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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers 

psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer 

födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. Den beroende variabeln i studien är ett index 

över psykisk ohälsa och de oberoende variablerna är utbildningsnivå, arbetssituation, 

bostadsproblem och antal nära vänner/socialt kapital. De oberoende variablerna avser att mäta 

olika livsvillkor hos individerna, där hypotesen är att de personerna med försvagade 

livsvillkor kommer skatta sin psykiska hälsa sämre. Försvagade livsvillkor i denna studie 

avser personer som är arbetslösa, har låg utbildningsnivå, lever i bostadsproblem och har få 

antal nära vänner/litet socialt kapital.  

 

Tidigare forskning har påvisat att den psykiska ohälsan i samhället ökar, där unga kvinnor är 

den grupp som skattar sitt psykiska välbefinnande sämst, den främsta orsaken som förklaras 

till detta är den stress som unga idag upplever. Forskningen har återfunnit samband mellan 

bristande livsvillkor och rapporterad psykisk ohälsa, där bristande livsvillkor bland annat är 

arbetslöshet, hemlöshet, bristande kunskaper i språk och låg utbildningsnivå. De teorier som 

appliceras på undersökningen är Bourdieus kapitalteori, där analysen görs utifrån ekonomiskt 

kapital, socialt kapital och utbildningskapital. Metoden används för att förklara att personer 

som har försvagade livsvillkor i denna studie innehar litet eller svaga kapital, där hypotesen är 

att detta ska leda till sämre skattad hälsa. Även ett intersektionellt perspektiv har valts för att 

analysera resultatet, där denna förklaring ligger i att personer innehar olika kategoriseringar i 

samhället där vissa kategorier kan leda till försvagade möjligheter och villkor vilket kan vara 

en bakomliggande förklaring till individers psykiska ohälsa. Resultatet visade att de 

livsvillkor som har ett samband med psykisk ohälsa är utbildningsnivå, arbetssituation och 

antal nära vänner. De personer som skattade sin psykiska ohälsa som svårast var män, 

personer med enbart grundskolenivå eller motsvarande, personer som var arbetslösa samt 

personer med få antal nära vänner, bostadsproblem blev inte signifikant och därför kan inga 

slutsatser dras utifrån det.  

 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, psykisk hälsa, livsvillkor, kön, utbildning, arbetssituation, bostadsproblem, 

socialt kapital, kapital, intersektionalitet 



Innehållsförteckning 
1. Inledning....................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................. 2 

1.2 Avgränsning .............................................................................................. 2 

1.3 Disposition ................................................................................................ 2 

2. Teori ................................................................................................................................................ 3 

2.1 Bakgrund ................................................................................................... 3 

2.1.1 Livsvillkor ............................................................................................ 3 

2.1.2 Psykisk ohälsa ..................................................................................... 3 

2.2 Kapitalteorin .............................................................................................. 4 

2.3 Intersektionalitet ...................................................................................... 6 

2.4 Sammanfattning ........................................................................................ 7 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................... 8 

3.1 Psykisk hälsa och livsvillkor ...................................................................... 8 

3.2 Psykisk hälsa ............................................................................................. 9 

3.3 Livsvillkor .................................................................................................. 9 

3.4 Sammanfattning ...................................................................................... 10 

3.5 Hypoteser ................................................................................................ 11 

4. Metod ........................................................................................................................................... 11 

4.1 Beskrivning av datamaterial .................................................................... 11 

4.2 Urval & avgränsning ................................................................................ 12 

4.3 Forskningsetiska principer ...................................................................... 13 

4.4 Operationalisering ................................................................................... 14 

4.4.1 Beroende variabel ............................................................................. 14 

4.4.2 Oberoende variabler .......................................................................... 14 

4.5 Validitet och reliabilitet ........................................................................... 16 

4.6 Multikollinearitet, heteroskedasticitet och outliers .................................. 18 

4.7 Analysmetod ............................................................................................ 18 

5. Resultat ...................................................................................................................................... 20 

5.1 Deskriptiv statistik .................................................................................. 20 

5.2 Bivariat analys ......................................................................................... 22 

5.3 Multipel regressionsanalys ...................................................................... 22 

6. Diskussion ................................................................................................................................. 26 

6.1 Slutsats ................................................................................................... 26 

6.2 Begränsningar ......................................................................................... 29 

6.3 Avslutande kommentarer ........................................................................ 31 

7. Referenslista ................................................................................................................................ 32 



7.1 Tryckta källor .......................................................................................... 32 

7.2 Elektroniska källor ................................................................................... 33 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Gabriel Wikström (2015) menar:  

“Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Det drabbar många barn och unga, likväl som vuxna 

och även äldre människor. Det ligger bakom mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal” (Regeringen, 

2015) 

 

Under de senaste 15–20 åren har människors psykiska välbefinnande uppmärksammats allt 

mer, anledningen till detta är att allt fler diagnostiseras med psykisk ohälsa, vilket påverkar 

individers möjligheter att delta i sociala aktiviteter, utbildning och arbete. Vanligast är 

psykisk ohälsa i åldrarna 16–24 (Kirkegaard, 2016). Främst barns hälsa har studerats i diverse 

undersökningar där allt fler visar på att unga människor i allt högre grad rapporterar att de 

upplever psykiska problem. Vanligast förekommande problem som rapporteras är oro, 

dysterhet, ångest och problem med sömn (Engström, 2017:23).  

 

Socialstyrelsens utredning från 2017 pekar på att den psykiska ohälsan tenderar att öka bland 

barn och unga vuxna. 10 % av flickor och 15 % av unga vuxna kvinnor, samt 10 % av pojkar 

och unga vuxna män lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Det nedsatta psykiska 

välbefinnandet har under de senaste tio åren ökat, bland såväl kvinnor och män i olika åldrar 

och i olika utbildningsnivåer (Folkhälsomyndigheten, 2018). En av fem drabbas någon gång 

av psykisk ohälsa, där bakomliggande anledningar kan vara obalans i individens olika 

livsområden, familj, arbete och fritid (Landstinget Sörmland, 2010). 

 

Psykisk ohälsa bland män och kvinnor är ett väl undersökt område inom 

samhällsvetenskapen, där unga vuxna ofta studeras. Trots detta kan den psykiska ohälsan 

fortfarande anses vara något tabubelagd att prata där den psykiska ohälsan tenderar att öka 

(Åberg, 1992:1–10). Sedan mitten av 1980-talet har personerna som säger att de upplever 

någon form av psykisk ohälsa fördubblats. Andra bakomliggande faktorer som kan ge olika 

grader av stress är bland annat att kraven på arbetsmarknaden ökat (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Denna uppsats syftar till att undersöka vilka livsvillkor som innehar ett samband med 

psykisk ohälsa, där individens försämrade livsvillkor kan vara en bakomliggande anledning 

sämre självskattad hälsa.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att genom en kvantitativ analys undersöka vilka livsvillkor som har ett 

samband med psykisk ohälsa hos unga vuxna män och kvinnor, därför har studien begränsats 

till åldrarna 18/19–30 år. Denna uppsats vill se huruvida ett samband råder mellan den ökade 

psykiska ohälsan och livsvillkor.  

 

Studiens frågeställning är: Vilka livsvillkor har ett samband med psykisk ohälsa? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, vilken undersöker Sveriges 

befolkning genom ett riksrepresentativt urval. I datamaterialet finns ett åldersspann på 18/19–

75 år, denna studie tittar på personer i åldrarna 18/19–30. Det som i denna studie utgör 

livsvillkor är individers egna sysselsättning (arbetssituation), utbildning, antal nära vänner och 

huruvida de upplever problem med sin bostad. Det som avser att mäta psykisk ohälsa är ett 

index över variablerna depression, trötthet, nervösa besvär och sömnbesvär.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av två teorier vilka är kapitalteorin (socialt kapital, 

ekonomiskt kapital och utbildningskapital) och intersektionalitet. Därefter kommer tidigare 

forskning om områdena psykisk ohälsa och livsvillkor. Sedan följer ett metodavsnitt där 

datamaterial, urval/avgränsning, forskningsetiska principer, operationaliseringar, felkällor och 

slutligen redovisas en analysmetod. Detta avsnitt avslutas med en analysmetod där metoden 

diskuteras. Därefter redogörs studiens resultat och detta börjar med en deskriptiv statistik över 

samtliga variabler, bivariat analys och avslutas med multipel regressionsanalys, i samband 

med varje del görs även en resultatanalys. Sista avsnittet är en diskussion kring studiens 

resultat och koppling till teorierna. Avslutningsvis förs en kritisk reflektion över studien och 

förslag till framtida forskning. 



3 
 

2. Teori 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Livsvillkor 

Med livsvillkor i denna studie menas bostadsproblem, utbildningsnivå, egen sysselsättning 

(arbetssituation) och socialt kapital. I detta fall är en individ med bra livsvillkor en person 

som inte har några bostadsproblem, har hög utbildningsnivå (högskola eller högre), arbetar 

och har många vänner (23 vänner eller fler). Medan en person som har dåliga livsvillkor är en 

individ som har svåra bostadsproblem, inte har någon utbildning eller enbart 

grundskoleutbildning, en individ som inte arbetar och har få vänner (mindre än åtta vänner).  

 

Sverige sägs vara ett av de mest jämlika länder, men om Sverige granskas så går det att 

återfinna flera sociala skikt som är avgränsade. Baserat på detta har individer olika chanser 

och förutsättningar att forma sitt eget liv. När det pratas om social skiktning så åsyftas 

systematiska ojämlikheter som råder mellan olika typer av människor men som lever i samma 

samhälle. När det forskas om social skiktning så talas det också om resurser, vilka är viktiga 

när det talas om individers olika möjligheter i livet (Edling & Liljeroos, 2016:9–11). När 

Folkhälsomyndigheten talar om livsvillkor så belyses ekonomisk standard, 

gymnasiebehörighet, gymnasieexamen, långtidsarbetslöshet, sysselsättning samt unga som 

står utanför både arbete och studier (Folkhälsomyndigheten, 2017). Långvariga påfrestningar i 

livet ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa, dessa påfrestningar kan vara bristande 

livsvillkor. Barn som under sin uppväxt har flera riskfaktorer har 10–20 gånger så hög risk att 

drabbas av allvarliga nivåer av psykisk ohälsa, medan personer med någon eller några 

riskfaktorer inte innehar lika stor risk. Nästintill hälften av den psykiska ohälsan som finns 

hos befolkningen kan kopplas samman med vilka livsvillkor familjen eller individerna själva 

lever i. Familjen har en stor påverkan på barnets psykiska hälsa där familjens resurser spelar 

stor roll (Leppäniemi, 2013).  

 

2.1.2 Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) skattade 73 % av befolkningen, år 2016, sitt psykiska 

välbefinnande som god, varav 36 % angav att de hade ett mycket gott psykiskt välbefinnande. 

Bland män var det psykiska välbefinnande högre, jämfört med kvinnor, innebärandes att män 
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i högre grad upplever ett psykiskt välmående. Individer mellan 16–29 år var de som skattade 

sitt psykiska välbefinnande som lägst (Folkhälsomyndigheten, 2016). Nationella studier visar 

samtidigt att den upplevda psykiska hälsan försämrats i hela befolkningen mellan 1980–2006. 

Den har försämrats i det avseendet att fler känner oro och ångest. Symtom på psykisk ohälsa 

är vanligare hos kvinnor än hos män, de är också vanligare bland icke facklärda arbetare i 

jämförelse med högre tjänstemän. Känslor av ängslan, oro och ångest har ökat som mest 

bland personer i åldrarna 16–24 år (Berglund et al., 2000). De nordiska länderna har överlag 

bättre psykisk hälsa och livstillstånd än övriga europeiska länderna, trots detta så tenderar den 

psykiska ohälsan att öka bland personer i norden (Kirkegaard, 2016). Den självskattade 

psykiska ohälsan tenderar att minska när åldern ökar, detta gäller för båda könen, den grupp 

som tenderar att rapportera högt psykisk ohälsa är unga kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 

2018). 

 

2.2 Kapitalteorin 

Bourdieu talar om kapital, vilket innebär symboliska eller materiella tillgångar. Det finns 

olika former av kapital vilka är bland annat kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt 

kapital. Tillgångar, som erkänts av andra, är något Bourdieu benämner som symboliskt kapital 

(Bourdieu, 1999). Denna studie kommer titta på ekonomiskt kapital, utbildningskapital och 

socialt kapital. När det talas om kapital så är det viktigt att ha en förståelse för vad Bourdieu 

menar med fält. Detta är en helhet av förbindelser mellan positioner. Ett socialt fält är en zon 

där individer och institutioner konkurrerar om rådande kapital. Det kan till exempel vara inom 

litteraturens fält i vilket de strids om vilka som har rätt att bedöma vad inom litteraturen som 

anses vara av kvalitet. Alla människor och institutioner har inom fälten olika kapital, vilka 

bidrar till att förstärka deras maktposition. När Bourdieu talar om maktens fält så åsyftas hela 

systemet i form av alla förbindelser mellan alla olika kapitalarter (Broady, 1998). För att 

individer i samhället ska kunna nå sina mål och intressen så kräver det i hög grad att individen 

har kapital och resurser att göra det. Möjligheterna att handla efter målet kräver att individen 

innehar de medel som behövs för att uppnå det uppsatta målet. Vilka resurser en individ har 

styr vilka handlingsmöjligheter denne besitter (Edling & Rydgren, 2007:253). I alla samhällen 

råder en ojämlikhet i fördelning av makt och resurser, innebärandes att handlingsfriheten 

mellan individer skiljer sig åt. Desto fler resurser och kapital en individ har desto bättre 

handlingsmöjligheter har denne. En individ med litet kapital och få resurser har färre 
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handlingsmöjligheter till följd av detta krävs det ofta att individen tvingas avstå från vissa mål 

som ligger utom räckhåll (Edling & Rydgren, 2007:253–254).  

 

Det ekonomiska kapitalet innefattar tillgångar vilka är materiella men det innebär också att 

individen har kunskap och vet hur en för sig inom ekonomins fält (Broady, 1998). De 

tillgångar som räknas inom det ekonomiska kapitalet är resurser som införskaffats via 

ekonomiska verksamheter, det som används i ekonomiska aktiviteter ger vinster vilka kan 

investeras på nytt (Edling & Rydgren, 2007:254–255). Det finns såväl ekonomiskt kapital i 

form av resurser som direkt har ett tillskrivet värde, till exempel pengar. Men det finns också 

kapital som måste tillskrivas värde av andra personer och vilka föreställningar som finns kring 

de, där värdet snarare är konstruerat vilket till exempel kan vara värdepapper (Edling & 

Rydgren, 2007:255). Det ekonomiska kapitalet bidrar också till beroendeförhållanden, ojämna 

relationer, där personen med mindre ekonomiskt kapital blir mer beroende och mer påverkad 

av personen med ett större ekonomiskt kapital (Edling & Rydgren, 2007:256).  

 

Det sociala kapitalet innebär hur många sociala kontakter en individ har, dessa är till exempel 

släkt, vänner och andra människor individen har kontakt med (Broady, 1998). Det sociala 

kapitalet grundar sig i de relationer en individ har till andra i dess omgivning, där kapitalet 

kan tillkomma omedvetet eller med ett bakomliggande syfte från individen. Det värde som 

finns i det sociala kapitalet är huruvida dessa kontakter kan leda individen till fler resurser, 

där kontakterna fungerar som en mellanhand. För att sociala aktörer ska vara ett kapital så 

handlar det egentligen om att dessa ska kunna leda individen vidare till andra personer och 

resurser, vilka kan hjälpa individen. Det kan till exempel vara att genom sitt sociala kapital få 

tillgång till jobb, eller att via sitt sociala nätverk kunna låna semesterhus. Detta innebär då att 

individens sociala kapital blir en form av vägledning till resurser som individen annars inte 

skulle kunnat nå eller haft tillgång till (Edling & Rydgren, 2007:257). Det sociala kapitalet 

bidrar till ett större handlingsutrymme, eftersom vissa resurser enbart kan nås med hjälp av ett 

socialt nätverk (Edling & Rydgren, 2007:258). Det är också viktigt för individen att denne 

kan förvalta sina relationer. Innebärandes att denne måste vara strategisk, där nätverket ska 

användas effektivt men också att personen i fråga inte enbart är den som ger andra större 

handlingsutrymme utan också har användning av sitt eget sociala kapital. Det är därför viktigt 

för individen att ha en social kompetens och förmåga att bygga relationer till personer med 

mycket resurser och sådana som kan bidra till ett ökat handlingsutrymme (Edling & Rydgren, 
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2007:258–259). Det sociala kapitalet kan användas som påverkan, att använda sitt kapital för 

att påverka och styra andra personer med något som passar med vad individen själv tycker, 

detta kan röra sig om åsikter eller beslut. Det sociala kapitalet kan också vara en form av 

överföringskanal, där det kan användas för att bringa prestige och högt anseende hos andra 

personer (Edling & Rydgren, 2007:259–260).  

 

Utbildningskapital är en del av Bourdieus senare kapitalformer, där utbildningskapitalet är en 

del av det kulturella kapitalet. Utbildningskapitalet innefattar betyg och examina, där det 

sociala kapitalet är direkt avgörande för huruvida en individs utbildning lönar sig. Det 

kulturella kapitalet kan ge vinning i form av bättre utbildning och utbildningssystem. En 

person med högt kulturellt kapital kan studera vid en högre skola och därmed förvärva ett 

högt utbildningskapital. Detta ger individen ett bra avlönat arbete och därför ett ekonomiskt 

kapital. Utbildningskapitalet samverkar med det sociala och ekonomiska kapitalet, då det 

sociala kapitalet kan omvandlas till ekonomiskt och utbildningskapital. Genom goda 

kontakter i det sociala nätverket kan en individ få ett gott utbildningskapital och examina från 

skolor som anses vara värdefulla. Detta genererar ett bättre arbete som i sin tur ger individen 

gott ekonomiskt kapital. Men det kan även gå att andra hållet, där utbildningskapitalet kan 

omvandlas till socialt och ekonomiskt kapital (Broady 1998). 

 

2.3 Intersektionalitet  

Intersektionalitet grundar sig i feministisk teori med idéer från bland annat postkolonialismen 

och poststrukturalismens forskning. Teorin belyser hur de olika dikotomier, över och 

underordningar, skapar olika förutsättningar och olika maktresurser bland individer och 

grupper (Peterson Von Ekensteen, 2017). Intersektionalitet belyser hur olika maktordningar i 

samhället samverkar (Gemzøe, 2002:189). Ett intersektionellt synsätt uppmärksammar hur 

olika individers liv skapas och bildas utifrån de rådande maktordningarna och 

maktrelationerna som finns i samhälle (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 

2012:22). Intersektionalitet grundar sig i dikotomier, tvådelningar vilka till exempel är 

man/kvinna, svensk/invandrare, medelklass/arbetarklass och vit/svart. Dessa dikotomier är i 

rangordnade gentemot varandra. De olika dikotomierna samverkar intersektionellt och ges 

olika innebörder beroende på bland annat kontext. Vilket ger individer olika positioner 

gentemot varandra men det placerar också individerna i olika maktpositioner, detta eftersom 

de olika positionerna innehar olika grader av makt (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León 
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Rosales, 2012:21).  Teorin uppmärksammar att dikotomierna skapar vi/dem-tänk genom att 

sociala kategorier reproduceras (Peterson Von Ekensteen, 2017:20). För att förstå 

intersektionalitet krävs en förståelse för hur sociala kategorier formas och tillsammans bildar 

gruppidentiteter. Till exempel är genus sammanflätat med övriga gruppidentiteter, såsom kön, 

etnicitet och ålder. Dessa kategorier ger individer olika handlingsutrymmen och 

maktpositioner beroende på vilka värden som antas hos individen (Gemzøe, 2002:190–191).  

De olika maktordningarna är inte alltid lika starka men de såväl förstärker varandra som 

samverkar (Gemzøe, 2002:190). När det talas om intersektionalitet så är det viktigt att betona 

att det handlar om att de olika kategorierna konstruerar varandra (Lykke, 2005:8) När det 

kommer till skillnader i makt, positioner och diskriminering i samhället så återfinns flera 

kategorier som tillsammans påverkar individen, dessa är bland annat kön, etnicitet, ålder, 

sexualitet och etnicitet. De sker en ständig växelverkan mellan dessa genom en form av rörlig 

interaktion, detta eftersom de ständigt är kopplade till varandra (Lykke, 2003:48). Begreppet 

intersektionalitet ger en större förståelse till individers olika förutsättningar i samhället, det 

kan också ge en förklaring till individens livsvillkor i ett samhälle som är i ständig förändring 

(Lykke, 2003:52).  

 

Intersektionalitet kan belysa och förändra att vissa reproduceras in i sämre positioner 

beroende på vilka kategorier de tillskrivs, där en identifiering av rådande strukturer som 

begränsar vissa individers chanser och livsvillkor kan göras. Intersektionalitet kan då vara ett 

sätt att uppmärksamma de konsekvenser de sociala kategorierna kan ha för vissa individer 

(Pylkkänen & Wennberg, 2012:19). 

 

2.4 Sammanfattning 

Kapitalteorin kopplas samman med individers livsvillkor, där personers vänner kan vara ett 

mått på socialt kapital. Vänner ger individer ett större nätverk vilka kan vara tillgångar i form 

av kontakter där arbete kan införskaffas men även att individen kan få stöd i livssituationer. 

Socialt kapital kan ge en positiv inverkan på hälsan och antalet vänner genererar bättre 

möjligheter i livet, livsvillkor, därmed bättre hälsa. Intersektionalitet används främst på kön, 

vilket symboliserar ojämlikheter i samhället, där vissa individer har bättre förutsättningar än 

andra. Individer som uppger sig ha sämre psykisk hälsa kan vara sådana som har sämre 

kategorier i samhället som försvårar deras liv.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Psykisk hälsa och livsvillkor 

År 1997 publicerade Lennart Hallsten Arbetslöshet och psykisk ohälsa 1980–1996 – en meta-

analys. Studien tittade på datoriserad litteratur och täckte åren 1980 till hösten 1996, med ett 

syfte att undersöka hur sambandet mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa såg ut. 

95 oberoende sampel och 189 effektstorlekar hämtades från internationella databaser, vilka 

kom från 88 622 personer. Resultatet av studien var bland annat att i 90 % av studierna så 

hade arbetare i genomsnitt bättre hälsa än de som var arbetslösa, där individens psykiska 

välbefinnande var beroende av arbetslöshet men också av hälsorelaterad selektion (Hallsten, 

1997:50). 

 

År 2007 presenterades studien Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta 

grupper i Stockholms län. Syftet med studien var att undersöka ekonomiskt och socialt utsatta 

grupper i Stockholms län för att se hur deras hälsa samverkade med deras livsvillkor, 

levnadsvanor och användande av sjukvården i början av 2000-talet. Studien tittade på 

Folkhälsoenkäten från 2002 där personer med hög grad av utsatthet såväl socialt som 

ekonomiskt identifierades. Det som undersöks och jämförs är självskattad hälsa, livsvanor och 

villkor samt livskvalité relaterad till hälsa och vård. Det som återfanns var att det finns ett 

samband mellan psykisk ohälsa och utsatthet såväl socialt som ekonomiskt, men ohälsan kan 

också ha konsekvenser såväl socialt som ekonomiskt. Det gick också att se att de personer i de 

utsatta grupperna skattade sin egen hälsa som dålig. De kräver också läkarvård oftare men 

också att de i högre grad undviker att söka vård på grund av dåliga ekonomiska 

förutsättningar, i jämförelse med övriga befolkningen. En annan del i studien är intervjuer, där 

belyste intervjupersonerna att de med ekonomisk hjälp anser sig ha reducerade chanser till 

betydelsefulla åtgärder, alla anser sig inte heller få likvärdig vård. De hemlösa personerna 

menar att de inte heller erhåller vård de kan tänkas behöva. En slutsats av studien är att det 

inom utsatta grupper finns ett tydligt samband mellan utsatthet såväl socialt som ekonomiskt 

och hälsa (Burström et al., 2007). 
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3.2 Psykisk hälsa 

År 2011 presenterade Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, sin studie i 

Socialmedicinsk tidskrift där han analyserade tre olika dataset över den skattade psykiska 

hälsan bland äldre ungdomar i Sverige. De dataset som användes var den regionala studien 

Ung i Värmland vilket är en undersökning som baseras på ett frågeformulär och delas ut till 

personer i årskurs nio, 15–16 åringar. WHO-studien om skolbarns hälsovanor användes 

också, vilket är en nationell undersökning där ett frågeformulär delades ut till femte-sjunde-

niondeklassare. Det tredje datasetet SCBs undersökning om levnadsförhållanden vilken 

samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Även Socialstyrelsens dödsorsaksregister 

användes. I analysen framkom att äldre ungdomar skattade sitt psykiska välbefinnande sämre 

det senaste decenniet i jämförelse med hur de skattade de under 1980-talet. Tidigare tenderade 

den psykiska ohälsan bland 15–16 åringar att öka, vilket istället vänt och tenderar att minska. 

Självmordsantalet bland 16–24 åringar har sett till sin helhet legat relativt stabilt över tid. 

Resultatet visade också att den självskattade psykiska hälsan bland äldre ungdomar har 

försämrats sedan 1980-talet (Hagquist, 2011).  

 

År 2003 presenterades en delrapport som baserades på befolkningsundersökningen Liv & 

Hälsa från år 2000. Denna undersökningen genomförs mellan landstingen Sörmland, 

Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala och fyra kommuner i Dalarna. Rapporten 

analyserar föräldrars livsvillkor och deras barns hälsa. Personerna som deltog i studien valdes 

ut slumpmässigt och var mellan 18–79 år. Resultatet visade att personer som är ensamstående 

med barn påvisar sämre hälsa än de som är sammanboende, där besvären är störst hos 

ensamstående kvinnor med barn. Sysselsättning hos föräldrar har betydelse där arbetslösa och 

pensionerade oftare rapporterar att deras barn lider av besvär. Det är tre gånger så vanligt att 

de med ekonomiska svårigheter och barn rapporterar nedstämdhet eller andra symptom hos 

sina barn. Det är dubbelt så vanligt att ensamstående föräldrar rapporterar om nedstämdhet 

hos sina barn i jämförelse med sammanboende (Lindén-Boström, 2003).  

 

3.3 Livsvillkor 

Under perioden 2005–2007 gjordes en studie på irakier som folkbokförts i Malmö där syftet 

att presentera en bild av hur livsvillkor och hälsa återspeglas hos de nyanlända personerna och 
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jämföra hur detta skiljer sig med den övriga befolkningen. Undersökningen gjordes genom en 

postenkät, vilken skickades ut till 1286 personer varav 632 personer besvarade den. Studien 

påvisar att det finns stora olikheter i hur hälsan ter sig hos undersökningsgruppen och övriga 

personer i landet. Forskningen hittade även likheter i de riskfaktorer som tenderar att leda till 

psykisk ohälsa. De faktorer som återfanns var kön, utbildning, ekonomi, livsvillkor samt 

levnadsvanor. Irakier i Malmö har sämre livsvillkor, de skattar även sin psykiska hälsa som 

sämre än andra personer i landet. De sämre livsvillkor de innehar är att de är arbetslösa, har 

lägre inkomst men de har också bristande emotionellt stöd, vilket går att koppla till att de 

skattar sin hälsa sämre (Lindström, Modén, Grahn, Fridh & Rosvall, 2012). 

 

År 2012 presenterades en delrapport från Malmökommisionens rapportserie, vilket är en 

rapport om hälsan i Malmö. Syftet är att presentera hälsotillståndet och risker för ohälsa, hur 

de förändrats över tid och dess utbredning i Malmö. En av utgångspunkterna är jämföra olika 

grupper, vilka är ålder, kön, etnicitet samt socioekonomiska grupper. Rapporten grundar sig i 

folkhälsoenkäterna, vilka gjorts i Skåne år 2000, 2004 och 2008, barnenkäten, registret av 

barnhälsovården men också skånska skaderegistret. Resultatet som presenterades var att det 

finns skillnader i den psykiska ohälsan vilken också skiljer sig åt geografiskt och socialt. Den 

psykiska ohälsan är störst hos individer som är arbetslösa, studerande och förtidspensionärer 

där de yngsta kvinnorna är de med högst psykisk ohälsa. Även levnadsvillkoren skiljer sig åt 

mellan stadsdelarna där var tredje kvinna år 2008 vittnade om osäkerhet i två specifika 

bostadsområden. Medan var femtonde kvinna vittnade om samma osäkerhet i två andra 

stadsdelar (Lindström, Modén, Grahn, Fridh & Rosvall, 2012). 

 

3.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som undersöker livsvillkor och psykisk ohälsa påvisar att det finns 

ett samband mellan dessa. Föräldrarnas sysselsättning innehar ett samband med deras barns 

psykiska hälsa. De med ekonomiska svårigheter rapporterade oftare om psykisk ohälsa bland 

sina barn. Irakier i Malmö skattade sin hälsa som sämre än övriga befolkningen detta 

kopplades samman med de sämre livsvillkoren. Arbetslöshet, lägre inkomst och bristande 

emotionellt ledde till psykisk ohälsa. I Malmö återfanns att den psykiska ohälsan är störst 

bland annat hos de som är arbetslösa, det är även vanligast hos unga kvinnor.  
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3.5 Hypoteser 

Hypoteser har formats utifrån den tidigare forskningen som hittats om ämnet och de teorier 

som valts att appliceras på studien. Teorier och tidigare forskning tyder på att det finns ett 

samband mellan livsvillkor och psykiskt välbefinnande, där personer med sämre livsvillkor 

tenderar att skatta sin psykiska hälsa sämre. Därför formulerades följande hypoteser: 

 Personer som uppger att de har bostadsproblem har högre grad av psykisk ohälsa än de 

som uppger att de inte har några problem med bostaden. 

 Personer med ingen eller enbart grundskoleutbildning har högre grad av psykisk 

ohälsa än de som har högre utbildning (gymnasium eller högskola). 

 Personer utan arbete har högre grad av psykisk ohälsa än de som arbetar eller studerar.  

 Personer med få eller några vänner har högre grad av psykisk ohälsa än de som uppger 

att de har många vänner.  

 Kvinnor har högre grad av psykisk ohälsa än män.  

4. Metod 

4.1 Beskrivning av datamaterial  

Undersökningen grundar sig i levnadsnivåundersökningen (LNU) från 2010. Det är en 

surveyundersökning där vuxna personer i Sverige intervjuas där urvalet är riksrepresentativt. 

Undersökningen görs genom intervjuer om befolkningens levnadsförhållanden vilka bland 

annat är familjesituation, utbildning, arbete, politiskt deltagande samt hälsa. Senaste tillfället 

undersökningen gjordes var år 2010, men har även gjorts 1968, 1974, 1981 och 2000 

(Institutionen för social forskning, 2018). Undersökningen som gjordes under 2010–2011 var 

den sjätte undersökningen, där personer i åldrarna 18/19–75 år intervjuades. Dessa intervjuer 

gjordes i form av hembesök, vilken spelades in av intervjuaren som kom från Statistiska 

Centralbyrån, SCB (Institutionen för social forskning, 2016). Tillsammans med 

undersökningen gjordes ett digitalt formulär där enkäten handlade om informantens 

personlighet (Institutionen för social forskning, 2018).  

 

Totalt antal svarande var 4415 vilket är 60,9% av det totala urvalet som gjordes inför studien. 

I samband med LNU-undersökningen från 2010 så delades ett formulär ut till 
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intervjudeltagarens partner, Partner-LNU. Barn boendes i hushållet (9–18 år), barn-LNU, 

intervjuades med förinspelade frågor som denne fick höra via hörlurar (Institutionen för social 

forskning, 2016).  

 

4.2 Urval & avgränsning 

Studien syftar till att undersöka unga vuxna män och kvinnor och därför begränsades studien 

till åldrarna 18/19–30 delvis eftersom studien skulle titta på unga individer. 30 år som högsta 

ålder valdes för att göra urvalet så stort som möjligt.  

 

Från början var materialet på 4415 personer, varav 2257 stycken var män och 2158 stycken 

var kvinnor. Födelseåren var mellan 1935–1991, de vill säga 18/19–75 år gamla. För att 

enbart undersöka de åldrar studien var intresserad av så gjordes ett filter som uteslöt alla andra 

åldrar än de som var intressanta för denna undersökning, det gav ett urval på 877 personer, 

alltså försvann 3538 personer från urvalet när åldersbegränsningen gjordes. Urvalet blev 

därefter 862 personer när de oberoende variablerna kodades om, vilket presenteras i 

operationaliseringen. 

Tabell 1. Frekvenstabell: Kön och födelseår. 

Beteckning Frekvens Procent Totalt 

Kön 

Man  

Kvinna 

 

416 

446 

 

48,3 

51,7 

862 

Födelseår 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

 

73 

63 

75 

57 

77 

65 

75 

69 

70 

73 

76 

89 

 

8,5 

7,3 

8,7 

6,6 

8,9 

7,5 

8,7 

8,0 

8,1 

8,5 

8,8 

10,3 

862 

 

Alla oberoende variabler kodades om, detta presenteras i metoden, vilket gav 862 personer 

totalt. Fördelningen var 416 män, 48,3 % och 446 kvinnor 51,7%. Flest personer i urvalet är 
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födda år 1991 och ålderskategorin med minst antal personer är 1983. Spridningen i ålder är 

relativt jämnt fördelad. När de oberoende variablerna kodades om så försvann ytterligare 15 

personer i urvalet.  

 

4.3 Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet har presenterat etiska principer som i huvudsak handlar om riktlinjer för 

forskaren där denne vägleds i sin planering av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002:3).  

 

Stockholms Universitet har ett etiskt råd som utreder om misstanke finns för att en forskare 

inte följt dessa principer (Institutionen för social forskning, 2016). För utlämnande av 

levnadsnivåundersökningen så krävs att studenten ansöker om materialet, detta innebär att de 

forskningsetiska principerna och personuppgiftslagen efterföljs (Institutionen för social 

forskning, 2016). Informationskravet innebär att forskaren måste informera vad studien 

handlar om samt vad syftet är. Deltagaren ska informeras om att deltagandet är frivilligt och 

att det kan avbrytas när som helst. Om studien innehåller delar som kan väcka obehag hos 

informanten så är det av betydelse att dessa informeras om (Vetenskapsrådet 2002:7). 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en studie har rätt att bestämma själv kring 

huruvida denne vill delta eller inte. Detta ska fastställas genom att forskaren fått deltagarens 

samtycke, i specifika fall så krävs godkännande från målsman, om personen är under 15 år 

eller om etisk känslighet råder (Vetenskapsrådet, 2002:9). Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter, eller uppgifter som kan spåras till person, ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Det innebär att utomstående inte ska kunna få tag i materialet 

(Vetenkapsrådet, 2002:9). Den fjärde etiska principen är nyttjandekravet innebärandes att 

datamaterialet, så som levnadsnivåundersökningen, enbart får användas för forskning, 

personer som inte har som syfte att forska får inte ta del av studien (Vetenskapsrådet, 

2002:14). Att denna etiska princip tas hänsyn till i levnadsnivåundersökningen synliggörs när 

det krävs en ansökan för att få tillgång till materialet (Institutionen för social forskning, 2016). 

Studien bygger på ett redan befintligt material där de etiska principerna uppfylls av 

levnadsnivåundersökningen 2010. 
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4.4 Operationalisering 

4.4.1 Beroende variabel 

Psykisk ohälsa index 

Denna indexvariabel var redan konstruerad i levandsundersökningens datamaterial och var ett 

index baserat på frågorna Depression, Trötthet, Sömnbesvär och Nervösa besvär. Varje 

enskild fråga har svarsalternativen där respondenten fick skatta dessa tillstånd mellan 

svarsalternativen: 1=nej, 2=ja, lätt, 3=ja, svår och 4=ja, grad saknas. Detta innebär att en 

individ som upplever svår grad av dessa tillstånd har ett sammanlagt värde på 12 men som 

max kunde en individ få ett värde på 16 om denne angivit: Ja, grad saknas. Indexvariabeln 

kodades om för att få bli mer förståelig för denna studie och fick gå mellan värdena 0 och 2. 

Svarsalternativet Ja, grad saknas valdes att tas bort eftersom det inte går att analysera vilken 

grad av psykisk ohälsa, respondenterna som angivit detta svar, upplever. Eftersom att 

svarsalternativen Ja, lätt och Ja, svår fanns till respondenternas förfogande och för att inte 

inkludera dessa i fel kategori valdes dessa att tas bort för studiens syfte. Detta innebär alltså 

att värdena gick mellan 4–12. Respondenter som angivit en psykisk ohälsa med värde mellan 

4 (svarat nej på samtliga frågor) och 7 fick efter omkodningen nya värdet 0 (Nej/lätt). 

Individer som svarat ett värde mellan 8 (Ja, lätt på samtliga frågor) och 10 fick nya värdet 1 

(Mindre svår). Slutligen fick respondenter som angivit en psykisk ohälsa med ett värde mellan 

11 (svarat Ja, svår på tre frågor och en Ja, lätt) och 12 fick nya värdet 2 (Ja, svår).  

 

4.4.2 Oberoende variabler  

Kön 

Denna variabel ligger på nominalskala och var ursprungligen kodad så att man hade värdet 1 

och kvinna hade värdet 2. För att få en referenskategori omkodades dessa så att man nu fick 

värdet 0 och kvinna fick värdet 1.  

 

Utbildningsnivå 

Denna variabel låg från början på en ordinalskala där respondenterna fick ange vilken 

utbildningsnivå de har. Kategorierna som de hade att välja mellan var ingen; folkskola 

motsvarande; grundskola; yrkesinriktat gymnasium 2–3 år; teoretiskt gymnasium 3 år; 

postgymnasium; universitets- eller högskoleexamen; eller forskarutbildning. För att få 

variabeln mer förståelig för studien kodades variabeln om till ingen utbildning; folkskola 

motsvarande/grundskola; gymnasium eller motsvarande och universitet eller högre. Sedan 
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kodades varje kategori in till dummyvariabler där respondenter som svarat ja på respektive 

utbildningsnivå fick värdet 1 så att de hamnade i rätt kategori. Utbildningsnivå kan påverka 

individers psykiska hälsa där individer som har en lägre utbildningsnivå, såsom endast 

grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning kan uppleva svårare grad av psykisk ohälsa än 

individer med högskoleutbildning eller högre. Gymnasium är referenskategori i 

regressionsanalysen.  

 

Egen sysselsättning 

Variabeln hade ursprungligen kategorierna yrkesverksam; hemarbetande; ålderspensionär; 

studerande; arbetslös; sjuk- och aktivitetsersättning eller förtidspensionär och föräldraledig 

som svarsalternativ. Variablerna kodades först om till tre kategorier som var relevant för 

studien, dessa var arbetande; ej arbetande; studerande. I den omgjorda variabeln arbetande 

ingår tidigare kategorierna yrkesverksam och hemarbetande, hemarbetande lades till i denna 

kategori eftersom det antas vara en form av arbetande.  Ej arbetande innefattar 

ålderspensionär; arbetslös; sjuk- och aktivitetsersättning eller förtidspensionär; 

föräldraledig. För denna studie utgör individer som svarat ja på någon av dessa svar ej ett 

avlönat arbete på arbetsmarknaden. Slutligen fick individer som angivit att de är studerande 

en egen kategori eftersom studenter antas ändå erhåller vissa ekonomiska resurser, såsom 

extra arbete eller studiebidrag/lån. Därefter kodades varje kategori in till dummyvariabler där 

respondenter som svarat ja på respektive sysselsättning fick värdet 1 så att de hamnade i rätt 

kategori. Egen sysselsättning kan påverka en individs psykiska hälsa, exempelvis kan 

arbetslösa individer uppleva en högre grad av psykisk ohälsa än individer i arbete. Arbetande 

används i regressionsanalysen som referenskategori.  

 

Bostadsproblem  

Bostadsproblem är ett index skapat av fyra stycken av frågorna problem bostad/område - 

dåligt underhåll; problem bostad/område - vandalism eller brottslighet; problem 

bostad/område - brist på kollektiva färdmedel; och problem bostad/område - rädd på kvällen. 

Alla ovanstående frågor hade ursprungligen kategorierna nej; ja, lätta; ja, svåra; ja, grad 

saknas där frågorna sedan lades ihop för att få ett index. Detta gjordes eftersom alla frågorna 

tillsammans antas fånga upp en stor del av möjliga bostadsproblem som informanterna kan 

inneha. Detta gjordes också för att inte inneha fyra stycken enskilda frågor som ansågs mäta 

bostadsproblem. Variabeln är inte kontinuerlig utan den är kategorisk. Variablerna kodades 

om till tre kategorier som ansågs vara relevanta för studien vilka var, nej; ja, lätta; ja, svåra. 
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De som svarat ja, grad saknas var en person på en fråga, denna kodades bort tillsammans med 

antalet missing. Detta gjordes eftersom en enskild person inte ansågs påverka materialet men 

också eftersom personen inte gick att placera in under någon av de nya kategorierna. Därefter 

kodades variabeln om där respondenter som svarat nej på frågan om bostadsproblem blev 

kodade som 1. Individer som angivit ja, lätta fick värdet 2 och slutligen respondenter som 

angivit att de har ja, svåra bostadsproblem fick värdet 3. Bostadsproblem gjordes därefter till 

en dummyvariabel där respondenterna som svarat ja på respektive bostadsproblem fick värdet 

ett så att de hamnade i rätt kategori där nej var referenskategori i regressionsanalys. 

 

Hur många vänner har du? 

Denna variabel var ursprungligen kontinuerlig då respondenterna skulle uppge ett antal på 

frågan: Hur många NÄRA vänner skulle du säga att du har? Räkna inte familjemedlemmar. i 

LNU 2010. Respondenterna skulle även räkna med nära vänner bland arbetskamrater, 

släktingar och grannar som alltså inte föräldrar, syskon, barn eller make/maka/sambo. 

Respondenternas svar gick mellan 1-15, 17, 20, 23, 25, 30, 38, 40, 50 och 99 vänner. För att 

få färre variabler omkodades dessa variabler till få vänner; några vänner och många vänner. 

Få vänner, som även är referenskategorin, går mellan 0-7 vänner och fick värdet 0. Några 

vänner går mellan 8-15 samt 17 eller 20 vänner och fick värdet 1. Många vänner är 23, 25, 

30, 38, 40, 50 samt fler än 99 vänner och fick värdet 2. Antal vänner antas påverka individens 

psykiska hälsa, detta eftersom studien grundar sig i Bourdieus kapitalteori där antal vänner är 

en del i det sociala kapitalet, men det grundar sig också i hypotesen om att antal nära vänner 

genererar en lägre grad av psykisk ohälsa. 

 

I alla oberoende variabler togs personer som inte besvarat frågan bort ur analysen, detta 

tillsammans med de personer som svarat: ja, grad saknas i den beroende variabeln ledde till 

ett bortfall på 15 personer, där materialet gick från 877 till 862 personer. Det totala bortfallet 

blev 3553 när variablerna kodats om, antalet missing tagits bort och med ett åldersfilter.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om en undersöknings begreppsliga och teoretiska relevans samt giltighet. 

Detta kan till exempel vara om frågorna som ställs ger svar på det som undersöks och om 

studien mätt det den avsåg att mäta. En undersökning med hög validitet har lyckats göra 

begrepp och teoretiska frågeställningar mätbara, och har därför uteslutit systematiska fel 
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(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:104). Denna studie undersöker psykisk ohälsa som 

beroende variabel, vilken är en indexvariabel. Variabeln utgår från tre frågor i 

levnadsnivåundersökningen vilka är: depression, trötthet, sömnbesvär och nervösa besvär. En 

kritik som kan riktas mot studien utifrån validiteten är huruvida de enkätfrågor som valdes ut 

för att undersöka psykisk ohälsa faktiskt mäter detta begrepp. För att validiteten inte skulle gå 

att ifrågasätta så är det möjlig att materialet hade behövt fokuseras på att undersöka den 

psykiska hälsan. Det föreligger också en risk för mätfel (Bryman 2011:86). Detta eftersom det 

är personers egna skattade hälsa som undersöks, vilken i allra högsta grad är subjektiv. 

 

En viktig del inom validitet är den interna validiteten som avser om en slutsats med ett kausalt 

förhållande mellan variabler är hållbar eller inte. Finns det en säkerhet att det till exempel inte 

är så att den beroende variabeln påverkar den oberoende, intern validitet (Bryman 2011:50). 

Denna studie var ämnad att studera vilka livsvillkor som har en påverkan på psykisk ohälsa. 

Livsvillkor definieras i denna studie som utbildning, egen sysselsättning, bostadsproblem och 

antal vänner eller socialt kapital. Även om tidigare forskning påvisat att dessa livsvillkor har 

en påverkan på psykiskt välbefinnande går det inte att utesluta att påverkan kan gå åt andra 

hållet, alltså att psykiskt välbefinnandet påverkar vilka livsvillkor en individ har. Detta 

innebär att studien kan kritiseras ur denna synpunkt, där den interna validiteten kan 

ifrågasättas.  

 

Reliabilitet handlar istället om frågornas tillförlitlighet och hur själva mätningen går till. Det 

som är önskvärt för en undersökning är hög reliabilitet vilket innebär att den är replikerbar. 

En undersökning med hög reliabilitet innebär att resultatet skulle bli detsamma om den 

gjordes om på nytt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:104). Materialet för denna 

undersökning kommer från levnadsnivåundersökningen från 2010 som är en återkommande 

undersökning och är genomförd ett flertal gånger. I och med detta bör det vara pålitligt vilket 

betyder att resultatet för att undersökningen skulle göras på nytt antagligen skulle generera 

likvärdigt resultat. Det är dock möjligt att kritisera studien i det avseende att personer kan 

över eller underrapportera sina svar i en enkätundersökning. 
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4.6 Multikollinearitet, heteroskedasticitet och 

outliers 

Felkällan multikollinearitet i multipel regressionsanalys innebär att två eller fler oberoende 

variabler är korrelerade med varandra. För att spåra för multikollinearitet genomfördes en 

korrelationsmatris, där alla oberoende variabler ställs mot varandra men ingen 

multikollinearitet kunde påvisas. Dock finns det ett problem med korrelationsmatrisen och det 

är att multikollinearitet inte alltid blir synligt. För att komplettera korrelationsmatrisen 

undersöktes även VIFfaktorerna (variance inflation factor). Ett kritiskt värde för VIF-faktorn 

är 2,5 och ingen av undersökningen oberoende variabler översteg den gränsen och därför 

kunde multikollinearitet uteslutas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:365-366). 

 

Ytterligare en felkälla inom multipel regressionsanalys är heteroskedasticitet som har att göra 

med en ojämn spridning av residualer innebärandes att precisionen i modellen minskar och 

blir mindre pålitliga. Det finns inga konkreta lösningar för denna felkälla men 

transformeringar av oberoende variabler är något som kan göras (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010:367-368). För denna undersökning plottades residualerna ut för varje 

enskild oberoende variabel. En ojämn spridning kunde påvisas för Antal nära vänner och 

Bostadsproblem men eftersom dessa variabler sedan kodades om och blev kategoriska så 

försvann problemet för denna felkälla. Samtidigt som heteroskedasticitet kunde undersökas 

kunde även outliers upptäckas. En outlier är en avvikande observation som har ett 

extremvärde och skiljer sig således tydligt från övriga observationer. Om en respondent som 

har en stor, positiv eller negativ, residual och givet respondentens värde på de oberoende 

variablerna betyder det att den respondenten får ett ovanligt värde, ett extremvärde på den 

beroende variabeln (Edling och Hedström 2003:168). För variabeln Antal nära vänner 

upptäcktes outliers detta eftersom två respondenter angivit svaret Fler än 99 vänner medan 

resterande 860 respondenter angivit ett mindre antal vänner. Dock kodades även den variabeln 

om och blev kategorisk vilket gjorde att de två extremvärdena fick ingå i kategorin Många 

vänner vilket i sin tur eliminerade problemet.  

 

4.7 Analysmetod 

Studien undersöker sambandet mellan psykisk ohälsa (beroende variabel) och livsvillkor 

(oberoende variabel). Fyra stycken oberoende variabler används för att mäta individers 
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livsvillkor. Dessa är utbildningsnivå, egen sysselsättning (arbetssituation), bostadsproblem 

samt antal nära vänner (socialt kapital). I den deskriptiva statistiken så redogörs 

svarsfrekvensen på respektive variabel, indelat i kön, där visas även typvärdet för variablerna. 

Detta är då enbart en förklarande modell för att se hur fördelningen är i urvalet.  

 

Det har också gjorts en multipel regressionsanalys i vilken b-koefficienter, signifikansnivåer 

och justerat R
2
-värde presenteras. Denna analys utgår från en trappstegsmodell innebärandes 

att en oberoende variabel läggs till i modellen var för sig, det blir totalt fem modeller. Syftet 

med detta är att kunna få en överblick av sambandet och se hur detta utvecklas mellan de 

oberoende variablerna gentemot den beroende variabeln. Genom en trappstegsmodell går det 

också att se hur de oberoende variablerna påverkar varandra. B-koefficienterna säger det 

förväntade värdet den beroende variabeln antar har när alla oberoende variabler är noll. B-

koefficienten säger också vilken effekt de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln. Beroende på om b-värdet har ett positivt eller negativt värde bestäms linjens 

lutning därefter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:262). Signifikansnivån är ett test för 

att få fram ett mått på huruvida sambandet är statistiskt signifikant eller inte. Innebärandes att 

det går att se om den oberoende variabeln fångar upp en effekt på den beroende variabeln, i 

detta fall om de variabler som använts för att mäta livsvillkor fångar upp en del av 

förklaringen till psykisk ohälsa. För denna studie återfinns ingen högre signifikans än en 95%-

nivå, innebärandes att i fem fall av hundra så beror sambandet på slumpen (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010:192).  

 

R
2
-värdet ökar naturligt när fler variabler läggs till, även om dessa inte har några 

förklaringsvärden. R
2
-värdet är hur stor andel av den beroende variabeln som kan förklaras 

med hjälp av det linjära sambandet som finns mellan de oberoende och den beroende 

variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:160). I denna studies regressionsmodell 

har det justerade R
2
-värdet använts, detta eftersom det vanliga R

2
 tenderar att naturligt öka för 

varje ny variabel som läggs in i modellen, justerat R
2
-värde kompenserar för detta och anses 

därför vara mer trovärdigt att använda. En ytterligare anledning till detta är att eftersom R
2
 

som utgår från ett mindre stickprov ibland antar för höga värden (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010:161). 
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5. Resultat 
5.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 2. Deskriptiv statistik: Svarsfrekvens och procent över 

samtliga variabler samt typvärde. 

 Kvinnor Män Totalt Typvärde 

Kön  446 (51,7%) 416 (48,3) 862 (100%) Kvinna 

Födelseår 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

 

37 (4,3%) 

32 (3,7%) 

33 (3,8%) 

35 (4,1%) 

40 (4,6%) 

42 (4,9%) 

35 (4,1%) 

39 (4,5%) 

41 (4,8%) 

32 (3,7%) 

39 (3,7%) 

41 (4,8%) 

 

36 (4,2%) 

31 (3,6%) 

42 (4,9%) 

22 (2,6%) 

37 (4,3%) 

23 (2,7%) 

40 (4,6%) 

30 (3,5%) 

29 (3,4%) 

41 (4,8%) 

37 (4,3%) 

48 (5,6%) 

862 (100%) 
73 (8,5%) 

63 (7,3%) 

75 (8,7%) 

57 (6,6%) 

77 (8,9%) 

65 (7,5%) 

75 (8,7%) 

69 (8,0%) 

 70 (8,1%) 

73 (8,5%) 

76 (8,8%) 

89 (10,3%) 

1991 

     

Utbildning  
Ingen  

Folkskola  

motsvarande/ 

Grundskola 

Gymnasium 

Universitets- eller  

högskoleexamen/ 

Forskarutbildning 

 

1 (0,1%) 

62 (7,2%) 

 

 

331 (38,4%) 

52 (6,0%) 

 

 

47 (5,5%) 

 

 

317 (36,8%) 

52 (6,0%) 

862 (100%) 
1 (0,1%) 

109 (12,6%) 

 

 

648 (75,2%) 

104 (12,1%) 

Gymnasium 

     

Egen 

sysselsättning 
Ej Arbetande 

Arbetande  

Studerande  

 
66 (7,7%) 

287 (33,3%) 

93 (10,8%) 

 
81 (9,4%) 

222 (25,8%) 

113 (13,1%) 

862 (100%) 
147 (17,1%) 

509 (59,0%) 

206 (23,9%) 

Arbetande 

     

Bostadsproblem  
Nej  

Ja, lätta 

Ja, svåra 

 

283 (32,8%) 

160 (18,6%) 

3 (0,3%) 

 

217 (25,2%) 

191 (22,2%) 

8 (0,9%) 

862 (100%) 
500 (58,0%) 

351 (40,7%) 

11 (1,3%) 

Nej 

     

Socialt kapital  
Få vänner  

Några vänner  

Många vänner 

 

287 (33,3%) 

150 (17,4%) 

9 (1,0%) 

 

322 (37,4%) 

87 (10,1%) 

7 (0,8%) 

862 (100%) 
609 (70,6%) 

237 (27,5%) 

16 (1,9%) 

Få vänner 
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Psykisk ohälsa 

index 
Nej/lätt 

Mindre svår 

Svår 

 

 

 

419 (48,6%) 

22 (2,6%) 

5 (0,6%) 

 

 

 

355 (41,2%) 

52 (6,0%) 

9 (1,0%) 

862 (100%) 

 
 

774 (89,8%) 

74 (8,6) 

14 (1,6%) 

Nej/lätta 

 

Tabell 2 visar deskriptiv statistik över samtliga variabler. Urvalet för denna studie består av 

862 individer, 446 kvinnor och 416 män, och det mest förekommande födelseåret bland 

respondenterna är 1991. 648 respondenter har angivit att deras utbildningsnivå är gymnasium 

och 509 respondenter har ett arbete. Andelen respondenter som inte upplever några 

bostadsproblem, som även är den mest förekommande frekvensen, är 58,0% och andelen som 

upplever någon form av bostadsproblem, lätta och svåra, utgör tillsammans 42%. Några 

vänner utgör 27,5% av variabeln antal nära vänner/socialt kapital och många vänner är 1,9%. 

Få vänner är således det svarsalternativ med högst svarsfrekvens med andelen 70,6%. 89,8% 

uppger att de inte upplever, eller har lätt psykisk ohälsa och är den mest förekommande 

frekvensen för variabeln psykisk ohälsa. 8,6% uppger att de upplever en lägre grad av psykisk 

ohälsa, definierat som mindre svår. Antalet respondenter som uppgett att de upplever en högre 

grad av psykisk ohälsa är 14 individer och utgör en andel på 1,6%.  

 

Diagram 1. Psykisk ohälsa uppdelat på antalet nära vänner/socialt 

kapital. 

 

Diagram 1 visar fördelningen mellan psykisk ohälsa och den oberoende variabeln antal nära 

vänner/socialt kapital. Det som tydligt framkommer är att de flesta respondenter i det totala 
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urvalet angivit att de har få vänner men även att det är individer med få vänner som upplever 

svårare psykisk ohälsa. Ytterligare något som framkommer ur diagrammet är att respondenter 

som angivit att de har några vänner även angivit att de inte har eller känner lätt psykisk 

ohälsa.   

 

5.2 Bivariat analys  

Tabell 3. Bivariat analys: Psykisk ohälsa index * Kön samt andelar 

av frekvenser 

Psykisk  

Ohälsa 

Index  

 

Män Procent i 

psykisk  

ohälsa index  

(Män) 

Kvinnor Procent i 

psykisk  

ohälsa index 

(Kvinnor)  

Totalt 

Nej/lätt 355 

(83,5%) 

41,2% 419 

(93,9%) 

48,6% 774 

(89,8%) 

Mindre svår 52 

(12,5%) 

6,0% 22 

(4,9%) 

2,6% 74 

(8,6%) 

Svår 9 

(2,2%) 

1,0% 5 

(1,1%) 

0,6% 14 

(1,6%) 

n (totalt) 416 

(100%) 

48,3% 446 

(100%) 

51,7% 862 

(100%) 

 

Tabell 3 visar fördelning mellan psykisk ohälsa index och kön. Resultatet visar att 355 av 416 

män, alltså 83,5% av alla män i urvalet har angivit att de antingen inte känner någon, eller 

känner lätt psykisk ohälsa. Resultatet påvisar även att 41,2% av det totala urvalet som angivit 

att de antingen inte känner någon, eller känner lätt psykisk ohälsa, utgörs av män. 

Sammanlagt utgör män 48,3 % av svarsfrekvensen på psykisk ohälsa medan kvinnor utgör 

51,7 %. 419 av 446 kvinnor, som alltså är 93,9 % av alla kvinnor i urvalet, har angivit att de 

inte känner någon, eller känner en lätt psykisk ohälsa. Det svarsalternativ som har lägst 

frekvens i denna bivariata analys är svår psykisk ohälsa där totalt 14 respondenter, 9 män och 

5 kvinnor som utgör endast 1,6%, angivit att de upplever svår psykisk ohälsa.  

 

5.3 Multipel regressionsanalys 
Tabell 4. Multipel regressionsanalys: psykisk ohälsa index. 

Standardfel inom parantes. 

Variabler Modell 1  Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Kön       
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Kvinna 

 

Referenskategori 

(Man) 

 

-0,097* 

(0,025) 

 

-0,099* 

(0,025) 

-0,094* 

(0,025) 

-0,090* 

(0,025) 

-0,081* 

(0,025) 

Utbildning 

Ingen  

 

 

Folkskola/ 

motsvarande 

Grundskola 

 

Universitets- eller 

högskoleexamen/ 

Forskarutbildning 

 

Referenskategori 

(Gymnasium) 

 
 

 

-0,057 

(0,376) 

 

0,090* 

(0,038) 

 

 

0,016 

(0,039) 

 

 

 

 

 

 

-0,053 

(0,366) 

 

0,090* 

(0,038) 

 

 

0,016 

(0,039) 

 

-0,050 

(0,366) 

 

0,086* 

(0,038) 

 

 

0,013 

(0,039) 

 

-0,077 

(0,365) 

 

0,079* 

(0,038) 

 

 

0,018 

(0,039) 

 

 

Egen  

Sysselsättning 

Ej arbetande  

 

Studerande 

 

Referenskategori 

(Arbetande) 

   

0,091* 

(0,035) 

 

0,012 

(0,031) 

 

0,088* 

(0,035) 

 

0,012 

(0,031) 

 

 

0,085* 

(0,035) 

 

0,015 

(0,031) 

      

Bostadsproblem 

Ja, lätta 

 

 

Ja, svåra 

 

Referenskategori 

(Nej)  

    

0,012 

(0,026) 

 

0,200 

(0,112) 

 

0,011 

(0,026) 

 

0,176 

(0,113) 

 

      

Hur många vänner 

har du? 

Några vänner  

 

Många vänner  

 

Referenskategori 

(Få vänner) 

 

     

 

-0,76* 

(0,028) 

 

0,074 

(0,093) 

 

Intercept  0,168* 

(0,018) 

0,156* 

(0,019) 

 

0,135* 

(0,023) 

0,127* 

(0,026) 

0,143* 

(0,027) 

R
2
 (Justerat) 0,016 0,021 0,026 0,028 0,035 

n 862 862 862 862 862 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

En multivariatanalys har genomförts med samtliga oberoende variabler för att undersöka hur 

sambandet mellan individers livsvillkor och psykisk ohälsa ser ut. Variabeln Kön är en 

kontrollvariabel som inkluderas i analys eftersom det antas finnas en skillnad mellan män och 

kvinnor och hur de upplever sin psykiska ohälsa. Därefter följer steg för steg modeller med 
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relevanta oberoende variabler, dessa är Utbildning, Egen sysselsättning, Bostadsproblem och 

Hur många vänner en individ har, för att undersöka hur dessa enskilt påverkar upplevd 

psykisk ohälsa  

 

I Tabell 4 modell 1 observeras ett negativt signifikant samband mellan kön och psykisk 

ohälsa. Denna variabel förblir signifikant när även oberoende variablerna inkluderas i 

resterande modeller. I denna modell innebär signifikansen en skillnad mellan män och 

kvinnor och upplevd psykisk ohälsa. Konstanten anger i genomsnitt hur stor grad psykisk 

ohälsa en individ upplever om individen är en man, vilket i denna modell är 0,168. En kvinna 

upplever i genomsnitt en lägre grad av psykisk ohälsa, med ett b-värdet på -0,097 jämfört med 

män. För denna modell ligger signifikansen på en 5% - nivå. Andelen justerad förklarad 

varians (justerat R
2
) ligger på 0,016 vilket innebär att kön förklarar 1,6 % av variationen i 

psykisk ohälsa. Detta resultat går emot såväl hypotesen som en del av den tidigare forskning 

som denna studie bygger på. Detta eftersom kvinnorna i detta urval skattar en lägre grad av 

psykisk ohälsa än vad män i urvalet gör. De män som finns med i detta urval skattar i 

genomsnitt sin psykiska ohälsa som svårare än vad kvinnor gör.  

 

I modell 2 inkluderas variabeln Utbildning med gymnasium som referenskategori. Variabeln 

uppvisar endast ett positiv samband mellan individer som anger Folkskola 

motsvarande/Grundskola som sin utbildningsnivå och psykisk ohälsa, med ett b-värde på 

0,090 och är signifikant på en 5% - nivå. Detta innebär att en individ som har Folkskola 

motsvarande/Grundskola som utbildningsnivå upplever eller skattar, i genomsnitt, sin 

psykiska ohälsa som svårare jämfört med en individ som har gymnasium som 

utbildningsnivå. Både Ingen- och Universitets- eller högskoleexamen/Forskarutbildning 

uppvisar ingen signifikans på psykisk ohälsa. En anledning till att ingen utbildning inte blir 

signifikant kan vara på grund av det svaga frekvensantalet för denna variabel, detta eftersom 

det endast var en respondent som angett ingen utbildning som utbildningsnivå. Detta stöder 

hypotesen om att en individ med antingen ingen eller endast grundskola som utbildningsnivå 

har högre grad av psykisk ohälsa än en individ som har gymnasium eller högre som 

utbildningsnivå. Kön förblir signifikant på en 5 % - nivå, efter en konstanthållning för 

utbildningsnivå men b-koefficienten minskar till -0,099. I denna modell anger konstanten i 

genomsnitt hur stor grad psykisk ohälsa en individ upplever om individen är en man och har 

gymnasium som utbildningsnivå, vilket i denna modell är 0,156. Justerat R
2
 har i modell 2 ett 
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värde på 0,021 vilket betyder att kön och utbildningsnivå förklarar cirka 2,1 % av variationen 

i den psykiska ohälsan.  

 

Modell 3 kontrollerar för Arbetssituation, där referenskategorin är arbetande. I denna modell 

kan endast ett positivt samband mellan ej arbetande och psykisk ohälsa utläsas. Detta påvisar 

en signifikans på 5 % - nivå med ett b-värde på 0,091. Det innebär alltså att en individ som 

inte arbetar upplever eller skattar, i genomsnitt, sin psykiska ohälsa som svårare än en individ 

som arbetar. Detta ger stöd för hypotesen om att individer som inte arbetar upplever högre 

grad av psykisk ohälsa än individer som arbetar. Studerande uppvisar ingen signifikans vilket 

inte ger stöd för samma hypotes. Kön blir fortfarande signifikant på en 5% - nivå efter en 

konstanthållning för kön, utbildning och arbetssituation och i denna modell ökar b-värdet till -

0,094. Variabeln Folkskola motsvarande/Grundskola uppvisas vara oföränderlig, fortfarande 

positiv och signifikant på en 5% - nivå. Ingen- och Universitets- eller 

högskoleexamen/Forskarutbildning uppvisar även här ingen signifikans. För ingen utbildning 

har b-värdet ökat till -0,053 och för Universitets- eller högskoleexamen/Forskarutbildning 

förblir b-värdet oföränderlig från föregående modell. Konstanten för denna modell är 0,135 

och anger hur stor grad psykisk ohälsa, i genomsnitt, en individ upplever om individen är en 

man, har gymnasium som utbildningsnivå och arbetar. Justerat R
2
 har ett värde på 0,026 och 

anger alltså att 2,6 % av variansen för psykisk ohälsa kan förklaras av kön, utbildningsnivå 

samt egen sysselsättning.  

 

Variabeln Bostadsproblem inkluderas i modell 4 med referenskategorin nej, alltså inga 

bostadsproblem. Resultatet för denna modell visar att ingen form av bostadsproblem blir 

signifikant och därmed kan inga konkreta slutsatser dras för denna variabel. Detta medför att 

inget stöd för hypotesen om att individer som bor i områden med bostadsproblem upplever 

högre grad av psykisk ohälsa än individer som bor i områden där inga bostadsproblem 

återfinns. Kön, Folkskola motsvarande/Grundskola och Ej arbetande fortsätter vara 

signifikanta även i denna modell när det konstanthålls för kön, utbildning, egen sysselsättning 

och bostadsproblem.  

 

I den sista modellen, 5, redogörs hur sambandet påverkas av att samtliga oberoende variabler 

inkluderas. Här kontrolleras det även för den sista oberoende variabeln vilket är Hur många 

vänner har du? med få vänner som referenskategori. Resultatet för denna variabel visar ett 

negativt samband mellan några vänner och psykisk ohälsa med ett b-värde på -0,76 och är 
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signifikant på en 5 % - nivå. Innebärandes att den psykiska ohälsan minskar ju fler vänner en 

individ har och alltså att en individ som har många vänner upplever, i genomsnitt, en mindre 

grad av psykisk ohälsa eller ingen alls. Kön, Folkskola motsvarande/Grundskola och Ej 

arbetande fortsätter vara signifikanta även i denna modell när det konstanthålls för kön, 

utbildning, egen sysselsättning, bostadsproblem samt antal vänner. I denna sista modellen kan 

det konstateras att inga större förändringar sker på övriga variablers b-värde. De har som 

helhet uppvisat relativt små förändringar när ytterligare kontrollvariabler inkluderats. 

Konstanten för modell 5 är 0,143 och är den grad en individ som är man, som har gymnasium 

som utbildningsnivå, som arbetar, inte har några bostadsproblem och har få 

vänner.  Variationen i psykisk ohälsa förklaras 3,5 % då R
2
 ligger på 0,035. Detta innebär att 

när det tas hänsyn till alla studiens oberoende variabler kan den beroende variabeln förklaras 

med 3,5 % bättre än om endast det predicerade medelvärdet var känt för analysen.  

 

6. Diskussion 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka livsvillkor och psykisk ohälsa med 

frågeställningen Vilka livsvillkor har ett samband med psykisk ohälsa? Det gick att finna vissa 

livsvillkor som hade ett samband med psykisk ohälsa. Dessa var personer som inte arbetar, 

personer som har endast grundskola som utbildningsnivå samt personer med några vänner. De 

personer som befinner sig i urvalet är både män och kvinnor, födda år 1991–1980 och var 

alltså under studien 18/19–30 år. Tidigare forskning pekar bland annat på att det finns ett 

samband mellan psykisk ohälsa och stress, men även att individer som har försvaga 

möjligheter i samhället upplever en högre grad av psykisk ohälsa.  

 

Ett av studiens främsta resultat är att individer med endast grundskola som utbildningsnivå 

upplever en högre grad av psykisk ohälsa. Detta jämfört med individer som har högre 

utbildning i form av gymnasium eller högskola. I detta fall bekräftas hypotesen om att 

personer med lägre utbildningsnivå innehar en svårare grad av psykisk ohälsa. Detta bekräftar 

också den tidigare forskning som påvisar att individer med sämre livsvillkor, i form av lägre 

utbildning, innehar en högre grad av psykisk ohälsa. Det går att koppla samman med 

kapitalteorin, personer som anses ha en låg utbildningsnivå har därmed svårare att ha ett 
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värdefullt socialt kapital. De kan också inneha svårigheter att förvärva ett för individen bra 

avlönat arbete och får därför ett sämre kapital. Det kapitalet i detta fall är livsvillkor och 

möjligheter i livet, vilket i enlighet med hypotesen, skulle generera en svårare psykisk ohälsa. 

Ur ett intersektionellt perspektiv så skulle detta innebära att individer med specifika 

kategorier har försämrade livsvillkor. De som uppger att de har sämre psykisk hälsa skulle då 

kunna vara individer som i kontexter tillskrivs kategorier som anses sämre och normbrytande. 

Till exempel en person som inte förhåller sig till heteronormen eller vithetsnormen och därför 

stöter på problem i form av försvagade möjligheter i livet och kan därför inneha svårigheter 

att utbilda sig vilket kan generera att de skattar sin psykisk ohälsa som svårare (Lykke, 2003). 

 

Män i detta urval upplever högre grad av psykisk ohälsa än kvinnorna i detta urval. Detta går 

emot den hypotes som tidigare formulerats om att kvinnor är de som kommer skatta sin 

psykiska ohälsa som svårare än män. Det går också emot den tidigare forskning som 

presenterats där unga kvinnor är de personer som upplever mest psykisk ohälsa, om en 

jämförelse görs mellan könen. Om kapitalteorin skulle appliceras på kön så skulle det kunna 

innebära att män i detta urval innehar ett sämre socialt kapital, innebärandes att de inte har ett 

socialt nätverk som kan ge dom bättre resurser och möjligheter i livet. Det skulle då också 

innebära att männen har ett sämre ekonomiskt kapital, vilket innebär att de inte har 

ekonomiska förutsättningar att införskaffa sig resurser samt att de inte heller har ett gott 

utbildningskapital jämfört med kvinnor. Vilket kan generera en svårare skattad psykisk 

ohälsa. Ur ett intersektionellt perspektiv så skulle det även i detta fall innebära att dessa 

personer kan inneha kategoriseringar som försvårar deras livsmöjligheter, vilka inte undersöks 

i denna studie. Dessa skulle precis som med sambandet som återfanns mellan utbildningsnivå 

och psykisk ohälsa vara män som till exempel inte följer vithetsnormen, eller heteronormen. I 

dessa samband kan det intersektionella perspektivet och kapitalteorin samverka. Där män som 

har försvårande kategorier har svårare att införskaffa sig kapital och resurser som ger de 

möjligheter att nå de mål de vill i samhället. Det skulle också innebära att de kategorier som 

kan generera försvaga livschanser enligt det intersektionella perspektivet leder till svårigheter 

att införskaffa utbildning, avlönat arbete och vänner, enligt kapitalteorin, vilket kan leda till 

svårare skattad psykisk ohälsa.  

Ytterligare ett samband som återfanns i studien var att personer utan arbete upplever högre 

grad av psykisk ohälsa än de som arbetar. Personerna utan arbete är antingen arbetslösa, 

ålderspensionärer, förtidspensionärer, föräldralediga eller innehar sjuk/aktivitetsersättning. 

Här bekräftas den hypotes som studien grundar sig, men det bekräftar också den tidigare 
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forskning om att personer som arbetar skattar sitt psykiska välbefinnande som bättre än de 

som inte arbetar. Även detta är applicerbart på de teorier som valt att tillämpas på studien där 

personer som inte arbetar kan tänkas inneha svårigheter att införskaffa ett ekonomiskt kapital i 

form av ekonomiska resurser. Det skulle också kunna innebära att personer utanför arbetet 

inte har samma möjligheter att införskaffa sig ett socialt kapital i form av arbetskollegor, 

vilket kan tänkas göra att de skattar en svårare grad av psykisk ohälsa. Individer som står utan 

arbete kan även tänkas göra det på grund av deras kategorier de tillskrivs av samhället, i 

enlighet med det intersektionella perspektivet. Det kan vara individer som inte är 

kvalificerade för olika arbeten på grund av deras negativt betonade kategorier eller deras 

bristande utbildningskapital, vilket försvårar deras möjligheter till anställning. En möjlig 

förklaring utan belägg skulle även kunna vara individer som stått utanför arbetsmarknaden en 

längre tid vilket försvårar anställningsmöjligheter som i sin tur påverkar psykisk ohälsa.  

 

Personer med få vänner (0–7 stycken) skattar sin psykiska ohälsa som svårare än personer 

med några vänner (8–15,17 eller 20 stycken) och många vänner (fler än 23). Detta bekräftar 

den hypotes som framförts om att dessa personer skulle skatta sin psykiska ohälsa som 

svårare. Detta kan förklaras genom de två teorier som använts i denna studie, där en förklaring 

av det intersektionella perspektivet skulle var att individer har kategoriseringar som gör det 

svårare för personen att införskaffa sig vänner och därmed ett socialt kapital, ett bristande 

socialt nätverk skulle enligt studiens hypotes leda till svårare psykisk ohälsa. En annan möjlig 

aspekt, utan belägg, utifrån det intersektionella perspektivet är att personer tenderar att ha 

likasinnade i sitt sociala nätverk. Alltså kan det tänkas innebära att individer som tillskrivs 

negativa kategorier kan ha svårare att finna andra individer i samma kategori. Enligt det 

sociala kapitalet skulle en möjlig förklaring vara att denna person har ett litet socialt kapital, 

vilket inte kan omvandlas till ekonomiskt eller utbildningskapital vilket genererar svaga 

resurser och därför försämrade livsvillkor.  

 

Bostadsproblem är de enda livsvillkoret som inte visade någon signifikans. Detta kan bero på 

att studien inte berör bostadsproblem i så stor utsträckning att vi kan uttala oss om huruvida 

dessa individer upplever psykisk ohälsa. Det kan även vara så att frågorna som besvarats inte 

är tilltänkta att användas att undersöka problem med bostad i det avseende som denna studie 

valt att göra. Eftersom detta inte blev signifikant så är det inte möjligt att diskutera huruvida 

det råder ett samband mellan bostadsproblem som livsvillkor och psykisk ohälsa.  
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Sammanfattningsvis, för att besvara forskningsfrågan, så finns ett samband mellan psykisk 

ohälsa och antal vänner/socialt kapital, utbildningsnivå och egen sysselsättning vilka i denna 

studie är mått på livsvillkor. De livsvillkor som har ett samband med psykisk ohälsa är 

personer som inte arbetar, personer med få vänner samt personer med enbart 

grundskoleutbildning. De samband som återfunnits går i enlighet med de hypoteser som 

presenterats, men även den tidigare forskningen, förutom sambandet mellan kön och psykiskt 

ohälsa. Förklaringar till dessa samband går att återfinna i såväl intersektionalitet som i 

kapitalteorin. De personer som anger hög grad av psykisk ohälsa skulle kunna innebära 

individer som har ett mindre socialt kapital, dåligt utbildning-och ekonomiskt kapital och 

ingår i något av samhällets sämre kategorier. Dessa försvagade livsvillkor leder till minskade 

handlingsmöjligheter vilket kan tänkas generera en högre skattat psykisk ohälsa.  

 

6.2 Begränsningar 

En begränsning som studien har är att den utgår från levnadsnivåundersökningen, vilket är en 

undersökning som i huvudsak inte syftar till att undersöka den psykiska hälsan. Detta innebär 

att frågorna inte har ett fokus på individens hälsa, vilket kan ge en felaktig rapportering. Det 

är möjligt att ett material som främst är utformat för att undersöka psykiskt välmående hade 

gett ett annat resultat. Ett sådant material skulle troligtvis ha fler frågor om individens 

upplevda psykiska välmående, detta skulle minska felrapporteringen eftersom olika grader 

och former av ohälsa troligtvis skulle fångas upp av fler frågor. Frågorna om den psykiska 

hälsan kan även vara mätfel, detta eftersom det är individens egna skattade hälsa som 

efterfrågas och är därför i allra högsta grad subjektiv. Det kan innebära att den 

kategoriseringen som gjorts hos indexvariabeln, psykisk ohälsa, är felaktig om individer över 

eller underrapporterat sin psykiska hälsa (Bryman, 2011:86). När psykisk ohälsa mäts finns 

det en risk för att de som deltar i undersökningen ger socialt önskvärda svar, att personen 

försöker framställa sig själv på bästa sätt. Detta kan leda till oärlighet i svaren, detta skulle då 

kunna vara att personer rapporterar att de inte upplever psykisk ohälsa, delvis för att de vill 

framställa sig på ett bra sätt, men också då det kan vara så att de förnekar detta för sig själva 

(Bryman, 2011, s. 174). 

 

Ytterligare en begränsning studien har är att den tittar på 862 personer, eftersom urvalet är så 

pass litet så är det svårt att uttala sig om vilka samband som finns mellan psykisk ohälsa och 
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livsvillkor. Att urvalet är så pass litet innebär också att den externa validiteten kan kritiseras, 

huruvida studien kan generaliseras till hela populationen eller inte (Thurén, 2007:26–27).  

 

Studien syftade till att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med psykisk ohälsa 

bland personer födda 1980–1991 (18/19–30 år gamla år 2010). Detta skulle innebära att det 

finns andra utomstående faktorer som kan påverka psykisk ohälsa som inte tagits med i denna 

undersökning. Till exempel visar tidigare forskning på att ensamstående föräldrar har högre 

grad av psykisk ohälsa, relevanta variabler som uteslutits ur denna studie är huruvida 

personen bor ensam eller i samboskap, om personen har barn eller inte och liknande. Detta 

gjordes eftersom det inte ansågs beröra de livsvillkor som ville undersökas, men det kan inte 

uteslutas att dessa variabler ändå har en påverkan på psykisk hälsa och därmed är variabler 

som kan förklara skillnader i den beroende variabeln.  

 

En kritik mot variabeln antal nära vänner/socialt kapital är att respondenten själv angivit hur 

många antal nära vänner personen har. Vissa individer som angivit att de har många antal nära 

vänner kan även ha räknat med sina ytliga bekanta. Även denna fråga mäts utifrån en 

subjektiv skattning innebärandes att det kan ge en felaktig bild av huruvida personen i fråga 

har ett stort socialt kapital eller inte. I studien syftar socialt kapital till Bourdieus kapitalteori, 

innebärandes att studien inte vet vilka resurser individen har att hämta från dessa vänner. 

Detta gör det därför svårt att uttala sig om huruvida det sociala nätverket individen har är av 

vikt för individens livsvillkor och därmed psykiska hälsa. Eftersom teorin utgår från att det 

sociala kapitalet ska innebära andra vinningar för individen i form av kontakter och liknande.  

 

Denna studie har antagit psykisk ohälsa som beroende variabel, vilken påverkas av individers 

livsvillkor. Det är dock möjligt att sambandet går i en annan riktning, där psykisk ohälsa 

påverkar individers livsvillkor, till exempel där individer som upplever svår psykisk ohälsa 

inte kan arbeta, inte går i skolan och att de inte har många vänner då den psykiska ohälsan 

påverkar deras möjligheter och chanser i livet. Detta är en kritik mot studien och dess 

validitet.  

 

Studien innehar låga R
2
-värden i regressionsmodellerna, vilket ger en osäkerhet i 

prediktionerna. Något som hade kunnat höja R
2
-värdet är att ta in fler relevanta variabler, men 

det bör också göras med försiktighet då värdet automatiskt ökar när variabler läggs in oavsett 
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om de har en relevans i studien. Därför beslutades att behålla de variablerna som det var och 

acceptera ett lågt R
2
 men istället använda justerat R

2
.  

 

Hemarbetande har under egen sysselsättning (arbetssituation) kodats tillsammans med 

arbetande detta kan kritiseras då de tillhör två olika kategorier. Hemarbetande hade kunnat 

kategoriserats som ej arbetande. Individerna som angett sig vara hemarbetande hade därför 

kunnat uppge sig vara arbetslösa eller föräldralediga men valde trots detta att uppge sig som 

hemarbetande. Vilket i denna studie antogs innebära att de känner att de fyller en funktion i 

form av ett arbete, trots att detta görs i hemmet.  

 

6.3 Avslutande kommentarer 

Då studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010 så diskuteras dikotomin 

kvinna och man. Detta innebär att det finns risk för att studien bidrar till att reproducera 

föreställningen om två kön där gruppen man ses som en homogen grupp likaså för gruppen 

kvinnor. Då tidigare forskning hittat könsskillnader så valdes det ändå att göra denna 

uppdelning även om den kan anses problematisk.  

 

Det finns mycket tidigare forskning om den psykiska ohälsan som återfinns hos unga 

personer, främst ungdomar. Fortsatta studier kan vara intressanta för att undersöka hur 

sambandet mellan livsvillkor och psykisk ohälsa ser ut hos personer över 40 men även 

pensionärer. Ytterligare forskning som skulle kunna vara ett komplement till denna studie är 

om andra faktorer kan påverka psykisk hälsa, däribland civilstånd, barn och familjerelationer.  

 

Den största bristen denna studien har är att det inte går att uttala sig om kausalitet, om det 

föreligger ett orsakssamband mellan individens livsvillkor och psykisk ohälsa eftersom det 

finns stor möjlighet att sambandet går i motsatt riktning. En komplettering för att fastställa 

detta samband skulle kunna vara att göra en longitudinell studie för att se hur detta förändras 

över tid och därför fastställa hur orsakssambandet ser ut.  
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