
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

PSYKISK OHÄLSA, ETT VÄXANDE 
PROBLEM BLAND UNGA 
En kvantitativ studie om ungdomars psykiska hälsa i Västmanland 

SANDRA REHN 

Folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsoprogrammet 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
FHA032 
 
 

Handledare: Peter Larm 
Examinator: Fabrizia Giannotta 
 
Seminariedatum: 2017-04-19 
Betygsdatum: 2017-05-10 
 

 



SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa är ett globalt ökande folkhälsoproblem bland den unga befolkningen och i 
synnerhet bland flickor. Det har blivit allt vanligare att barn och unga söker vård för besvär 
som huvudvärk, magont, oro och ångest, men även för allvarligare former av psykisk ohälsa 
som depression har ökat. Detta belyser ett behov av insatser som ämnar främja barn och 
ungas psykiska hälsa. Stress har synliggjorts som en orsak till den ökade psykiska ohälsan. 
Således är syftet med denna studie att undersöka förekomst, könsskillnader samt potentiella 
samband mellan stress och psykisk ohälsa, i form av psykosomatiska besvär och depressiva 
symptom, bland ungdomar i Västmanlands län. Sekundärdata från enkätundersökningen Liv 
och Hälsa Ung 2012 användes och studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Känsla av 
sammanhang (KASAM) och krav-kontroll-stödmodellen användes som två teoretiska verktyg 
för att förstå sambandet mellan stress och psykisk ohälsa. Resultatet visar att psykosomatiska 
besvär, depressiva symptom och stress är vanligt förekommande bland ungdomar i 
Västmanland, med överrepresentation bland flickor. Det finns också signifikanta samband 
mellan att ofta vara stressad och ökade psykosomatiska besvär respektive depressiva 
symptom. En slutsats som kan dras är att stress och psykisk ohälsa är ett utbrett problem 
bland ungdomar i Västmanland och i synnerhet bland flickor. 

Nyckelord: Depressiva symptom, folkhälsa, psykosomatiska besvär, stress, ungdomar



 

ABSTRACT 

Mental illness is a worldwide growing public health problem among the young population 
and particularly among girls. It has become increasingly common for children and young 
people seeking care for health problems such as headaches, stomach pain, worry and anxiety, 
but also more serious forms of mental illness such as depression have increased. This 
highlights the need for interventions that intend to promote children's and young people's 
mental health. Stress, mainly school-related, has been highlighted as a cause for the increase 
in mental illness. Thus, the purpose of this study was to investigate the prevalence, gender 
differences and the potential relation between stress and mental illness, in the form of 
psychosomatic problems and depressive symptoms, among adolescents in Västmanland. 
Secondary data from the Survey of Adolescent Life in Västmanland 2012 was used and the 
study was performed using a quantitative approach. Sense of coherence (SOC) and demand-
control-support model was used as two theoretical tools to understand the relation between 
stress and mental illness. The results show that psychosomatic problems, depressive 
symptoms and stress are common among adolescents in Västmanland, where girls are 
overrepresented in all respects. The results also show significant relations between often 
being stressed and increased psychosomatic problems and depressive symptoms. One 
conclusion that can be drawn is that stress and mental illness is a widespread problem among 
young people in Västmanland and especially among girls. 

Keywords: Adolescents, depressive symptoms, psychosomatic problems, public health, stress
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1 INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem globalt sett och Sverige är inget undantag. 
Den psykiska ohälsan har ökat främst bland barn och unga och framförallt bland flickor. 
Orsakerna till den ökade psykisk ohälsan är ett omdiskuterat ämne. Tidigare forskning har 
föreslagit stress som en orsaksfaktor och då främst skolrelaterad stress. Höga krav på att 
prestera i skolan är en stressfaktor som kan ge upphov till både psykosomatiska besvär och 
depressiva symptom bland barn och unga, vilket skapar både psykiskt- och fysiskt lidande. 
Då psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem väcktes mitt personliga intresse att studera 
ämnet. Eftersom den främsta ökningen har skett bland barn och unga fokuserades mitt 
intresse på denna målgrupp. Genom att studera förekomsten av psykisk ohälsa bland barn 
och unga samt dess relation till stress, kan relevant kunskap erhållas om hur hälsofrämjande- 
och sjukdomsförebyggande insatser bör utformas för denna målgrupp. 
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2 BAKGRUND 

Under det senaste årtiondet har psykisk ohälsa i befolkningsundersökningar legat relativt 
stabilt bland den vuxna befolkningen i Sverige. Däremot har andelen med psykisk ohälsa 
ökat bland ungdomar och då främst bland flickor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Ökningen 
av psykisk ohälsa bland tonårsflickor har även observerats internationellt i en rad länder 
(Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh, 2014). I en litteraturöversikt undersöktes, mellan åren 
1990-2010, trender i psykisk ohälsa bland ungdomar i åldrarna 15-24 år. Länder som 
inkluderades och jämfördes var Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna. Det 
land som visade på störst ökning av psykisk ohälsa var Sverige (Bremberg, 2015). Vid en 
undersökning bland ungdomar i åldern 15-16 år i Sverige noterades en ökning av 
psykosomatiska hälsobesvär mellan 1988-2005 (Hagquist, 2009). För det nationella 
folkhälsoarbetet har betydelsen av psykisk ohälsa bland unga lyfts fram i det tredje 
målområdet för det övergripande nationella folkhälsomålet. Målområdet syftar till att säkra 
trygga uppväxtförhållanden då det har en betydande inverkan på barn och ungas hälsa. 
Målområdet belyser psykisk ohälsa som ett ökande problem bland barn och unga, vilket har 
lett till en prioritering av problemet. Ytterligare belyses skolan som den arena där barn och 
unga löper störst risk för att utveckla ohälsa. Därför är det av vikt att arbeta både 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i skolan för att främja en god psykisk och fysisk 
hälsa bland barn och unga (Prop. 2007/08:110). En god psykisk hälsa främjar välbefinnande, 
stärker självförtroendet och förmågan att hantera olika påfrestningar i livet (Barn- och 
ungdomspsykiatrin [BUP], 2015). Således är det av vikt inom folkhälsovetenskapen att 
studera psykisk hälsa bland ungdomar. 

2.1 Psykisk ohälsa 
Enligt Bremberg och Dalman (2015) kan psykisk ohälsa förklaras som ett samlingsbegrepp 
för psykiska besvär av både lindrig och allvarlig karaktär. Psykisk ohälsa av mindre allvarlig 
form kan vara besvär som nedstämdhet, oro och ångest. Statens folkhälsoinstitut (2011) 
tillägger att bristande välbefinnande och psykosomatiska symptom som sömnproblem, 
magont och huvudvärk är ytterligare exempel på psykisk ohälsa av mindre allvarlig form. 
Bremberg och Dalman (2015) förklarar att psykiska besvär kan vara en följd av normala 
reaktioner till olika händelser i livet. Psykisk ohälsa av mer allvarlig karaktär benämns ofta 
som sjukdomstillstånd som kräver psykiatrisk diagnos, som exempelvis depression 
(Bremberg & Dalman, 2015). Psykisk ohälsa av både lindrig och allvarlig form är ett ökande 
problem bland den unga befolkningen. Det har uppmärksammats att allt fler ungdomar 
söker vård för psykiska besvär. Oro, ångest, sömnproblem, huvudvärk och magont är vanliga 
besvär som ungdomar söker hjälp för, men även allvarligare former som depression och 
självmordstankar har ökat (BUP, 2015). Denna studie kommer att fokusera på 
psykosomatiska symptom som mindre allvarliga besvär samt depressiva symptom som mer 
allvarlig psykisk ohälsa. 
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2.1.1 Psykosomatiska besvär 

Folkhälsomyndigheten (2014) förklarar att psykosomatiska besvär kan yttra sig i form av 
huvudvärk, magont, sömnproblem, värk i olika delar av kroppen samt att känna sig nervös, 
orolig och irriterad. Besvären kan uppstå när en individ upplever psykisk påfrestning i form 
av exempelvis stress, vilket kan orsaka spänningar i kroppen som i sin tur framkallar 
upplevelser av smärta. I en svensk studie av Berntsson och Gustafsson (2000) undersöktes 
determinanter för psykosomatiska besvär bland elever i åldrarna sju till tolv år. Resultatet 
visade att två av de främsta determinanterna för psykosomatiska besvär var elevernas 
psykiska hälsa och relationen med klasskamraterna. För de eleverna med ångest, depression 
och rastlöshet var psykosomatiska besvär vanligt förekommande. Huvudvärk och magont var 
de vanligaste psykosomatiska symptomen bland eleverna och stress visades vara en 
orsaksfaktor för dessa besvär. Elever som upplevde skoltrivsel och socialt stöd från sina 
klasskamrater var mindre stressade och uppvisade färre psykosomatiska besvär. 

2.1.2 Depressiva symptom 

Enligt World Health Organization [WHO] (2017) är depression en psykisk sjukdom med en 
omfattande utbredning globalt sett. Depression kännetecknas av symptom som nedstämdhet, 
minskad glädje, sämre självförtroende, irritation, minskad energi, trötthet, 
koncentrationssvårigheter, sömnproblem, minskad aptit, skuldkänslor, ångest och 
självmordstankar (WHO, 2017). ICD-10 (The International Classification of Diseases) och 
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Maunal of Mental Disorders) är de två vanligaste 
klassifikationssystemen för att klassificera och diagnostisera depression (Andersson, 2016). 
ICD-10 skapades av WHO och godkändes för användning år 1990 men har sedan dess 
reviderats ett flertal gånger. Inom hälso- och sjukvården används ICD-10 för att 
diagnostisera och klassificera olika sjukdomar (WHO, 2016). Inom psykiatrin finns även 
DSM-5 som är ett klassifikationssystem vilken används för att diagnostisera och klassificera 
psykiska sjukdomar. DSM-5 skapades av American Psychiatric Association (APA) och är den 
femte versionen som publicerades år 2013 (APA, 2013). Diagnostiserad depression är, bland 
barn och unga, inte lika vanligt förekommande som lindriga psykiska besvär (Ottová-Jordan 
et al., 2015), men är fortfarande ett globalt hälsoproblem som kräver uppmärksamhet (Patel, 
Flisher, Hetrick & McGorry, 2007). Barn och unga spenderar en stor del av sin tid i skolan 
och det finns ett flertal faktorer i skolmiljön som kan orsaka depressiva symptom. Exempel 
på faktorer är lågt socialt stöd från lärare, att bli utsatt för mobbning och stress i form av 
höga krav på skolprestation (Dahlqvist, Landstedt & Gillander Gådin, 2012). Ökad stress har 
föreslagits som en orsak till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige 
(Bremberg, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014). Således valde denna studie att undersöka 
huruvida stress kan relatera till psykosomatiska besvär och depressiva symptom bland 
ungdomar. 
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2.2 Stress 
Stress kan ses som en psykisk påfrestning som orsakas av olika händelser i livet. Stress 
orsakar en fysisk reaktion i kroppen där hjärnbalken signalerar till en del i hjärnan, som 
heter hypotalamus, att kroppen är i fara. Detta aktiverar utsöndring av stresshormoner som 
adrenalin och kortisol vilka förbereder kroppen för kamp eller flykt. Reaktionen är 
livsnödvändig när människan är exponerad för hotfulla situationer som kräver självförsvar 
eller flykt. Dock kan det även vara direkt skadligt för människan när stress orsakas av 
vardagliga problem och blir långvarig. Det kan då orsaka både hälsobesvär och sjukdomar 
som bland annat hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och psykisk ohälsa (Levi, 2001). Enligt 
Statens offentliga utredning [SOU] (2006:77) kan stress definieras utifrån tre olika 
perspektiv vilka är det medicinska-, psykologiska- och vardagliga perspektivet. Den 
medicinska definitionen på stress har ett patogent perspektiv där fokus ligger på kroppsliga 
hälsobesvär som orsakas av stress, exempelvis högt blodtryck. Lazarus och Folkman (1984) 
har definierat stress ur ett psykologiskt perspektiv som förklarar att stress uppstår när 
individen upplever att påfrestningar från omgivningen blir för stora för denne att hantera, 
vilket i sin tur kan leda till känslor av obehag och oro. SOU (2006:77) talar även om en 
vardaglig definition på stress som känslor av belastning, oro, sömnsvårigheter och att inte 
hinna med det som eftersträvas. Här innefattas även att stress kan framkalla psykosomatiska 
besvär som exempelvis huvudvärk och magont (SOU, 2006:77). 

Skolan är en arena där barn och unga spenderar en stor del av sin tid samt var de löper störst 
risk att utveckla ohälsa (Prop. 2007/08:110). Stress är ett ökande problem bland barn och 
unga (Skolverket, 2015). Bland denna målgrupp är hemläxor, prov, höga krav från sig själv, 
föräldrarna och lärare samt för kort återhämtning mellan lektioner vanliga orsaker till stress 
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). När elever ombads definiera vad stress är framkom 
att ljudliga och röriga skolmiljöer, tidsbrist samt höga krav framkallade stress (Skolverket, 
2010). I en svensk studie med 1027 respondenter i åldrarna 16-18 år, undersöktes upplevd 
stress och psykisk hälsa. Stress mättes utifrån kategorierna ”krav och press”, ”högt tempo” 
och ”sömnproblem”. Resultatet synliggjorde tydliga könsskillnader där flickor upplevde 
betydligt mer stress i samtliga kategorier jämfört med pojkar. Flickor uppgav att höga krav 
från skolan orsakade mest stress, medan pojkar upplevde att kraven hemifrån var mer 
stressande (Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). 
Även i en svensk studie av Schraml, Perski, Grossi och Simonsson-Sarnecki (2011) kunde 
tydliga könsskillnader urskiljas vid en undersökning av stress bland 304st respondenter i 16-
års ålder. Resultatet visade att flickor var betydligt mer stressade, upplevde högre krav och 
hade mer sömnproblem än pojkar. 

2.2.1 Stress och psykosomatiska besvär 

I en svensk studie av Hjern, Alvfen och Östberg (2007), vilken inkluderade 2588 
respondenter i åldrarna 10-18 år, undersöktes hur stress förhåller sig till psykosomatiska 
besvär. Stress mättes med variabler som ”höga krav”, ”tidsbrist”, ”mobbning” och ”ojämlik 
behandling av lärare”. Stress-variablerna visade på ett samband med psykosomatiska besvär 
som huvudvärk, magont och att känna sig nervös, ledsen samt irriterad. I en norsk studie av 
Murberg och Bru (2004) studerades relationen mellan stress och psykosomatiska besvär 
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bland 531 respondenter i åldrarna 13-16 år. De psykosomatiska besvär som mättes var 
huvudvärk, magont, att känna sig spänd, migrän samt värk i rygg, nacke och axlar. Stress 
mättes i fyra olika kategorier och dessa var ”konflikter med föräldrar och/eller lärare”, ”press 
från skoluppgifter”, ”oro gällande sin skolprestation” och ”problem med vännerna i skolan”. 
Resultatet visade att varje stress-kategori hade ett samband med psykosomatiska besvär. De 
stress-kategorier som hade starkast samband med psykosomatiska besvär var ”press från 
skoluppgifter” och ”oro gällande sin skolprestation”. Resultatet synliggjorde framträdande 
könsskillnader där flickor uppvisade betydligt fler psykosomatiska besvär jämfört med pojkar 
(Murberg et al., 2004). En intressant aspekt med denna studie är att den genomfördes innan 
år 2004, vilket var innan ökningen av psykisk ohälsa i Sverige tog fart. Således är det av 
intresse att undersöka om detta samband fortfarande är relevant. 

2.2.2 Stress och depressiva symptom 

I en norsk studie av Moksnes, Løhre, Lillefjell, Byrne och Haugan (2016) undersöktes 
relationen mellan stress och depressiva symptom bland 1239 ungdomar i åldrarna 13-18 år. 
Stress mättes i form av högra krav på skolprestation. Depressiva symptom som mättes var 
bland annat nedstämdhet, ledsamhet, minskad glädje, sämre självförtroende och 
sömnsvårigheter. Resultatet visade att de ungdomar som var stressade över sin 
skolprestation uppvisade fler depressiva symptom. Wiklund et al. (2012) undersökte upplevd 
stress och psykisk ohälsa i form av depression bland elever i åldrarna 16-18 år i norra Sverige. 
Stress visades ha ett samband med ökad ångest och depression, vilket förekom bland båda 
könen men främst bland flickor. I en norsk studie av Moksnes, Bradley Eilertsen och 
Lazarewicz (2016) undersöktes relationen mellan stress och depressiva symptom bland 1239 
ungdomar i åldrarna 13-18 år. Resultatet visade ett signifikant samband mellan stress och 
depressiva symptom. Framträdande könsskillnader kunde urskiljas där flickor var betydligt 
mer stressade och uppvisade fler depressiva symptom jämfört med pojkar. Stress som 
orsakades av skolprestation och skolnärvaro hade ett tydligt samband med depressiva 
symptom bland båda könen. Det som orsakade flest depressiva symptom bland flickor var 
stress från hemförhållanden, medan det för pojkar var stress från grupptryck. Exempel på 
depressiva symptom var att känna sig nedstämd, ledsen, minskat intresse för att göra saker, 
sämre självförtroende och att känna sig misslyckad (Moksnes et al., 2016). I Sverige har 
studier om sambandet mellan stress och depressiva symptom utförts i norra Sverige. Således 
finns det ett behov att undersöka om sambandet även förekommer i andra delar av Sverige. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Känsla av sammanhang (KASAM) och krav-kontroll-stödmodellen är två 
folkhälsovetenskapliga teorier som skulle kunna förklara kopplingen mellan stress och 
psykisk ohälsa. KASAM kan ses som en förmåga att hantera psykisk påfrestning i form av 
stress (Antonovsky, 2005). Då stress är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa 
(Bremberg, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014), skulle KASAM kunna ses som en 
skyddsfaktor för individens psykisk hälsa. Krav-kontroll-stödmodellen illustrerar hur obalans 
mellan dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd kan leda till ökad stress som påverkar 
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individens psykiska hälsa (Karasek & Theorell, 1990). I denna studie kommer KASAM och 
krav-kontroll-stödmodellen att användas som två teoretiska verktyg för att förstå sambandet 
mellan stress och psykisk ohälsa. 

2.3.1 Känsla av sammanhang 

KASAM är ett begrepp som bygger på ett salutogent perspektiv med ett fokus på vad det är 
som gör att människor förblir friska, trots olika påfrestningar som de stöter på i sin vardag. 
Ett starkt KASAM genererar bättre förutsättningar att möta dessa påfrestningar genom att se 
dem ur ett begripligt, hanterbart och meningsfullt perspektiv. Begriplighet handlar om 
individens förståelse för varför saker blir som det blir. Tydlighet och struktur i vardagen samt 
en tro på den egna förmågan stärker begripligheten och förmågan att möta olika 
påfrestningar. Hanterbarhet handlar om vilka resurser individen upplever att den har till 
förfogande för att hantera de påfrestningar som uppstår i livet. Meningsfullhet kan ses som 
en motivationskomponent och har en stark koppling till individens känslomässiga 
engagemang till varför något ska göras eller varför individen ska utstå vissa påfrestningar. En 
stark känsla av meningsfullhet utmärks av att individen möter olika utmaningar med glädje, 
motivation och engagemang, istället för att se dem som påfrestande (Antonovsky, 2005). 
Tidigare studier visar att KASAM har en främjande effekt på ungdomars psykiska hälsa i 
form av psykosomatiska besvär och depressiva symptom (Simonsson, Nilsson, Leppert & 
Diwan, 2008; Luutonen, Sohlman, Salokangas, Lehtinen & Dowrick, 2011). 

2.3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen är en stressmodell som illustrerar hur psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer relaterar till individens hälsa. Modellen synliggör hur relationen mellan 
dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd i individers arbetssituation kan leda till 
stressrelaterad hälsa respektive ohälsa. Att ställas inför höga krav på arbetsplatsen behöver 
nödvändigtvis inte leda till ohälsa. När höga krav balanseras med hög kontroll och högt 
socialt stöd kan det vara både stimulerande för individen och ha en positiv inverkan på 
individens hälsa. När det råder obalans mellan dimensionerna kan det leda till negativa 
hälsoutfall. Obalans uppstår när höga krav kombineras med låg kontroll och lågt socialt stöd, 
vilket orsakar psykisk påfrestning. Dimensionen krav innefattar exempelvis tidspress och 
produktionskrav. Arbetsrelaterade krav har en direkt påverkan på individens psykiska 
arbetsbelastning. Dimensionen kontroll handlar om individens kompetens och 
handlingsutrymme i arbetet. När individen erhåller makt att bestämma över sina 
arbetsuppgifter och ges möjlighet att ta olika beslut, ökar förmågan att hantera de krav som 
ställs i arbetet. Dimensionen socialt stöd ökar toleransen mot arbetsrelaterad stress. Socialt 
stöd kan erhållas från både chefer och kollegor i form av exempelvis vägledning och 
återkoppling i sina arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). Tidigare studier som har 
använt krav-kontroll-stödmodellen för att undersöka kopplingen mellan stress och psykisk 
ohälsa bland ungdomar i skolmiljön, synliggjorde att stress kan orsaka psykisk ohälsa i form 
av psykosomatiska besvär. En balans mellan krav, egenkontroll och socialt stöd från lärare 
och skolkamrater visades motverka stress, vilket främjade deras psykiska hälsa (Modin, 
Östberg, Toivanen & Sundell, 2011; Sonmark & Modin, 2017). 
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2.4 Problemformulering 
Psykisk ohälsa är ett ökande problem bland barn och unga. Tidigare forskning indikerar att 
stress kan orsaka både psykosomatiska besvär och depressiva symptom hos målgruppen, 
men också att det finns betydande könsskillnader gällande stress och psykisk ohälsa, där 
flickor generellt sett mår sämre. Dock finns det ett begränsat antal studier, framförallt i en 
svensk kontext som undersökt hur stress, psykosomatiska besvär och depressiva symptom är 
relaterade till varandra bland unga och hur dessa kan variera gällande kön. Således har 
denna studie som avsikt att undersöka huruvida det föreligger könsskillnader gällande stress 
och psykisk ohälsa, i form av psykosomatiska besvär och depressiva symptom, bland 
ungdomar samt potentiella samband mellan stress och psykisk ohälsa. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka förekomst, könsskillnader samt potentiella samband 
mellan stress och psykisk ohälsa, i form av psykosomatiska besvär och depressiva symptom, 
bland ungdomar i Västmanlands län. 

1. Vilken är förekomsten av psykisk ohälsa bland ungdomar i Västmanlands län? 

2. Vilken är förekomsten av stress bland ungdomar i Västmanlands län?  

3. Finns det könsskillnader gällande stress, psykosomatiska besvär och depressiva 
symptom? 

4. Finns det något samband mellan stress och psykisk ohälsa? 

Denna studie omfattar tre aspekter av psykosomatiska besvär: huvudvärk, magont och 
nervositet samt tre aspekter av depressiva symptom: nedstämdhet/ledsamhet, minskat 
intresse och glädje i tillvaron samt sämre självförtroende. 

4 METOD 

Två vanligt förekommande forskningsmetoder inom folkhälsovetenskapliga studier är 
kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa forskningsmetoden förenas ofta med ett 
positivistiskt förhållningssätt. Metoden kännetecknas av att insamla mätbar data och 
tillämpa statistiska analysmetoder för att finna förklaringar till problem. Forskaren har en 
objektiv roll och vanligen ett deduktivt synsätt vilket innebär att utifrån en teori formulera 
hypoteser som sedan beprövas empiriskt. Metoden lämpar sig bra för att undersöka 
förekomst, skillnader och samband. Den kvalitativa forskningsmetoden förenas ofta med ett 
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hermeneutiskt förhållningssätt. Metoden kännetecknas av data som formuleras i ord för att 
söka djupare förståelse för problem. Forskaren har en subjektiv roll och vanligen ett 
induktivt synsätt vilket innebär att data insamlas genom empiriska undersökningar som 
sedan formuleras i begrepp och teorier (Bryman, 2011). Då syftet med denna studie var att 
undersöka förekomst, könsskillnader och potentiella samband tillämpades en kvantitativ 
forskningsansats med sekundärdata från enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2012. 

4.1 Genomförandet av Liv och Hälsa Ung 2012 
Liv och Hälsa Ung är en enkätundersökning som genomförs i Västmanland, med syftet att 
kartlägga ungas levnadsvanor, levnadsförhållanden och hälsa. Startåret för Liv och Hälsa 
Ung var år 1995 och har sedan dess genomförts regelbundet. Liv och Hälsa Ung 2012 
inkluderade samtliga elever i årskurs sju (13-14år) och nio (15-16 år) i grundskolan samt år 
två (17-18 år) på gymnasiet i Västmanlands län. Landstinget Västmanland och Centrum för 
klinisk forskning ansvarade gemensamt för enkätundersökningen. Landstinget Västmanland 
informerade samtliga skolor som inkluderades i studien, både skriftligt och muntligt, om 
undersökningens syfte, plan för genomförande och att deltagandet var frivilligt och anonymt. 
Lärare och skolsköterskor instruerades i hur enkäten skulle fyllas i, för att sedan kunna 
ansvara för genomförandet av enkäten i skolan. Undersökningen genomfördes under skoltid 
och eleverna informerades under enkättillfället om att deltagandet var både anonymt, 
frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville. De elever som inte 
närvarade under dagen som enkäten genomfördes erbjöds ett nytt tillfälle under 
nästkommande närvarande dag (Hellström, 2015). 

4.2 Studiedesign 
Den studiedesign som tillämpades i Liv och Hälsa Ung 2012 var en tvärsnittsdesign 
(Hellström, 2015). En tvärsnittsstudie är användbar för att studera förekomst av exempelvis 
sjukdomar, levnadsvanor och hälsobesvär. Vid tvärsnittsstudier insamlas data vid ett och 
samma tillfälle och en vanlig datainsamlingsmetod är enkäter. Studiedesignen möjliggör att 
undersöka skillnader och samband mellan flera olika variabler. Dock är den inte lämplig när 
avsikten är att studera orsakssamband, vilket kan förklaras som ett samband mellan två 
faktorer där den ena faktorn orsakar den andra. För att fastställa orsakssamband krävs bland 
annat en undersökning av tidsföljden mellan exponering av en faktor och dess effekt. Vid en 
tvärsnittsstudie samlas data in vid ett och samma tillfälle, vilket genererar en ögonblicksbild 
snarare än tidsföljd. Studiedesignen inkluderar ofta ett stort antal respondenter vilket ger en 
bredare variation (Merrill, 2013). Nedan presenteras studiepopulationen i Liv och Hälsa Ung 
2012. 
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4.3 Population och urval 
En population avser det totala antalet individer i en specifik grupp som forskare gör sitt urval 
ifrån. Urvalet (studiepopulationen) utgör det totala antalet individer som inkluderas i en 
studie (Andersson, 2016). Liv och Hälsa Ung 2012 är en enkätundersökning med en 
studiepopulation av samtliga elever i årskurs sju och nio i grundskolan samt år två på 
gymnasiet i Västmanlands län (Hellström, 2015). Således är det en totalundersökning då hela 
populationen har inkluderats i studien (Patel & Davidson, 2011). Efter noga etiska 
överväganden valde denna studie att utesluta samtliga elever i årskurs sju (13-14 år). Valet 
grundas på att vårdnadshavares samtycke är ett krav för studier på individer under 15 år (SFS 
2003:460). Detta medförde att denna studies urval bestod av samtliga elever i åldrarna 15-
18år som gick i årskurs nio på grundskolan samt år två på gymnasiet år 2012 och var således 
en totalundersökning. Till en början omfattade urvalet totalt 6296 elever, som efter bortfall 
resulterade i 4440 elever som besvarat enkäten, varav 2254 var flickor och 2186 var pojkar 
(Hellström, 2015). 

4.4 Bortfall och avgränsning 

4.4.1 Bortfall 

I enkätundersökningar talas om två typer av bortfall vilka är externt respektive internt 
bortfall. Externt bortfall motsvarar de individer som väljer att avstå från att delta. Internt 
bortfall motsvarar de individer med ofullständiga enkätsvar (Bryman, 2011). Det var 
sammanlagt 6296 elever i årskurs nio i grundskolan och år två på gymnasiet som erbjöds 
delta i Liv och Hälsa Ung 2012. Det uppkom ett administrativt bortfall om 625 elever vars 
rektorer valde att avstå från att delta i undersökningen. Detta resulterade i totalt 5671 elever 
som räknades med att fylla i enkäten vid datainsamlingstillfället. Här uppstod ett externt 
bortfall om totalt 1117 elever som valde att inte delta på grund av att de inte var närvarande 
vid tillfället eller valde att avstå. Då återstod ett antal om sammanlagt 4554 elever som valde 
att delta i undersökningen. Ett internt bortfall om 114 elever uppstod som speglar antalet 
enkäter med ofullständiga svar. Andelen som fullföljde enkäten uppgick till ett antal om 
totalt 4440 elever, varav 2254 var flickor och 2186 var pojkar (Hellström, 2015).  

4.4.2 Avgränsning 

I denna studie valdes specifika frågor ut ur Liv och Hälsa Ung 2012 enkäten som ansågs 
kunna besvara studiens frågeställningar. Totalt valdes åtta frågor ut där den första 
efterfrågade kön, den andra frågan behandlade stress, de tre följande frågorna behandlade 
psykosomatiska besvär och de tre sista frågorna behandlade depressiva symptom (Bilaga A). 
I Liv och Hälsa Ung 2012 mäts psykosomatiska besvär genom ett frågebatteri som omfattar 
nio frågor. Denna studie avgränsade till att välja ut tre frågor som mäter psykosomatiska 
besvär i form av huvudvärk, magont och nervositet. Depressiva symptom mäts även det 
genom ett frågebatteri som omfattar 16 frågor. Även här valdes tre frågor som mäter 
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depressiva symptom i form av nedstämdhet/ledsamhet, minskat intresse och glädje i 
tillvaron samt sämre självförtroende. Det interna bortfallet för respektive enkätfråga som 
innefattas i denna studie redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Skildrar det interna bortfallet för samtliga enkätfrågor. 
Enkätfråga   Bortfall Antal respondenter 

1  0 4440 
2  53 4387 
3  48 4392 
4  67 4373 
5  53 4387 
6  84 4356 
7  92 4348 
8  95 4345 

4.5 Variabler 

Denna studie inkluderade två typer av variabler vilka var oberoende respektive beroende 
variabler. Den oberoende variabeln har egenskapen att kunna påverka ett utfall, där utfallet 
är den beroende variabeln (Andersson, 2016). I denna studie var oberoende variabler kön och 
stress medan beroende variabler var psykisk ohälsa i form av psykosomatiska besvär och 
depressiva symptom. För denna studie valdes åtta enkätfrågor ur Liv och Hälsa Ung 2012 
vilka antas kunna besvara studiens frågeställningar (Bilaga A). För att mäta kön användes en 
fråga som avsåg respondenternas kön med svarsalternativen ”Kille” och ”Tjej”. För att mäta 
stress samt psykosomatiska besvär användes enkätfrågor som valdes att dikotomiseras vilket 
redovisas i Tabell 2. Dikotomisering innebär att en variabels svarsalternativ delas in i två 
kategorier (Ejlertsson, 2012). Enkätfrågorna dikotomiserades för att underlätta 
redovisningen av hur vanligt förekommande stress och psykosomatiska besvär är. 
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Tabell 2. Dikotomisering av variabler 
Fråga 2: Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Stress) 
Aldrig     

} Sällan stressad 
  

Sällan 
   Ibland       

Ofta 
  } Ofta stressad  Alltid 
   Fråga 3: Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Huvudvärk) 

Aldrig     

} Sällan huvudvärk 
  

Sällan 
   Ibland       

Ofta 
  } Ofta huvudvärk  Alltid 
   Fråga 4: Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Ont i magen) 

Aldrig     } Sällan ont i magen 
  

Sällan 
   Ibland       

Ofta 
  } Ofta ont i magen  Alltid 
   Fråga 5: Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Nervös) 

Aldrig     } Sällan nervös 
  

Sällan 
   Ibland       

Ofta 
  } Ofta nervös  Alltid       

 

För att mäta depressiva symptom vilka var nedstämdhet/ledsamhet, minskat intresse och 
glädje i tillvaron samt sämre självförtroende, användes frågor som avsåg respondenternas 
upplevelser av föreliggande symptom under de senaste två veckorna, med svarsalternativen 
”Ja” och ”Nej” (Bilaga A). Inför analysen omkodades svarsalternativen i enkätfrågorna som 
mätte depressiva symptom. Den ursprungliga kodningen var 1 ”Ja” och 2 ”Nej” vilka 
omkodades till 1 ”Nej” och 2 ”Ja”. Omkodningen genomfördes för att variabelvärdena skulle 
följa samma struktur som för psykosomatiska besvär samt för att underlätta tolkningen av 
sambanden. 

Samtliga variabler som inkluderades i denna studie var ursprungligen av kategorisk karaktär 
och befann sig således på nominal- eller ordinalskala. Ejlertsson (2012) förklarar att 
kategoriska variabler kännetecknas av att dess svarsalternativ inte mäts i numeriska värden 
utan delas in i kategorier och mäts alltid enligt nominal- eller ordinalskala. Variabler som 
mäts enligt nominalskala har grupperade svarsalternativ där ingen grupp kan värderas till 
bättre eller sämre, vilket innebär att det inte kan ske någon rangordning av värdena. 
Variabler som mäts enligt ordinalskala har grupperade svarsalternativ där grupperna kan 
rangordnas. Dock säger denna skala inget om avståndet mellan svarsalternativen (Ejlertsson, 
2012). 
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4.6 Statistiska analyser 
Denna studie genomförde samtliga analyser i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 
version 22. För att besvara den första frågeställningen, förekomsten av psykisk ohälsa, 
beräknades prevalensen som presenteras i frekvenstabeller. Frekvenstabeller är ett 
illustrativt sätt att redovisa hur olika variabler är fördelade (Ejlertsson, 2012). Prevalensen av 
respektive form av psykosomatiska besvär och depressiva symptom presenteras i antal (n) 
och procent (%). För att besvara den andra frågeställningen, förekomsten av stress, 
beräknades prevalensen som också synliggörs i en frekvenstabell för antal (n) och procent 
(%). För att besvara den tredje frågeställningen, potentiella könsskillnader gällande stress 
och psykisk ohälsa, genomfördes chi2-tester. Enligt Ejlertsson (2012) kan chi2-test användas 
för att undersöka huruvida det föreligger några skillnader mellan två eller fler grupper 
gällande kategoriska variabler samt för att förklara om skillnaden är statistiskt signifikant. 
Med statistiskt signifikant menas att skillnaden inte har uppkommit av slumpen. För att 
undersöka detta anges en signifikansnivå (p-värde) som inte får överskrida fem procent. Om 
p-värdet överskrider fem procent finns en risk att skillnaden kan ha uppkommit av slumpen 
och kan därför inte accepteras som statistiskt signifikant (Ejlertsson, 2012). Då avsikten var 
att analysera eventuella könsskillnader för kategoriska variabler ansågs chi2-test vara 
lämpligt att använda. 

För att besvara den fjärde frågeställningen, potentiella samband mellan stress och 
psykosomatiska besvär respektive depressiva symptom, användes analysmetoden binär 
logistisk regression. Enligt Ejlertsson (2012) kan en binär logistisk regression användas när 
den beroende variabeln är dikotom. Analysen undersöker huruvida det föreligger något 
samband mellan beroende- och oberoende variabler genom att generera oddskvoter (OR). 
Oddskvoten beskriver hur två variabler förhåller sig till varandra. Värdet på oddskvoten 
synliggör huruvida det finns en ökad sannolikhet för utfall (exempelvis sjukdom) bland 
exponerade eller oexponerade grupper genom att jämföra dessa. För att undersöka om 
sambandet är statistiskt signifikant anges ett konfidensintervall (CI), vanligen om 95 procent. 
När CI = 95 procent innebär det en 95 procent säkerhet att resultatet inte beror på slumpen, 
vilket skildrar ett p-värde om 0.05. För att sambandet ska accepteras som statistiskt 
signifikant får värdet OR=1 inte befinna sig inom det angivna konfidensintervallet 
(Ejlertsson, 2012). Denna analysmetod var lämplig att använda då beroende variablerna var 
dikotomiserade, det vill säga samtliga psykosomatiska besvär och depressiva symptom. 
Genom att använda en binär logistisk regressionsanalys beräknades sambanden mellan 
stress och respektive psykosomatiskt besvär och depressivt symptom. Således beräknades sex 
separata oddskvoter. 

4.7 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa att en kvantitativ studie håller god kvalitet finns ett antal kriterier att ta 
hänsyn till, vilka särskilt viktiga är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet 
handlar om hur väl ett mått mäter det som studien avser att mäta. Det finns ett antal vanliga 
tillvägagångssätt för att granska validiteten vilka är ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv 
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validitet, begreppsvaliditet samt konvergent validitet. Ytvaliditet kan förklaras som ett sätt att 
undersöka huruvida ett mått motsvarar innebörden i begreppet som avses mätas. 
Ytvaliditeten kan säkerställas genom att rådfråga sakkunniga personer huruvida de anser att 
måttet speglar det specifika begreppet. Samtidig validitet handlar om hur väl ett mått mäter 
ett kriterium som kan relateras till begreppet ifråga. Prediktiv validitet handlar om hur väl ett 
mått förutsäger ett framtida kriterium som kan relateras till måttet. Begreppsvaliditet 
handlar om hur väl ett mått överensstämmer med närliggande teoretiska begrepp. 
Konvergent validitet handlar om att jämföra två mätinstrument som avser mäta samma 
begrepp för att se hur väl dessa överensstämmer med varandra (Bryman, 2011). Frågorna 
som mäter psykosomatiska besvär och stress bör uppfylla en god ytvaliditet då frågorna 
framtagits av en expertgrupp inom Centrum för klinisk forskning. För att mäta depressiva 
symptom användes Depression Self-Rating Scale (DSRS), vilket är ett validerat 
självrapporterat mätinstrument för att diagnostisera depression (Svanborg & Ekselius, 
2003). Således kan validiteten för frågebatterierna som mäter psykosomatiska besvär 
respektive depressiva symptom accepteras som god. I denna studie valdes dock att avgränsa 
till att välja ut tre frågor ur respektive frågebatteri, vilket medförde att validiteten 
påverkades. Validiteten för de utvalda frågorna har inte testats och således går det inte att 
säga något om huruvida validiteten är god eller ej. 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om mätningarnas pålitlighet och utgör således en 
väsentlig del avseende studiens kvalitet. Det finns tre vanliga sätt för att värdera reliabiliteten 
vilka är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måtten 
ska vara stabila över tid, således ska mätningarna vara följdriktiga även vid eventuell 
upprepning. Intern reliabilitet innebär att de frågor som används överensstämmer med 
begreppen som avses undersökas, vilket gör dem följdriktiga oavsett vem som besvarar 
frågorna. Den interna reliabiliteten kan mätas med hjälp av Cronbach’s alfa-test som 
genererar en koefficient med ett värde mellan ett och noll. Värdet ett antyder perfekt intern 
reliabilitet medan värdet noll indikerar att det inte föreligger någon intern reliabilitet. När 
testet genererar ett värde om 0,8 brukar den interna reliabiliteten accepteras som god. Dock 
finns det forskare som godtar ett något lägre värde än 0,8. Interbedömarreliabilitet innebär 
att ett mått bedöms likvärdigt av två eller fler personer och därmed påverkas inte 
bedömningen beroende på vem som värderar måttet (Bryman, 2011). Vad avser reliabiliteten 
i Liv och Hälsa Ung 2012 har den interna reliabiliteten för frågorna som mäter 
psykosomatiska besvär, stress och depressiva symptom testats tidigare genom Cronbach’s 
Alfa. För frågorna som mäter psykosomatiska besvär var Cronbach’s Alfa till 0,75. För 
frågorna som mäter depressiva symptom var Cronbach’s Alfa till 0,84 (Hellström, Nilsson, 
Leppert & Åslund, 2015). Således kan den interna reliabiliteten för dessa frågor bedömas som 
god. Eftersom denna studie valde att avgränsa till att välja ut tre frågor ur respektive 
frågebatteri går det inte att säga något om huruvida den interna reliabiliteten är god eller ej. 
Detta då Cronbach’s Alfa endast har testats för frågebatterierna i sin helhet och inte för de 
enskilda utvalda frågorna.  

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat även kan gälla för en annan 
population. Aspekter som urvalsstorlek och studiens bortfall påverkar möjligheten till att 
generalisera ett resultat (Bryman, 2011). Vad gäller Liv och Hälsa Ung 2012 inkluderades 
samtliga elever i årskurs sju och nio i grundskolan samt år två på gymnasiet i Västmanland, 
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vilket beskriver en totalundersökning när hela populationen studerats (Patel  & Davidson, 
2011). Denna studie som har utförts på en totalpopulation, med ett relativt stort urval om 
totalt 4440 respondenter och en relativt hög svarsfrekvens tyder på att det finns goda 
chanser att resultatet är generaliserbart. Dock påverkar både det externa- och interna 
bortfallet möjligheterna till att generalisera resultatet. I denna studie uppkom ett externt 
bortfall på totalt 29,5 procent (n=1856), vilket indikerar antalet ungdomar som valt att inte 
delta. Således är det inte möjligt att uppskatta i vilken utsträckning det hade påverkat 
resultatet ifall dessa individer hade ingått i studien, vilket påverkar generaliserbarheten 
negativt. Det interna bortfallet i denna studie uppgick till totalt 2,6 procent (n=114), vilket 
indikerar ett relativt litet bortfall och anses därför inte ha någon betydande påverkan på 
generaliserbarheten. 

4.8 Etiskt perspektiv 
Vid forskning som involverar människor är det av vikt att ta hänsyn till olika etiska aspekter 
för att säkerställa att ingen deltagare kommer till skada. Det finns fyra forskningsetiska 
principer som stiftades i Helsingforsdeklarationen år 1964. Deklarationen har uppdaterats 
vid ett flertal tillfällen, där senaste uppdateringen genomfördes år 2013. De fyra principerna 
som tas hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, vilka har en skyddande funktion för studiens deltagare. Att deltagarna 
informeras om syftet med studien samt att genomförandet och deltagandet sker frivilligt 
säkerställs genom informationskravet. Samtyckeskravet innebär att varje deltagare själv 
bestämmer över sin medverkan i studien och att de när som helst under studien kan välja att 
avbryta sitt deltagande. Studier som inkluderar deltagare som är under 15 år kräver 
vårdnadshavares samtycke. Konfidentialitetskravet handlar om regler för hanteringen av 
insamlad data och att den ska hanteras med största konfidentialitet. All information om 
studiens deltagare ska förvaltas på ett säkert sätt så att ingen oberättigad kan få tillgång till 
informationen. Nyttjandekravet säkerställer att all information om deltagarna endast nyttjas 
för studiens ändamål (World Medical Association, 2013). 

Enligt Hellström (2015) informerades samtliga inkluderade skolor om syftet och 
genomförandet av Liv och Hälsa Ung 2012. Informationen erhölls både skriftligt och 
muntligt av Landstinget Västmanland. Vidare informerades skolorna att deltagandet i 
studien var både frivilligt och anonymt. Datainsamlingen ägde rum under en skoldag där 
samtliga elever informerades både skriftligt och muntligt att deltagandet var frivilligt, 
anonymt samt att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville. När eleverna hade fyllt i 
sina enkäter samlades de i ett kuvert som förseglades direkt på plats och skickades till 
Centrum för klinisk forskning (Hellström, 2015). I enlighet med att skolorna samt eleverna 
informerades om syftet med studien, dess genomförande och att deltagandet var frivilligt 
anses informationskravet ha tagits hänsyn till. Då eleverna informerades om att deltagandet 
var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville, anses en ifylld enkät 
motsvara samtycke till att delta. Deltagandet var anonymt och ifyllda enkäter förseglades i ett 
kuvert direkt på plats, vilket anses visa på hänsyn till konfidentialitetskravet. Enligt C. 
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Hellström (personlig kommunikation, 15 mars 2017) får data från Liv och Hälsa Ung 2012 
nyttjas till andra forskningsändamål, vilket anses motsvara att nyttjandekravet uppfyllts. 

4.8.1 Etik i denna studie 

Denna studie grundades på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2012, vilket resulterade i 
att det etiska perspektivet blev något förändrat. I denna studien fanns ingen möjlighet att 
personligen underrätta deltagarna om syftet, genomförandet eller deras rättigheter, vilket 
medförde att varken informationskravet eller samtyckeskravet kunde påverkas. Då 
respondenterna fyllde i enkäten anonymt erhölls inga personuppgifter vid behandling och 
analys av data. Således kunde ingen identifiering av deltagarna ske i denna studie vilket 
stärker konfidentialitetskravet. Vidare presenteras resultatet från denna studie endast på 
gruppnivå vilket medför att enskilda deltagare i denna studie inte går att identifiera och 
således stärks konfidentialiteten ytterligare. Nyttjandekravet uppfylldes då analyserna som 
genomfördes i denna studie endast berörde studiens frågeställningar. 

5 RESULTAT 

Nedan redogörs resultatet som presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Förekomst av psykisk ohälsa bland ungdomar 
Förekomsten av psykosomatiska besvär bland ungdomar i Västmanland redovisas i Tabell 3. 
Över en femtedel (22,1%) rapporterade att de ofta haft besvär av huvudvärk de senaste tre 
månaderna. Sexton procent uppgav att de ofta haft ont i magen de senaste tre månaderna 
medan nästan var femte elev (18,5%) rapporterade att de ofta har upplevt nervositet de 
senaste tre månaderna. 

Tabell 3. Förekomst av psykosomatiska besvär bland ungdomar 

Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande 
besvär?  

Huvudvärk (n=4392) n (%) 
	    Sällan huvudvärk 3423 (77,9) 

 Ofta huvudvärk 969 (22,1) 
 Ont i magen (n=4373) 

	    Sällan ont i magen 3659 (83,7) 
 Ofta ont i magen 714 (16,3) 
 Nervös (n=4387)  

	    Sällan nervös 3576 (81,5) 
 Ofta nervös 811 (18,5) 
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Förekomsten av depressiva symptom bland ungdomar i Västmanland redovisas i Tabell 4. 
Ungefär var fjärde elev rapporterade att de hade upplevt nedstämdhet/ledsamhet (26,4%), 
minskat intresse/glädje i tillvaron (27,9%) samt sämre självförtroende (23%) under de 
senaste två veckorna. 

Tabell 4. Förekomst av depressiva symptom bland ungdomar 
Upplevda depressiva symptom under de senaste två veckorna. 

Nedstämd/ledsen/tom (n=4356) n (%) 
Nej 

 
3205 (73,6) 

Ja 
 

1151 (26,4) 
Minskat intresse/glädje i tillvaron (n=4348) 

 Nej 
 

3137 (72,1) 
Ja 

 
1211 (27,9) 

Sämre självförtroende (n=4345) 
 Nej 

 
3346 (77) 

Ja 
 

999 (23) 
 

5.2 Förekomst av stress bland ungdomar 
Förekomsten av stress bland ungdomar i Västmanland redovisas i Tabell 5. Mer än var tredje 
elev (35,9%) rapporterade att de ofta hade varit stressade de senaste tre månaderna. 

Tabell 5. Förekomst av stress bland ungdomar (n=4387) 

Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft 
följande besvär?  

Stress n (%) 
	    

Sällan stressad 2812 (64,1) 
 Ofta stressad 1575 (35,9) 
  

5.3 Könsskillnader gällande stress och psykisk ohälsa 
Könsskillnader gällande samtliga psykosomatiska besvär, depressiva symptom och stress 
redovisas i Tabell 6. Resultatet synliggör signifikanta könsskillnader beträffande stress och 
samtliga psykosomatiska besvär respektive depressiva symptom, där flickor är 
överrepresenterade i samtliga avseenden. Det är mer än dubbelt så vanligt bland flickor att 
ofta ha varit stressad under de tre senaste månaderna jämfört med pojkar. Avseende 
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psykosomatiska besvär är det bland flickor nästan tre gånger så vanligt att ofta ha upplevt 
besvär av huvudvärk, nästan fyra gånger så vanligt att ofta haft ont i magen samt dubbelt så 
vanligt att ofta upplevt besvär av nervositet under de tre senaste månaderna, jämfört med 
pojkar. Vad gäller depressiva symptom är det ungefär dubbelt så vanligt att flickor hade 
upplevt nedstämdhet/ledsamhet samt sämre självförtroende under de senaste två veckorna, 
vid en jämförelse med pojkar. 

Tabell 6. Redogör för könsskillnader gällande stress och psykisk ohälsa bland flickor och pojkar i Västmanland  
  Flickor Pojkar chi2-värde p-värde 	   	   	    n (%) n (%) 

	   	   	  Stress 
	   	   	   	   	   	   	  Sällan stressad 1093 (49,0) 1719 (79,8) 

	   	   	   	  Ofta stressad 1139 (51,0) 436 (20,2) 451,93 <0,001 
	   	   	  Psykosomatiska besvär     	   	   	  Sällan huvudvärk 1516 (67,9) 1907 (88,3) 

 	   	   	  Ofta huvudvärk 716 (32,1) 253 (11,7) 264,781 <0,001 
	   	   	  Sällan ont i magen 1667 (74,9) 1992 (92,8) 

 	   	   	  Ofta ont i magen 560 (25,1) 154 (7,2) 258,318 <0,001 
	   	   	  Sällan nervös 1684 (75,3) 1892 (87,9) 

 	   	   	  Ofta nervös 551 (24,7) 260 (12,1) 114,985 <0,001 
	   	   	  Depressiva symptom     	   	   	  Har inte upplevt nedstämdhet/ledsamhet 1434 (64,7) 1771 (82,8) 

 	   	   	  Har upplevt nedstämdhet/ledsamhet 784 (35,3) 367 (17,2) 185,105 <0,001 
	   	   	  Har inte upplevt minskat intresse/glädje i tillvaron 1475 (66,6) 1662 (78,0) 

 	   	   	  Har upplevt minskat intresse/glädje i tillvaron 741 (33,4) 470 (22,0) 70,196 <0,001 
	   	   	  Har inte upplevt sämre självförtroende 1544 (69,6) 1802 (84,7) 

 	   	   	  Har upplevt sämre självförtroende 674 (30,4) 325 (15,3) 139,972 <0,001 
	   	   	   

5.4 Samband mellan stress och psykisk ohälsa 
Oddskvoter som mäter sambanden mellan stress och psykisk ohälsa redovisas i Tabell 7. 
Resultatet visar att det finns signifikanta samband mellan att ofta vara stressad och samtliga 
psykosomatiska besvär och depressiva symptom. Vad gäller sambanden mellan stress och 
psykosomatiska besvär, visar resultatet att de som uppgav att de ofta var stressade hade cirka 
fem gånger högre sannolikhet att ha besvär av huvudvärk (OR = 4,947, CI = 4,248-5,761) och 
magont (OR = 5,401, CI = 4,537-6,429) samt cirka nio gånger högre sannolikhet att ha besvär 
av nervositet (OR = 8,883), CI = 7,432-10,618). Vad gäller sambanden mellan stress och 
depressiva symptom visar resultatet att de som uppgav att de ofta var stressade hade cirka 
fyra gånger högre sannolikhet att ha symptom av nedstämdhet/ledsamhet (OR = 4,379, CI = 
3,797-5,050), minskat intresse/glädje i tillvaron (OR = 3,600, CI = 3,133-4,136) och sämre 
självförtroende (OR = 3,881, CI = 3,348-4,500).  
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Tabell 7. Samband mellan stress och psykisk ohälsa redovisat i 
oddskvoter (OR) med 95% konfidensintervall beräknat med bivariata 
logistiska regressionsanalyser. 

      Ofta stressad 
    OR CI 95% 

Psykosomatiska besvär   
Ofta huvudvärk 4,947 4,248-5,761 
Ofta ont i magen 5,401 4,537-6,429 
Ofta nervös 8,883 7,432-10,618 
Depressiva symptom   
Har upplevt nedstämdhet/ledsamhet/tomhet 4,379 3,797-5,050 
Har upplevt minskat intresse/glädje i tillvaron 3,600 3,133-4,136 
Har upplevt sämre självförtroende 3,881 3,348-4,500 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras föreliggande studies metodval. 

6.1.1 Valet av metod och studiedesign 

Då fokus var att undersöka förekomst och eventuella könsskillnader gällande stress, 
psykosomatiska besvär och depressiva bland ungdomar i Västmanland samt att lyfta 
potentiella samband mellan stress och psykisk ohälsa, ansågs en kvantitativ ansats vara 
lämpligast. Detta eftersom kvantitativ metod lämpar sig bäst för att undersöka förekomst, 
skillnader och samband vilket framför krav på mätbar data i numerisk eller kategorisk form. 
Om intentionen hade varit att söka en djupare förståelse för respondenternas upplevelser av 
stress och psykisk ohälsa hade en kvalitativ ansats varit mer lämplig att använda (Bryman, 
2011). 

Studiedesignen som tillämpades i Liv och Hälsa Ung 2012 var en tvärsnittsdesign (Hellström, 
2015). En tvärsnittsdesign tillämpas med fördel när avsikten är att undersöka förekomst, 
skillnader och samband i en given studiepopulation (Merrill, 2013). En nackdel med 
tvärsnittsdesign är att det inte är möjligt att studera kausala samband eftersom detta bland 
annat kräver en fastställning av tidsföljden mellan exponering och utfall. Således var det ej 
möjligt att fastställa huruvida stress kan ha en kausal effekt på psykosomatiska besvär och 
depressiva symptom. För att studera huruvida stress kan ha en kausal påverkan på psykisk 
ohälsa hade en randomiserad kontrollerad studie (experimentell studie) varit ett lämpligt val 
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då den har en hög förmåga att fastställa kausala samband (Merrill, 2013). Dock var en 
randomiserad kontrollerad studie inte möjlig att genomföra då den är för tidskrävande. 

6.1.2 Population och urval samt bortfall 

Styrkor med att använda sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2012 var då det tillhandahöll 
en omfattande studiepopulation, omfattande samtliga elever i årskurs nio på grundskolan 
samt år två på gymnasiet och ett slutgiltigt urval på 4440 elever. Eftersom Liv och Hälsa Ung 
2012 är en totalundersökning av populationen är representativiteten hög, det vill säga att 
urvalet i hög grad speglar populationen (Bryman, 2011). Något som kan påverka 
representativiteten är det externa bortfallet vilket motsvarar de individer som väljer att avstå 
från att delta (Bryman, 2011). I denna studie uppkom ett externt bortfall på totalt 29,5 
procent (n=1856), vilket kan ses som en nackdel eftersom information om de personer som 
inte varit närvarande under det aktuella datainsamlingstillfället eller de som inte ville delta 
saknas. Således är det inte möjligt att uppskatta i vilken utsträckning det hade påverkat 
resultatet ifall dessa individer hade ingått i studien. Ytterligare något som bör lyftas är att 
eftersom frågorna i denna studie handlade om psykisk ohälsa, vilket kan uppfattas som ett 
känsligt ämne, finns en risk att personer med psykisk ohälsa inte har deltagit då de i högre 
utsträckning kan vara frånvarande från skolan vilket också kan ses som en svaghet. 
Ytterligare något som påverkar representativiteten är det interna bortfallet, vilket innebär 
antalet respondenter som lämnat in enkäter med ofullständiga svar (Bryman, 2011). I denna 
studie utgjordes det interna bortfallet av totalt 114 elever vilket motsvarade ett minimalt 
bortfall i förhållande till den totala studiepopulationen. Således bör det interna bortfallet inte 
påverkat representativiteten i någon större utsträckning. 

6.1.3 Databearbetning och valda analysmetoder 

Denna studie använde deskriptiv statistik för att analysera och redogöra för prevalensen av 
stress, psykosomatiska besvär och depressiva symptom bland ungdomar i Västmanlands län. 
Den deskriptiva statistiken presenterades i form av andelar och procent vilket genererade en 
utförlig bild av förekomsten och möjliggjorde att besvara både den första och den andra 
frågeställningen i studien. Chi2-test användes för att analysera potentiella könsskillnader 
gällande stress och psykisk ohälsa, vilket möjliggjorde att besvara studiens tredje 
frågeställning. Ett chi2-test förutsätter att variablerna som analyseras är kategoriska 
(Ejlertsson, 2012), vilket stämde väl överens med variablerna i denna studie. Denna studie 
valde att avgränsa till att titta på psykosomatiska besvär i form av huvudvärk, magont och 
nervositet samt depressiva symptom i form av nedstämdhet/ledsamhet, minskat intresse och 
glädje i tillvaron och sämre självförtroende då dessa är bland de vanligast förekommande 
besvären bland unga (BUP, 2015). I Liv och Hälsa Ung 2012 mäts psykosomatiska besvär 
genom ett frågebatteri som omfattar nio frågor och depressiva symptom mäts genom ett 
frågebatteri som omfattar 16 frågor. Om denna studie hade använt respektive frågebatteri i 
sin helhet hade ett t-test varit en lämpligare analysmetod för att analysera könsskillnader. 
Detta då frågebatterierna motsvarar en skala med kontinuerliga variabler, vilket medför att 
de mäts i numeriska värden (Ejlertsson, 2012).  
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För att undersöka eventuella samband mellan stress och psykosomatiska besvär respektive 
depressiva symptom användes binär logistisk regressionsanalys. Analysmetoden är lämplig 
att använda när syftet är att undersöka huruvida det föreligger något samband mellan en 
oberoende- och beroende variabel, med förutsättningen att beroende variabeln är dikotom 
(Ejlertsson, 2012), vilket var fallet i denna studie. En nackdel med analysmetoden är att den 
inte tar hänsyn till confounding factors då endast en oberoende variabel kan inkluderas i 
analysen. Confounding factors kan ses som orsaksfaktorer eller bakomliggande variabler som 
kan samvariera med både oberoende- och beroende variabler och kan påverka sambandet 
mellan en oberoende variabel och utfall (Andersson, 2016). Denna studie inkluderade inte 
eventuella confounders, vilket kan ses som en svaghet eftersom det kan finnas confounders 
som skulle kunnat påverka de funna sambanden mellan stress och psykosomatiska besvär 
respektive depressiva symptom. Om denna studie hade tagit hänsyn till confounding factors 
hade en multipel regressionsanalys varit en lämplig analysmetod att använda då den 
möjliggör att inkludera fler oberoende variabler (Ejlertsson, 2012). 

Något som bör diskuteras är valet av att dikotomisera enkätfrågorna som mätte stress samt 
psykosomatiska besvär. Att dikotomisera kan medföra vissa risker då de ursprungliga 
svarsalternativen delas in i två kategorier. Detta skulle kunna medföra att resultatet påverkas 
genom att inte längre spegla en rättvisande bild. Exempelvis enkätfråga tre som var ”Hur ofta 
har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Huvudvärk)” hade 
svarsalternativen ”Aldrig”, ”Sällan”, ”Ibland”, ”Ofta” och ”Alltid”. Svarsalternativen ”Aldrig”, 
”Sällan” och ”Ibland” grupperades till ”Sällan huvudvärk” och svarsalternativen ”Ofta” och 
”Alltid” grupperades till ”Ofta huvudvärk”. Svarsalternativet ”Ibland” hade likväl kunnat 
grupperas med svarsalternativen ”Ofta” och ”Alltid”, vilket hade påverkat resultat då 
svarsfrekvensen för detta alternativ var förhållandevis hög. Dikotomiseringen ansågs dock 
vara nödvändig för att kunna genomföra planerade analyser och för att underlätta 
presentationen av resultatet. 

6.1.4 Valet av sekundärdata och studiens kvalitet 

Det finns nackdelar med att använda sekundärdata som bör lyftas. Bryman (2011) förklarar 
att användning av sekundärdata medför en bristande kännedom om det primära materialet. 
Det kan således vara svårt att veta huruvida kvaliteteten är tillräckligt god. Ytterligare en 
nackdel kan vara att forskaren inte är med och utformar mätinstrumentet, vilket kan medföra 
att det inte finns tillräckligt med variabler som mäter det som avses mätas (Bryman, 2011). 
Dock fanns det även fördelar med att nyttja sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2012. En 
fördel var att tid besparades genom att inte behöva utforma ett mätinstrument och 
genomföra datainsamlingen, vilket gav mer tid till analyser. Vidare erhölls ett betydligt mer 
omfattande urval vid jämförelsen med om en egen studie hade genomförts, vilket ökade 
chanserna för att erhålla ett generaliserbart resultat. 

Validitet handlar om hur väl ett mätinstrument mäter det som avses mätas (Bryman, 2011). 
En nackdel med att använda sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2012 är att frågorna för 
stress och psykosomatiska besvär inte är validerade. Om en egen datainsamling hade 
genomförts hade validerade instrument för att mäta dessa begrepp kunnat användas. 
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Frågorna som mätte depressiva symptom valdes utifrån ett validerat mätinstrument 
Depression Self-Rating Scale (DSRS). I denna studie valdes dock att avgränsa till att välja ut 
tre frågor som mäter depressiva symptom. Således går det inte att säga huruvida validiteten 
för dessa frågor är god, eftersom det är frågebatteriet i sin helhet som är validerat och inte 
varje enskild fråga. Att denna studie inte har använt validerade frågor anses vara en svaghet 
med studien. Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet (Bryman, 2011). Eftersom 
denna studie valde att avgränsa till att endast titta på tre psykosomatiska besvär och tre 
depressiva symptom går det inte att säga något om huruvida den interna reliabiliteten för 
dessa frågor är god eller ej, vilket påverkar denna studies kvalitet negativt. Det är endast för 
frågebatterierna i sin helhet som den interna reliabiliteten tidigare bedömts som god och inte 
för de enskilda utvalda frågorna. 

För att bedöma generaliserbarheten i en studie är det essentiellt att redogöra för studiens 
bortfall (Bryman). I denna studie uppkom ett externt bortfall på totalt 29,5 procent (n=1856), 
vilket indikerar antalet ungdomar som valt att inte delta. Således är det inte möjligt att 
uppskatta i vilken utsträckning det hade påverkat resultatet ifall dessa individer hade ingått i 
studien, vilket påverkar generaliserbarheten negativt. Det interna bortfallet i denna studie 
uppgick till totalt 2,6 procent (n=114), vilket indikerar ett relativt litet bortfall och anses 
därför inte ha någon betydande påverkan på generaliserbarheten. Trots bortfall kan det anses 
finnas goda chanser till att generalisera resultatet i denna studie då det är en 
totalundersökning med ett tämligen representativt urval. Detta då Bryman (2011) förklarar 
att ett representativt urval ökar möjligheten till ett generaliserbart resultat och kan beskrivas 
som ett urval som speglar en sannesenlig bild av den totala populationen (Bryman, 2011). 
Genom att nyttja sekundärdata från en totalundersökning erhölls en studiepopulation med 
en tämligen jämn könsfördelning (2254 flickor samt 2186 pojkar) och en bred 
åldersfördelning (15-18 år), vilket anses stärka representativiteten i denna studie. Således 
antas resultatet i denna studie kunna påstås gälla för samtliga ungdomar i åldrarna 15-18 år i 
Västmanlands län. Dock kan det ifrågasättas huruvida resultatet är generaliserbart för 
ungdomar i åldrarna 15-18 i andra län. Detta då Bryman (2011) menar att urvalet som 
studeras är bundet till sammanhörande kontext. Ett representativt urval bör således kunna 
spegla den totala population men med en begränsning till just den specifika populationen. 
Dock anses resultatet från denna totalundersökning med över 4000 respondenter från 
årskurs nio i grundskolan samt år två på gymnasiet ha relativt goda chanser att kunna 
generaliseras till ungdomar i andra län. Detta då föreliggande studiepopulation inte betraktas 
vara speciellt avvikande från ungdomar i övriga Sverige.  

Att eftersträva tillförlitlighet till denna studie har varit ett mål sedan start. Tillförlitligheten 
har gynnats genom att beskriva studiens tillvägagångssätt med sådan utförlighet att eventuell 
replikation av studien anses vara möjlig. Detta kan ses som en styrka med studien då Bryman 
(2011) förklarar att möjlighet till replikation är viktigt att eftersträva inom kvantitativ 
forskning då det stärker tillförlitligheten och kvaliteten i studien. 
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6.1.5 Etiska överväganden 

Det är väsentligt att beakta ett etiskt perspektiv vid studier som inkluderar människor. Det 
etiska perspektivet utformas med hjälp av att ta hänsyn till fyra etiska principer vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World 
Medical Association, 2013). Då denna studie baserats på sekundärdata blev det etiska 
perspektivet något påverkat. Det fanns aldrig någon möjlighet att personligen underrätta 
respondenterna om studiens syfte, genomförande eller deras rättigheter avseende 
deltagandet, således kunde varken informationskravet eller samtyckeskravet uppfyllas. Dock 
har den primära studien, Liv och Hälsa Ung 2012, tagit hänsyn till både informationskravet 
och samtyckeskravet eftersom respondenterna informerades om syftet med Liv och Hälsa 
Ung 2012, genomförandet samt deras rättigheter vilket anses viktigt. Detta skulle kunna 
understödja att respondenterna även hade valt att delta i denna studie då syftet inte var 
speciellt avvikande från Liv och Hälsa Ung 2012 ändamål vilket var att presentera en bild av 
ungas hälsa. Dock bör det tilläggas att det inte föreligger några garantier att studiepopulation 
i denna studie hade valt att delta om valmöjligheten fanns.  

Respondenterna har fyllt i enkäten under premissen att det var anonymt vilket medförde att 
denna studie inte behandlat några personuppgifter vid analys av data. Således kunde ingen 
identifiering av deltagarna ske vilket motiverade en uppfyllelse av konfidentialitetskravet. 
Ytterligare något som anses ha stärkt konfidentialiteten i denna studie var då resultatet 
presenterades på gruppnivå vilket medförde att enskilda deltagare inte kunde identifieras. 
Enligt World Medical Association (2013) innebär nyttjandekravet att all information om 
deltagarna endast används för studiens ändamål. Med detta i åtanke kan det anses olämpligt 
att denna studie baserats på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung 2012. Dock har data från 
Liv och Hälsa Ung 2012 godkänts för användning till andra forskningsändamål, med kravet 
att datahanteringen utförs under uppsikt av behörig användare (C. Hellström, personlig 
kommunikation, 15 mars 2017), vilket har varit fallet i denna studie. All information och data 
som behandlats i denna studie har endast använts till studiens frågeställningar för att 
uppfylla föreliggande forskningsändamål, således anses nyttjandekravet vara uppfyllt. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet i denna studie var att undersöka förekomst, könsskillnader samt potentiella samband 
mellan stress och psykisk ohälsa, i form av psykosomatiska besvär och depressiva symptom, 
bland ungdomar i Västmanlands län. 

Vad gäller förekomsten av psykosomatiska besvär de senaste tre månaderna visar resultatet 
att över en femtedel av eleverna uppgav att de ofta haft besvär av huvudvärk, sexton procent 
uppgav att de ofta hade haft ont i magen och nästan var femte elev uppgav att de ofta upplevt 
nervositet. Vidare framkommer att cirka var fjärde elev uppgav att de under de senaste två 
veckorna upplevt depressiva symptom i form av nedstämdhet/ledsamhet, minskat 
intresse/glädje i tillvaron samt sämre självförtroende. Således kan psykosomatiska besvär 
och depressiva symptom i föreliggande bemärkelse betraktas vara relativt vanligt 
förkommande bland ungdomar i Västmanland. Detta överensstämmer med tidigare 
undersökningar som visar på liknande resultat där framförallt huvudvärk, magont samt 
nedstämdhet och sämre självförtroende är vanligt förekommande bland unga och i synnerhet 
bland flickor (Folkhälsomyndigheten, 2016; BUP, 2015). KASAM har tidigare lyfts som en 
främjande resurs för ungdomars psykiska hälsa, avseende psykosomatiska besvär och 
depressiva symptom (Simonsson et al., 2008; Luutonen et al., 2011). Således skulle det höga 
antalet ungdomar i Västmanland med psykisk ohälsa kunna indikera ett svagt KASAM, med 
en bristande förmåga att kunna hantera psykisk påfrestning. 

Resultatet visar även signifikanta könsskillnader där flickor var överrepresenterade avseende 
samtliga psykosomatiska besvär och depressiva symptom. Vid en jämförelse med pojkarna är 
det nästan tre gånger så vanligt att flickor ofta hade upplevt besvär av huvudvärk under de tre 
senaste månaderna. Det är nästan fyra gånger så vanligt att ofta haft besvär av magont och 
dubbelt så vanligt att ofta haft besvär av nervositet bland flickor jämfört med pojkar. Vad 
gäller depressiva symptom är det ungefär dubbelt så vanligt att flickor ofta upplevt symptom 
av nedstämdhet/ledsamhet, minskat intresse/glädje i tillvaron samt sämre självförtroende 
jämfört med pojkar. Resultatet stämmer överens med tidigare studier som påpekat att den 
psykiska ohälsan framförallt har ökat bland unga flickor (Moksnes et al., 2016; Murberg et 
al., 2004). I enlighet med denna och tidigare studiers resultat påvisas således vikten av 
hälsofrämjande arbete i synnerhet för unga flickor. 

Vad gäller förekomsten av stress visar resultatet att mer än var tredje elev uppgav att de ofta 
hade varit stressade under de senaste tre månaderna. Tidigare studier har lyft höga krav, låg 
egenkontroll och bristande socialt stöd från lärare som orsaker till stress bland unga (Modin 
et al., 2011; Sonmark et al., 2017). Detta undersöktes med hjälp av stressmodellen krav-
kontroll-stödmodellen vilken synliggör hur obalans mellan dimensionerna krav, egenkontroll 
och socialt stöd kan leda till ökad stress hos individen (Karasek & Theorell, 1990). Således 
skulle förekomsten av stress bland ungdomar i Västmanland kunna förklaras av en obalans 
avseende krav, elevernas egenkontroll och socialt stöd från lärare. Det anses väsentligt att 
kraven i skolan balanseras med att ge eleverna handlingsutrymme och inflytande över 
skoluppgifter samt socialt stöd från lärare, eftersom det skulle kunna minska stressen bland 
eleverna och således verka förebyggande mot psykosomatiska besvär respektive depressiva 
symptom.  
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Stress har lyfts som en orsak till psykosomatiska besvär och depressiva symptom bland unga 
(Hjern et al., 2007; Moksnes et al., 2016). Således skulle könsskillnaderna i denna studie 
kunna förklaras av att flickor var betydligt mer stressade jämfört med pojkar, eftersom det 
var mer än dubbelt så vanligt att flickor ofta hade varit stressade under de tre senaste 
månaderna jämfört med pojkar. Även om detta inte har undersökts specifikt i denna studie så 
tyder den högre utbredningen av både stress och psykisk ohälsa bland flickor i denna studie, 
att stress skulle kunna förklara att ökningen av psykisk ohälsa främst skett hos flickor. Dock 
behövs fler studier för att kunna fastställa detta. 

Resultatet i denna studie visar också att det finns signifikanta samband mellan stress och 
respektive psykosomatiskt besvär samt depressivt symptom. De som uppgav att de ofta var 
stressade hade cirka fem gånger högre sannolikhet att ha besvär av huvudvärk och magont 
samt cirka nio gånger högre sannolikhet att ha besvär av nervositet. Vad gäller sambanden 
mellan stress och depressiva symptom framkom att de som uppgav att de ofta var stressade 
hade cirka fyra gånger högre sannolikhet att ha symptom av nedstämdhet/ledsamhet, 
minskat intresse/glädje i tillvaron samt sämre självförtroende. Således stämmer resultaten 
överens med tidigare studier som har synliggjort att det föreligger samband mellan stress och 
psykosomatiska besvär respektive depressiva symptom bland unga (Hjern et al., 2007; 
Moksnes et al., 2016).  

Två teorier som skulle kunna förklara varför ungdomar som ofta är stressade har en högre 
sannolikhet att ha både psykosomatiska besvär och depressiva symptom är krav-kontroll-
stödmodellen och KASAM, som kan ses som en förmåga att hantera psykisk påfrestning i 
form av stress (Antonovsky, 2005).  Tidigare studier som har använt krav-kontroll-
stödmodellen i skolmiljön synliggjorde att höga krav, låg egenkontroll och socialt stöd ökade 
stressen bland eleverna (Modin et al., 2011; Sonmark et al., 2017). Vidare har studier som 
undersökt sambandet mellan KASAM och psykosomatiska besvär samt depressiva symtom 
kommit fram till att ungdomar med ett svagt KASAM hade fler psykosomatiska besvär samt 
depressiva symptom, jämfört med ungdomar som hade ett starkt KASAM. Detta förklarades 
av att ungdomarna som hade ett starkt KASAM kunde hantera psykisk påfrestning i form av 
stress, vilket verkade främjande på deras psykiska hälsa avseende psykosomatiska besvär 
samt depressiva symptom (Simonsson et al., 2008; Luutonen et al., 2011). Således kan det i 
denna studie resoneras att om stressen ökar i form av ökade krav, bristande egenkontroll och 
socialt stöd i kombination med ett bristande KASAM, kan det förklara ökningen av psykisk 
ohälsa bland ungdomar i Västmanland. Därmed anses det vara av vikt att skolan verkar för 
en balans mellan krav, elevernas egenkontroll och socialt stöd samt arbetar för att stärka och 
främja elevernas KASAM. Tillsammans anses det utgöra en viktig funktion för att möjliggöra 
att elevernas skolgång upplevs mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta kan stärka 
elevernas förmåga att hantera stress som i sin tur verkar förebyggande mot psykosomatiska 
besvär och depressiva symptom.  
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7 SLUTSATSER 

• Psykisk ohälsa i form av huvudvärk, magont, nervositet, nedstämdhet/ledsamhet, 
minskat intresse/glädje i tillvaron samt sämre självförtroende är vanligt 
förekommande bland ungdomar i Västmanland och kan således betraktas som ett 
hälsoproblem som kräver uppmärksamhet. 

• Mer än var tredje elev uppgav att de ofta hade varit stressade under de tre senaste 
månaderna vilket indikerar att stress är ett utbrett hälsoproblem bland ungdomar i 
Västmanland. 

• Resultatet visar signifikanta könsskillnader där flickor är överrepresenterade 
avseende samtliga psykosomatiska besvär, depressiva symptom samt stress och lyfter 
således vikten av att undersöka orsaker till varför flickor generellt sett mår sämre. 

• Resultatet synliggör signifikanta samband mellan stress och samtliga psykosomatiska 
besvär respektive depressiva symptom vilket lyfter fram behovet av insatser som 
ämnar förebygga stress samt stärka elevernas förmåga att hantera stress. 

7.1 Relevans för folkhälsovetenskapen samt förslag på framtida 
forskning 

Denna studie anses vara relevant för folkhälsa då resultatet synliggör att psykisk ohälsa är 
vanligt förekommande bland ungdomar i Västmanland, i synnerhet bland flickor. Detta anses 
peka på ett behov av att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för denna grupp. 
Vidare lyfts signifikanta samband mellan stress och samtliga psykosomatiska besvär 
respektive depressiva symptom, vilket anses identifiera ett sätt att arbeta hälsofrämjande för 
denna grupp genom att förebygga stress. Sammanfattningsvis finns en förhoppning att 
föreliggande resultat kan bidra till utformning av insatser som ämnar främja elevernas 
psykiska hälsa. En svaghet med studien kan vara att orsaker till de föreliggande 
könsskillnaderna inte har klargjorts, vilket kan försvåra utformningen av behovsinriktade 
insatser. Således motiveras behovet av framtida forskning som ämnar klargöra orsakerna till 
föreliggande könsskillnader. 

Förslagsvis kan orsaker till könsskillnaderna undersökas genom att tillämpa en kvalitativ 
ansats, då den kan generera en djupare förståelse för vad flickor anser orsaka stress och 
psykisk ohälsa respektive vad pojkar anser orsaka stress och psykisk ohälsa. Framtida studier 
kan även fokusera på att undersöka huruvida det är könsskillnaden i stress som denna studie 
indikerar genererat att den psykiska ohälsan ökat främst bland unga flickor. 
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BILAGA A: UTVALDA ENKÄTFRÅGOR FRÅN LIV OCH HÄLSA 
UNG 2012 
1. Är du kille eller tjej?  

□ Kille □ Tjej 

2. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 
(Stress) Ett svarsalternativ per fråga 

□ Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta □ Alltid 

3. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 
(Huvudvärk) Ett svarsalternativ per fråga 

□ Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta □ Alltid 

4. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? (Ont i 
magen) Ett svarsalternativ per fråga 

□ Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta □ Alltid 

5. Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft följande besvär? 
(Nervös) Ett svarsalternativ per fråga 

□ Aldrig □ Sällan □ Ibland □ Ofta □ Alltid 

6. Har du under de senaste två veckorna, känt dig nedstämd, ledsen eller tom, 
mest hela tiden, i stort sett varje dag? 

□ Ja □ Nej 

7. Har du under de senaste två veckorna, så gott som dagligen, känt dig påtagligt 
mindre intresserad av det mesta i tillvaron eller haft svårt att glädjas åt sådant 
som du vanligtvis tycker om? 

□ Ja □ Nej 

8. Har du under de senaste två veckorna, haft sämre självförtroende än vanligt 
under den här tiden? 

□ Ja □ Nej
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