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SAMMANFATTNING$$

Bakgrund: Hälsa handlar om mer än endast avsaknad av sjukdom. Idag när det talas om 
hälsa är det viktigt att beakta både fysiska och psykiska aspekter. Psykisk hälsa handlar om 
att en individ upplever psykiskt välbefinnande och att individen i fråga kan utöva de 
aktiviteter som den vill. Psykisk ohälsa består av både psykiska sjukdomar men också 
psykiska besvär, vilket betyder att en individ upplever psykiska svårigheter men att en 
diagnos inte har satts. Den psykiska ohälsan har ökat hos barn och unga, bland annat har de 
psykosomatiska besvären drastiskt ökat. Eftersom att det är en stor del av barn och unga som 
mår psykiskt dåligt är det viktigt att arbeta med de aspekter som har en inverkan.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka prevalensen av psykisk ohälsa (psykosomatiska besvär 
och mental hälsa) hos ungdomar i Västmanland i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. 
Syftet med studien är även att undersöka sambandet mellan psykisk hälsa (mental hälsa och 
psykosomatiska besvär) och socioekonomisk status, skolrelaterade faktorer samt födelseland 
och kön.  

Metod: En kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign genomfördes för att kunna besvara 
studiens syfte. Materialet till studien baserades på totalundersökningen Liv och Hälsa Ung 
Västmanland 2017, där endast årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet valdes att ta med. 
Analysdelen bestod av att prevalenstabeller som skapades för att kunna se fördelningen av 
variablerna. Därefter genomfördes korrelationsanalyser samt linjära regressioner.  

Resultat: Studiens resultat visar att det finns en utbred förekomst av psykiska besvär hos 
barn och unga. I studiens resultat återfinns samband mellan psykisk hälsa och flera av de 
studerade faktorerna. Skolrelaterade faktorer är de faktorer som har det starkaste sambandet 
med psykisk hälsa, både med fokus på mental hälsa och psykosomatiska besvär. Därefter är 
det socioekonomisk status, vilket också har ett samband med psykisk hälsa. Kön har också ett 
samband med psykisk hälsa, samtidigt som det inte går att återfinna ett samband mellan 
födelseland och psykisk hälsa.  

Slutsatser: Det finns flera faktorer som har en påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. 
Det är främst de skolrelaterade faktorerna som påverkar den psykiska hälsan och därför är 
det viktigt att arbetet fokuseras mot dessa.  

Nyckelord: Psykisk hälsa, barn, unga, ungdomar, socioekonomi, skolrelaterade faktorer 
(betyg, trivsel och svårigheter), kön, födelseland, kvantitativ metod, korrelation, t-test, linjär 
regression.  

 

  



ABSTRACT$

Background: Health is about more than just a lack of illness. Today when it comes to health 
it is important to take into account both the physically and the psychologically aspect of 
health. Mental health is about a person experiencing well-being and that the person can do 
the things they like, and at the same time be a part of the community. Having mental 
problems consists of both mental illnesses and mental disorders. Mental disorders are about 
a person experiences difficulties but that there is no diagnosis. Mental illness among children 
and young people has increased during the last decade, and today there is a large amount 
that is experience psychosomatic problems. Therefore, it is important to examine which 
aspects that can have an affect on mental health. 

Aim: The aim of the study is to investigate the prevalence of mental illness (psychosomatic 
problems and mental health) among young people in Västmanland in grades 9 and 2 in upper 
secondary school. The aim of the study is also to investigate the relation between mental 
illness (mental health and psychosomatic problems) and socio-economic status, school-
related factors as well as country of birth and gender. 

Method: A quantitative method with a cross-sectional design was carried out in order to 
answer the aim of the study. The material for the study was based on the total study “Liv och 
Hälsa Ung Västmanland 2017”, and only year 9 and grade 2 in the upper secondary school 
were included. The analyses section consisted of creating prevalence tables to be able to see 
the distribution of the variables. Then, correlation analyzes and linear regressions were 
performed. 

Results: The study's results show that there is an occurrence of mental health problems in 
children and young people. In the study's results, there are links between mental health and 
several of the factors studied. School-related factors are the factors that have the strongest 
connection with mental health. Socioeconomic status also has a connection with mental 
health. Gender has a small impact, while it is not possible to find a connection between 
mental health and the country of birth. 

Conclusions: There are several factors that have impact on the mental health of children 
and young people. This study shows that it is primarily the school-related factors that have an 
impact on mental health in young people. Therefore, it is important that the work is focused 
on these. 

Keywords: Mental health, children, young people, adolescents, socioeconomics, school-
related factors (grades, well-being and difficulties), sex, country of birth, quantitative 
method, correlation, t-test, linear regression. 
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1$ INLEDNING$

De senaste decennierna har folkhälsan världen över blivit allt bättre. Idag går det att 
återfinna allt mindre smittsamma sjukdomar, men istället ökar de psykiska sjukdomarna. 
Den psykiska ohälsan har under senare år ökat och ökningen återfinns främst hos barn och 
unga. Det är främst depression, ångest och psykosomatiska besvär som har ökat. Ett exempel 
på detta är att nästan hälften av alla skolbarn uppger att de lider av psykosomatiska besvär.  

Vad som ligger bakom ökningen av psykiska besvär är till vissa delar kartlagda, även om fler 
studier inom området behövs. Bland annat antas kön ha en relation till psykisk hälsa medan 
födelseland och dess påverkar på den psykiska hälsan är relativt outforskat. Det antas även 
finnas en relation mellan socioekonomisk status och psykisk hälsa. Även olika skolrelaterade 
faktorer kan tänkas påverka den psykiska hälsan i olika riktningar. Dock är det inte helt klart 
vilka faktorer det är som har den främsta påverkan, och därför behövs fler studier inom 
området. 

Efter en praktikperiod, och vidhållen kontakt med Region Västmanland vilka är ansvariga för 
Liv och Hälsa Ung, gjordes valet att genomföra en kvantitativ studie på deras material. 
Psykisk ohälsa och psykiska besvär hos barn och unga har under en lång tid varit ett 
personligt intresse och därför var det spännande att kunna genomföra en studie inom 
området. Under mina magisterstudier har barn och ungas psykiska hälsa varit huvudfokus.   

Vid arbete med barn och ungas psykiska hälsa är det viktigt att arbeta hälsofrämjande. För 
att göra det är det fördelaktigt att erhålla kunskap gällande vilka faktorer som kan påverka 
den psykiska hälsan. I denna studie kommer därför tre olika aspekter av hälsan 
bestämningsfaktorer att beaktas, kön och födelseland (etnicitet), socioekonomi samt 
skolrelaterade faktorer. 
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2$ BAKGRUND$

2.1$ Hälsa$ur$ett$folkhälsovetenskapligt$perspektiv$
Hälsa kan definieras som; ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO, 1948). 
Tidigare ansågs hälsa främst handla om avsaknad av sjukdom. Begreppet har dock kommit 
att utvecklas och idag anses hälsa inbegripa flertalet aspekter och dimensioner. 
Dimensionerna av hälsa kan vara emotionell, spirituell, psykisk, fysisk, sexuell, mental och 
social. Det finns också flertalet aspekter som påverkar hälsan, bland annat samhället och 
miljön samtidigt som också det globala kan ha en påverkan på människors hälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Därför är det viktigt att hälsa idag ses ur ett holistiskt 
perspektiv där det är lika viktigt att beakta den fysiska hälsa som den psykiska hälsan.  

Hälsa kan förklaras som en resurs för en individ där det finns ett totalt välmående, både 
fysiskt, psykisk och socialt. Att skapa en god folkhälsa är ett mål för samhället 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta framhåller vikten av att arbeta med all typ av hälsa, 
men också att det är viktigt att forskning bedrivs inom området. Under de senaste 
decennierna är det främst de mentala och psykiska problemen som har ökat (Bremberg & 
Dalman, 2015). Detta framhåller vikten av att arbeta med psykisk hälsa och olika faktorer 
som kan komma att påverka, det för att kunna minska prevalensen av den psykiska ohälsan.   

2.1.1$ Hälsokorset$som$förklaring$för$relationen$mellan$hälsa$och$ohälsa$

Relationen mellan hälsa och ohälsa kan idag 
beskrivas på flera olika sätt. Idag ses de inte 
som motsatts-poler utan istället anses en 
individ kan uppleva hälsa och ohälsa på 
samma gång. Detta innebär att en individ kan 
vara sjuk men att individen inte har avsaknad 
av hälsa på grund av det, men också tvärt om. 
För att förklara relationen mellan hälsa och 
ohälsa kan hälsokorset användas. I 
hälsokorset beaktas både den subjektiva och 
den objektiva upplevelsen. På den ena axeln 
finns en individs subjektiva uppfattning av 

välmående och på den andra axeln återfinns det objektiva uppfattningen, där det främst 
handlar om sjukdom eller inte (Eriksson, 2000). 

På bilden (Figur 1) går det att se fyra hälsopositioner. Det handlar bland annat om att en 
individ kan ha en sjukdom, men att individen ändå upplever välmående. Det kan också antas 
att en individ mår dåligt men att den inte har en sjukdom (Eriksson, 2000). I denna studie 
kommer hälsokorset användas för att möjliggöra för en djupare förståelse för hälsa och 
ohälsa.  

Figur 1, Hälsokorset 
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2.1.2$ Hälsans$bestämningsfaktorer$

Hälsans bestämningsfaktorer kan förklaras som olika faktorer som påverkar en människas 
hälsa. Bestämningsfaktorerna går att återfinna på flera olika nivåer, allt från biologiska 
faktorer till samhällsstrukturer. Kärnan i modellen består av faktorer som en människa inte 
själv kan påverkar, biologiska faktorer. Därefter återfinns ett skikt som handlar om 
levnadsvanor, exempelvis alkohol, tobak och matvanor. Det tredje skiktet handlar om 
barnens kontakter med vuxna, socialt stöd och sociala nätverk. Nästkommande skikt handlar 
om faktorer såsom sysselsättning, boende och arbetsmiljö, med andra ord levnads- och 
arbetsvillkor. Modellens yttersta skikt består av samhällsfaktorer, exempelvis miljö, 
samhällsekonomi och liknande vilket har en indirekt påverkan på folkhälsa (Dahlgren & 
Whitehead, 1991).  

Hälsans bestämningsfaktorer är inte jämnt fördelade mellan människor i samhället och 
därför kan dessa skapa en ojämlikhet i hälsa. Det kan bland annat handla om olika 
förutsättningar för de olika könen, olika förutsättningar beroende på bostadsområde eller 

land, olika förutsättningar 
beroende på 
socioekonomissituation med 
fler. Hälsans 
bestämningsfaktorer kan 
därför vara en av orsakerna 
varför människor har olika 
förutsättningar till hälsa 
(Marmot, Friel, Bell, 
Houweling & Taylor, 2008). 

Denna studie kommer därför 
att undersöka olika faktorer 
och dess påverkan på barn 
och ungas psykiska hälsa. Det 
kan tänkas att hälsans 

bestämningsfaktorer utgör grunden för barn och ungas psykiska hälsa och därför att det 
viktigt att studera området vidare. I studien kommer bakgrundsfaktorer såsom kön och 
födelseland att beröras, samtidigt som skolrelaterade faktorer och socioekonomisk status 
kommer att beröras.  

2.2$ Psykisk$hälsa$och$psykisk$ohälsa$
Psykisk hälsa kan definieras som; ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ 
kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta 
produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i” (WHO, 2005). Begreppet 
psykiska hälsa berör mer än bara frånvaro av psykisk sjukdom. Att en individ har en god 
psykisk hälsa innebär att det finns ett tillstånd av psykologiskt välbefinnande, individen kan 
nå sin fulla potential, hantera vardagliga problem samtidigt som individen kan leva sitt liv i 

Figur 2, Hälsans bestämningsfaktorer 
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goda sociala sammanhang samt bidra till samhället (WHO, 2005). Psykisk ohälsa är istället 
en övergripande term vilken täcker in både psykiska sjukdomar men också psykiska besvär 
(Bremberg & Dalman, 2015).  

Det är endast en individ själv som kan avgöra hur ens psykiska hälsa är. Även om en person 
upplever psykiskt välbefinnande vid ett tillfälle, kan denna person likväl uppleva en sämre 
psykisk hälsa vid ett annat (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015). Detta 
handlar då om en subjektiv och objektiv aspekt av hälsa och ohälsa, likt det hälsokorset 
påtalar (Eriksson, 2000). Det innebär då att individer kan klassas av samhället som friska, 
men att de vid flera tillfällen ändå mår dåligt. Psykisk hälsa kan förklaras likt ett 
paraplybegrepp då det innefattar allt från psykisk besvär, vilka kan ha en negativ påverkan på 
välbefinnandet och påverkar det vardagliga livet, till en diagnostiserad psykisk sjukdom. 
Psykiska besvär kan beskrivas som att det är tillstånd där individen visar tecken på psykiska 
symptom, exempelvis oro eller ångest, och dessa besvär kan då påverkar funktionsförmågan 
på olika sätt (Bremberg & Dalman, 2013). De psykiska besvären kommer att utgöra grund för 
denna studie, då det endast handlar om besvär och inte psykiska sjukdomar.  

Vanligtvis är besvären inte tillräckligt allvarliga för att de ska klassas som en psykisk sjukdom 
(Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015). Trots att besvären inte klassas 
som en psykisk sjukdom kan de ha omfattande betydelse för samhällen samtidigt de i viss 
utsträckning kan bidra till sjukdomsbörda och reducering av en individs livskvalitet (WHO, 
2013). En psykisk sjukdom handlar istället om ett tillstånd där flera olika symptom 
förekommer samtidigt och det är meningsfullt att stätta en diagnos. En psykisk sjukdom kan 
leda till en psykisk funktionsnedsättning (Bremberg & Dalman, 2013). Psykisk 
funktionsnedsättning handlar då om att en person upplever väsentliga svårigheter att utföra 
viktiga aktiviteter och dessa antas vara aktiva under en längre tid. Det kan bland annat 
handla om funktionshinder, begränsningar som uppstår (Nationell samordnare inom 
området psykisk hälsa, 2015). Eftersom att det är en individuell upplevelse hur en individs 
hälsa upplevs vara kan det vara problematiskt att upptäcka problemen i tid. Därför är det 
viktigt att undersöka detta fält vidare, för att se hur förekomsten av psykiska ohälsan ser ut, 
samt vilka konsekvenser som psykiska ohälsa kan leda till.  

2.2.1$ Psykisk$hälsa$och$psykisk$ohälsa$hos$barn$och$unga$

Under de senaste decennierna har hälsan världen över blivit allt bättre. Det är idag färre 
smittsamma sjukdomar som sprids, vilket tidigare var det största hotet mot befolkningens 
hälsa. Idag är istället mentala hälsoproblem det största hotet för människors hälsa (WHO, 
2005; WHO, 2008). Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh (2014) menar att det idag är cirka ett 
av fem barn som upplever mentala hälsoproblem. Det återfinns en ökning av de psykologiska 
problemen samtidigt som det också sker en ökning av de depressiva besvären hos barn och 
unga (Bor et al.,, 2014). Bor et al., (2014) menar också att de främst är de internaliserade 
psykiska besvären som ökar. Denna utveckling av hälsoläget stämmer även in i Sverige. 
Många av de tidigare existerande problemen har minskat och drygt 70 procent av den 
svenska befolkningen uppger idag att de mår bra eller mycket bra. Dock menar Bremberg 
(2015) att det idag går att se en större ökning av de mentala hälsoproblemen hos den yngre 
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befolkningen i Sverige än vad det går att se i resten av Skandinavien. Under de senaste 20 
åren har ängslan, oror och ångest samt sömnsvårigheter ökat, vilket pekar mot att den 
psykiska ohälsan är ett växande problem (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 
2015). Världen över, med fokus på barn och unga, är det just nedstämdhet, oro och 
sömnsvårigheter som främst ökar (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015; 
Doré, I., O’Loughlin, J., Beauchamp, G., Martineau, M., & Fournier, L, 2016).  

Psykiska besvär kan arta sig på flera olika sätt, och kan innebära olika besvär för olika 
människor, vilket även gäller för de psykiska sjukdomarna. Idag står de psykiska 
hälsoproblemen för cirka 30 procent av den totala sjukdomsbördan hos den yngre 
befolkningen. Mer än hälften av problemen beror på internaliserade besvär såsom depression 
och ångest (Bremberg, 2015). Externaliserade (utåtagerande) och internaliserade 
(inåtagerande) problem är en indelning som är förekommande när det talas om psykiska 
besvär och sjukdomar. De externaliserade besvären handlar om sådana besvär och 
sjukdomar som artar sig utåt, bland annat ADHD, missbruk och uppförandestörning. De 
externaliserade besvären kommer inte att beröras vidare i denna studie. De internaliserade 
besvären är sådana besvär som artar sig inåt, bland annat depression, ångest och 
psykosomatiska besvär (Bremberg & Dalman, 2015; Patel, Flisher, Hetrick & McGorry, 2007; 
Wang, Shahaeian, Williams & Harrison, 2018). De inåtagerande problemen kan grunda sig i 
flera saker, bland annat ökad stress eller ökade krav. Att inneha internaliserade besvär kan 
leda till olika konsekvenser, band annat låg känsla av self-efficacy och minskat 
självförtroende (Patel et al., 2007). För att undvika att en individ drabbas av dessa besvär är 
det fördelaktigt att arbeta hälsofrämjande, då besvären annars kan skapa ett stort lidande för 
individen som drabbats. Internaliserade problem är inte alltid synliga för andra människor 
(Patel et al., 2007), vilket komplicerar arbetet med det.  

Två av de mest vanligt förekommande internaliserade besvären är depression och ångest 
(Bremberg, 2015). Det vanligaste tecknet på depression är nedstämdhet, samtidigt som det 
kan ta sig uttryck i kroppsliga besvär. Ångest kan bland annat uttrycka sig genom 
separationsångest, generellt ångestsyndrom, social fobi eller panikångest. Besvären i sig kan 
medföra magont, huvudvärk eller trötthet, samtidigt som somatiska besvär kan förekomma 
(Bremberg, 2015). Under de senaste tio åren har studier visat att de psykosomatiska besvären 
ökar, speciellt i norra Europa. Potrebny & Wiium (2017) belyser att det är viktigt att beakta 
att ökningen kan vara relaterad till att det även har skett en förändring i hur individer 
uppfattar och rapporterar dessa typer av problem. Psykosomatiska besvär handlar om besvär 
som berör både själ och kropp (Bremberg & Dalman, 2015). Psykosomatiska besvär innebär 
smärta i kroppen och kan bland annat handla om huvudvärk, värk i nacke, värk i rygg eller 
magont och dessa besvär har då sin grund i psykiska aspekter (Kinnunen, Laukanen & 
Kylmä, 2010).  

2017 visade en studie genomförd av Folkhälsomyndigheten (2018b) att det var 41 procent av 
de 11 åriga flickorna som upplevde sig ha psykosomatiska besvär, samtidigt som det var 30 
procent av killarna i samma ålder som upplevde besvär. Studien visade även att de 
psykosomatiska besvären ökade i de äldre åldrarna, då nästan 50 procent av alla 15 åringar 
upplevde psykosomatiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Ökningen kan grunda sig i 
flera olika aspekter. En studie av Patel et al., (2007) visar att det kan handla om ökad 
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skolstress och prestationsångest, vilket är något som även Folkhälsomyndigheten (2018c) 
påtalar. Fysiska problem såsom psykosomatiska besvär har en stor inverkan på kvaliteten på 
livet, och det kan följa med en individ även senare i livet. Därför är det viktigt att arbeta och 
undersöka vilka anledningar som ligger bakom dessa problem.  

2.2.2$ Konsekvenser$av$psykisk$ohälsa$

Vanligtvis uppstår de psykiska besvären redan vid en tidig ålder. Att inneha en sämre psykisk 
hälsa i ung ålder är därför nära sammanlänkat med problem i senare ålder, exempelvis att en 
individ inte klarar skolan vilket i sin tur leder till konsekvenser (Patel et al., 2007). Att en 
individ lider av psykiska besvär kan också tänkas leda till svårigheter i skolan, brukandet av 
substanser eller att individen inte blir en del av samhället i framtiden (Doré et al., 2016). 
WHO (2013) menar även att riskfaktorer för att drabbas av psykisk ohälsa kan vara låg 
socioekonomi, alkohol- och droganvändning samt stress. Att lida av dessa typer av problem 
kan därigenom skapa sämre förutsättningar för att individen ska ta sig vidare och kunna leva 
ett värdigt liv (Patel et al., 2007). Patel et al., (2007) menar också att lidandet av psykisk 
ohälsa kan skapa flera problem i framtiden. Det kan bland annat handla om att personen får 
lägre akademiska prestationer, våldsbenägenhet med mer (Patel et al., 2007). Om den 
psykiska ohälsan blir allvarlig och en individ upplever ett stort lidande kan det leda till 
döden. Därför är det viktigt att redan från början, när de första symptomen uppstår, vidta 
åtgärder.  

2.3$ Faktorer$relaterade$till$psykisk$hälsa$$
Varför den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i Sverige kan bero på flertalet faktorer. 
Det kan handla om faktorer i familjen, stress, skolstress och familjens socioekonomiska 
status. Det kan även handla om samhällets strukturer och att dessa skapar en ohälsa hos barn 
och unga (Folkhälsomyndigheten, 2018c). Faktorerna kan i sin tur kopplas till hälsans 
bestämningsfaktorer. Det kan handla om bakgrundsfaktorer (kön och födelseland), vilka 
återfinns i det inre skiktet (Dahlgren & Whitehead, 1991). Det kan också antas handla om 
socioekonomisk status, vilket återfinns i de mellersta skikten (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
Det kan även handla om skolfaktorer, vilket också återfinns i de mellersta skikten (Dahlgren 
& Whitehead, 1991). 

2.3.1$ Kön$och$födelseland$

Kön handlar om det biologiska könet som en person föds till. WHO (2008) menar att det 
finns en koppling mellan könet och vilken hälsa som en individ är berättigad till. Patel et al., 
(2007) framhåller att det finns en relation vilken visar att tjejer idag i större utsträckning mår 
mentalt sämre än pojkar. Bland annat är det mer vanligt att flickor upplever depression och 
ångest, det jämfört med pojkar (Patel et al., 2007). Att vara född till flicka eller pojke ger 
också olika förutsättningar till vilket liv som individen sedan har chans till (Rostila & 
Toivanen, 2018; Dahlgren & Whitehead, 1991). Könet återfinns i det biologiska skiktet i 
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hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991), vilket innebär att det biologiska 
könet är en faktor som inte går att förändra eller påverka.  

Födelseland (etnicitet) återfinns också i det biologiska skiktet i hälsans bestämningsfaktorer 
(Dahlgren & Whitehead, 1991), då det handlar om en persons ursprung. Födelseland är något 
som inte går att förändra eller påverka. Fåtal studier av relevans är genomförda inom 
området för psykisk hälsa och födelseland. De studier som är genomförda visar till viss del på 
olika resultat. Resultat från Folkhälsomyndigheten (2018b) visar att utrikesfödda mår bättre, 
samtidigt som de på vissa platser mår sämre. Anledningen till denna skillnad antas vara 
beroende på hur länge personen har varit i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018b). En 
studie av Irhammar & Cederblad (2006) visar att en ”icke-svensk” identitet kan kopplas till 
lägre välbefinnande. Dock antas det skilja sig beroende på vart personen kommer från. En 
studie av González, Tarraf, Whitfield & Vega (2010) påvisar att olika etniciteter kan ha en 
koppling till olika mycket depression. Återigen skiljer sig detta beroende på vilken etnicitet 
som personen har. Detta tyder på att fler studier inom ämnet för födelseland och psykisk 
hälsa behövs. 

2.3.2$ Socioekonomisk$status$

Socioekonomisk status kan beskrivas som ett koncept som summerar en persons sociala 
position i samhället (Hosokawa, Katsura & Van Wouwe, 2018). I konceptet rankas en person 
baserat på materiella tillgångar och sociala resurser. Vanliga faktorer som används vid 
socioekonomisk status är utbildningsnivå, inkomst, yrke men också subjektiv status (Präg, 
Mills & Wittek, 2016). Flera studier har bedrivits gällande kopplingen mellan socioekonomi 
och psykisk hälsa. Ahlborg, Svedberg, Nyholm, Morgan & Nygren (2017) framhåller att de 
individer som innehar en lägre socioekonomisk status vanligtvis också innehar en sämre 
psykisk hälsa. Detta innebär att leva med en låg socioekonomisk status kan leda till problem 
med hälsan. Att uppleva socioekonomiska ojämlikheter i tidig ålder kan också skapa framtida 
hälsoutmaningar, bland annat ojämlikheter i det vuxna livet samt livslängd (Ahlborg, 
Svedberg, Nyholm, Morgan & Nygren, 2017). Det är viktigt att beakta att 
familjekonstruktioner har förändrats under de senaste decennierna, vilket Bor et al., (2014) 
menar skulle kunna vara en av anledningarna till att allt fler barn och unga drabbas av 
psykisk ohälsa. Bland annat är det idag mer vanligt att föräldrar lever separerade, vilket i sin 
tur kan påverka socioekonomin i familjen (Bor et al., 2014). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018b) har ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Sverige minskat 
enligt absoluta mått, inkomststandard eller biståndstagare. Dock har andelen ekonomiskt 
utsatta barn och unga ökat sett till relativa mått, en familjs inkomst i relation till inkomsterna 
hos resten av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Enligt Hosokawa et al., (2018) är 
det idag allt fler som i forskningen har accepterat att sociala skillnader hos barn och unga 
ökar risken för att utveckla mentala hälsoproblem, med socioekonomisk status som det mest 
vanligaste måtten. Även Folkhälsomyndigheten (2015) påtalar att lägre socioekonomisk 
status är relaterad till en sämre psykisk hälsa hos barn och unga. Vid mätning  av 
socioekonomisk status finns det en subjektiv och en objektiv aspekt. Subjektiv 
socioekonomisk status kan beskrivas som; en persons uppfattning av hennes sociala 
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ståndpunkt i referens till andra i samma grupp (Ahlborg, Svedberg, Nyholm, Morgan & 
Nygren, 2017). Socioekonomi kan även mätas med utbildning, inkomst eller klass, vilket kan 
vara objektiva mått på socioekonomi (Präg et al., 2016). I denna studie kommer endast 
subjektiv socioekonomi att användas. Folkhälsomyndigheten (2015) menar att det finns en 
koppling mellan den subjektiva uppfattningen av familjens ekonomi och psykiska besvär hos 
barn och unga, då desto bättre ekonomi som familjen upplevs ha, desto mindre 
självrapporterade psykiska besvär hos barn och unga. Enligt Hosokawa et al., (2018) är det 
familjens ekonomi samt olika utbildningsaspekter som har den största inverkan och 
påverkan på barn och ungas välmående och psykiska hälsa. I en studie av Präg et al., (2016) 
framhålls att det idag är flertalet studier som undersöker kopplingen mellan subjektiv 
socioekonomisk status och hälsomått. Dock finns det skillnader mellan länderna och 
beroende på vilka mått som används.  

Folkhälsomyndigheten (2018b) menar att ekonomisk utsatthet i absoluta termer ökar risken 
för internaliserade problem bland barn och unga. Dock är det inte klarlagt hur relativ 
socioekonomisk utsatthet påverkar barn och ungas psykiska hälsa. Det är även oklart hur och 
vilka konsekvenser som de ökade inkomstskillnaderna har för barnen och deras psykiska 
hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Därför är det viktigt att studera området vidare. I 
denna studie kommer socioekonomis status att undersökas med fokus på barn och unga i 
Västmanland. I studien kommer barnens egna tolkningar av familjens ekonomi att användas, 
subjektiv socioekonomisk status. 

2.3.3$ Skolrelaterade$faktorer$

Det finns flera faktorer i skolan som kan påverka barn och ungas psykiska hälsa. Det kan 
bland annat handla om skoltrivsel, svårigheter i skolan, prestationsångest med fler. Skolan är 
idag den arena där barn och unga spenderar den största delen och tiden av sina liv, vilket 
också innebär att den har en stor påverkan på deras hälsa (Schulte-Körne, 2016). Även Weare 
& Nind (2011) påtalar att skolan erbjuder goda förutsättningar för barn och unga och att goda 
förutsättningar i skolan kan leda till att de uppnår en god mental hälsa. Enligt O’Connor, 
Dyson, Cowdell & Watson (2017) är det idag cirka 20 procent av barn och unga som upplever 
mentala besvär varje år och skolan är en viktig arena för det förebyggande och det 
hälsofrämjande arbetet. Att barn och unga mår dåligt i skolan kan ha sin grund i flera 
aspekter, och det är många förändringar som har skett under de senaste åren. Skolpressen är 
en av många faktorer som kan tänkas påverka att barn och unga mår sämre i skolan (Bor et 
al., 2014).  

Rasberry et al., (2017) menar att det finns en relation mellan skolan och hälsoutkomster. 
Bland annat går det att se en relation mellan utbildningsutkomst, såsom betyg, eller andra 
faktorer som går att kopplas till akademisk framgång, och hälsorelaterade beteenden. Därför 
är det viktigt att tid och pengar läggs på skolan som en hälsofrämjande arena för att barn och 
unga ska kunna tillhandahålla en god hälsa (Rasberry… et al., 2017). Det är även viktigt att 
beakta att relationen  mellan skolfaktorer och mentala hälsoproblem skulle kunna antas gå åt 
båda hållen. Dray et al., (2017) påtalar detta då de menar att de psykiska besvären kan leda 
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till sämre prestationer i skolan, men att det även kan vara skolproblem som leder till att de 
psykiska besvären blir sämre.  

Folkhälsomyndigheten (2018b) menar att det i Sverige går att finna samband mellan sämre 
skolprestationer och en ökad risk för internaliserade problem. I den svenska skolan sjunker 
skolprestationerna samtidigt som de psykiska besvären ökar (Folkhälsomyndigheten, 
2018b). Norlander & Stensöta (2014) menar att det finns en positiv relation mellan dålig 
mental hälsa och akademisk prestation. Om personerna inleder sitt liv med dåliga 
akademiska prestationer kan det också skapa sämre förutsättningar för livet sedan, bland 
annat genom sämre ekonomi och ökad dödlighet (Norlander & Stensöta, 2014). Ångest och 
depression hos studenter är något som kan förhindra akademiska prestationer, samtidigt 
som det kan leda till en större risk för nedgång och för att personen ska hoppa av skolan 
(Doré et al., 2016).  

2015 var det ett av fem barn som inte klarade kunskapskraven i grundskolan (Nationell 
samordnare inom området psykisk hälsa, 2015), vilket är höga siffror som kan indikera att 
något inte står helt rätt till i skolarenan. Det finns bevis för att barn och unga mår allt sämre 
och att det är ett stort antal som upplever att de är stressade i dagens skolor 
(Folkhälsomyndigheten, 2016b). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) ökar förekomsten av 
de psykosomatiska besvär i skolan, och att den främsta ökningen ses hos barn och unga som 
känner sig stressade över skolarbetet (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Skolstressen har ökat 
under de senaste åren i den svenska skolan, då 36 procent av tjejerna upplevde stress över 
skolarbetet samtidigt som 22 procent av pojkarna upplevde stressen, det gällande 13 åringar. 
Samtidigt visar studier att det är 15 åringar som är mest stressade över skolarbetet, och att 
det är de som är stressar som mest vanligt upplever psykosomatiska besvär 
(Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

Att gå ut grundskolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor för hälsan. Om en 
individ istället inte klarar kunskapskraven och går ut med underkända betyg är det en risk för 
ohälsa och psykiska besvär. Nedsatt psykiska välbefinnande kan också ha en negativ 
påverkan på skolresultaten. Det finns bevis på att det finns ett starkt samband mellan betyg 
från grundskolan och framtida psykosocial beteenden (Nationell samordnare inom området 
psykisk hälsa, 2015). Det är dock viktigt att studera detta fält vidare, gällande skolfaktorers 
samband med psykisk hälsa. Det är av vikt att studera om detta går att applicera även i 
Västmanland. Denna studie kommer att fokusera på betyg i skolan, skoltrivsel samt 
svårigheter i skolan.  

2.4$ Fokus$i$denna$studie$
I studien kommer fokus vara på att undersöka psykisk hälsa, med fokus på positiv psykisk 
hälsa och psykosomatiska besvär. För att undersöka den psykiska hälsan kommer 
psykosomatiska besvär samt Mental Health Continum (MHC-SF) att användas. MHC-SF 
kommer hädan efter, med undantag för metoden, även benämnas som positiv psykisk hälsa 
då MHC-SF handlar om att mäta just positiv psykisk hälsa. Studien fokuserar endast på 
lindriga besvär av psykisk ohälsa, med andra ord inte psykisk sjukdom som diagnos. 
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Socioekonomi, kön, födelseland och skolrelaterade faktorer kommer att beaktas som 
oberoende faktorer.  

Hälsa som begrepp, hälsokorset, och hälsans bestämningsfaktorer utgör grund och teoretiskt 
koppling i studien. För att kunna förklara relationen mellan hälsa och ohälsa har hälsokorset 
använts. Alla de valda faktorerna går att koppla till hälsans bestämningsfaktorer. Kön och 
födelseland går att återfinna i det inre siktet av hälsans bestämningsfaktorer, vilket också är 
faktorer som inte går att påverka (Dahlgren & Whitehead, 1991). Socioekonomi återfinns i det 
mellersta skikten, vilket är faktorer som går att påverka (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
Skolbetyg, trivsel och svårigheter i skolan går att koppla till skolan, vilket också återfinns i de 
mellersta skikten (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

3$ PROBLEMFORMULERING$

Ökningen av psykisk ohälsa är något som uppmärksammas allt mer i dagens samhälle. 
Därför är det idag viktigt att inte endast lägga fokus på de behandlande och förebyggande 
insatser utan även på främjandet av barn och ungas psykiska hälsa (Keyes, 2007).  

Det finns tidigare studier som studerat området för barn och ungas psykiska hälsa världen 
över. Dessa studier har bland annat beaktat skolans relation till psykisk hälsa (O’Connor, 
Dyson, Cowdell & Watson, 2017), samtidigt som studier har påvisat att det finns relation 
mellan socioekonomi och psykisk hälsa (Präg et al., 2016). Det finns också studier som 
framhåller att det är just socioekonomi och skolfaktorer som har den främsta påverkan på 
barn och ungas psykisk hälsa (Hosokawa et al., 2018). Även nationellt har studier inom 
området bedrivits. Dessa studier har även de berört bland annat skolfaktorer och 
socioekonomi och dess relation med psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018; 
Folkhälsomyndigheten, 2016b). Det är dock fåtal studie som studerat just detta material, Liv 
och Hälsa Ung Västmanland 2017, med fokus på de faktorer som valts ut för denna studie. 
Därför är det viktigt att undersöka om det finns en relation mellan psykisk ohälsa och de 
valda faktorerna, samt se vilken av faktorerna som således har den största inverkan. Detta 
kan i sin tur leda till att resultatet tydliggör vart resurser behöver sättas in. Resultatet skulle 
därefter kunna utgöra beslutsunderlag för exempelvis länet och kommunen. Tidigare studie 
som genomförts inom ämnet har främst fokuserat på enskilda eller fåtal faktorer, exempelvis 
endast socioekonomi eller endast skolrelaterade faktorer. I denna studie beaktas och 
undersöks båda men också flera faktorer, vilket leder till att det efter studien går att svara på 
vilken av faktorerna som har den största inverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Även 
relativt nya aspekter av skolrelaterade faktorer kommer att användas i studien, det såsom 
skoltrivsel och svårigheter. Tidigare studier inom ämnet har främst fokuserat på betyg. I 
studien är det också enbart subjektiv socioekonomi, boende och sysselsättning som kommer 
att användas som mått på socioekonomisk status. Det är också viktigt att förstå att det ser 
olika ut i alla län, vilket leder till vikten av denna studie just i Västmanland.  
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4$ SYFTE$OCH$FRÅGESTÄLLNINGAR$

Syftet med studien är att undersöka prevalensen av psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär 
och mental hälsa, hos ungdomar i Västmanland i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.  

Syftet med studien är även att undersöka sambandet mellan psykisk hälsa (mental hälsa och 
psykosomatiska besvär) och socioekonomisk status, skolrelaterade faktorer samt födelseland 
och kön.  

o! Hur ser prevalensen av psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa ut bland ungdomar i 
Västmanland? 

o! Finns det samband mellan kön, socioekonomisk status, skolrelaterade faktorer och 
psykisk hälsa i form av positiv psykisk hälsa? 

o! Finns det samband mellan kön, socioekonomisk status, skolrelaterade faktorer och 
psykisk ohälsa i form av psykosomatiska besvär? 

o! Vilka av socioekonomi och skolrelaterade faktorer har den största påverkan på 
psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa? 

5$ METOD$

En kvantitativ metod valdes eftersom att syftet med studien var att undersöka prevalens samt 
i vilken utsträckning som det finns samband mellan flera olika variabler. Med en kvantitativ 
metod går det att omfamna en stor mängd data på samma gång, samtidigt som det handlar 
om att analysera siffror och uppgifter som betecknas med siffror (Eliasson, 2018). En 
kvantitativ metod är vanligtvis deduktiv, vilket handlar om att studien utgår från en teori, för 
att sedan skapa hypoteser. Därefter undersökts det hur det verkligen ser ut, för att sedan se 
om det går att bekräfta teorin (Bryman, 2016). Studien kom att grundas i redan existerande 
material, Liv och Hälsa Ung Västmanland, vilket är en enkätundersökning som genomförs. 
Därför var variablerna redan framtagna och materialet var redan insamlat (Region 
Västmanland, 2018). Efter insamling av material tog denna studie vid.  

Liv och Hälsa Ung Västmanland är en enkätundersökning som ämnar att undersöka 
hälsoläget bland barn och unga i Västmanland. Undersökningen har genomförts sedan 1995 
och det är Region Västmanland som ansvarar för genomförandet av den. Undersökningen 
vänder sig till alla elever i Västmanland som går i årskurs 7 och 9 i grundskolan och elever i 
andra året på gymnasiet. Syftet med Liv och hälsa Ung är att kunna ge alla barn och unga i 
Västmanland en god hälsa (Region Västmanland, 2018).  
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5.1$ Studiedesign$
Liv och Hälsa Ung är en enkätbaserad tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie innebär att en 
mätning görs vid ett tillfälle och att svar gällande hur prevalensen, förekomsten, ser ut vid 
just det tillfället (Bryman, 2016; Andersson, 2016). Med en tvärsnittsstudie går det även att 
studera eventuella samband mellan olika faktorer. Sambanden som går att undersöka med en 
tvärsnittsstudie ger endast svar på om det finns ett samband, inte hur det kausala sambandet 
ser ut (Andersson, 2016). Materialet som utgör grunden för denna studie är det material som 
samlats in via Liv och Hälsa Ung Västmanland 2017, ett tillfälle, och resultatet i denna studie 
baseras på det. Med tanke på att syftet endast handlade om att se om och hur relationerna 
mellan beroende och oberoende variabler ser ut var en tvärsnittsstudie den mest lämpade 
studiedesignen. En tvärsnittsstudie är relativt enkla att genomföra, samtidigt som det är 
relativt billiga (Andersson, 2016). Med denna tvärsnittsstudie erhålls svar på syftet och 
frågeställningen för denna studie. 

Studien är en icke-experimentell studie, vilket innebär att resultatet endast beskriver 
hälsoläget och relationer. Det genomförs inte några aktiva försök att förändra olika faktorer. 
Studien är epidemiologisk, vilket innebär att en undersökning genomförs för att se om det 
finns samband mellan miljöfaktorer och specifika sjukdomar eller tillstånd (Bonita, 
Beaglehole & Kjellström, 2006). Miljöfaktorerna i denna studie har varit socioekonomi, 
skolrelaterade faktorer, kön och födelseland. De specifika sjukdomstillstånden har varit 
psykisk ohälsa, med fokus på mental hälsa och psykosomatiska besvär. Eftersom att studien 
är en tvärsnittsstudie, vilken mäter exponering och effekt på samma gång, går det dock inte 
att svara på orsakssambandet (Bonita et al., 2006; Andersson, 2016).  

5.2$ Urval,$bortfall$&$Datainsamling$
Urvalet för studien var barn och unga i Västmanland. Liv och Hälsa Ung genomförs av 
Kompetenscentrum för Hälsa, Region Västmanland, och är en totalundersökning, vilket 
innebär att alla individer i den definierade population undersöks (Patel & Davidsson, 2011). 
Målgruppen för Liv och Hälsa Ung är 13-18 åringar. Den första Liv och Hälsa Ung 
genomfördes 1995. Målet med Liv och Hälsa Ung är att öka kunskapen om ungas behov och 
synliggöra deras livssituation, bidra till kloka beslut i politiken och folkhälsoarbete som 
påverkar ung samt bidra till forskning om ungas hälsa (Region Västmanland, 2018). När 
enkäten genomförs erhålls kunskap gällande barn och ungas hälsa, levnadsvanor och 
livsvillkor. Med Liv och Hälsa Ung ges även en chans att se utvecklingen av hälsa över tid, om 
flera år studeras. 

Liv och Hälsa Ung genomförs på flera ställen runt om i Sverige, men i denna studie är det 
endast Västmanland som kommer att användas som underlag. Enkäten utgörs av 
självrapporterade uppgifter vilka deltagarna själva fyller i under en lektion. Vid tillfället för 
utlämning av enkäten ger ansvarig lärare information gällande studiens syfte. Läraren ska 
också informerar om att deltagandet är frivilligt och att enkäten fylls i anonymt. Eleverna får 
själva välja om de vill delta eller inte. Ungdomarna i årskurs 9 och andra året på gymnasiet 
erhåller den hela enkäten medan elever i årskurs 7 erhåller en kortare variant 
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(Etikprövningsnämnden, 2016). Eftersom att eleverna i årskurs 7 endast har svarat på en 
kortare version av enkäten har dessa valts bort i studien. Därför kommer studien endast 
baseras på årskurs 9 och andra året på gymnasiet.   

År 2017 var det 62 skolor som var tillfrågade att delta, och 58 skolor deltog i slutändan. Detta 
gör att 94 procent av de tillfrågade skolorna deltog, vilket ger ett bortfall på 6 procent på 
skolnivå. Eleverna som sedan svarade på enkäten var 80 procent av de tillfrågade. 2017 var 
första gången som enkäten även genomfördes i särskolan (Region Västmanland, 2018). De 
tidigare nämnda bortfallen handlar om externa bortfall, att skolor eller elever väljer att inte 
svara på enkäten (Andersson, 2016). Det interna bortfallet handlar istället om att visa 
individer kan välja att inte svara på en specifik fråga (Andersson, 2016). Det interna bortfallet 
har varierat allt från 0-16,6%. 16,6% var på frågan angående den subjektiva uppfattningen 
gällande familjens ekonomi.  

Studien baseras på ett relativt stort material (n= 3951). Det var 50,2 procent av deltagarna 
som gick i årskurs 9 (n=1985) och det var 49,8 procent som gick i årskurs 2 på gymnasiet (n= 
1966) har. 

5.3$ Mätinstrument$
I studien utgör psykisk hälsa utfallet, också kallat den beroende variabeln. Psykisk hälsa har 
undersökts med variabler, ”Mental Health Continnum short form” (MHC-SF) samt 
psykosomatiska besvär. Vidare i studien kommer MHC-SF kallas mental hälsa. Det 
övergripande begreppet för båda variablerna kommer att vara psykisk hälsa. I studien 
undersöktes kön och födelseland som oberoende faktorer men också som confounding. 
Socioekonomisk status, vilket undersöktes med tre variabler, utgjorde oberoende variabler. 
Skolrelaterade faktorer, vilket undersöktes med tre variabler, utgjorde också oberoende 
variabler. En oberoende variabler (exponering) antas påverka en annan variabel, vilken kallas 
den beroende variabeln (utfall) (Andersson, 2016; Szklo & Nieto, 2014). I studien har både 
kontinuerliga variabler och kategoriska variabler använts. Utfallet, psykisk hälsa, 
undersöktes med två variabler som båda är kontinuerliga variabler. De oberoende 
variablerna, exponeringarna, i studien är kategoriska. En kategorisk variabel är en variabel 
som består av förutbestämda kategorier, det kan exempelvis handla om kön men det kan 
också handla om ålder, där det finns förutbestämda ålderskategorier. Om åldern istället 
efterfrågas genom att deltagarna ska skriva sin siffra, så antas det handla om en kontinuerlig 
variabel då den kan anta många olika värden (Andersson, 2016; Szklo & Nieto, 2014). Nedan 
följer en beskrivning av de variabler som kommit att användas i denna studie.  

5.3.1$ Psykisk$hälsa$

Psykisk hälsa mättes med två mått. Den ena variabeln psykosomatiska besvär och den andra 
variabeln mental hälsa (MHC-SF), vilket är ett mått som mäter emotionellt välmående, 
psykologiskt välmående och socialt välmående (Keys, 2009).  
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Psykosomatiska besvär. Frågan ”Har du under den senaste månaden haft något/några av 
följande besvär?” har använts för att kunna erhålla svar gällande psykosomatiska besvär. 
Frågan består av sju underfrågor vilka alla ingår i studien. Underfrågorna berör ”Huvudvärk 
eller migrän”, ”Värk i skuldror, nacke eller axlar”, ”Värk i rygg/höfter”, ”Värk i 
händer/knän/ben/fötter”, ”Nedstämdhet (känt dig nere)”, ”Ängslan, oro eller ångest” samt 
”Sömnsvårigheter”. Svarsalternativen till underfrågorna var ”Nej”, ”Ja, lätta besvär” samt 
”Ja, svåra besvär”. Underfrågorna berör fysiska besvär såväl som psykologiska besvär, med 
andra ord psykosomatiska besvär. I den deskriptiva delen av analysen kom alla underfrågor 
att dikotomiseras, ”Nej” var fortfarande ”Nej” medan ”Ja, lätta besvär” och ”Ja, svåra besvär” 
kom att bilda en kategori kallad ”Ja”. Ett Cronbachs Alpha test genomfördes för att testa den 
interna konsistensen på MHC-SF vilket genererade ett värde på 0,77, vilket antas vara ett bra 
värde (Field, 2009). I alla sambandsanalyser kom det ursprungliga indexet att användas. I 
indexet var alla delfrågor sammanslagna och ett värde mellan 0-14 erhölls. 0 speglar att 
deltagaren inte upplever några besvär medan 14 speglar att deltagaren upplever stora besvär 
med psykosomatiska besvär.  

Positiv psykisk hälsa. Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) har använts i 
studien, vilken består av 14 frågor och är en förkortning av Mental Health Continuum Long 
Form (MHC-SF), vilken ursprungligen består av 40 frågor. I MHC-SF handlar det om att 
mäta mentalt välmående, positiv psykisk hälsa. MHC-SF mäter tre aspekter av välmående. 
Tre frågor berör emotionellt välmående, sex frågor berör psykologiskt välmående och fem 
frågor berör socialt välmående (Keyes, 2009). Ett Cronbachs Alpha test genomfördes för att 
testa den interna konsistensen på MHC-SF vilket genererade ett värde på 0,912, vilket antas 
vara ett bra värde (Field, 2009). Alla 14 delfrågor hade svarsalternativen ”Aldrig”, ”En eller 
två gånger”, ”1 gång/veckan”, ”2-3 gånger/veckan”, ”Nästan dagligen” samt ”Dagligen”. I 
den deskriptiva delen av analysen kom dessa 14 frågorna att bilda ett index vilket sedan 
kategoriserades till att endast innehålla kategorierna ”Tynande psykisk hälsa”, ”Måttlig 
psykisk hälsa” och ”Blomstrande psykisk hälsa”. Denna uppdelning är relativt vedertagen 
när det kommer till användning av MHC-SF. Vilken grupp en individ hamnar i bestäms 
utifrån en kategorisering för orginalinstrumentet, där de individer som rapporterar ”alla 
dagar” och ”nästan alla dagar” på minst en av sex frågor som mäter emotionellt 
välbefinnande, samt minst sex av frågorna som mäter både social och psykosologisk 
funktion, klassas som att de har en ”blomstrande psykisk hälsa”. Individer som istället 
rapporterar ”aldrig” eller ”en eller två gånger” på minst av en frågorna vilket mäter 
emotionellt välbefinnande samt minst sex av de frågor som mäter social och psykologisk 
funktion, anses ha en ”tynande psykisk hälsa”. De som istället bedöms ha en ”måttlig 
psykisk hälsa” uppvisar då varken en blomstrande eller tynande psykisk hälsa (Keyes, 2009). 
Att en person innehar en blomstrande psykisk hälsa innebär att att den visar upp höga nivåer 
av välbefinnande. Detta i sin tur innebär då att personen upplever goda känslor och att 
personen fungerar väl i olika sammanhang, bland annat socialt och psykologiskt (Guo, 
Tomson, Guo, Li, Keller, & Söderqvist, 2015 ). Måttlig psykisk hälsa är ett medel där den 
psykisk hälsan inte är tynande men den är heller inte blomstrande (Keyes, 2009). Att ha 
tynande psykisk hälsa innebär att det inte finns något psykisk välmående, att det istället 
finns psykisk ohälsa (Guo et al., 2015). Vid genomförda sambandsanalyser användes det 
ursprungliga indexet. I indexet var alla frågor sammanslagna och ett värde mellan 0-70 
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erhölls. 0 innebär en mycket dålig mental hälsa, medan 70 innebär en mycket bra mental 
hälsa.  

Eftersom att MHC-SF och psykosomatiska besvär har använts som index i analyserna 
genomfördes en optisk kontroll av normalfördelningen av dessa variabler. Detta innebär att 
en tabell över fördelningen av svaren skapades för att med blotta ögat undersöka om de var 
normalfördelade (Field, 2009; Bonita et al., 2006). Histogram skapades för att få en tydlig 
bild över fördelningen, då detta visar en normalfördelningskurva och det går även att se 
svarsfrekvensen (Patel & Davidson, 2011). Båda variablerna, MHC-SF och psykosomatiska 

besvär, anses vara relativt 
normalfördelade. Värdena 
håller sig till stor del inom 
normalfördelningskurvan, även 
om det är ett större antal på ett 
värde än vad kurvan förhåller 
sig till.   

 

5.3.2$ Kön$och$födelseland$

Kön och födelseland har använts som oberoende faktorer i studien för att se om det finns 
skillnad i medelvärde. I de multivariata regressionsanalyserna kom dessa variabler att 
användas som confounding. En confounding variabel är en bakomliggande variabler som kan 
ha en inverkan på ett samband mellan oberoende och beroende variabler. Om kontroller för 
dessa variabler inte genomförs vid analyser kan falska samband framkomma, det mellan de 
variabler som faktiskt ämnas att studeras (Bonita et al., 2006). Nedan följer en beskrivning 
av variablerna. 

För att få svar på deltagarnas kön användes variabeln ”Är du…?” med svarsalternativen ”tjej”, 
”kille” och ”identifierar mig inte som tjej eller kille”. Genom hela analysdelen kom denna 
variabel att användas som dikotom, endast innehållande ”tjej” eller ”kille”, där ”identifierar 
mig inte som tjej eller kille” har tagits bort.  

För att erhålla svar kring deltagarnas födelseland har frågan ”Var är…du född” använts. 
Svarsalternativen var ”I Sverige”, ”I övriga Europa”, ”I övriga världen” samt ”Vet inte”. 
Genom hela analysdelen kom variabeln att användas som en dikotom variabel. ”I Sverige” 
bildade en kategori, medan ”I Europa”, I övriga världen” bildade ”Utanför Sverige”.  

5.3.3$ Socioekonomisk$status$

Socioekonomisk status har i studien studerats med tre variabler; boendesituation, föräldrars 
sysselsättning samt subjektiv socioekonomi. Boendesituation kan kopplas till 
levnadsstandard vilket i sin tur har en koppling till socioekonomi. Sysselsättningsgrad har 
också en tydlig koppling till föräldrars ekonomi och i sin tur till socioekonomi. Subjektiv 
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familjeekonomi är ett mått som vid tidigare studier använts för att mäta socioekonomi 
(Folkhälsomyndigheten, 2015; Hosokawa et al., 2018).  

Frågan ”Vem bor du tillsammans med?”  har använts för att erhålla svar kring barn och 
ungas boendesituation. Svarsalternativen till frågan var ”Båda mina föräldrar som bor 
tillsammans”, ”Växelvis hos separerade föräldrar”, ”En av mina föräldrar”, 
”Familjehem/Fosterhem” samt ”Annat alternativ”. Genom hela analysdelen kom denna 
variabel att användas som dikotom med kategorierna ”med båda mina föräldrar” och ”med 
en förälder/annat”. De som svarade ”båda mina föräldrar” kategoriserades i ”med båda 
mina föräldrar” medan ett annat svar ledde till kategoriseringen ”med en förälder/annat”.  

Frågan ”Vad gör dina föräldrar” kom att användas för att erhålla svar på sysselsättning hos 
deltagarnas föräldrar. Svar kring båda föräldrarnas sysselsättning efterfrågas. 
Svarsalternativen sedan tidigare var ”Arbetar”, ”Studerar”, ”Arbetslös”, 
”Långtidssjukskriven/sjukpensionär”, ”Annat” samt ”Vet inte/har ingen”. Genom hela 
analysen kom denna variabel att användas som dikotom. Den ena kategorin blev ”minst en 
förälder som är arbetslös” medan den andra kategorin blev ”båda arbetar”. Om deltagaren 
svarade att båda föräldrarna ”arbetar” eller ”studerar” klassas de i kategorin ”båda arbetar”, 
vid annat svar klassas de som ”minst en förälder är arbetslös”.  

Frågan ”Föreställ dig samhället som en stege. Om du tänker på din familjs ekonomi i 
jämförelse med samhället i stort, var skulle du placera din familj på följande skala?” har 
använts för att erhålla svar kring elevernas uppfattning av familjens ekonomiska situation. 
Frågan består av en skala med sju steg, där rutan högst upp är ”mest pengar” och rutan 
längst ner är ”minst pengar”. Det finns sedan en ruta ”vet inte”. I den inledande delen av 
analysen, den deskriptiva, användes variabeln som dikotom, där värdena 1-3 skapade ”låg” 
medan 4-7 bildade ”medel eller hög”. Vid vidare analys, sambandsanalyserna, kom variabeln 
att användas som ett index.  

5.3.4$ Skolrelaterade$faktorer$

För att undersöka skolan och dess påverkan på den psykiska hälsan har tre frågor använts, 
trivsel, betyg och svårigheter. Dessa är tre vanliga faktorer i skolan och utgör underlag för att 
mäta skolgångens påverkan på den psykiska hälsan. Betyg och svårigheter går att koppla 
samman med akademiskt prestation vilket har en tydlig koppling till utbildning och är en del 
av hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). Trivsel i skolan kan anses 
bestå både av en skolaspekt men också en social aspekt. I denna studie kommer trivseln att 
användas i koppling till skolrelaterade faktorer, vilket kopplas till utbildning.  

För att mäta trivsel i skolan har frågan ”Hur trivs du i skolan?” använts. Svarsalternativen 
var ”Mycket bra”, ”Bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Dåligt” samt ”Mycket dåligt”. I den 
inledande delen av analysen, den deskriptiva, användes variabeln som dikotom. ”Trivs 
mycket bra” och ”Trivs bra” skapade kategorin ”Trivs” medan resterande skapade ”Trivs 
dåligt”. Vid vidare analyser i studien, sambandsanalyser, användes variabeln med de original 
kategorierna.  
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För att mäta betygen har frågan ”Har du betyget F eller streck (inget betyg alls) i något 
ämne?” använts. Svarsalternativen till frågan var ”Nej”, ”Ja, i 1-2 ämnen”, ”Ja, i 3-4 ämnen”, 
”Ja, i 5 eller fler ämnen”. Inledningsvis i analysen kom variabeln att användas som dikotom, 
”Inga F” bildade en kategori medan resterande kategorier bildade ”F i ett eller flera ämnen”. 
Vid sambandsanalyserna kom denna variabel att användas i sitt ursprung.  

För att mäta elevernas svårigheter i skolan har frågan ”Vilka svårigheter har du med ditt 
skolarbete jämfört med andra i din klass?” använts. Svarsalternativen till frågan var ”Inga”, 
”Lite”, ”Vissa”, ”Ganska mycket” samt ”En hel del”. Inledningsvis i analysen, i den 
deskriptiva delen, användes variabeln med färre kategorier, “Inga svårigheter” bildade en 
kategori, ”lite svårigheter” och ”Vissa svårigheter” bildade ”lite svårigheter” samt ”ganska 
mycket” och ”en hel del” bildade ”svårigheter”. Vid sambandsanalyserna kom denna variabel 
att användas i sitt ursprung. 

5.4$ Bearbetning$och$analys$
För att genomföra analyser av materialet har statistikprogrammet IBM Statistical package 
for the social science (SPSS) använts. Med hjälp av SPSS erhölls statistik som var beskrivande 
för att svara på hur det såg ut men även sambandsanalyser genomfördes för att kunna ge svar 
på om det fanns samband och hur starka de var.  

Innan analyserna genomfördes skapades en analysplan, vilken framhöll vilka analyser som 
skulle genomföras på vilka variabler. När materialet, variablerna, tillhandahölls var det redan 
kodat och inmatat i SPSS, vilket ledde till att forskaren för studien tog vid bearbetning och 
analys.  

5.4.1$ Prevalens,$beskrivande$

För att kunna besvara första delen av syftet, första frågeställningen, genomfördes deskriptiva 
analyser. Frekvenstabeller skapades för att kunna beskriva prevalensen av psykisk ohälsa, 
mental hälsa och psykosomatiska besvär. Med prevalsen går det att svara på hur det ser ut i 
populationen vid det bestämda tillfället (Andersson, 2016). De deskriptiva analyserna 
genomfördes på alla variabler som skulle studeras i studien. I den deskriptiva delen kom 
många av variablerna att dikotomiseras, vilket beskrivs ovan, för att kunna erhålla en 
tydligare överblick över variablerna. Dikotomisering innebär att en variabel görs om, där de 
tidigare många kategorierna bildar endast två kategorier (Szklo & Nieto, 2014).  

5.4.2$ Sambandsanalyser$

För att besvara den andra frågeställningen har t-test genomförts. Ett t-test är en 
hypotesprövning (Bonita et al., 2006), vilket är fördelaktigt vid denna frågeställning då den 
handlar om att undersöka om det finns ett samband. T-testet ger då ett svar gällande om det 
finns skillnad i medelvärde mellan två grupper (Field, 2009), vilket i detta fall gäller kön 
(Kille/tjej) och födelseland (Född i Sverige/inte född i Sverige), och dess samband till psykisk 
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hälsa (mental hälsa och psykosomatiska besvär). T-testet är fördelaktigt då utfallet, psykisk 
hälsa (mental hälsa och psykosomatiska besvär), är kontinuerliga variabler och de oberoende 
variablerna är dikotoma. T-test genomfördes även gällande två faktorer av socioekonomisk 
status, boendesituation och sysselsättning hos föräldrarna, då de oberoende variabler 
användes som dikotoma. 

För att besvara frågeställning tre och frågeställning fyra har korrelationsanalyser genomförts. 
För varje exponeringsvariabel (subjektiv socioekonomi och skolrelaterade faktorer) har två 
korrelationsanalyser genomförts, en gällande mental hälsa och en gällande psykosomatiska 
besvär. Med en korrelationsanalys erhålls ett svar gällande styrkan på sambandet och i vilken 
utsträckning som det finns ett samband mellan ett utfall och flera oberoende faktorer. Med 
en korrelationsanalys erhålls också ett svar på riktningen av sambandet, om det är ett positivt 
eller ett negativt samband (Field, 2009; Bonita et al., 2006). Ett värde mellan -1 och +1 
erhålls, och ju närmare 1 desto starkare är sambandet. Om korrelationskoefficienten är 0 
finns det ingen korrelation mellan variablerna (Field, 2009). Ett negativt samband innebär 
således att när den ena variabelns värde ökar så minskar den andra, medan ett positivt 
samband således innebär att när värdet på den ena variabeln ökar så ökar också den andra 
(Pallant, 2016).  

Det finns två typer av korrelationstest, Spearman’s rangordningskorrelation (rho) och 
Pearson’s korrelations koefficient (r). Det som avgjorde vilket test som skulle genomföras i 
studien var variablerna. Om variablerna är kontinuerliga och normalfördelade så kan en 
Pearson’s korrelationsanalys användas. Om däremot en av variablerna är kategoriska så ska 
Spearman’s korrelation istället användas (Pallant, 2016). För att kunna svara på den 
subjektiva uppfattningen av familjens socioekonomi (frågeställning tre) samt för hela 
frågeställning fyra genomfördes därför Spearman’s korrelationsanalyser. Utfallet, psykisk 
hälsa (psykosomatiska besvär och mental hälsa), är kontinuerlig variabler genom index. De 
oberoende faktorerna, subjektiv socioekonomi, trivsel, betyg och svårigheter, är alla 
kategoriska variabler då de innehåller redan bestämda kategorier på ordinalskalan. På grund 
av variablerna var just Spearman’s det bästa testet att genomföra.  

För att i studien kunna svara på styrkorna på sambanden har följande riktlinjer använts; 
mycket svagt samband= rho värde mellan 0,00-0,29. Svagt samband= rho värde mellan 
0,30-0,49. Måttligt samband= rho värde mellan 0,50-0,69. Starkt samband= rho värde 
mellan 0,70-0,89. Mycket starkt samband= rho värde mellan 0,90-1 (Hinkle, Wiersma & 
Jurs, 2003). Vid korrelationstesten är det också viktigt att beakta signifikansnivån (p), vilket 
handlar om slumpens inverkan på sambandet (Field, 2009). I denna studie har en 
signifikansnivå på 0,05 använts, vilket också är den mest vedertagna vid vetenskaplig 
forskning (Szklo & Nieto, 2014).  

För att kunna besvara den femte frågeställningen har två linjära regressioner genomförts. 
Med en linjär regression, multivariat analys, undersöks sambandet mellan flera oberoende 
variabler och ett utfall som är kontinuerligt (Andersson, 2016; Bonita et al., 2006). I denna 
analys har utfallet, mental hälsa och psykosomatiska besvär, använts som kontinuerliga 
variabler. De oberoende variablerna som har ingått i analyserna har varit subjektiv 
socioekonomi, boendesituation, föräldrars yrke, skoltrivsel, betyg och svårigheter i skolan. I 
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dessa analyser har kön och födelseland beaktats som confounding variabler. Med en linjär 
regression erhålls ett svar på vilken av variablerna som kan antas ha den största inverkan på 
psykosomatiska besvär och på mental hälsa.  

5.5$ Kvalitetskriterier$
Vid vetenskaplig forskning finns det flera viktiga kvalitetskriterier att beakta, det för att 
forskningen ska erhålla en hög kvalitet samt att den ska bli trovärdig. Det leder bland annat 
till att det inte uppstår några frågor kring trovärdigheten och att forskningen inte blir 
ifrågasatt (Bryman, 2016). I denna studie har validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
beaktats.  

5.5.1$ Validitet$

Att beakta validitet i en studie eller en undersökning handlar om i vilken grad som studien 
har förmåga att mäta det som ämnas att mäta. Att en studie erhåller en hög validitet innebär 
att det uppmäta värdet från studien ligger nära sanningen (Bonita et al., 2006). Enligt Bonita 
et al., (2006) bör inga systematiska fel uppstå och de slumpmässiga felen bör vara så små och 
få som möjligt.  

Vanligtvis värderas validitet utifrån intern validitet och extern validitet. Intern validitet kan 
förklaras som i vilken grad som en observation är korrekt för den grupp som studeras (Field, 
2009), med andra ord hur olika fel, som kan ha påverkat resultatet är med i studien. I denna 
studie har det främst handlat om att undersöka om måtten mäter det som de ämnar att mäta. 
Den interna validiteten i en studie kan påverkas av olika systematiska fel samtidigt som den 
kan stärkas med hjälp av en god studiedesign och noggrannhet (Bonita et al., 2006). 
Undersökningens externa validitet handlar främst om generaliserbarhet. Den externa 
validiteten kan stärkas om liknande resultat återfinns i andra studier som är utförda på andra 
urval och i andra sammanhang (Bonita et al., 2006).  

Eftersom att denna studie inte främst beaktade intern validitet har konstruktsvaliditet och 
begreppsvaliditet istället beaktats. Konstruktsvaliditet undersöker hur väl ett mätinstruments 
konstruktion fungerar, bland annat genom en faktoranalys (Bannigan & Watson, 2009). 
Begreppsvaliditet handlar om att de aktuella mätinstrumenten jämförs med liknande 
instrument för att se om samband finns mellan dessa (Olsson & Sörensson, 2011). Utfallet i 
studien, psykisk hälsa, har undersökts med två mått, mental hälsa (MHC-SF) och 
psykosomatiska besvär. MHC-SF är ett redan validerat mått som ämnar att undersöka 
psykisk välmående genom tre komponenter, tre frågor berör emotionellt välmående, sex 
frågor berör psykologiskt välmående och fem frågor berör socialt välmående (Keyes, 2009). 
En ursprungsvalidering är sedan tidigare gjord gällande MHC-SF och då fastställdes det att 
dimensionerna var lämpliga att använda för att förklara psykisk hälsa (Keyes, 2005b). 
Begreppsvaliditeten undersöktes även i en kinesisk studie som visade att det fanns en 
relation till psykisk hälsa (Guo et al., 2015). Konstruktvaliditeten har även undersökts i 
tidigare magisteruppsatser genom en faktoranalys, där två frågor uteslöts av de 14 möjliga. I 
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samma uppsats undersöktes även begreppsvaliditeten (Johansson, 2016). I denna uppsats 
har dock alla 14 frågor i måttet använts. Psykosomatiska besvär är även det sedan tidigare en 
använd variabler, vilket leder till validering. Frågan gällande psykosomatiska besvär har 
sedan tidigare varit med i Liv och Hälsa Ung och frågan i sin tur är framtagen av experter 
inom forskningen. Detta tyder på att det finns en god ytvaliditet, att variablerna är framtagna 
av just experter och att de är granskade för att mäta det som ämnas att mätas (Bryman, 2016; 
Field, 2009).  

5.5.2$ Reliabilitet$

Reliabilitet handlar om huruvida upprepade mätningar med samma mätinstrument 
genererar överensstämmande resultat. Reliabilitet kan förklaras som ett mått gällande om 
undersökningen är pålitlig eller inte (Szklo & Nieto, 2014). 

I denna studie har reliabilitet bedömts med intern konsistens, vilket mäter i vilken 
utsträckning som de frågor som utgör en skala mäter samma attribut (Eliasson, 2018). En 
vanlig metod för att mäta det är Cronbach’s Alpha, vilket är den metod som använts i denna 
studie. Detta indikerar då hur väl frågorna i ett instrument korrelerar med vandra (Pallant, 
2016). Testet i sin tur genererar ett värde mellan 0 till 1. Ett högre värde indikerar att det 
finns en högre reliabilitet och o,7 anses vara ett acceptabelt värde (Pallant, 2016; Field, 2009; 
Bonita et al., 2006). Testet genomfördes på variabeln MHC-SF samt på psykosomatiska 
besvär. Testet på MHC-SF erhöll ett värde på 0,912, vilket anses vara ett bra värde. Testet på 
psykosomatiska besvär erhöll ett värde på 0,77, vilket också det anses vara ett bra värde. 
MHC-SF har också undersökts i tidigare studentuppsatser. Då har den också visat på ett gott 
värde för totalskalan (0,904) och för delskalorna (0,791-0,873) (Johansson, 2016).  

5.5.3$ Generaliserbarhet$

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning som studiens resultat går att 
representera i en större population, i en annan eller i en liknande. För att detta ska vara 
möjligt är det viktigt att det är ett stabilt urval och att det urvalet kan ses som en liten del av 
det större, att det speglar det stora urvalet (Patel & Davidson, 2011). Som tidigare nämnt är 
Liv och Hälsa Ung en totalundersökning vilket innebär att samtliga ungdomar i årskurs 7, 
årskurs 9 och andra året på gymnasiet i Västmanland har tillfrågats att delta. I denna studie 
är det dock endast årskurs 9 och andra året på gymnasiet som är studerat, vilket leder till att 
resultatet inte går att generaliseras på den yngre målgruppen. Målgruppen har även kommit 
att beskrivas på flera olika ställen i uppsatsen, samt valet att inte ta med årskurs 7, vilket 
leder till mer fördelaktig generaliserbarhet.  

En totalundersökningen kan anses som det bästa urvalet när det kommer till generalisering, 
då alla deltagare har en chans att delta. Dock är det externa bortfallet ett problem. Studien 
har ett externt bortfall, både gällande skolor som valt att inte delta samt elever som inte 
deltagit, vilket kan påverka resultatets generaliserbarhet. Det skulle bland annat kunna leda 
till ett snedvridet resultat (Olsson & Sörensson, 2011). Syftet med studien var dock inte 
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främst att generalisera till alla studenter och därför går det endast att generaliseras för 
årskurs årskurs 9 och andra året på gymnasiet.  

5.6$ Forskningsetiska$principer$
Det finns flera viktiga etiska överväganden att beakta vid forskning som berör människor, det 
för att inneha respekt och beakta deras rättigheter (World Medical Association, 2018). I 
”Helsinforsdeklarationen” återfinns regler gällande etik som är viktigt att beakta när 
forsningen berör människor, vetenskaplig forskning. Det är framtaget av ”The World Medical 
Association (WMA)” och berör etiska principer för medicinsk forskning som involverar 
människor. Deklarationen består av många delar och handlar bland annat om att studie ska 
ämna att förbättra hälsan och situationen hos de drabbade, inneha respekt för människor och 
deras rättigheter samtidigt som man försöker att bevara deras hälsa. Det handlar också om 
att erhålla nya kunskaper (World Medical Association, 2018). 

Vanligtvis när det talas om forskning som berör människor finns det fyra aspekter som är 
viktiga att beakta. Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt 
nyttjandekravet är dessa aspekter (World Medical Association, 2018; Holloway & Galvin, 
2016). Informationskravet handlar om att deltagarna ska få information kring studiens syfte 
och metod samt vad det innebär att faktiskt delta i studien. Samtyckeskravet handlar om att 
det ska finnas ett samtycke från de personer som deltar i studien. Det är personerna själva 
som bestämmer om sitt deltagande och de har rätt att kunna lämna studien när som helst. 
Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar i studien inte ska gå att identifiera, 
samtidigt som materialet inte ska gå att få åtkomst till för utomstående. Nyttjandekravet 
handlar om att resultatet och materialet som uppkommer i studien endast ska användas till 
den tänkte studien och det tänkta syftet (Holloway & Galvin, 2016).  

I studien har datamaterialet bestått av sekundärdata från Liv och Hälsa Ung. Därför har det 
under studiens gång endast varit konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som har 
beaktats. Dessa två aspekter har beaktats då materialet varit stort och brett, på gruppnivå, 
vilket leder till att ingen deltagare går att identifieras. Det är endast löpnummer samt årskurs 
som erhållits, inte vilken skola eller vart personen kommer från. Materialet har även 
förvarats säkert under hela processen. Den data, variabler, som har erhållits har endast varit 
det nödvändiga för att kunna genomföra studien med det tänkta syftet och 
frågeställningarna. Materialet har endast använts till denna studie, och kommer efter 
avslutat studie att raderas. Ett avtal angående hantering och användning har skrivits på via 
Region Västmanland. Resterande etiska aspekter, informationskravet och samtyckeskravet, 
är det forskningsgruppen för Liv och Hälsa Ung som har beaktat då dessa varit ansvariga för 
insamling av data. Nedan följer vidare beskrivning av etiska överväganden.  

Liv och Hälsa Ung har sedan tidigare etikprovats, vilket kan vara till fördel när det kommer 
till forskning som gäller människor (Etikprövningsnämden, 2016). Det har även framgått 
tydligt hur datainsamlingen kommer att gå till. Vid tillfälle för utlämning av enkäterna på 
skolan var det den ansvarige läraren som hade ansvaret för utdelning och insamling av 
enkäterna. Det var även läraren som var ansvarig för att informera om undersökningen samt 
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dess syfte. Samtidigt hade dessa lärare uppgiften att informera om hur materialet skulle 
komma att användas, vilket i sin tur innebär att både informationskravet och nyttjandekravet 
är beaktat. Även konfidentialitetskravet har beaktats då alla enkäter erhöll ett nummer 
(löpnummer), det för att inte använda namn eller liknande vilket skulle kunna kopplas till en 
specifik individ. Lärarna skulle även vara tydliga med att informera om att eleverna inte var 
tvingade att fylla i enkäten, men när de väl fyllde i enkäten ansågs det vara ett samtycke 
(Etikprövningsnämnden, 2016). Efter att eleverna hade fyllt i enkäten lämnades den ifyllda 
enkäten till ansvarig lärare vilken i sin tur registrerade löpnummer. Därefter lades samtliga 
enkäter i ett kuvert som förslöts framför eleverna.  

6$ RESULTAT$

Resultatet inleds med en deskriptiv del där frekvenser, prevalens, av variablerna i studien 
presenteras. Därefter följer sambandsanalyser.  

6.1$ Deskriptiva$analyser$

6.1.1$ Kön$och$födelseland$

Av de 3951 deltagande ungdomarna som deltog i undersökningen var det 3765 som svarade 
på frågan angående kön. Fördelningen mellan könen har varit relativt jämn. I studien var det 
50,1 procent tjejer (n=1887) som deltog medan det var 49,9 procent killar (n=1878) som 
deltog. Av de som svarat på enkäten är det 85,5 procent som var födda i Sverige (n= 3251), 
vilket är majoriteten då det endast är 14,5 procent som var födda utanför Sverige (n= 552). 

Tabell 1, deskriptiv fördelning av kön och födelseland. Antal (n) och andel  (%). 

! GRUPP! N! %!

KÖN! Tjej! 1887! 50,1!

! Kille! 1878! 49,9!

! Total! 3765! 100!

FÖDELSELAND! I!Sverige! 3251! 85,5!

! Utanför!Sverige! 552! 14,5!

! Total! 3803! 100!
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6.1.2$ Oberoende$variabler$

En majoritet av deltagarna upplever att deras familj har en medel eller hög socioekonomi, 
88,2 procent (n= 2908). Det är en liten del av deltagarna som upplever att deras familj har en 
låg socioekonomi, endast 11,8 procent (n= 388). Det är vanligast att deltagarna bor med båda 
sina föräldrar, 63,0 procent (n=2408). 37,0 procent (n= 1414) av deltagarna uppger att de 
inte bor med båda sina föräldrar. Det är 77,7 procent (n=2899) av deltagarna som har 
föräldrar som jobbar vilket är mer vanligt förekommande, då det endast är 22,3 procent 
(n=834) procent som har föräldrar som inte jobbar.  

Majoriteten av deltagarna har inte några F som betyg. Det är 76,7 procent (n=2884) av 
deltagarna som uppger att de inte har några F i skolan, det i förhållande till 23,3 procent 
(n=878) som faktiskt uppger att de har ett F eller fler. Detta tyder på att majoriteten av 
deltagarna, eleverna, faktiskt klarar de kunskapskrav som finns i skolan. Majoriteten av 
deltagarna uppger också att de trivs i skolan. 75,9 procent (n=2892) trivs i skolan, medan det 
är 24,1 procent (n=920) av deltagarna som uppger att de inte trivs i skolan. Gällande 
svårigheter i skolan är det 38,1 procent (n=1415) av deltagarna som upplever att de inte har 
några svårigheter, medan 51,4 procent (n=1911) upplever lite svårigheter. Den minsta 
gruppen är de som faktiskt upplever svårigheter, 10,5 procent (n=389).   

Tabell 2, deskriptiv fördelning av socioekonomi och utbildning. Antal (n) samt andel (%) 

! VARIABLER! KATEGORIER! N! %!

SOCIOEKONOMI! Subjektiv!ekonomi! Medel!eller!hög! 2908! 88,2!

! ! Låg! 388! 11,8!

! ! Total! 3296! 100,0!

! Boendesituation! Bor!med!båda!

föräldrarna!

2408! 63,0!

! ! Bor!inte!med!båda!

föräldrarna!

1414! 37,0!

! ! Total! 3822! 100,0!

! Föräldrars!yrke! Båda!jobbar! 2899! 77,7!

! ! Båda!jobbar!inte! 834! 22,3!

! ! Total! 3733! 100,0!

UTBILDNING! Betyg! Inga!F! 2884! 76,7!

! ! Ett!eller!flera!F! 878! 23,3!

! ! Totalt! 3762! 100,0!

! Trivsel! Trivs!bra! 2892! 75,9!

! ! Trivs!dåligt! 920! 24,1!

! ! Totalt! 3812! 100,0!

! Svårigheter! Inga!svårigheter! 1415! 38,1!
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! ! Lite!svårigheter! 1911! 51,4!

! ! Svårigheter! 389! 10,5!

! ! Totalt! 3715! 100,0!
 

6.1.3$ Utfallsvariabler,$psykisk$hälsa$

Deltagarnas psykiska hälsa har studerats med hjälp av två variabler, positiv psykisk hälsa och 
psykosomatiska besvär. De flesta av deltagarna upplever att de har en måttlig psykisk hälsa, 
då det är 47,4 procent (n=1739) som upplever det. Det är samtidigt nästan lika många, 41,7 
procent (n=1528), som upplever en blomstrande psykisk hälsa. 10,9 procent (n=399) av 
deltagarna upplever en tynande psykisk hälsa. Detta tyder på att majoriteten av deltagarna 
mår relativt bra. Med andra ord är det en liten mängd som mår mycket dåligt.   

Tabell 3, deskriptiv fördelning av psykisk hälsa i tre kategorier. Antal (n) och andel  (%). 

! KATEGORIER! N! %!

POSITIV!PSYKISK!
HÄLSA!

Tynande!psykisk!hälsa! 399! 10,9!

! Måttlig!psykisk!hälsa! 1739! 47,4!

! Blomstrande!psykisk!
hälsa!

1528! 41,7!

! Totalt! 3666! 100,0!

 

 

Psykosomatiska besvär 

Det är relativt jämnt fördelat mellan de deltagare som upplever psykosomatiska besvär och 
de som upplever att de inte har besvär. Exempelvis är det en stor grupp av deltagarna som 
upplever att de har huvudvärk, 61,5 procent (n=2346) medan det är färre som upplever att de 
inte har huvudvärk, bara 38,5 procent (n=1468). Generellt för alla psykosomatiska besvär är 
att en större grupp upplever besvär jämfört med de som inte upplever besvär.  
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Tabell 4, deskriptiv fördelning av psykosomatiska besvär. Antal (n) och andel (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2$ Sambandsanalyser$

6.2.1$ Samband$mellan$födelseland$och$kön$med$psykisk$hälsa$

För att undersöka sambandet mellan kön och födelseland samt psykisk hälsa har t-test 
genomförts. Nedan följer resultatet.  

En analys gällande om det finns en skillnad i medelvärde mellan könen har gjorts, det 
gällande positiv psykisk hälsa. Det finns en signifikant skillnad mellan killar och tjejer 
(t=9,63, df= 3385,7, p<0,01). Det påvisas att tjejer har en sämre psykisk hälsa (M=40,50, sd= 
14,25) än vad killarna har (M=45,29, sd= 14,70). En analys gällande skillnad i medelvärde 
mellan könen har också gjorts med psykosomatiska besvär som utfallet. Analysen visar på att 
det även här finns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar (t=23,46, df=3432, p<0,01). 
Tjejerna har svarat att de upplever mer psykosomatiska besvär (M=5,46, sd=3,00) än vad 
killarna (M=3,19, sd=2,67).  

Tabell 5, t-test. Kategori, medelvärde och standardavvikelse presenteras 

 

 

 

 

 

 

! FRÅGA/KATEGORI! JA! NEJ! N!

PSYKOSOMATISKA!BESVÄR! Huvudvärk!eller!migrän!! 2346!(61,5)! 1468!(38,5)! 3814!

! Skuldror,!nacke!eller!axlar!! 1809!(47,9)! 19644!

(52,1)!

3773!

! Rygg/Höfter!! 1600!(42,6)! 2157!(57,4)! 3757!

! Händer/ben/knä/fötter!! 1405!(37,5)! 2345!(62,5)! 3750!

! Nedstämdhet!! 2103!(55,5)! 1688!(44,5)! 3791!

! Ängslan,!oro!eller!ångest!! 2161!(56,9)! 1635!(43,1)! 3796!

! Sömnsvårigheter! 1958!(51,3)! 1856!(48,7)! 3814!

! KATEGORI! MEDELVÄRDE! STD.!ERROR!

POSITIV!PSYKISK!HÄLSA! Tjej! 40,50! 14,25!

! Kille! 45,29! 14,70!

PSYKOSOMATISKA!! Tjej! 5,46! 3,00!

! Kille!! 3,19! 2,67!
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En analys gällande om det finns en skillnad i medelvärde mellan födelseland har också 
genomförts, det gällande positiv psykisk hälsa. I denna går det dock inte att finna en 
signifikant skillnad mellan födelseland (t=0,684, df=620, p=n.s.). Detta innebär då att det 
inte går att säga att det finns en skillnad i den psykiska hälsan mellan om personen är född i 
Sverige (42,90, sd=14,64) eller om personen är född utanför Sverige (M=42,38, sd=15,50). 
Det har också genomförts ett t-test gällande om det finns skillnader i medelvärde gällande 
födelseland och psykosomatiska besvär. I denna analys går det inte heller att återfinna en 
signifikant skillnad mellan födelseländerna (t=1,38, df=661, p=n.s.). Det innebär då att det 
inte går att säga att det finns en skillnad i psykosomatiska besvär beroende på om personen 
är född i Sverige (M=4,36, sd=3,07) eller om personen är född utanför Sverige (M=4,15, 
sd=3,12).  

Tabell 6, t-test. Kategori, medelvärde och standardavvikelse presenteras 

 

 

 

 

 

 

6.2.2$ Korrelationsanalyser$socioekonomi$och$psykisk$hälsa$

Korrelationsanalyser har genomförts för att undersöka i vilken utsträckning som 
socioekonomi och psykisk hälsa har ett samband. Tre variabler har använts för att undersöka 
socioekonomi och dessa ställs mot utfallet, representerat av två variabler.  

För att undersöka socioekonomi och dess samband med positiv psykisk hälsa och 
psykosomatiska besvär har Spearman’s korrelationstest genomförts. Det föreligger ett 
mycket svag positiv samband mellan positiv psykisk hälsa och den subjektiva uppfattningen 
av familjens ekonomi (rho=0,210, p>0,01), vilket innebär att en starkare socioekonomisk 
uppfattning är relaterad till en högre psykisk hälsa. Det finns även ett mycket svagt negativt 
samband mellan psykosomatiska besvär och den subjektiva uppfattningen av familjens 
ekonomi (rho=-0,145, p>0,01), vilket innebär en starkare socioekonomisk uppfattning är 
relaterad till färre psykosomatiska besvär.  

*= Korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån (99%) 

Tabell 7, , Spearman's korrelationsanalys. 

! SUBJEKTIV!SES!

POSITIV!PSYKISK!HÄLSA! 0,210*!

! KATEGORI! MEDELVÄRDE! STD.!ERROR!

POSITIV!PSYKISK!HÄLSA! Sverige! 42,90! 14,64!

! Utanför!Sverige! 42,38! 15,50!

PSYKOSOMATISKA!! Sverige! 4,36! 3,07!

! Utanför!Sverige! 4,15! 3,12!
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PSYKOSOMATISKA!
BESVÄR!!

Y0,145*!

 

För att undersöka om det finns en relation mellan boendesituation och sysselsättning med 
positiv psykisk hälsa och psykosomatiska besvär har t-test genomförts, vilket möjliggör 
analys av skillnaderna i medelvärde. Testet visar att det finns en signifikant skillnad i 
medelvärde mellan föräldrars sysselsättning och positiv psykisk hälsa (t=6,41, df= 3377, 
p<0,01). Detta påvisar att de som har föräldrar som arbetar (M=43,66, sd=14,54) skattar sin 
psykiska hälsa högre, det än de som har föräldrarna som inte arbetar (M= 39,72, sd=15,08). 
Liknande analys har genomförts gällande föräldrarnas sysselsättning och psykosomatiska 
besvär. Analysen visar att det finns en signifikant skillnad i medelvärde mellan 
psykosomatiska besvär och föräldrars sysselsättning (t=6,11, df=3469, p<0,01). Detta 
innebär att de deltagare som har båda föräldrarna som arbetar upplever mindre 
psykosomatiska besvär (M=4,17, sd=2,99), det än de där föräldrarna inte arbetar (M=4,93, 
sd=3,30).  

Tabell 8, t-test. Kategori, medelvärde och standardavvikelse presenteras 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9, t-test. Kategori, medelvärde och standardavvikelse presenteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går också att finna att det finns en signifikant skillnad mellan boendesituation och positiv 
psykisk hälsa (t=6,0, df= 2575, p<0,01). Detta påvisar att de som bor med båda sina föräldrar 
upplever en bättre psykisk hälsa (M=43,90, sd=14,56), det än de som inte bor med båda 

! KATEGORI! MEDELVÄRDE! STD.!ERROR!

POSITIV!PSYKISK!HÄLSA! Arbetar! 43,66! 14,54!

! Arbetar!inte! 39,72! 15,08!

MENTAL!HÄLSA!! Arbetar!! 4,17! 2,99!

! Arbetar!inte! 4,93! 3,30!

! KATEGORI! MEDELVÄRDE! STD.!ERROR!

POSITIV!PSYKISK!HÄLSA! Bor!med!båda! 43,90! 14,56!

! Bor!inte!med!
båda!

40,75! 14,97!

PSYKOSOMATISKA!! Bor!med!båda! 4,00! 2,94!

! Bor!inte!med!
båda!

4,80! 3,30!
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föräldrarna (M=40,75, sd=14,97). En analys gällande boendesituation och psykosomatiska 
besvär har också genomförts. Analysen visar att det finns en signifikant skillnad i medelvärde 
(t=6,87, df=3544, p<0,01). Detta innebär att de som bor med båda sina föräldrar upplever 
mindre psykosomatiska besvär (M=4,00, sd=2,94), det än de som inte bor med båda sina 
föräldrar (M=4,80, sd=3,30). 

6.2.3$ Skolrelaterade$faktorer$

Skolrelaterade faktorer har undersökts med tre variabler. Utfallet är psykisk hälsa vilket 
undersöks med två variabler, positiv psykisk hälsa och psykosomatiska besvär. 
Korrelationsanalyser, Spearman’s, har genomförts då de oberoende faktorerna är kategoriska 
variabler på ordinalskalan. Detta innebär att det finns en rangordning av dessa kategorier 
(Field, 2009).  

Korrelationsanalysen visar att den finns ett mycket svagt negativ samband mellan svårigheter 
i skolan och positiv psykisk hälsa (rho=-0,290, p<0,01), vilket innebär att mindre svårigheter 
i skolan är relaterat till en bättre psykisk hälsa. Det går också att utläsa att det finns ett 
mycket svagt positivt samband mellan psykosomatiska besvär och svårigheter i skolan 
(rho=0,266, p<0,01), vilket innebär att minskade svårigheter i skolan är relaterade till en 
minskning av upplevelsen av psykosomatiska besvär. Korrelationsanalysen visar att det finns 
ett svagt positivt samband mellan skoltrivsel och positiv psykisk hälsa (rho=0,489, p<0,01), 
vilket innebär att en ökad skoltrivsel är relaterad till en bättre psykisk hälsa. Det finns även 
ett svagt negativt samband mellan psykosomatiska besvär och skoltrivsel (rho=-0,344, 
p<0,01), vilket innebär att en ökad skoltrivsel är relaterad till en minskning av upplevda 
psykosomatiska besvär. Korrelationsanalysen visar också att det finns ett mycket svagt 
negativt samband mellan positiv psykisk hälsa och betyg (r=-0,156, p<0,01), vilket innebär 
att färre F i skolan är relaterat till en bättre psykisk hälsa. Korrelationsanalysen mellan 
psykosomatiska besvär och betyg visar att det finns ett mycket svagt positivt samband 
(rho=0,112, p<0,01), vilket innebär att färre F i skolan är relaterat till en minskning av 
upplevselen av psykosomatiska besvär.  

*=Korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån (99%) 

Tabell 10, Spearman's korrelationsanalys 

! SVÅRIGHETER!I!
SKOLAN!

TRIVSEL! BETYG!

MENTAL!HÄLSA! Y0,290*! 0,489*! Y0,156*!

PSYKOSOMATISKA!
BESVÄR!!

0,266*! Y0,344*! 0,112*!
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6.2.4$ Vilken$av$faktorerna$har$den$största$påverkan?$

För att kunna svara på den sista frågeställningen, gällande vilken variabel som har den 
största påverkan på elevernas psykiska hälsa, har två regressionsanalyser genomförts. Det är 
linjära regressioner. Beroende variabler vid testet var positiv psykisk hälsa och 
psykosomatiska besvär. Oberoende variabler var svårigheter i skolan, betyg, trivsel, subjektiv 
socioekonomi, föräldrars sysselsättning och boendesituation. Confunders i analysen var kön 
och födelseland, vilka var dikotoma. För att avläsa tabellerna har BETA, standardiserad 
regressionskoeffecienten, använts för att möjliggöra jämförelser mellan värdena.  

Inledningsvis genomfördes en linjär regression med positiv psykisk hälsa som beroende 
variabel. Modellen är signifikant (F=161, df=8, p<0,01). Analysen visar att det finns samband 
mellan psykisk hälsa och flertalet av variablerna. Det starkaste sambandet går att återfinna 
mellan skoltrivsel och psykisk hälsa (BETA=0,432, p<0,01). Detta visar att det är en svagt 
samband och att den är positivt, att om skoltrivseln ökar så ökar också upplevelsen av den 
psykiska hälsan. Därefter är det svårigheter i skolan och psykisk hälsa som har det starkaste 
sambandet (BETA=-0,149, p<0,01). Även den subjektiva uppfattningen av familjens ekonomi 
(BETA= 0,101, p<0,01) och boendesituation (BETA=0,035, p<0,01) har mycket svaga 
samband med psykisk hälsa. 

Tabell 11, Linjär regression. Beta, standardavvikelse och signifikansnivå presenteras. 

! ! BETA! SE! P!

! Svårigheter!i!
skolan!

Y0,146! 0,229! 0,000!

! Betyg! Y0,036! 0,382! 0,280!

POSITIV!
PSYKISK!
HÄLSA!

Trivsel!i!skolan! 0,411! 0,258! 0,000!

! Subjektiv!SES! 0,102! 0,142! 0,000!

! Föräldrars!
sysselsättning!

0,014! 0,585! 0,378!

! Boendesituation! 0,032! 0,469! 0,041!

! Kön! 0,094! 0,443! 0,000!

! Födelseland! 0,009! 0,376! 0,564!

 

En linjär regression har även genomförts med psykosomatiska besvär som utfall. Samma 
exponeringsvariabler som i föregående analys har använts. Modellen är signifikant (F=111,36, 
df=6, p<0,01). I analysen går det att återfinna signifikanta samband. Även i denna analys så 
återfinns den starkaste relationen mellan trivsel i skolan och psykosomatiska besvär 
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(BETA=-0,287, p<0,01). I denna analys är den dock negativ vilket innebär att om trivseln i 
skolan ökar så minskar upplevelsen av psykosomatiska besvär. Därefter är det återigen 
svårigheter i skolan som har det näst starkaste relationen till psykosomatiska besvär 
(BETA=0,205, p<0,01). Det går också att finna betydligt svagare samband, föräldrars 
sysselsättning (BETA=-0,040, p<0,01) samt boendesituation (BETA=-0,083, p<0,01).  

Tabell 12, Linjär regression. Beta, standardavvikelse och signifikansnivå presenteras. 

! ! BETA! SE! P!

! Svårigheter!i!
skolan!

0,183! 0,049! 0,000!

! Betyg! 0,014! 0,083! 0,410!

PSYKOSOMATISKA!
BESVÄR!

Trivsel!i!skolan! Y0,243! 0,055! 0,000!

! Subjektiv!SES! Y0,022! 0,030! 0,167!

! Föräldrars!
sysselsättning!

Y0,050! 0,125! 0,003!

! Boendesituation! Y0,069! 0,101! 0,000!

! Kön! Y0,321! 0,095! 0,000!

! Födelseland! Y0,037! 0,080! 0,023!

 

7$ DISKUSSION$

I följande kapitel följer ett diskussionsavsnitt. Diskussionsavsnittet inleds med en 
metoddiskussion och därefter följer en resultatdiskussion.  

7.1$ Metoddiskussion$

7.1.1$ Diskussion$om$studiedesign$

Studien var kvantitativ, vilket handlar om att undersöka material som består av siffror eller 
som kan klassas som siffror (Eliasson, 2018). Syftet med denna studie var att undersöka 
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samband och prevalens utifrån materialet Liv och Häls Ung och därför var en kvantitativ 
metod att föredra. Om en kvalitativ studie istället hade genomförts hade syftet behövts 
ändras för att istället handla om upplevelsen av fenomenet, och datainsamlingen hade 
kunnat ske genom exempelvis intervjuer. Om en kvalitativ metod hade använts hade inte 
samma storlek på urval kunnat användas (Patel & Davidsson, 2011). Detta hade i sin tur 
genererat en helt annan studie, med ett helt annat resultat. Med tanke på syftet för denna 
studie var det då mest fördelaktigt att använda en kvantitativ metod. Att genomföra en 
kvalitativ studie för att generera en annan förståelse kan vara en fortsättningsstudie. 
Styrkorna med denna studie är då att ett stort material har kunnat användas, samtidigt som 
det går att se relationer mellan olika faktorer (Szklo & Nieto, 2014). Dock har inte en djupare 
förståelse kunnat erhållas, vilket främst är möjligt vid kvalitativa studier (Kvale & 
Brinkmann, 2011). 

Studien baseras på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung vilket har lett till en begränsning vid 
påverkande av studiedesign. Studien är utförd med en tvärsnittsstudie då datainsamlingen, 
enkätinsamlingen, av Liv och Hälsa Ung 2017 Västmanland sker vid ett tillfälle. Det finns 
vissa begränsningar med tvärsnittsstudie, bland annat att det endast går att se om det finns 
samband och styrkan på det, det går inte att svara på hur de kausala sambanden ser ut 
mellan de undersökta faktorerna (Bonita et al., 2006; Andersson, 2016). Syftet med studien 
var dock inte att undersöka de kausala sambanden, vilket hade begränsats av studiedesignen. 
I framtiden kan det vara fördelaktigt att genomföra en studie där det är möjligt att undersöka 
de kausala sambanden. Då hade exempelvis en fall-kontrollstudie eller en kohortstudie varit 
att föredra. Med en kohortstudie följs studiens deltagare över tid, medan i en fall-
kontrollstudie ställs en grupp med exponering mot en grupp utan exponeringar. Med dessa 
typer av studiedesigner går det då att svara på det kausala sambandet (Szklo & Nieto, 2014). 
Dessa studiedesigner är dock mer tidskrävande (Andersson, 2016), vilket leder till att de inte 
hade varit möjliga att genomföra i just denna studie. Liv och Hälsa Ung är en upprepande 
tvärsnittsstudie, vilket innebär att samma mätning görs vid upprepande tillfällen (Bryman, 
2016). I denna studien valdes enbart materialet från 2017, då syftet med studie endast var att 
undersöka prevalens och samband och därför inte att beakta tidsaspekt. Det hade dock 
kunnat vara intressant att i framtiden undersöka materialet från flera år, för att se likheter 
och skillnader i de studerade faktorerna. Då skulle resultatet visa på utvecklingen över tid.  

I studien har de specifika sjukdomstillstånden varit positiv psykisk hälsa och psykosomatiska 
aspekter. Eftersom att studien var en tvärsnittsstudie, vilken mäter exponering och effekt på 
samma gång, gick det inte att svara på det kausala sambandet (Bonita et al., 2006; 
Andersson, 2016). En tvärsnittsstudie var den mest lämpade studiedesignen då, som tidigare 
nämnt, materialet redan var insamlat. En tvärsnittsstudie är också fördelaktig då den är 
relativt billig och det är enkelt att ta med en stor mängd data (Andersson, 2016). Med en 
tvärsnittsstudie går det också att inkludera ett flertal faktorer och det går att dra generella 
slutsatser (Andersson, 2016), vilket leder till dess lämplighet för denna studie. En 
tvärsnittsstudie är hypotesskapande och för att det ska gå att säga mer om de funna 
sambanden bör vidare studie bedrivas, det för att kunna säkerställa eventuella kausala 
samband (Andersson, 2016).  
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7.1.2$ Diskussion$om$urval,$bortfall$och$datainsamling$

Liv och Hälsa Ung genomförs i tre årskullar, årskurs 7, årskurs 9 och årskurs två på 
gymnasiet. I denna studie har dock endast årskurs 9 och årskurs två på gymnasiet använts, 
då årskurs 7 endast svarade på en kortare version av enkäten. Eftersom att årskurs 7 inte 
svarade på alla de relevanta frågor som kom att ingå i studie var det fördelaktigt att inte ta 
med denna årskurs i analyserna, då det annars hade kunnat lett till ett stort bortfall i studien. 
Detta i sin tur leder till att studiens resultat inte är applicerbart på de yngre åldrarna, utan 
endast på årskurs 9 och andra året på gymnasiet. Om detta ändå skulle ske skulle det leda till 
en selektionsbias, då det finns en möjlighet att svaren kan skilja sig åt mellan de olika 
åldrarna. Selektionsbias innebär att egenskaperna kan skilja sig åt mellan de som är med i 
undersökningen och de som inte har blivit erbjudna eller valt att inte delta i studien 
(Andersson, 2016; Bonita et al., 2016). Selektionsbias skulle också kunna tänkas uppstå då 
det är flera skolor och deltagare som valt att inte svara på enkäten. Att dessa valt att inte delta 
kan ha viss inverkan på resultatet. Det skulle kunna antas att det är dessa personer som 
faktiskt mår som sämst, vilket då inte finns med i resultatet. Det är dock viktigt att beakta att 
Liv och Hälsa Ung är en frivillig enkätstudie, vilket alltid leder till ett visst bortfall.   

I studien användes ett stort urval, n=3951, vilket leder till att felmarginalerna och riskerna 
(bias) för urvalsfel minskas (Bonita et al., 2006). Något som också är viktigt för att minska 
bias är att en stor andel svarar på enkäten (Bonita et al., 2006). I denna studie är det externa 
bortfallet relativt litet. 94 procent av de tillfrågade skolorna deltog, 80 procent av eleverna i 
dessa skolor deltog sedan. Det interna bortfallet har varierat allt från 0-16,6 procent. 16,6 
procent var på frågan angående den subjektiva uppfattningen av familjens socioekonomiska 
status. Det kan antas att bortfallet på frågan var högt på grund av att det är en relativt 
komplicerad fråga. Återigen är det viktigt att beakta att de som väljer att delta i en studie kan 
särskilja sig från de individer som inte väljer att delta, vilket skulle kunna leda till ett 
snedvridet resultat (Bonita et al., 2006). Det kan tänkas att de som inte deltagit är barn och 
unga som inte befinner sig i skolan. Att dessa individer inte befinner sig i skolan kan bero på 
olika faktorer. En faktor skulle då kunna vara att de mår dåligt eller att de ligger i riskzon för 
ohälsa.  

Studien baseras på sekundärdata, vilket innebär att studien tog vid då materialet redan var 
insamlat. Detta innebär att det till viss del är svårt att veta om fel eller problem uppstått längs 
vägen, gällande insamlingen eller inprogrammeringen av materialet. Dock anses dessa steg i 
studien vara trovärdiga då det handlar om en trovärdig forskningsgrupp som genomfört 
dessa steg. Det går även att finna tidigare studier som också bekräftar detta (Johansson, 
2016).  

7.1.3$ Diskussion$om$mätinstrument$och$kvalitetskriterier$

Hälsa är ett relativt svårt begrepp att mäta. Vid studier av personers egna uppfattningar av 
hälsa handlar det om den personliga uppfattningen. Alla personer kan uppfatta hälsa på olika 
sätt, vilket leder till en svårighet vid mätning av begreppet. Ändå är det viktigt att mäta 
personers egna uppfattning av hälsa (Andersson, 2016), då det viktiga ändå är individens 
egna uppfattning. Likt det Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (2015) menar 
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är det upp till en individ själv att avgöra hur ens hälsa är. Vidare handlar det även om att 
förstå att en individs hälsa kan variera från tillfälle till tillfälle (Nationell samordnare inom 
området psykisk hälsa, 2015). Detta leder till att en individ vid tillfället för enkäten kan 
uppleva en god hälsa, men att individen vid upprepade tillfällen upplever en sämre hälsa. Det 
är också viktigt att uppmärksamma att individer kan ange att de mår bättre än vad de faktiskt 
gör, eller tvärtom. Således finns den en komplexitet med studien och dess resultat. Om 
individer har skattat sin hälsa på olika sätt, leder det också till att svaren blir olika. Dock ses 
inte detta som en svaghet med studien, då syftet främst var att undersöka individers egna 
uppfattningar, vilka i sin tur kan skilja sig mycket åt.  

För att mäta utfallet, psykisk hälsa, användes två mått. Positiv psykisk hälsa, MHC-SF, samt 
psykosomatiska besvär användes som mått. MHC-SF hade ett relativt litet bortfall, 7,2 
procent, samtidigt som också psykosomatiska besvär hade ett relativt litet bortfall, 8,8 
procent. Enligt Bryman (2016) tenderar enkäter med ett högre antal frågor drabbas av 
bortfall i en allt större utsträckning. Liv och Hälsa Ung innehåller ett stort antal frågor och 
vilket skulle ha kunnat skapa ett stort bortfall i denna studie. Det kan tänkas att deltagarna 
inte tar sig tid att svara på det allt mer komplicerade frågorna. Ett fall av detta skulle kunna 
varit på frågan angående subjektiv socioekonomi, där det var ett bortfall på 16,6 procent. Att 
studien har ett bortfall, både internt och externt, kan påverka resultatet. I denna studie 
genomfördes dock främst analyser där det inte tas hänsyn till bortfallen, vilket leder till att 
bortfallen har en mycket liten påverkan.  

Flera mått på de olika bestämningsfaktorerna användes i studien, det för att fler frågor 
gällande samma sak kan leda till att ett svar som ligger närmare sanningen erhålls (Ahlborg, 
Svedberg, Nyholm, Morgan & Nygren, 2017). I studien användes flera mått för exempelvis 
socioekonomi, vilket var fördelaktigt då boendesituation och sysselsättning inte gav speciellt 
stora resultat. Den subjektiva socioekonomin gav dock ett visst utslag, samtidigt som det kan 
ha varit en svår fråga att svara på. Därför kan det antas att i denna studie hade det räckt med 
att endast ta med den subjektiva socioekonomin. Det hade dock även kunna vara intressant 
att ta med den objektiva socioekonomi, vilket kan mätas genom inkomst, klass eller likande 
(Präg et al., 2016). Dock var detta inte möjligt i denna studie. För att mäta skolrelaterade 
faktorer användes tre mått, betyg, svårigheter och trivsel. Trivsel kan tänkas innehålla både 
en aspekt relaterad till utbildningen men också en mer social aspekt, vilken kan handla om 
vänner eller mobbning. Detta är en intressant reflektion i efterhand, då det kan vara ett skevt 
mått men som erbjuder bra svar. Komplexiteten skapas då trivseln kan återfinnas i flera delar 
av hälsans bestämningsfaktorer. Den sociala aspekter handlar om socialt nätverk vilket 
återfinns i en del av hälsans bestämningsfaktorer. Den andra aspekten vilket handlar om 
utbildningen i sig kan kopplas an till en annan del av hälsans bestämningsfaktorer. Det kan 
tänkas att det hade varit relevant att särskilja på detta. Dock gjordes ingen särskiljnings i 
denna studie, utan det ansågs spännande att undersöka detta tillsammans.  

I studie har främst validitet på måtten beaktats. I studien beaktades konstruktvaliditet, 
ytvaliditet och sedan reliabilitet genom Cronbach’s alpha. Systematiska fel kan uppstå till 
följd av mätningsfel som har skett när mätningar av utfall och exponeringar varit felaktiga, 
att instrumenten inte har mätt det som det har planerat att mäta (Bonita et al., 2006). För att 
undvika detta var det fördelaktigt att använda mått som redan var validerade och använda. 
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Båda måtten för psykisk hälsa har använts sedan tidigare, bland annat i Liv och Hälsa Ung. 
Tidigare studier visar att MHC-SF har en bra validitet men också en bra reliabilitet 
(Johansson, 2016). Även testen i denna studie visar på bra värden. Även de test som 
genomförts på psykosomatiska besvär visar på bra värden. Därför är det relativt enkelt att 
argumentera för att måtten är bra gällande mätningar av psykisk hälsa, och att måtten för 
denna uppsats då är trovärdiga. Det genomfördes inga test gällande validitet och reliabilitet 
på de oberoende variablerna. Detta kan tänkas leda till att det går att ifrågasätta uppsatsen 
och om dessa variabler verkligen mäter det som de ämnar att mäta. Dock ansågs det inte 
nödvändigt, då test genomfördes på de beroende variablerna. De oberoende variablerna har 
även tidigare varit med i Liv och Hälsa Ung, vilket leder till att det finns viss ytvalidering. 
Eftersom att de oberoende variablerna innehöll ett mer fåtal kategorier, exempelvis frågorna 
angående kön eller boendesituation, ansågs det inte relevant med validitetstest eller 
reliabilitetstest. 

Valet att använda Liv och Hälsa Ung gjordes på grund av flera anledningar, bland annat på 
grund av det stora urvalet. Eftersom att ett stort material och urval användas är det också en 
större chans att resultatet som framkommit i denna studie är trovärdig och generaliserbart 
(Patel & Davidson, 2011). Det är en totalundersökning vilket leder till att alla skolor i 
Västmanland har blivit tillfrågade (Creswell, 2013). Således är det också möjligt att säga att 
resultatet är applicerbart i hela Västmanland. Detta innebär att resultatet går att 
generalisera, men endast till årskurs 9 och andra året på gymnasiet då det är dessa som tagits 
med i studien. Om syftet hade varit att applicera på alla barn och unga i Västmanland hade 
det varit mer fördelaktigt att använda ett slumpmässigt urval gällande alla åldrar, vilket lett 
till att alla hade haft samma chans att komma med i studien. Då hade det kunnat bli möjligt 
att generalisera.  

7.1.4$ Diskussion$om$analys$

Inledningsvis skapades prevalenstabeller för att kunna förklara och beskriva förekomsten av 
psykisk ohälsa samt de oberoende faktorerna. Med prevalens blir det möjligt att svara på hur 
det ser ut vid ett tillfälle (Andersson, 2016). Detta gjorde det möjligt att svara på den första 
frågeställningen. Med prevalenstabellerna var det möjligt att se hur fördelningen av 
variablerna såg ut samtidigt som det exempelvis framgick hur många barn och unga som 
faktiskt mår dåligt. Detta kan ses som första steget när det kommer till studier om psykisk 
ohälsa, att se hur utbrett problemet är. Det hade kunnat vara relevant att undersöka detta 
vidare, att exempelvis undersöka incidens. Då hade dock en annan studie behövts 
genomföras. Incidens handlar om att undersöka förändringar i förekomsten av egenskaper 
och då behöver de relatera till nya händelser till både populationen och tidsperioden då 
förändringen sker. Då hade studien behövt följa samma individer under en tid (Andersson, 
2016). Eftersom att det är sekundärmaterial som har använts, och från endast ett år, så var 
detta inte möjligt. Därav var det fördelaktigt att undersöka prevalens, vilket i sin tur ledde till 
att det gick att besvara delar av syftet. 

Utfallsvariablerna i studien, psykisk hälsa, var kontinuerliga variabler. De oberoende 
variablerna var båda kategoriska samt dikotoma, vilket i sin tur ledde till att både t-test och 
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korrelationsanalyser genomfördes. Då variablerna var dikotoma, endast innehållande två 
värden (Field, 2009), genomfördes t-test. Det erhölls då svar på om det fanns en skillnad i 
medelvärde mellan grupperna (Field, 2009). Att endast genomföra t-test kan dock vara 
begränsat, vilket ledde till att även korrelationsanalyser genomfördes. Med t-test är det en 
begränsning då det inte går att säga speciellt mycket angående styrkan på sambandet, eller 
det kausala sambandet. Om variablerna inte hade varit dikotoma hade det varit möjligt att 
genomföra en annan analys, exempelvis en korrelationsanalys, likt resten av analyserna. 
Dock var variablerna redan dikotomiserade när materialet erhölls, och därav var t-test det 
mest fördelaktiga. När de oberoende variablerna istället var kategoriska, på ordinalskalan 
genom att de hade en kategorisk ordning (Field, 2011), genomfördes korrelationsanalyser. 
Spearman’s korrelation genomfördes då en av variablerna var kategorisk (Field, 2009), och 
då är Spearman’s korrelation det mest lämpade. Normalfördelningstest är främst viktigt vid 
Pearson’s korrelation men två normalfördelningstest genomfördes innan valet av att använda 
Pearson’s eller Spearman’s hade gjorts. Ett Pearson’s test hade kunnat genomföras om 
utfallsvariablerna gjorts om till dikotoma. Dock ansågs detta inte fördelaktigt då det med 
fördel gick att använda variablerna i sin ursprungliga form. Det finns också nackdelar med 
korrelationsanalyser, då det bland annat inte går att undersöka det kausala sambandet. Som 
tidigare nämnt var detta dock inte syftet med denna studie, vilket ledde till att det inte 
påverkade denna studie.  

För att undersöka vilken faktor som spelar den största rollen för barn och ungas psykiska 
hälsa genomfördes en multipel linjär regressionsanalys. Med denna analys var det möjligt att 
undersöka samband mellan beroende variabler som var kontinuerliga och flera oberoende 
variabler som var både kontinuerliga och kategoriska (Bonita et al., 2006). I analysen var det 
även möjligt att ta hänsyn till confounders, vilket ledde till att det gick att säga om de 
samband som framkom verkligen existerade. Om confoundings inte hade undersökts hade 
det lett till att falska samband hade kunnat erhållas (Field, 2009). Detta i sin tur hade kunnat 
lett till att det hade gått att ifrågasätta sambanden, samt resultatet från studien. Denna 
analys gav en tydlig rangordning gällande vilken faktor som spelade en största respektive den 
minsta rollen för den psykiska hälsan. Det hade även varit möjligt att genomföra en logistisk 
regression, men i sådant fall hade vissa av variablerna behövts omformulerats. Vid logistiska 
regressionsanalyser handlar det om multivariata samband, med utfallet som dikotomt 
(Bonita et al., 2006). Detta hade lett till att de beroende variablerna, positiv psykisk hälsa och 
psykosomatiska besvär, hade behövts gjorts om till att endast innehålla två kategorier. De 
samband som erhållits har varit svaga eller mycket svaga enligt Hinkle et al., (2003). I denna 
studie så ansågs resultaten och sambanden ändå som anmärkningsbara. Det kan tänkas att 
om exempelvis ett större urval hade använts hade sambanden i sin tur kunnat bli starkare. 
Det hade kunnat vara relevant att söka efter andra författare som använder andra mått 
angående styrkan på relationerna. Olika författare kan tänkas anse olika saker. Dock ansågs 
Hinkle et al., (2003) klassning av svaga respektive starka samband ändå vara relevanta att 
använda inom det berörda ämne, och därför valdes de.  
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7.1.5$ Diskussion$om$dikotomisering$

Dikotomisering användes främst när det kom till första delen av resultatet, prevalens. I 
analysdelen kom de flesta av variablerna att användas i sitt ursprung, antingen som 
kategorisk variabel eller som kontinuerlig variabel. Dikotomisering handlar om att en 
variabel med fler värden görs om till att endast innehålla två värden (Field, 2009). Att de 
endast innehåller två värden gör att det blir mer lättöverskådligt och därav gjordes många av 
variablerna om i inledande del, då det främst handlade om att få överskådliga resultat. Vid 
dikotomisering finns det en risk för att meningen i variabeln ändras, att det blir en 
annorlunda värdering än hur det var tänkt från början. Ett exempel på det kan vara att de 
som upplever att de mår okej kategoriseras in till att antingen må bra eller dåligt. Detta in sin 
tur kan leda till snedvridna resultat. Tre av variablerna erhölls som dikotomiserade, vilket 
ledde till att de var dikotoma under hela analysen. Att de variabler som dikotomiserades 
inledningsvis inte var dikotoma i hela analysen var på grund av att författaren ville vara 
objektiv och inte påverka resultatet om möjligt. Vid dikotomisering är det viktigt att hålla sig 
objektiv, att undvika att förutfattade meningen spelar in. De förutfattade meningarna kan 
annars leda till skeva resultat. Studiens författare ämnade att hålla sig objektiv vid processen 
för dikotomisering, genom att bland annat ta hjälp av utomstående parter. Kön kom att 
undersökas endast som kille/tjej. Det skulle kunna tänkas att de deltagare som anger ”annat” 
är de personer som också mår sämst. Dock handlar denna studie inte om kön och 
könsskillnader och därför antas detta spela liten roll för resultatet. Även variablerna gällande 
boendesituation samt sysselsättning hos föräldrarna kom att vara dikotimiserade genom hela 
analysen. Variablerna erhölls som dikotom samtidigt som det hade varit en mycket liten del 
som angett några av de andra alternativen.  

7.1.6$ Diskussion$om$forskningsetiska$principer$

Studien har baserats på en enkätundersökning, Liv och Hälsa Ung 2017, vilket är en godkänd 
enkät. Den har etikprövats sen tidigare och därför anses den också uppfylla de krav som finns 
på forskning som gäller människor (Etikprövningsnämnden, 2016). De forskningsetiska 
principerna är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 
konfindentialitetskravet. Dessa principer innebär då att det finns en skyldighet att värna som 
deltagarnas hälsa, att det finns en rätt till frivilligt deltagande samtidigt som deltagarnas 
uppgifter ska hanteras konfidentiellt (World Medical Association General Assembly, 2013). 
Som tidigare nämnt så beaktades alla dessa vid genomförande. Dock har författaren för 
studien inte varit involverad i alla dessa steg och därför skulle det till viss del gå att 
ifrågasätta hur de har uppfyllts. Dock har information tillhandahållits och processen kring 
insamlandes anses vara trovärdigt. Eftersom att det är lärarna som delger deltagarna 
informationen kan det tänkas att deltagarna till viss del tillhandahåller olika information. 
Enligt informationskravet ska alla deltagare erhålla information kring studien och dessa 
syfte. Samtyckeskravet ansågs uppfyllas när deltagarna fyllde i enkäten. Ingen deltagare har 
blivit tvingad att fylla i enkäten, utan det har varit allas fria vilja. Dock går det alltid att 
ifrågasätta om exempelvis alla deltagare förstått innebörden av deltagandet samt om den 
verkligen var frivillig.  
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De etiska kraven som författaren själv har kunnat uppfylla är konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Eftersom att det är sekundärdata som används skrevs en skriftlig 
överenskommelse med Regions Västmanland, vilket var i enlighet med nyttjandekravet, men 
också konfidentialitetskravet då det handlade om att ingen information eller uppgifter fick 
spridas vidare. Det framgick även att materialet endast skulle användas för denna studie och 
med detta syfte. De som deltagit i studien är dock inte medvetna om att denna studie skulle 
skrivas, vilket skulle kunna strida mot nyttjandekravet. Dock har materialet endast 
löpnummer vilket leder till att det inte går att identifiera någon.  

7.2$ Resultatdiskussion$
Studien syfte var att undersöka flera olika aspekter av psykisk hälsa. Bland annat handlade 
studien om att undersöka om och hur sambandet mellan psykisk hälsa och flera variabler ser 
ut, samt vilken av variablerna som har den största påverkan på den psykiska hälsan. Med 
denna studie har syftet och frågeställningarna besvarats och flera fynd har gjorts. 
Huvudsakliga fynd i studien är:  

•! Att tjejer rapporterar att de mår sämre än vad killar gör, medan det inte finns en 
skillnad i rapporterad psykisk hälsa mellan personers födelseland.  

•! Att lägre socioekonomi är relaterat till sämre psykisk hälsa. Hur stark relationen är 
skiljer sig beroende på vilken faktor som studeras.  

•! Att det finns samband mellan skolrelaterade faktorer och psykisk hälsa. Hur starka 
relationerna är skiljer sig beroende på vilken faktor som studeras.  

•! Skoltrivsel är den faktorn som har den starkaste relationen med psykisk hälsa. 
Därefter följer skolsvårigheter.  
 

Nedan följer en diskussion gällande studiens fynd och resultat.  

7.2.1$ Prevalens$av$psykisk$hälsa$

Bremberg (2015) menar att det främst är internaliserade problem av psykisk hälsa som ökar, 
samtidigt som det också är dessa problem som främst är förekommande. Vetskapen om detta 
låg till viss del till grund för denna studie. Att undersöka just internaliserade problem, men 
också psykisk hälsa, var fokus i studien och det gick att med studiens resultat få svar på att 
det är en relativt stor förekomst av just psykiska besvär, med fokus på positiv psykisk hälsa 
och psykosomatiska besvär. Att inneha psykiska besvär kan leda till problem för individen 
och det kan skapa svårigheter även senare i livet (Bremberg, 2015). Detta påvisar vikten av 
att det är dags att Sverige börja ta tag i ett mer fördelaktigt arbete, som både är förebyggande 
men också hälsofrämjande. Därav var denna studie av vikt då den påvisar vikten av arbetet 
med barn och ungas psykiska hälsa, samtidigt som den framhåller faktorer som samhället 
kan fokusera arbetet mot. Om ett barn drabbas av psykisk ohälsa är det också mer vanligt att 
individen upplever besvär senare i livet (Bremberg & Dalman, 2013), så arbetet måste börja 
nu. Men tanke på att det till viss del kan vara svårt att finna de individer som är drabbade av 
psykisk ohälsa är arbetet ännu viktigare. Det kan då tänkas vara viktigt att beakta det som 
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påtalas i hälsokorset, att det faktiskt finns flera aspekter av hälsa (Eriksson, 2000). Det kan 
tänkas att det är lättare att återfinna den objektiva delen av hälsa eller ohälsa, att det finns 
eller inte finns en diagnostiserad sjukdom. Istället kan det vara svårare att återfinna eller 
uppfatta den subjektiva delen av hälsa och ohälsa, de som individer faktiskt känner och 
upplever men som inte syns. Det kan tänkas att en individ mår dåligt, men att det inte syns 
utåt. Det är viktigt att ha detta med sig, i vidare arbete med barn och ungas psykiska hälsa.  

Resultatet visar att det finns en hög förekomst av psykosomatiska besvär. Studiens resultat 
visar även att det är en relativt stor del av de unga som upplever att de har ”måttlig psykisk 
hälsa” eller ”blomstrande psykisk hälsa”, samtidigt som det är en liten grupp av deltagarna 
som upplever en ”tynande psykisk hälsa”. Detta kan relateras till det som flera av de tidigare 
studierna framhåller, att den psykisk ohälsan är vanligt förekommande hos barn och unga 
(Bor et al., 2014; Doré et al., 2016). Även om den minsta delen är de barn och unga som mår 
som sämst så är det fortfarande en del, samtidigt som det är en större del som upplever 
måttlig psykisk hälsa. Frågan är då om vi i Sverige ska nöja oss med att en stor del av barnen 
mår måttligt bra, eller om arbetet behöver ta ny fart. Denna studie påvisar också att det är en 
hög förekomst av psykosomatiska besvär vilket stämmer överens med tidigare studier. 
Tidigare studier visar också att det är just de psykosomatiska besvären som ökar i det 
svenska samhället (Bremberg, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2018b). Psykosomatiska besvär 
kan liknas med fysiska problem vilka uppstår på grund av psykiska problem (Bremberg & 
Dalman, 2015; Kinnunen et al., 2010). Därav går det att konstatera att det är en stor del av 
dagens barn och unga som har ont i kroppen, och det är då viktigt att ta dessa fysiska 
problem på allvar, då det kan ligga något ännu djupare bakom. Detta kan då antas ha en 
koppling till hälsokorset, vilket lyfter vikten av både en subjektiv och objektiv aspekt av hälsa 
och ohälsa, vilket då speglar psykisk ohälsa. Det kan tänkas att psykosomatiska besvär är 
lättare att uppmärksamma och att det handlar om en mer objektiv uppfattning, att individen 
faktiskt har ont. Positiv psykisk hälsa, kan mer anses ha en koppling till den subjektiva 
aspekten, att individen mår dåligt men att det också är en individuell tanke. Detta går då att 
koppla an till att det är viktigt att skilja mellan psykisk sjukdom och psykiska besvär, då det 
är två helt olika saker (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015).  

Eftersom att det är en stor förekomst av bland annat psykosomatisk besvär är det också 
viktigt att beakta det som Potrebny & Wiium (2017) belyser gällande att det är viktigt att 
beakta att ökningen kan vara relaterad till att det även har skett en förändring i hur individer 
uppfattar problemen. Detta leder till en vikt av att ha detta i åtanke. Idag kanske deltagarna 
är mer uppmärksammade för dessa problem, vilket också leder till att de rapporterar om det. 
Det kan tänkas att det tidigare inte var lika uppmärksammade, vilket i sin tur kan leda till att 
de inte rapporterades i samma utsträckning.  

7.2.2$ Vilka$samband$och$relationer$går$att$finna?$

Hälsans bestämningsfaktorer har utgjort den teoretiska kopplingen i studien, då det fanns ett 
tydligt samband mellan de valda faktorerna och hälsan bestämningsfaktorer. Studiens 
resultat visar att hälsans bestämningsfaktorer har en stor inverkan på barn och ungas 
psykiska hälsa. Precis som Dahlgren & Whitehead (1991) menar är de biologiska faktorerna 



39 

svåra att ändra på. Resultatet i studien visar dock att det är de biologiska faktorer, kön och 
födelseland, som har den minsta påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Dock visar 
resultatet att de andra faktorerna har en allt större påverkan, socioekonomi och 
skolrelaterade faktorer, på barn och ungas psykiska hälsa. Detta är i sin tur faktorer som går 
att arbeta med och förändra (Dahlgren & Whitehead 1991). Resultatet med studien visar med 
andra ord att det är viktigt att arbeta med familjen och skolan som arena, vilket även andra 
tidigare studier har konstaterat (Schulte-Körne, 2016; Weare & Nind, 2011).  

Kön och födelseland  

Studiens resultat visar att tjejerna mår psykiskt sämre än vad killarna gör. Studiens resultat 
stärker då det som tidigare studier menar, det faktiskt finns en skillnad i vilka förutsättningar 
som killar och tjejer har till välmående (WHO, 2008; Rostilla & Toivanen, 2018). Vad som 
leder till detta kan bero på flera olika saker. Det skulle kunna antas att det finns en annan 
press på tjejer än vad det finns på killar, eller att tjejer sätter en annan press på sig själva. Det 
i sin tur skulle kunna vara en av anledningarna till att tjejer mer vanligt drabbas av 
depression eller ångest. Även att det finns en skillnad mellan könen, att tjejer och killar mår 
olika bra, bekräftar Patel et al., (2007). Patel et al., (2007) påtalar också just det att det kan 
tänkas ha sin grund i stress eller olika krav som finns på könen. Skillnaden mellan könen kan 
också grunda sig i dagens normer som finns i det svenska samhället, bland annat normer 
gällande vad det innebär att vara tjej respektive kille. För att kunna uppnå en mer jämlik 
hälsa, vilket är ett mål med folkhälsan, är det viktigt att arbeta med denna könsskillnad. Kön 
och födelseland(etnicitet) är en del av det innersta skiktet gällande hälsans 
bestämningsfaktorer, vilket innebär att det är faktorer som inte går att förändra (Dahlgren & 
Whitehead 1991). Det går dock att ändra förutsättningarna, att ändra förutsättningarna till 
det mer positiva för killar och tjejer. Kanske handlar de om att förändra normer eller kanske 
självbilden. Det handlar kort och gott om att förändra de ojämlikheter som finns. Det kan 
också argumenteras för att det skulle finnas en bakomliggande biologisk orsak, dock är detta 
en studie i sig.  

Studiens resultat visar att det inte finns en skillnad i psykisk hälsa beroende på vart individen 
är född. Detta innebär att det inte går att påvisa att den psykisk hälsan påverkas av vart en 
individ är född. Som tidigare nämnt så är födelseland och dess relation till psykisk hälsa 
relativt outforskat, och de studier som har genomförts har visat på olika resultat. Bland annat 
har studierna visat på att det kan tänkas finnas en skillnad, men att skillnaden beror på vart 
personen kommer från och vart den bor nu (Irhammar & Cederblad, 2006; 
Folkhälsomyndigheten, 2018b). Att det inte går att säga att det finns en skillnad, eller att det 
inte finns en relation, kan bero på att det faktiskt inte finns en skillnad. Det kan då tänkas att 
det finns andra faktorer som istället spelar roll, vilket denna studie bekräftar. I studien är det 
också viktigt att beakta att gruppen med utomlandsfödda var betydligt mindre än den med de 
som var födda i Sverige, 3251 respektive 552 personer. Det kan tänkas att det behövs en 
större grupp av utomlandsfödda för att studera dessas psykiska hälsa.  

Socioekonomisk status 

Hosokawa et al., (2018) menar att familjens ekonomi samt utbildningsaspekter är det som 
främst påverkar barn och ungas välmående. Detta går till viss del att återfinna i resultatet i 
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denna studie. Resultatet från studien framhåller att det finns en relation mellan upplevd 
socioekonomi och psykisk hälsa, både gällande positiv psykisk hälsa och psykosomatiska 
besvär. Relationen som går att finna tyder på att om socioekonomin upplevs vara god så ökar 
det mentala välmående, samtidigt som om de psykosomatiska besvären minskar vid ökad 
socioekonomi. Detta stämmer då överens med det som tidigare studier påtalat, att det finns 
en relation. Hosokawa et al., (2018) menar exempelvis att sociala skillnader påverkar 
utkomsten av den psykiska hälsan. Vid studiens start fanns en förväntan att sambandet 
mellan socioekonomi och psykisk hälsa skulle vara starkare. I studiens resultat visade det sig 
dock att det var ett mycket svagt samband, det mellan alla tre faktorer som användes för att 
studera socioekonomi. Studien visar att det är den subjektiva tolkningen av socioekonomi 
som har den största påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Detta stärks i sin tur av 
Ahlborg, Svedberg, Nyholm, Morgan & Nygren (2017) som menar att det finns ett samband 
mellan de som innehar en sämre socioekonomi och de som har en sämre psykisk hälsa, med 
fokus på subjektiv socioekonomi. Detta tyder på att inneha en dålig socioekonomisk situation 
kan leda till en sämre psykisk hälsa. Sverige har goda förutsättningar för att alla barn och 
unga ska kunna leva med en relativt god socioekonomisk status och därför är det viktigt att 
arbeta för att uppnå detta, då det i mång och mycket kan handla om sociala klyftor.  

Det kan tänkas att det hade varit intressant att också undersöka det objektiva måttet av 
socioekonomi, vilket i sin tur skulle kunna stärka resultatet. Det hade också kunnat visa på 
annat resultat. Det är intressant att undersöka då det kan tänkas att barn och unga uppfattar 
den socioekonomiska situationen helt annorlunda, det än vad som faktiskt är sant. Fler 
studie, likt denna, har använt det subjektiva måttet av socioekonomi, bland annat Ahlborg, 
Svedberg, Nyholm, Morgan & Nygren (2017), där också resultatet tyder på att det finns ett 
samband mellan psykisk hälsa och den subjektiva uppfattningen av socioekonomi. Även Präg 
et al., (2016) menar att det finns flera studier som studerar den subjektiva uppfattningen av 
socioekonomi och att de funnit samband med den psykiska hälsan. Eftersom att endast den 
subjektiva socioekonomin har beaktats kan vissa delar av socioekonomi tänkas vara 
outforskad. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018b) har ekonomiskt utsatta barnfamiljer i 
Sverige minskat enligt absoluta mått, inkomststandard eller biståndstagare. Dock har 
andelen ekonomiskt utsatta barn och unga ökat sett till relativa mått, en familjs inkomst i 
relation till inkomsterna hos resten av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Detta 
visar både på en positivt och negativ sida. Det är alltså idag inte lika många familjer som 
behöver hjälp med ekonomin, samtidigt som det visar på att det ändå är stora klyftor mellan 
familjerna. Detta tyder då på att det finns en ojämlikhet mellan barn och unga i Sverige, det 
beroende på vilka ekonomiska förutsättningar som de har.  

Socioekonomisk status går att koppla till hälsans bestämningsfaktorer. Socioekonomisk 
status återfinns i de mellersta skikten, vilket är faktorer som går att påverka (Dahlgren & 
Whitehead 1991). Eftersom att resultatet visar att socioekonomi har en påverkan på den 
psykiska hälsan är det viktigt att arbeta med det. Det skulle kunna tänks att Sverige måste se 
över de klyftor som finns och vart resurser behöver sättas in. Bor et al., (2014) menar att det 
idag finns många faktorer som också har förändrats i samhället, exempelvis att det är allt fler 
som bor med endast en föräldrar vilket kan ha en påverkan på den socioekonomiska 
statusen. Vidare påtalar de att det kan vara en faktor som påverkat varför fler barn och unga 
idag mår sämre psykisk (Bor et al., 2014).  
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Skolrelaterade faktorer 

Studiens resultat visar att skoltrivseln är den faktorn som har den starkaste relationen till 
psykisk hälsa, både gällande positiv psykisk hälsa och psykosomatiska besvär. Skoltrivsel, i 
kombination med andra mått, har inte tidigare beaktats på liknande sätt som i denna studie. 
Tidigare studier har mer frekvent handlat om skolstress och resultat i skolan, i relation till 
psykisk hälsa (Rasberry et al., 2017; Bor et al., 2014), där resultaten visar att det finns en 
relation. Bor et al., (2014) menar bland annat att skolpressen är en av många faktorer som 
kan tänkas påverka välmående hos barn och unga i skolan. Det kan tänkas finnas en koppling 
mellan skolpressen och trivseln, men också resterande faktorer. Det kan tänkas att stressen 
och trivseln är relaterade till varandra, bland annat genom att stressen skapar en vantrivsel 
eller det omvända. Det skulle då kunna antas att trivsel kan ses som ett övergripande 
begrepp, då det kan tänkas handla om både sociala och miljömässiga aspekter. Studien visar 
att efter skoltrivselns är det svårigheter i skolan som har den starkaste relationen till psykisk 
hälsa, vilket leder till att det går att konstatera att skolan är en viktig arena att arbete med. 
Det finns även studier som visar att just skolan är en viktigt arena, Schulte-Körne (2016) 
samt Weare & Nind (2011) påtalar att skolan är en arena som kan skapa välmående, om den 
är skapad och främjad på ett positivt sätt. Om inte så kan det istället leda till det motsatta. 

Tidigare studie menar att det är en av fem elever som inte klarar eller uppnår 
kunskapskraven i den svenska skolan (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 
2015), Studiens resultat bekräftar detta, om den inte visar på ännu sämre resultat. Resultatet 
visar att det är 76,6 procent (n=2884), av deltagarna som uppger att de inte har några F i 
skolan, det i förhållande till 23,3 procent (n=878) som faktiskt uppger att de har ett F eller 
fler. 23,3 procent är nästan en fjärdedel, som då inte klarar alla ämnen i skolan. Att inte 
uppnå kunskapskraven kanske inte helt kan jämföras med att ha ett F eller fler, men det kan 
ändå tänkas vara jämförbart. Det är samtidigt elever som upplever svårigheter i skolan, då 
det är fler som upplever lite svårigheter än vad det är som inte upplever några svårigheter 
alls. Att det finns så pass många barn och unga som upplever svårigheter kan i sin tur 
kopplas till att de är så pass många som har ett F eller fler.  

Folkhälsomyndigheten (2018b) och Rasberry et al., (2017) framhåller att det finns en relation 
mellan psykisk hälsa och utbildningsfaktorer. Folkhälsomyndigheten (2018b) påtalar också 
att det har skett en ökning gällande de psykiska besvären under de senaste åren, med fokus 
på barn och unga i skolan. Dock är det fåtalet studier som undersökts detta över tid, genom 
exempelvis en kohort-studie. Detta innebär att det är svårt att svara på det kausala 
sambandet, då det skulle kunna gå åt båda hållen, precis som Dray et al., (2017) menar. Det 
skulle kunna vara en rekommendation till framtiden att följa samma grupp av personer 
under en längre tid, i skolmiljö, för att därefter kunna svara på hur det kausala sambandet ser 
ut. När det kommer till socioekonomisk status är det relativt lätt att kunna besvara hur det 
kausala sambandet ser ut, då socioekonomin kommer från föräldrarna vilket leder till att den 
borde agera som oberoende faktorn. När det istället kommer till skolrelaterade faktorer är 
det svårt att svara på de kausala sambandet, då det skulle kunna antas att det går åt båda 
hållen. Skolrelaterade faktorer är faktorer som återfinns i ett av de mellersta skikten i hälsans 
bestämningsfaktorer, vilket också innebär att det är faktorer som går att förändra (Dahlgren 
& Whitehead 1991). Som tidigare studier nämnt är skolan en fördelaktig arena att använda 
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vid arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Resultatet i studien tyder på samma sak. 
Eftersom att det är faktorer som kan förändras är det viktigt att arbeta med dessa, då det kan 
skapa ett bättre välmående hos barn och unga.  

7.2.3$ Hälsa$och$ohälsa$

Att skilja mellan hälsa och ohälsa kan vara svårt, vilket tyder på en komplexitet när det också 
kommer till psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Studien har grundat sig främst i besvär, inte 
klassificerade sjukdomar. Dessa besvär kan vara svårt att finna, medan det egentligen är 
lättare att skåda de faktiska sjukdomarna (Nationell samordnare inom området psykisk 
hälsa, 2015). Hälsa är en individuell faktor, vilket också kan innebära att olika människor och 
individer klassar sin hälsa på olika sätt. Detta återspeglas i studien, då det handlar om 
självrapporterade uppgifter. Hälsokorset framhåller just det, att det finns olika aspekter och 
dimensioner av hälsa och ohälsa, och att det finns en subjektiv och en objektiv del (Eriksson, 
2000). Det går därför inte att se dessa som motsatser utan att det handlar om att hälsa och 
ohälsa är delar av varandra. Detta framhålls också i studien då det är en subjektiv 
uppfattning som erhålls i enkäten.  

7.2.4$ Olika$starka$samband$

I studien har styrkorna av relationerna och sambanden skiljt sig åt. Hinkel, Wiersma & Jurs 
(2003) pratar om styrkan av korrelationer. I studiens resultat har dock de flesta av 
relationerna varit svaga eller mycket svaga samband. Det har alltså inte nått poäng över 0,5 
vilket med andra ord inte ger starka samband (Hinkle, Wiersma & Jurs, 2003). Som tidigare 
nämnt antas de samband som framkommit ändå vara värdefulla, då det visar på ett samband. 
Det har också funnits både ett internt bortfall och ett externt bortfall vilket kan tänkas att det 
har en påverkan på styrkan av sambanden. Det kan bero på att materialet inte är tillräckligt 
stort, vilket enligt Field (2009) är en anledning till varför sambanden inte alltid blir stora. Så 
för denna studie så anses dessa samband ändå vara fördelaktiga.  

7.3$ Slutsatser$och$vidare$forskning$
Studiens resultat bidrar med ökad kunskap för folkhälsoarbetet. Resultatet kan komma att 
underlätta vid arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Resultatet kan också tänkas bidra 
till en ökad förståelse för varför barn och unga mår psykiskt dåligt, och kan utgöra 
beslutsunderlag för kommuner och landsting. Slutsatser för studien:  

•! Studien visar att det finns både en förekomst av psykisk hälsa men också psykisk 
ohälsa bland barn och unga i Västmanland. Det finns en grupp individer som lider av 
psykiska besvär.  

•! Studien bekräftar det som tidigare studier menar att tjejer i en större utsträckning 
lider av psykisk ohälsa, det än killar. 

•! Studien visar att det inte finns en relation mellan födelseland och psykisk hälsa.  
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•! Studiens resultat visar också att det finns en relation mellan subjektiv uppfattning av 
socioekonomi och psykisk hälsa, positiv psykisk hälsa och psykosomatiska besvär. 

•! Studiens resultat visar att det är skolrelaterade faktorer som har den största inverkan 
på den psykiska hälsan, både med fokus på positiv psykisk hälsa och psykosomatiska 
besvär. 
 

Det är dock av vikt att studera detta fält vidare. Det finns fåtalet studier som faktiskt 
undersöker skoltrivsel som den huvudsakliga faktorn till den ökning av psykisk ohälsa hos 
barn och unga. Detta arbete skulle med vikt kunna tas vidare. Det hade varit intressant att 
undersöka om det främst är den psykologiska delen av trivseln eller den miljömässiga delen 
som påverkar främst. Det hade varit intressant att göra en kompletterande kvalitativ studie.  
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