra planering för dem fordrade en medvetenhet om vilka moment 
eller situationer de tidigare hade upplevt som extra belastande. Då kunde de 
försöka planera för att undvika dessa situationer eller förbereda dem extra 
väl. Det kunde beskrivas så här: 

Det var ångestlättande att få försöka kontrollera saker och ting.

Jag överarbetade allt och försökte ha väldigt mycket kontroll över mina 
studier.

En annan strategi var att försöka skapa distans till sin studiesituation. 
Genom att få distans skapades mer energi för studierna. Det kunde bidra 
till att besvären påverkades positivt. Deltagarna beskrev att de försökte 
göra sig medvetna om vad som kunde hjälpa dem att minska fokuseringen på 
studierna och att skapa distans till studiesituationen. Det kunde handla om 
att söka sig till aktiviteter, personer eller miljöer som upplevdes som trygga 
där de kunde få vila mentalt från det som var krävande. Exempelvis att umgås 
med den närmaste familjen eller nära vänner, att ta upp ett fritidsintresse de 
tidigare ägnat sig åt och som gav en positiv känsla eller att ägna sig åt någon 
annan aktivitet som inte förknippades med studiesituationen. Ett annat 
exempel som nämndes var att studera och arbeta samtidigt:
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Jag har varvat pluggandet med att jobba lite samtidigt. Det tar tid från 
studierna men samtidigt får jag vila från det jobbiga.

Ett sätt att skapa distans var att försöka förändra sitt förhållningssätt till 
studiesituationen. Deltagarna beskrev det som att de behövde försöka bli 
överens med sig själva om vad som var rimliga krav: 

Jag har försökt tänka att det här studieupplägget är anpassat efter 
individer som mår toppen hela tiden, och det gör ingen. Så då har jag i 
stället försökt tänka att jag tar saker och ting i min takt.

Ett tredje tema för de strategier som togs upp var att mobilisera stöd via 
eget nätverk och/eller via lärosätets stödresurser. Det stöd som deltagarna 
beskrev var främst ett emotionellt ‒ att prata med någon om sina psykiska 
besvär och sin studiesituation. Det fanns exempel på att deltagare sökt pro-
fessionell vårdkontakt men framför allt sökte de stöd från personer i sitt 
närmaste sociala nätverk, bland familj och vänner. 

Deltagarna mobiliserade även stöd genom resurser som lärosätet erbjöd. 
Framför allt hade de sökt kontakt med studenthälsovården. Mer sällan 
nämndes att de sökt andra stödresurser vid lärosätet. Ibland kontaktades 
studenthälsovården med ett tydligt önskemål om samtalskontakt men oftast 
togs kontakten förutsättningslöst för att få hjälp och få information om vilka 
former av stöd som studenthälsovården kunde erbjuda. Av de beskrivningar 
som gavs föreföll strategin att söka stöd via lärosätet främst användas efter 
att deltagaren försökt klara situationen genom egna resurser och stöd från 
eget socialt nätverk. 

En sak som har kunnat dämpa min oro, det har varit att jag åker hem till 
min hemort, till dem som jag är jättenära med.

Senare drog jag till studenthälsan och fick prata med en kurator. Man 
kunde tackla sina demoner på något vis gradvis mer och mer på så sätt.

Stöd från lärosätet i studiesituationen
Bland deltagarna fanns både de som använt stödresurser från lärosätet 
och de som inte gjort det. Bland de studenter som hade stöd från lärosätet 
nämndes i första hand olika former av stöd inom ramen för studenthälso-
vårdens verksamhet. Framför allt individuell samtalskontakt men även att 
de tagit del av webbmaterial om hälsoteman, såsom psykisk ohälsa, deltagit 
i temabaserade gruppverksamheter, exempelvis kring prokrastinering. 
Exempel på direkt studierelaterat stöd var skrivstöd, skrivverkstäder, stöd 
för studieteknik eller stöd från mentor. I vissa situationer hade deltagarna 
upplevt det svårt att få individanpassat stöd:
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Det här med salstenta blev en väldigt stor grej för mig, att åka i väg till en 
särskild lokal. Jag frågade om jag kunde få skriva hemtentor men de hade 
en examinationsform som de hänvisade till.

Jag frågade om det gick att anpassa på olika sätt men det kändes 
som att de var rätt så ovana vid att möta någon som kom med den 
här problematiken. Har man dyslexi eller så, då har man rätt till vissa 
anpassningar, men just den här ångestproblematiken tror jag kanske de 
famlar lite mer i hur de ska anpassa.

Stöd från lärosätet som kan underlätta studiesituationen
Deltagarna uttryckte önskemål om olika former av stöd från lärosätet som 
de menade skulle kunna bidra till att underlätta deras studiesituation. 
Övergripande beskrevs behov av generellt utformade stöd av preventiv 
karaktär samt ökad möjlighet till individuellt utformade stöd. 

Stöd i form av information 
Deltagarna beskrev ett behov av kontinuerlig information om de stödresurser 
som lärosätet kan erbjuda. De var positiva till att informationen om resurser 
till stöd för studieaktiviteter och för hälsofrågor ges tidigt under utbild-
ningen. Det fanns dock önskemål om att informationen bör ges kontinuerligt 
under utbildningstiden eftersom de psykiska besvären och svårigheterna i 
studiesituationen inte alltid uppstod tidigt.

Deltagarna underströk att lättillgänglig och upprepad information om 
vilka resurser som finns vid lärosätet var särskilt angeläget, eftersom psy-
kiska besvär och en tung studiesituation inte är områden där studenter i 
första hand söker råd från sina medstudenter, vilka annars ofta är en vik-
tig informationskanal. De önskade också mer övergripande information i 
frågor som är relaterade till nedsatt funktionsförmåga till följd av ohälsa, 
till exempel information om sjukförsäkringsregler, sjukskrivning i relation 
till studiemedel, anpassad studiegång, studieuppehåll eller studieavbrott. 
Lättillgänglig information kan exempelvis bidra till att minska onödig oro 
kring frågor som rör den ekonomiska situationen om inte studierna kan 
genomföras som planerat eller oro för om studierna kan återupptas efter 
ett studieavbrott.

Stöd i form av samordning
Deltagarna uttryckte att deras studiesituation kunde underlättas om det 
fanns mer samordning och samverkan inom och mellan kurser. Att försöka 
undvika snabba förändringar av kursupplägg eller moment, att lärare inom 
samma kurs gav likartad information, att samverkan mellan parallella kurser 
utökades beskrevs kunna minska stress och på så sätt påverka deltagarnas 
studiesituation positivt. Deltagarna beskrev det som att olika funktioner 
ofta arbetar i ”silor” utan samordning och att studenten själv måste stå för 
samordningen, vilket upplevdes som betungande. 
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Stöd i form av individuell anpassning av studierna
Deltagarna beskrev att studiesituationen skulle kunna underlättas om det 
vore möjligt att diskutera tillfällig anpassning av kursmoment i situationer 
då deras psykiska besvär särskilt påverkade dem. De efterfrågade framför 
allt att det skulle upplevas enklare att ta upp en diskussion om studiesitua-
tionen, inte att det alltid behövde utmynna i en individuell anpassning av 
kursmoment:

Det är viktigt att tillåta lite mer individuella anpassningar, där man inte 
förutsätter att studenter vill ha detta bara för att de vill ta sig lättare 
fram. Det handlar inte om att jag har velat att nivån ska sänkas utan att 
jag ville bli erbjuden något i min situation, för att kunna ha studierna i 
gång. Det hade varit superbra om man hade vågat lyssna och ta det på 
allvar. Sedan kanske man hade sagt nej till att göra en anpassning eller 
sagt, vi gör om den här tentan till en hemtenta, alltså bara så.

Stöd i form av fler lättillgängliga stödformer
Möjlighet till individuella stödsamtal via studenthälsovården uttrycktes vara 
mycket viktigt. I vissa fall hade denna resurs bidragit till att deltagaren inte 
hoppat av sin utbildning utan såg en möjlighet att fullfölja sina studier. Delta-
garna lyfte att det kan finnas behov av att öka möjligheterna för individuellt 
samtalsstöd. Detta då erfarenheten delvis var att väntetiden för den typen 
av stöd kunde vara lång. 

Det fanns även önskemål om andra stödformer med en bredare ingång, 
bland annat utifrån väntetiden för individuell samtalskontakt. Deltagarna 
nämnde exempelvis stödgrupper som studenter kunde ha kontakt med i 
väntan på samtalskontakt med personal vid studenthälsovården. 

Förslag på andra lättillgängliga stödformer var fler mötesplatser och 
aktiviteter dit studenter kunde gå utan att föranmäla sig för att prata med 
någon eller för att delta i aktiviteter. Mötesplatserna skulle kunna bidra till 
den distans från fokuseringen på studierna som deltagarna beskrev att de 
behövde, och på så sätt bidra positivt till studiesituationen. 

Vidare föreslogs att studenthälsovårdens kunskap om psykisk ohälsa 
skulle kunna utnyttjas för ett bredare utbud av insatser, exempelvis för 
information och workshops inom vissa kursmoment eller kompetensinsatser 
för personal. Vidare föreslogs att studenthälsovården skulle kunna fungera 
konsultativt för annan personal som kan vara osäker på hur den kan under-
lätta studiesituationen för studenter med psykiska besvär. 

Stöd i form av insatser för ökad kunskap och öppenhet om 
psykisk ohälsa
Behovet av att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland studenter som en 
generell preventiv insats lyftes. Deltagarna föreslog att området psykisk 
ohälsa kunde tas upp i fler sammanhang och ingå som ordinarie inslag i 
fler kurser. De föreslog ett större fokus på hur psykiska besvär kan ta sig 
uttryck i studievardagen och påverka studiesituationen. Att kunskapen och 
öppenheten ökar generellt beskrevs kunna bidra till att det kan bli enklare 
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för en enskild student att berätta om sina besvär och sitt behov av stöd. 
Det skulle i sin tur kunna bidra till att studenten söker stöd tidigare, innan 
besvären blivit mer omfattande. 

Deltagarna uppfattade att området psykisk ohälsa främst ansågs tillhöra 
studenthälsovårdens verksamhet. För ökad generell öppenhet och förstå-
else, uttrycktes önskemål om att fler funktioner vid lärosätet deltog i det 
preventiva arbetet på området. Exempelvis efterfrågades kunskap bland 
fler personalgrupper i att tala om psykisk ohälsa. Här nämndes lärare som 
en viktig grupp eftersom det är dem studenterna möter i sin studievardag. 
Deltagarna nämnde även funktioner med särskilt ansvar för utbildningspro-
gram, liksom bibliotekspersonal. De sa att det är angeläget att studenter görs 
mer delaktiga i utformningen av preventiva insatser kring psykisk ohälsa 
inom högskolan. 
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Avslutande reflektioner

Kunskapsläget om hur studenter med psykiska besvär upplever och beskri-
ver sin studiesituation är relativt begränsad. Det gäller även kunskap om 
vilken betydelse som förändringar i studiesituationen på grund av covid-19- 
pandemin hade för dessa studenter. Målet med den här studien var därför 
att, genom individuella djupintervjuer med studenter med erfarenhet av 
psykiska besvär, fördjupa kunskapen om studentgruppens studiesituation 
och behov. 

I de avslutande reflektionerna lyfts några områden fram där studiens 
resultat kan bidra med kunskap för att synliggöra och öka förståelsen för 
studenternas studiesituation. Vidare kan den bidra med kunskap till det 
fortsatta arbetet inom högskolan för att stödja studenternas möjlighet att 
genomföra och slutföra sina högskolestudier. 

Psykiska besvär påverkar studiesituationen i 
hög grad
Det framgick i studien att psykiska besvär som stress, oro, ångest, nedstämd-
het och sömnstörningar vanligen påverkade hela studentens studiesitua-
tion, även om besvären kunde vara mer påtagliga i vissa situationer och i 
relation till vissa studieaktiviteter. Erfarenheter av hur besvären tog sig i 
uttryck i studiesituationen beskrevs ofta med starka uttryck som extrem 
oro, stark rädsla, panikångest, och som fysiska uttryck i form av hjärtklapp-
ning, illamående och yrsel. Återkommande beskrevs förväntansoro påverka 
studiesituationen i hög grad. 

En negativ spiral kunde utvecklas i studiesituation. Psykiska besvär 
påverkade studenternas möjlighet att genomföra studierna så effektivt 
som de önskade och studierna krävde, vilket påverkade studiesituationen 
negativt. Situationen bidrog till att kursmoment kunde behöva skjutas upp. 
En studiesituation med pågående kursmoment, tillsammans med dem som 
skjutits upp, kunde förstärka de psykiska besvären ytterligare vilket i sin tur 
påverkade studiesituationen negativt. Den successiva upptrappningen med 
tilltagande svårigheter där en negativ spiral kan utvecklas har även tidigare 
studier pekat på (Markoulakis, 2013, Sharp, 2018). 

Upprepade erfarenheter av att de psykiska besvären påverkade studie-
vardagen alltmer medförde även ökad osäkerhet och ökad förväntansoro. 
Förväntansoro påverkade studiesituationen i hög grad både i relation till 
studievardagen generellt och i relation till specifika studieaktiviteter.
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Att studera med psykiska besvär kräver 
mycket av studenterna 
För att kunna genomföra studierna på det sätt studenterna önskade krävdes 
stor ansträngning och egen insats från dem. De bemästringsstrategier som 
användes var främst att försöka hantera studiesituationen genom egna insat-
ser. Det var viktigt med kontrollskapande strategier till stöd för struktur och 
förutsägbarhet. Det var också viktigt med strategier för att få distans till 
en i övrigt stark fokusering på studierna genom att skapa andrum och vila 
från studiesituationen. I första hand mobiliserades stöd från ett nära socialt 
nätverk. Studenten sökte vanligen de stödresurser som erbjöds vid lärosätet 
först när övriga strategier upplevdes som uttömda. 

Tid i form av många studietimmar var det som främst bidrog till att öka 
den egna kontrollen över studiesituationen. Ett stort antal studietimmar 
användes för att kompensera för att möjligheten att studera effektivt kunde 
vara nedsatt i olika situationer eller perioder. Liknande beskrivningar av att 
studenter med psykiska besvär ofta investerar ett stort antal studietimmar 
för att kompensera för hur besvären påverkar studierna har även framkom-
mit tidigare (Larcombe, 2016). 

Pandemin påverkade studiesituationen 
positivt och negativt
I likhet med resultat från andra studier beskrev studenterna att deras stu-
diesituation påverkades under covid-19-pandemin (Padron, 2021, Scorsolini-
Comin, 2021). Studiesituationen påverkades både positivt och negativt av 
de förändringar i undervisning och annan verksamhet vid högskolan som 
pandemin medförde.

Att studierna kunde bedrivas hemifrån via digitala plattformar underlät-
tade delvis möjligheterna till anpassning av studierna till de psykiska besvär 
som studenterna upplevde. Att studenterna kunde delta digitalt i kursmo-
ment innebar att de i ökad utsträckning kunde delta även de dagar de inte 
mådde bra. Det innebar att de mer sällan behövde avstå från studieaktiviteter 
vilket påverkade studiesituationen positivt. Moment som kunde genomföras 
digitalt kunde i vissa situationer bidra med flexibilitet. Det kunde i högre 
grad ge hänsyn till hur studentens psykiska besvär visar sig i studievardagen 
och till hur det psykiska måendet förändras i olika situationer och över tid. 

Studenterna var förstående inför för den situation som pandemin inneburit 
för högskolan, exempelvis svårigheten att ge tidig och tydlig information. 
Studien visade dock att situationer där informationen var otydlig bidrog 
till ökad osäkerhet för studenter med psykiska besvär på liknande sätt som 
beskrivits för studenter generellt under pandemin (SFS, 2020a). Studenternas 
möjlighet till god planering och god framförhållning var dock mycket viktigt 
för dem, då det ökade deras möjlighet att kompensera för situationer när 
deras psykiska besvär påverkade möjligheten att studera effektivt. 
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Minskad möjlighet för avstämning med medstudenter och lärare då kontak-
ten enbart var digital under pandemin upplevdes påverka studiesituationen 
negativt. Mötesplatser där studenter enkelt och icke-utlämnande kan ställa 
frågor och kan ta del av andra studenters frågor beskrevs vara viktiga för att 
minska stress och upplevelse av osäkerhet i studiesituationen. De digitala 
mötesplatser som erbjöds under pandemin upplevdes inte kunna fylla beho-
vet av avstämning på samma sätt som då studenterna kan möta varandra 
och lärare på campus. 

Under pandemin rekommenderades social distansering. Möjligheten för 
socialt umgänge minskade. Det kunde upplevas både som en belastning i 
studiesituationen och som underlättande. Belastningen handlade om ökad 
ensamhet. Ensamheten upplevdes ofta bidra till att de psykiska besvären 
ökade. Därigenom påverkades också studiesituationen negativt. Att inte 
förväntas delta i sociala aktiviteter kunde å andra sidan bidra med ett lugn 
som kunde påverka de psykiska besvären och studiesituationen positivt. 
Studenterna behövde inte förklara varför de inte deltog i sociala aktiviteter 
eftersom alla studenter delade en liknade situation med minskat socialt 
umgänge.

Möjlighet till stöd vid behov är viktigt 
Det framgick i studien att studenter med psykiska besvär oftast söker stöd 
från lärosätet först när deras egna resurser eller resurser i deras eget nätverk 
inte längre räcker till. Det kan innebära en risk för att studentens psykiska 
besvär och dess påverkan på studiesituationen har hunnit förvärras när 
studenten söker stöd från lärosätet. Studenternas beskrivningar visar att 
de utgår ifrån att de förväntas klara av sin situation själva och att det kan 
upplevas som ett misslyckande att söka stöd. Härtill kommer en oro för 
stigmatisering. Att studenter med psykiska besvär ofta försöker hantera 
sina svårigheter under lång tid utan att berätta om dem eller be om stöd från 
andra har även beskrivits tidigare (Martin, 2010). 

Studenterna beskrev att de kunde vara hänvisade till att själva söka upp 
stödinsatser snarare än att de fick information med förslag på resurser som 
de upplevde var anpassade till deras behov från lärosätet. 

I första hand tog studenterna kontakt med studenthälsovården. Psykiska 
besvär i form av stress, ångest och depression är också den vanligaste orsa-
ken till att studenter söker kontakt med studenthälsovården (Folkhälso-
myndigheten, 2014). Mer sällan involverade studenterna annan personal 
vid lärosätet. Det uppfattades som mycket positivt att studenthälsovårdens 
information ofta är tillgänglig digitalt och är väl synlig på campus. Att 
information generellt finns lätt tillgänglig och är digital var viktigt för stu-
denterna. Inte minst eftersom det kunde kännas svårt att berätta om sina 
psykiska besvär för andra, vilket i sin tur kunde innebära att möjligheten att 
rådfråga andra studenter eller personal inte upplevdes vara lika tillgänglig. 

Studien visade att studenter med psykiska besvär har ett behov av att 
deras studiesituation synliggörs och ett behov av att det finns möjlighet till 
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stöd i studiesituationen om de behöver det. Det var viktigt att stödet vid 
behov kunde utformas individuellt, exempelvis individuell samtalskontakt 
eller individuellt stöd i studieaktiviteter, men även tillgång till andra resurser 
uttrycktes vara viktigt. Exempelvis resurser i form av stödgrupper och fler 
mötesplatser för social samvaro och samtal.

Insatser på olika nivåer kan underlätta 
studiesituationen 
Psykisk ohälsa är ett aktuellt område inom högskolan. Det görs ett antal 
insatser för att synliggöra området och öka den generella kunskapen bland 
studenter och personal. I studien framkom dock att det fortfarande upplevs 
vara svårt att tala om psykisk ohälsa på ett personligt plan. Samtal om 
psykisk ohälsa beskrevs ha svårt att tränga bakom en förenklad och ytlig 
fasad. I synnerhet upplevdes det vara svårt att tala om hur egna psykiska 
besvär konkret visade sig i studievardagen och det fanns en oro för bristande 
förståelse och stigmatisering. 

Att fortsätta arbeta med preventiva insatser inom högskolan för att öka 
kunskapen och öppenheten om psykisk ohälsa kan bidra till att minska stig-
matiseringen. En grundförutsättning för att kunna få stöd i studiesituationen 
är att studenterna upplever att det är möjligt att berätta om sina besvär 
och att de möts av kunskap och förståelse. Den generella öppenheten kring 
psykisk ohälsa, i bemärkelsen attityder och förhållningssätt, inom högskolan 
blir mycket viktig för den enskilde studenten. Även självstigmatisering kan 
påverkas, eftersom det kan vara enklare att acceptera sitt behov av stöd om 
attityderna och förhållningssättet i studiemiljön understödjer det. 

Studien visade att stöd efterfrågas på olika nivåer för att underlätta stu-
diesituationen för studenter med psykiska besvär. Ett fortsatt preventivt 
arbete inom högskolan för att öka kunskapen om och förståelsen för psykiska 
besvär kan innehålla generellt utformade insatser på en universell nivå 
där alla studenter och personal innefattas. Studenterna framhöll att det är 
angeläget att fler funktioner vid lärosätet, utöver studenthälsovården, deltar 
i det preventiva arbetet. 

Utifrån lärosätesspecifika behovsanalyser kan särskilda insatser utfor-
mas på en selekterad nivå för grupper eller situationer. Exempelvis öppna 
stödgrupper, mötesplatser och sociala aktiviteter där studenter kan ta del 
av stöd mer direkt i situationer då de behöver. Andra exempel skulle kunna 
vara särskilda insatser som ökar kompetens och förutsättningar för personal 
vid högskolan att mer aktivt delta i ett preventivt arbete. 

För att stödja studenter med psykiska besvär i deras studiesituation är 
det viktigt att de när det behövs kan erbjudas insatser på en indikerad nivå 
med möjlighet till individuellt utformade stöd. Studenthälsovården är en 
viktig resurs, bland annat för det behov av individuell samtalskontakt som 
studenterna kan ha. Studien visade dock även på ett behov av att arbeta 
för att möjliggöra individuellt utformade stöd för studieaktiviteter i större 
utsträckning för att underlätta studiesituationen för studentgruppen. Se 
figur 3.
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Det är mycket angeläget med preventiva insatser på olika nivåer i syfte att 
bidra till att studenter med psykiska besvär kan genomföra och fullfölja sina 
studier. De stöd som studenter med psykiska besvär efterfrågar är delvis 
också sådana som kan antas bidra positivt till alla studenters studiesituation 
och arbetsmiljö inom högskolan. Forskningen har också beskrivit denna 
typ av preventiva insatser som både framgångsrika och hållbara (Winzer, 
2018). Ur ett delaktighets- och hållbarhetsperspektiv är det dock viktigt att 
studenter involveras i det preventiva arbetet och att deras erfarenheter tas 
till vara för att utforma insatser till stöd för studenter med psykiska besvär. 

Att arbeta preventivt för att öka kunskapen om och förståelsen för psykisk 
ohälsa och hur psykiska besvär påverkar studiesituationen ansluter även till 
SFS rekommendation om ett proaktiv arbete inom högskolan med studen-
ternas psykosociala arbetsmiljö och ett ökat stöd till studenter med psykisk 
ohälsa (SFS, 2020b). 

Fig 3. Beskrivning av förslag till insatser på olika nivåer 

Indikerad 
nivå

Selektiv nivå

Universiell nivå

Individuellt utformade insatser
Ex. stöd via studenthälsovården 

eller stöd i studieaktiviteter 

Specifikt utformade insatser
Ex. för identi�ierade områden eller grupper 

Generellt utformade insatser
Ex. generella insatser kring psykisk ohälsa
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