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SAMMANFATTNING 

Ohälsa bland ungdomar i Sverige inkluderar flera typer av folkhälsoproblem där psykisk 
ohälsa ökar och drabbar allt fler, vilket bland annat tar sig uttryck i självskadebeteende. 
Denna uppsats behandlar relationen mellan självskadebeteende och andra riskbeteenden 
utifrån datamaterialet kopplat till Liv & Hälsa ung i Sörmland. Det är en återkommande 
totalundersökning om levnadsvanor, riskbeteenden och hälsa bland elever i årskurs 7, 9 och 
2 på gymnasiet. Enkäten besvarades av 2750 elever från årskurs 9 och 2770 elever från 
årskurs 2. Endast flickor i årskurs 9 (n=1313) och år 2 (n=1384) på gymnasiet inkluderas i 
denna uppsats. För att undersöka förekomst och skillnader bland populationen har en 
kvantitativ metod använts.  

Teorin att empowerment anses vara ett viktigt verktyg för hur samhället kan hjälpa individer 
att stärka och bygga upp sitt självförtroende och på det sättet öka hälsan bland ungdomar 
diskuteras.  

Resultaten visar att det är vanligare att de individer som självskadar sig även utför andra 
riskbeteenden som till exempel daglig rökning och snatteri jämfört med kontrollgruppen. 
Detta kan vara en indikator för att mer fokus bör läggas på att ytterligare forska kring detta 
område för att framtida preventiva åtgärder skall kunna minska antalet flickor som 
självskadar sig.  

Nyckelord: Empowerment, Folkhälsa, Riskbeteende, Självskadebeteende, Psykisk ohälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Unhealthiness among youths in Sweden includes several kinds of public health problems 
where mental illness is increasing and affecting more and more people, resulting in, for 
example, deliberate self-harm. This thesis discusses the relations between self-harm and 
other dangerous behaviors based on the data set from Liv & Hälsa ung in Sörmland. It is a 
recurring total population survey about lifestyle, dangerous behaviors and health among 
pupils in year 7, 9 and second year at high school. The survey was answered by 2750 pupils in 
year 9 and 2770 pupils in year 2 at high school. Only girls in year 9 (n=1313) and year 2 
(n=1384) at high school is included in this thesis. A quantitative method was used to 
investigate occurrence and differences among the population. 

The empowerment theory is discussed, which is considered to be an important tool in order 
for the society to help individuals strengthen their self confidence and in that way increase 
the health level among youths. 

The results show that it is more common that self-harming individuals are also engaged in 
other dangerous behaviors, such as daily smoking and shoplifting, in comparison to the 
control group. This could serve as an indicator that the area requires more research in order 
to develop future preventive measures to reduce the number of girls harming themselves. 

Key words: Empowerment, Public health, Dangerous behaviors, Deliberate self-harm, 
Mental illness 
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1 INTRODUKTION 

Självskadebeteende bland unga personer i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt och 
majoriteten av dessa är flickor och unga kvinnor i åldrarna 15-24 år. Bakomliggande faktorer 
som är vanliga vid självskadebeteende är bland annat oro, stress, ångest och sömnproblem 
som alla representerar nationella folkhälsoproblem relaterade till psykisk ohälsa. Att främja 
och förebygga ungdomars psykiska hälsa är en viktig del inom Sveriges folkhälsoarbete 
eftersom psykisk ohälsa påverkar ungdomar både i form av lidande för individen men även 
omfattande kostnader för samhället. Grunden till psykisk ohälsa har ofta sin början i tidig 
ålder. Hälsofrämjande insatser mot senare psykisk ohälsa bör därför riktas mot barn som 
tidigt kan förmodas vara i riskzonen för att senare utveckla ohälsosamma levnadsvanor och 
riskbeteenden som till exempel självskadebeteende. Ungdomar som begår självskada har 
oftast fler riskbeteenden som denna uppsats berör. Det är inte ovanligt att skälet till att skada 
sig själv kommer från flera faktorer som resulterar i att ett självskadebeteende växer fram. 
Det finns ett stort behov av stöd till ungdomar och kunskap inom området, där både skola 
och stöd från vuxna är en betydelsefull plattform.  

Denna uppsats är baserad på data från Liv & Hälsa ung-enkäten i Sörmland som 
genomfördes 2011. Utgångspunkten för frågekategorierna är hälsans bestämningsfaktorer 
utifrån grundantagandet att det finns direkta och indirekta kopplingar till sin hälsostatus. 
Handlingsmönster som stärker hälsan kallas skyddsfaktorer och de som ökar risken för 
ohälsa kallas riskfaktorer. Liv & Hälsa ung-enkäten inkluderar frågor av båda karaktärerna. 
Även om en enstaka riskfaktor i sig inte leder till ett farligt eller negativt levnadsmönster per 
automatik kan en ansamling riskfaktorer öka sannolikheten för att individen ska fara illa. I 
denna uppsats används vissa av dessa variabler för att besvara studiens syfte.  

Begreppet självskada har en komplex betydelse med flera definitioner beroende på vem som 
uttalar sig. Även om olika författares syn på begreppet behandlas, används den definition 
som presenteras i Liv & Hälsa ung-enkäten, nämligen att självskadebeteende är ett beteende 
då personen upprepade gånger utsätter sin kropp för handlingar som leder till ytliga skador, 
genom att skära eller rispa sig. 

Valet av uppsatsämne grundar sig i den befintliga kunskapsbristen inom området samt 
personliga arbetslivserfarenheter bland ungdomar med den aktuella problematiken. 
Uppsatsen har skrivits på uppdrag av Folkhälsocentrum i Eskilstuna, Sörmlands landsting 
och syftar till att identifiera några av de eventuella riskfaktorer som kan sättas i relation till 
ett självskadebeteende. De studerade riskbeteendena är daglig rökning, berusning, 
narkotikabruk, skolk, svag skolprestation, snatteri och matvanor. Valet av dessa variabler att 
studera har skett i samråd med folkhälsoplaneraren Monica Pärus vid Folkhälsocentrum och 
Lotta Sahlqvist, statistiker vid FoU-centrum i Landstinget Sörmland. Dessa har under många 
år arbetat med att analysera data från Liv & Hälsa ung-materialet och de har dessutom varit 
delaktiga vid framställandet av enkätformuläret till Liv & Hälsa ung-studien.  
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2 BAKGRUND  

Ohälsa bland ungdomar i Sverige är ett folkhälsoproblem, där psykisk ohälsa utgör en 
omfattande del. Psykisk ohälsa uppstår ofta i tidig ålder och i Sverige uppskattas 25-35% av 
barn och ungdomar lida av företeelsen. Det har en negativ inverkan på ungdomars hälsa och 
innefattar negativa konsekvenser för både individen och för samhället (Pellmer och 
Wramner, 2007). Enligt Stefansson (2006) lider mellan 20 och 40% av Sveriges befolkning 
av mental ohälsa, med allt från allvarligare sjukdomstillstånd såsom psykoser till mildare 
mentala problem såsom oro, ångest eller sömnsvårigheter. Av dessa anses 10 till 15% vara av 
så allvarlig karaktär att de kräver psykisk vård. Medan förekomsten av de allvarligaste 
sjukdomstillstånden inte ökat över tid har en kraftig ökning inom andra områden av mental 
ohälsa skett, framförallt den typen av ohälsa som uttrycks genom oro och ångest av olika 
grad. Ökningen gäller alla förutom kvinnor över 65 år, för vilka proportionen var konstant 
hög mellan 1980 och 2003. Den största ökningen förekom bland kvinnor i åldrarna 16-34 år. 
Den ökade utbredningen av mentala besvär bland unga människor med ökad 
droganvändning och med ökande antal i vård av psykiska diagnoser, självmordsförsök och 
självorsakade skador kräver största möjliga uppmärksamhet ur ett folkhälsoperspektiv.  

Självskadebeteende bland unga individer i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt. I 
Socialstyrelsens undersökning 2004 framkommer det att flertalet av dessa är flickor och 
unga kvinnor i åldrarna 15-24 år. Detta visar att ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre och 
därför är det av stor vikt att satsa på förebyggande insatser inom psykisk ohälsa som även 
innefattar självskadebeteende (Stain, 2008). 

Conterio och Favazza (1989) beskriver självskadebeteende som ett komplext beteende som 
medvetet genererar ytlig självskada utan självmordsavsikt. Utifrån en enkät till 240 kvinnliga 
vanemässiga självskadare presenterar författarna den typiska självskadaren, som en 28-årig 
vit kvinna vars självskadebeteende börjar vid 14-års ålder. Hudskärning är den vanligaste 
metoden även om andra förekommer och hon uppskattas skada sig vid minst 50 tillfällen.  

Kahan och Pattison (1983) beskriver en studie som senare motiverade många andra forskare 
att studera självskadebeteende vidare. Det gjordes en noggrann granskning av 56 fall ur 
tidigare studier där individerna sträckte sig från 6-75 år med ett genomsnitt på 23 år för att 
hitta gemensamma mönster som kan beskriva självmedveten kroppsskada. Utifrån en 
uppställning med 19 vanliga orsaker till självskadebeteende var de tre vanligaste: icke 
tolererbara känslor eller desperation, kognitiv försmalning av livsperspektivet och ångest.    
Studien visar att självskadebeteende handlar om ett uppförande som initieras i puberteten 
och som omfattas av flera omständigheter och typer av självskada, som fortgår under flera år 
men med liten risk för dödlighet. Kahan och Pattison (1983) presenterar sex psykologiska 
symptom som kan ligga till grund för den utförda självskadan. Dessa inkluderar: 

• En plötslig och återkommande tvångstanke att skada sig själv utan en upplevd 
möjlighet att stå emot. 

• En känsla av att befinna sig i en icke- tolererbar situation som man varken kan 
hantera eller kontrollera. 

• En växande oro, ångest eller ilska. 
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• En kognitiv uppfattningsprocess som leder till ett försmalnat perspektiv på sin 
situation och personliga valmöjligheter för handlande. 

• En känsla av psykisk lättnad efter självskadehandlingen. 

• Ett depressivt känslotillstånd. 
 

I en studie bland 6020 elever i åldrarna 15-16 år i England framkommer det att 3% av 
pojkarna och 11% av flickorna utsatt sig för någon form av självskadebeteende under det 
senaste året (Evans, Hawton, Rodham och Weatherall, 2002).  

I en litteraturstudie sammanfattas 18 artiklar mellan år 1979 och 2005 för att utreda vad 
självskadebeteende har för egenskaper. De förenade faktorerna lyfts fram och resultaten 
indikerar att: 

• Akuta negativa känslor föregår självskada. 

• Minskad negativ känsla samt lättnad infinner sig efter självskadan. 

• Självskadan utförs med syftet att lindra de negativa känslorna (Klonsky, 2007).  

 

Claes, Muehlenkamp, Peat och Smits (2012) utgår från tidigare forskning om känslomässig 
obalans, kroppsrelaterad otillfredsställelse och depressiva symptom samt kopplingen till 
självskadebeteende och ätstörningar. Utifrån detta ämnar författarna att kvantifiera dessa 
samband genom en enkätstudie för kvinnor med en genomsnittlig ålder på 19,7 år. 
Företeelserna studeras både separat och i kombination genom att dela in respondenterna i 
grupperna: 

1. Endast självskadare. 

2. Endast de med ätstörning.  

3. Både självskadare och de med ätstörning. 

Resultatet visar att självskadebeteende bäst förklaras som en respons till ett negativt 
känslostadium, medan ätstörningar kan beskrivas som ett beteende motiverat av kroppslig 
otillfredsställelse. De som lider både av självskadebeteende och ätstörningar påverkas främst 
av känslomässig obalans i kombination med depression och kroppslig otillfredsställelse.  

Självskadebeteende är ett begrepp som omfattar många olika avsikter i människors liv. 
Denna uppsats kommer att beröra den del av självskadebeteende där individen skadar sig 
utan önskan om att ta sitt liv.  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende definieras som ett beteende då personen upprepade gånger utsätter sin 
kropp för handlingar som leder till ytliga skador, genom att skära eller rispa sig. 
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Bakomliggande syfte till hudskada är inte att dö, utan ett begär att dämpa psykisk smärta. 
Personer med självskadebeteende anser att de tar hand om sin kropp genom att skada den 
och att det här är det enda sättet för dem att överleva (Lindgren, 2010). 

2.1.2 Ett teoretiskt perspektiv på empowerment 

Ett sätt att stärka ungdomar med självskadeproblematik är genom empowerment, vilket här 
används som teoretiskt perspektiv. Teorin att empowerment anses vara en av de 
grundläggande förutsättningarna för människans känsla av värdighet har diskuterats när det 
gäller att hjälpa individer till en sund livsstil och minska riskfaktorer. Empowerment är ett 
begrepp som ofta används inom hälsofrämjande arbete och kan definieras dels som en 
process och som en vision och inkluderar tre betydande beståndsdelar: makt, kontroll och 
självtillit (Stockholms läns landsting, 1998).  

I Världshälsoorganisationens dokument Ottawa Charter on Health Promotion redogörs 
hälsofrämjande arbete som initiativ som införs för att hjälpa människor att uppnå en bättre 
hälsa. Detta görs dels genom att sprida kunskap kring hälsosamma levnadsvanor, men även 
ge insikt om de levnadsvillkor som är centrala för hälsan (Världshälsoorganisationen, 1986). 
För att en individ ska få chansen att vara engagerad i frågor som rör deras egen hälsa och 
välbefinnande är maktgörande och delaktighet en central utgångpunkt. Enligt Korp (2004) 
kan empowerment användas som stöd till självhjälp och att en individ med sin egen makt ska 
ha chans att påverka. En individs upplevda hälsa och erfarenheter, samt kunskapen kring 
dessa har en stor betydelse för individens uppfattning om sitt hälsotillstånd. Detta perspektiv 
medför vikten av den vetskap som individer själva har med sig och den självkännedom och 
problematik de upplever, för att sedan vara med att ta fram handlingsplaner till självhjälp. 
Med empowerment är målet att ge större möjligheter till utsatta grupper att ha inflytande och 
styra över sitt eget liv och på det sättet påverka sina förutsättningar för en bra hälsa. Att öka 
kontrollen över sitt liv innefattar en ambition att stärka sin självkänsla och tilltro, både mot 
sig själv och mot andra, men också lägga märke till att ett aktivt deltagande kan få ett 
samhälle att förändras till det bättre och fungera som en stödjande miljö. Lokalsamhället är 
en viktig arena då delaktighet har en stor betydelse, för att bland annat jämna ut ojämlikheter 
kring hälsa. För att lättare finna ungdomar och grupper som är utsatta på ett eller annat sätt 
är deras medverkan i beslut, engagemang och egenmakt av stor vikt, både för tillförlitligheten 
och för att lättare lyckas med insatser som möter deras behov (Stockholms läns landsting, 
1998).  

2.2 Mål för psykisk hälsa 

2.2.1 Internationella mål för psykisk hälsa 

Hälsa 21 är ett dokument riktat till europaregionen som är framtaget av 
Världshälsoorganisationen WHO. Dokumentet innehåller 21 folkhälsomål med det 
gemensamma syftet att alla människor på 2000-talet ska nå upp till en god hälsa. Hälsa 21-
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policyn har ett bestående slutmål som är att nå upp till bästa möjliga hälsotillstånd för alla. 
Policyn har två huvudsakliga mål, vilket de flesta delmål anknyter till. Dessa är att stödja och 
värna människors hälsa under hela livet samt minska förekomsten av de mest förekommande 
sjukdomarna och personskadorna och därtill även dämpa den smärta som orsakas av 
omständigheterna. Målområde 4 behandlar hur andelen unga med riskbeteenden ska 
reduceras fram till år 2020. Dessa inkluderar exempelvis narkotika, tobak och alkohol, med 
målet att minska bruket av dem i stor utsträckning. Målområde 6 handlar om att sträva efter 
att minska förekomsten avsevärt av psykiska problem, som i sin tur också medför en 
hälsofara (Världshälsoorganisationen, 1998).   

2.2.2 Nationella mål för psykisk hälsa 

År 2003 bestämde sig riksdagen i Sverige för att lägga fram en proposition som består av elva 
målområden. Dessa målområden bygger på Världshälsoorganisationens folkhälsomål och 
ligger till grund för folkhälsoarbetet i Sverige. I propositionen föreskriver regeringen om en 
förnyad folkhälsopolitik och lägger tyngdpunkten på att människan ska vara i fokus i 
folkhälsoarbetet samt att det hälsofrämjande inslaget bör understrykas. Målet är att hela 
befolkningen ska få samhälleliga förutsättningar för att uppnå en god hälsa utifrån hälsans 
situation och varje individs förutsättningar (Socialdepartementet, 2008). Barn och 
ungdomar är en viktig målgrupp för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Riskfaktorer för 
senare ohälsa påbörjas ofta i barndomen (Stain, 2008). I enlighet med detta avsatte 
regeringen 2008, 115 miljoner kronor för att investera att hjälpa föräldrar i deras 
föräldraskap, förebygga självmord, bidra till goda kostvanor och minska användandet av 
tobak (Socialdepartementet, 2008). 

2.3 Regeringsuppdrag om flickor som skadar sig själva 

I juni 2003 fick Socialstyrelsen i uppgift från regeringen att uppmärksamma situationen 
angående flickor som begår självmedveten självskada. Uppdraget innefattade att utforska 
utsträckningen och de mest förekommande egenskaperna kring självskadebeteende i landet. 
Vidare, att undersöka hur mycket kunskap det finns i fråga om prevalens, insatser för att 
förebygga, tidiga iakttagelser och insatser samt vård. Dessutom fick Socialstyrelsen i uppdrag 
att ta fram förslag på insatser samhället kan göra för att kunna hjälpa dessa flickor. Den 21 
januari 2004 blev delrapporten ”Flickor som skadar sig själva” klar. Slutsatsen är tydlig 
gällande att självskada bland unga har ökat. Det är dock svårt att uttala sig om några 
säkerställda slutsatser utifrån den statistik som finns samtidigt som mörkertalet är stort. De 
flesta som skadar sig söker inte vård och den befintliga statistiken utgörs i huvudsak av fall 
som lagts in för vård. De patienter som vårdas på psykiatrisk vård på grund av 
självskadebeteende har i de flesta fall även andra psykiska riskbeteenden som ligger till 
grund för deras vårdbehov. Flertal ungdomar med självskadebeteende har uttalat sig om att 
de tidigare i livet varit utsatta för olika slags förolämpningar och trauman. Det är inte 
ovanligt att skälet till att skada sig själv kommer från flera faktorer som resulterar i att 
självskadebeteende växer fram. Det finns ett stort behov av stöd till ungdomar och kunskap 
inom området. Trots bristfällig forskning inom behandling av självskadebeteende menar 
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Socialstyrelsen (2004) att vuxna måste finnas till hands och i bästa förmåga hjälpa, stötta och 
försöka förstå mer kring ungas självskadebeteende.  

2.4 Granskning av ungdomars hälsa i Landstinget Sörmland  

Landstinget Sörmland har ett samhällsmedicinskt uppdrag att följa hur befolkningens hälsa 
utvecklas med befolkningsundersökningar som verktyg. Under åren 2004, 2006, 2008 och 
2011 har enkätundersökningen Liv & Hälsa ung genomförts med landstinget som huvudman 
och i samarbete med länets kommuner. Alla ungdomar i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet har 
varit respondenter till undersökningen som tar upp frågor kring ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Landstinget Sörmlands vision är att det ska vara ett öppet landsting 
där ”jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region” ska vara i fokus. 
Folkhälsouppdragets generella mål är att bidra till att forma lämpliga utgångspunkter för en 
god och jämlik hälsa på lika villkor i samhället. Kopplingen mellan Landstingets mål 2011 och 
uppdraget i form av Liv & Hälsa ung-enkäten 2011 är att landstinget ska medverka till att ge 
en utökad förståelse om vad som för med sig en god hälsa samt undersöka kopplingar mellan 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultaten från undersökningen ska kunna användas för 
att planera hälsofrämjande och förebyggande insatser till vinst för barn och unga i Sörmland 
enligt folkhälsoplaneraren M. Pärus (personligt meddelande, 3 april, 2013).   

2.5 Riskbeteenden  

Sannolikheten för att ett riskbeteende ska utvecklas i barndomen korrelerar med 
förekomsten av riskfaktorer i den aktuella situationen. En riskfaktor kan till exempelvis vara 
en egenskap, händelse, förhållande eller process. Som en konsekvens av detta finns det en 
fara att barnet utvecklar ett riskbeteende som en reaktion. Detta beteende kan i sin tur 
uttryckas i självskadebeteende (Andershed & Andershed, 2005).  

2.5.1 Droganvändning - Tobak, alkohol, narkotika 

Insatser för att minska användandet av tobak, alkohol och narkotika är betydelsefull, dels för 
att minska skador som orsakas av dessa beteenden men det påverkar också varje individs 
hälsa och befolkningens generella hälsa till det bättre (Socialdepartementet, 2008). 
Användandet av dessa medel påverkar hälsan negativt. Det är ett vanligt förekommande 
fenomen att samma individer intar flera beroendeframkallande medel samtidigt vilket 
medför en förhöjd risk för ohälsa. I detta sammanhang är det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet av stor vikt och rentav nödvändigt för att se en förändring (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  
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2.5.2 Skolförhållanden  

Målområde 3 i Hälsa 21 handlar om barns och ungas uppväxtvillkor som är en viktig del i 
Sveriges folkhälsoarbete. Individers möjlighet att uppleva ett bra hälsotillstånd ökar om de 
får uppleva en bra uppväxt redan i början av livet. Det kan till exempel handla om tryggt hem 
och sunda skolförhållanden. Processer som börjar i barndomen har stor påverkan för 
hälsotillståndet resten av livet. Genom att göra tidiga insatser finns det goda förutsättningar 
för att främja och reducera skillnader bland barns och ungdomars uppväxtvillkor som bland 
annat rör familjeförhållanden och skolförhållanden (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 
Brunner (2007) belyser bland annat i sin undersökning, sambandet hur väl man presterar i 
skolan och självskadebeteende för flickor i tonårsåldern. 

2.5.3 Snatteri 

I en studie baserat på Japanska ungdomar fann Asami, Azekawa, Iseki, Matsumoto och 
Yamaguchi (2004) samband mellan självskadebeteende och snatteri. Av de 34 ungdomar 
som uppgav att de självskadar sig vanemässigt uppgav också 25 personer att de snattat mer 
än 1 gång. Detta motsvarar en andel på 74%. Sambandet mellan självskadebeteende och 
snatteri bekräftas ytterligare av Lieberman (2004).  

2.5.4 Matvanor 

Tidigare forskning påvisar samband mellan självskadebeteende och ätstörningar. Detta 
samband kan förklaras att de två beteenden delar många gemensamma riskfaktorer som kan 
vara anledning till att de ofta korrelerar. Ett exempel på en gemensam riskfaktor är en 
mycket hög nivå av kroppslig otillfredsställelse (Claes, Muehlenkamp, Peat, Smits och 
Vandereycken, 2011).  

2.6 Problemformulering 

Personer som begår självskada har för avsikt att dämpa oro, rädsla, vrede, hopplöshet och 
desperation. De vill bli av med psykisk smärta och upplever en lättnad vid 
självskadehandlingar och anser att de tar hand om sin kropp genom att skada den. Eftersom 
många självskadare utför sina handlingar i avskildhet och de bakomliggande orsakerna ofta 
är okända finns det svårigheter i att hjälpa ungdomar med självskadebeteende. Det finns 
stora kunskapsluckor inom området men det krävs bra kunskap om företeelsen för att kunna 
hjälpa och stötta ungdomar med behov. Självskadebeteende måste tas på allvar och därför är 
det ett viktigt område att undersöka. Urskiljning av relaterade riskbeteenden kan vara ett 
användbart verktyg för att identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla 
exempelvis självskadebeteende.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att redogöra för förekomsten av självskadebeteende och undersöka i 
vilken utsträckning andra riskbeteenden är relaterade till självskadebeteende för flickor i 
årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Sörmland, samt att undersöka vilket av de studerade 
riskbeteendena som har starkast koppling till självskadebeteende. 

• Vilken är förekomsten av självskadebeteende bland flickor i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet i Sörmland? 

• I vilken utsträckning är andra riskbeteenden såsom droganvändning, 
skolförhållanden, snatteri och matvanor relaterade till självskadebeteende? 

• Vilket av de studerade riskbeteendena har starkast koppling till självskadebeteende? 

4 METOD 

Avsnittets första del behandlar Liv & Hälsa ung-enkäten, medan de vidare avsnitten 
behandlar tillvägagångssättet för denna studie.   

4.1 Liv & Hälsa ung 
Liv & Hälsa-ung är en totalstudie med ca 10 000 elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i 
Sörmland. En totalstudie innebär att det inte gjorts något urval. Ambitionen har sålunda 
varit att dela ut enkäten till samtliga elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet på skolorna i 
Sörmland. Större studiepopulationer, som i detta fall, är en betydande faktor för att 
resultaten ska vara generaliserbara.  

Studien har tidigare genomförts vartannat år men sedan 2008 genomförs den var tredje år. 
Enkätformuläret som används vid Liv & Hälsa ung-undersökningarna innehåller frågor kring 
ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna behandlar skolförhållanden, 
familjerelationer, fritidssysselsättning, matvanor samt elevernas förhållande till alkohol, 
tobak och narkotika. 

Enkätundersökningen innehåller 87 frågor för årskurs 9 respektive 89 frågor för år 2. 
(Landstinget Sörmland, 2011). Enkätens genomförande och hantering redovisas i bilaga A. 
Hela enkäten kan hämtas via länken 
http://www.landstingetsormland.se/PageFiles/34653/Årskurs 9 2011.pdf  (tillgänglig 5 
juni 2013).  

Förberedelseprocessen för Liv & Hälsa Ung-enkäten samt hantering och insamlandet av 
enkäterna framgår av bilagorna B till F. 
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4.2 En studie om självskadebeteende 

4.2.1 Avgränsning 

I Liv & Hälsa ung-enkäten i Sörmland 2011 var det 2750 elever från årskurs 9 och 2770 elever 
från år 2 på gymnasiet som deltog. Enkäten är även besvarad av elever i årskurs 7, men då 
frågan om självskadebeteende är utelämnad för den årskursen har den gruppen respondenter 
exkluderats. Denna studie avgränsade ytterligare urvalet till flickor, vilket resulterade i 1313 
flickor från årskurs 9, huvudsakligen i åldern 15-16 år och 1384 flickor från år 2 på gymnasiet, 
huvudsakligen i åldern 17-18 år. Denna avgränsning var främst på grund av att självskade-
beteende har tidigare konstaterats vara vanligare bland flickor än pojkar (Stain, 2008). 

De variabler som studerades valdes för att besvara frågeställningarna i denna uppsats syfte. 
Utgångspunkten för val av variabler har varit att det ska vara en riskfaktor, det vill säga 
faktorn ska kunna vara en möjlig indikator på ett riskbeteende. Valet av variabler styrdes 
också av att det är ett beteende som kräver en aktiv handling av eleven själv. Med detta i 
åtanke valdes daglig rökning, berusning, narkotikabruk, skolk, svag skolprestation, snatteri 
och matvanor som variabler. 

4.2.2 Frågor som använts från enkätundersökningen  

Jämfört med enkäten till årskurs 7 är enkäterna till årskurs 9 och 2 mer omfattande och tar 
upp fler frågor kring kriminalitet, narkotika, ungdomsmottagningar och sex och samlevnad.  
Det som skiljer sig åt mellan enkäten till årskurs 9 och 2 är att frågorna kring 
familjeförhållanden och frågor om framtiden ställs lite annorlunda.  

För att besvara syftet och frågeställningarna för den här studien har åtta frågor valts ut från 
enkäten. Dessa frågor är nummer 27, 31, 32, 35, 44, 47, 53 och 71 och är hämtade ur 9:ans 
enkät (se bilaga A). Tabell 1 visar frågornas koppling till respektive frågeställning i uppsatsen.  

Tabell 1. Frågor från enkätundersökningen som är kopplat till syftets frågeställningar i denna uppsats.   

Syftets frågeställning Enkätfråga i Liv & 
Hälsa ung-formuläret 

Funktion 

1. Vilken är förekomsten av 
självskadebeteende bland flickor i 
årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i 
Sörmland? 

27 Beroende variabel 

2. I vilken utsträckning är andra 
riskbeteenden såsom droganvändning, 
skolförhållanden, snatteri och matvanor 
relaterade till självskadebeteende? 

31, 32, 35, 44, 47, 53 och 
71 

Oberoende 
variabler 
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3. Vilket av de studerade riskbeteendena 
har starkast koppling till 
självskadebeteende? 

31, 32, 35, 44, 47, 53 och 
71 

Oberoende 
variabler 

 

4.2.3 Beroende och oberoende variabler   

Frågan om självskadebeteende skapade gränsdragningen mellan kontroll- och fallgrupp samt 
utgjorde den så kallade beroendevariabeln. De oberoende variablerna som studerades i 
relation till självskadebeteende var skolk, svag skolprestation, matvanor, tobak, alkohol, 
narkotika och snatteri. Vilka frågor ur Liv & Hälsa ung-formuläret som användes för 
respektive variabel visas i tabellen nedan.   

Tabell 2. De frågor ur Liv & Hälsa ung-formuläret som användes för respektive variabel. 

Variabel: Enkätfråga: (nr) 

Självskadebeteende Har du under de senaste 12 månaderna försökt skära, rispa eller på 
annat sätt skada dig själv? (27) 

Skolk  Brukar du skolka? (31) 

Svag skolprestation Har du IG (icke godkänt) i några ämnen? (32) 

Matvanor Hur ofta äter du lunch under en vecka? (35)  

Tobak Röker du? (44) 

Alkohol Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket 
alkohol att du varit berusad/full? Med alkohol menas folköl, 
mellanöl, starköl, alkoholstark cider, alkoläsk, vin, starkvin och sprit 
(47) 

Narkotika Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses t ex 
hasch, marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, eller 
ecstasy (53) 

Snatteri Har du någon gång tagit varor i varuhus, kiosk eller butik utan att 
betala? (71) 
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4.2.4 Material och bortfall 

De två vanligaste typerna av bortfall är externt och internt bortfall. Externt bortfall innebär 
att en deltagare i urvalet av någon anledning inte kan eller vill delta i undersökningen. 
Internt bortfall innebär att deltagaren valt att lämna någon eller några frågor blankt 
(Ejlertsson, 2005).  

Totalt ingick 65 skolor i studiepopulationen, varav 40 högstadieskolor och 25 gymnasieskolor 
i Sörmland. Av dessa besvarade 38 högstadieskolor och 24 gymnasieskolor enkäten. Enkäten 
delades ut till totalt 6768 elever och besvarades av 5520 vilket gav en svarsfrekvens på 82% 
(Personlig kommunikation, 22 april, 2013).  

Den interna svarsfrekvensen för beroende respektive oberoende variabler redogörs nedan för 
flickor i årskurs 9 och år 2 sammanslaget. (n=2697). En enkät som är förberedd i hög grad 
och noga genomförd bör enligt Ejlertsson (2005) ha en svarsfrekvens runt eller till och med 
över 80%. I denna uppsats går det att utläsa att alla variabler har en svarsfrekvens över 80% 
förutom berusning. En av förklaringarna till detta utstickande bortfall på den frågan är att 
om eleven hade svarat ”aldrig” på frågan innan: ”Hur ofta under de senaste 12 månaderna 
har du druckit alkohol?” skulle eleven hoppa över nästa fråga: ”Hur ofta under de senaste 12 
månaderna har du druckit så mycket alkohol att du varit berusad/full?” som redovisas 
nedan.  

Tabell 3. Intern svarsfrekvens för respektive enkätfråga. (n=2697). 

Fråga Antal Andel 

Självskada 2612 96,8% 

Rökning 2678 99,3% 

Berusning 1996 74,0% 

Narkotika 2645 98,1% 

Skolk 2662 98,7% 

IG 2684 99,5% 

Snatteri 2676 99,2% 

Lunch 2673 99,1% 

4.2.5 Databehandling 

Statistikprogrammet SPSS version 19 har används för analys av data. Analysen bestod först 
av en deskriptiv redogörelse av data för att ge en bild av studiedeltagarna i denna 
undersökning. För att besvara första frågeställningen redovisades förekomsten av 
självskadebeteende som prevalens. Prevalenstalet rapporterar hur stor andel av populationen 
som utfört självskadebeteende vid en viss tidpunkt.  
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Gällande frågan: ”Har du under de senaste 12 månaderna försökt skära, rispa eller på 
annat sätt skada dig själv?” hade 6% uppgett att de endast skadat sig en gång, vilket 
motsvarar 154 av 2612 flickor. Denna grupp har exkluderats i analyser av den aktuella frågan 
och ingår därför inte heller i resultaten.  

För att besvara den andra frågeställningen studerades variablernas relation först via 
korstabeller och därefter via chi-två test som ger svar på om det finns statistiskt signifikanta 
skillnader mellan variabler. Skillnader mellan två grupper och om den skillnaden var 
signifikant mättes, det vill säga att den ej har uppkommit av slumpen. Alla resultat har 
analyserats med signifikansprövning i form av chi-två. En utgångspunkt för att chi-två testet 
ska fungera är en indelning i grupper alternativt klasser. Det finns vissa riktlinjer på bland 
annat omfattningen av datamaterialet. För att användandet av chi-två test ska vara giltigt får 
inte urvalets antal vara mindre än 30 enligt Ejlertsson (2003), vilket inte har varit ett hinder i 
denna studie då alla grupper varit över 30 och därmed tillräckligt stora för att kunna göra 
statistiska analyser med tillförlitlighet. 

I denna uppsats studerades en grupp med självskadebeteende (fallgruppen) mot en grupp 
utan självskadebeteende (kontrollgruppen) och undersökte olika skillnader mellan 
grupperna mot olika variabler. Varje individ i undersökningsgruppen tillhörde någon av 
grupperna. Varje enkätsvar är kategoriserat i respektive klass. Dessa används som 
underkategorier vid analysen, exempelvis ”inte självskada, inte skolk”, ”inte självskada, 
skolk”, ”självskada, inte skolk” och slutligen ”självskada, skolk”.  

Samtliga beräknade värden undersöks på 0,05 nivån för signifikans. Det vill säga, 5% av 
resultatet kan bero på slumpen. Antalet frihetsgrader är 1. Det kritiska värdet ur chi-två-
fördelningen är 3.841 på 5%-nivån. Chi-två test användes för analys av statistisk signifikans 
för de påvisade skillnader som redovisats. Vanliga signifikansnivåer inom 
samhällsvetenskaplig forskning är 5% och 1%. Detta innebär att det är 5% respektive 1% 
sannolikhet att vi felaktigt påstår att det finns en skillnad. Med andra ord kan vi vara 95% 
eller 99% säkra på att vårt resultat stämmer (Ejlertsson, 2003). Chi-två test grundar sig på 
att korstabellernas observerade och förväntade värden jämförs. Om hypotesen är sann bör 
det enligt Olsson och Sörensen (2008) inte vara några större avvikelser mellan de 
observerade och förväntade värdena, då det ofta är mindre risk att skillnaden har skapats av 
slumpen då skillnaden är stor. En hypotesprövning av denna typ skulle i den här studien till 
exempel ge svar på frågan om tobak: Är skillnaden mellan 10% (icke självskadare) och 32% 
(självskadare) tillräckligt säker för att visa sig vara signifikant? Om det visar sig att det inte är 
signifikant går det inte försäkra sig om att resultatet är statistiskt säkerställt. Resultatet kan 
alltså ha uppstått av slumpen. Om exemplet däremot visar sig vara signifikant går det att säga 
att skillnaden inte har uppkommit av slumpen och att den är statistiskt säkerställd 
(Ejlertsson 2005). 

Chi-två test säger däremot ingenting om skillnadens styrka. För att studera styrkan 
beräknades oddskvoter, som ger sannolikheten för odds för en händelse i den exponerade 
gruppen (självskadegruppen) i jämförelse med odds för en händelse inom den icke 
exponerade kontrollgruppen (icke självskadande gruppen). Den exponerade gruppens odds 
för utfall i jämförelse med icke exponerad grupps odds för utfall undersöktes med 
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oddskvotsberäkning, där tillhörande konfidensintervall redogjorde för spridning samt om 
signifikans. I samband med denna uträkning besvarades även frågeställning tre.  

De framräknade oddsen visar risken att en händelse kommer ske vägt mot att det inte 
kommer att ske (Björk, J, 2011). Med hjälp av oddskvoter finns möjligheten att summera 
relationer mellan en exponering och risk för sjukdom. Sammanfattningsvis förekommer det i 
de flesta fall en större risk att utsättas för en sjukdom om personen är utsatt för en riskfaktor 
jämfört med om en person inte är det. 

4.2.6 Sammanslagning av svarsalternativ 

De åtta frågor som valts ut från enkätformuläret har dikotomiserats, vilket innebär att 
svarsalternativen omvandlas från flera svarsalternativ till endast två (Ejlertsson, 2003).   

Fråga 27 (Har du under de senaste 12 månaderna försökt skära, rispa eller på annat sätt 
skada dig själv?) omgrupperades genom att svarsalternativet nej gjordes om till missing och 
de elever som svarat ”ja en gång” är inte med i analysen och lades ihop till svarsalternativ nej 
och ja 2-5 gånger och ja mer än 5 gånger lades ihop till svarsalternativ ja. 

Fråga 31 (Brukar du skolka?) omgrupperades genom att svarsalternativen nej, ja någon gång 
under terminen, ja en gång i månaden lades ihop till svarsalternativ nej och Ja 2-3 gånger i 
månaden, ja en gång i veckan och ja flera gånger i veckan lades ihop till svarsalternativ ja.  

Fråga 32 (Har du IG (icke godkänt) i några ämnen?) omgrupperades genom att 
svarsalternativen nej och ja 1-2 ämnen lades ihop till svarsalternativ nej och ja 3-4 ämnen 
samt ja i 5 eller fler ämnen lades ihop till svarsalternativ ja.  

Fråga 35 (Hur ofta äter du följande måltider under en vecka?) behandlades i två steg. I det 
första steget valdes endast lunchen ut och i det andra steget omgrupperades 
svarsalternativen varje dag och 4-6 dagar till svarsalternativ 7-4 dagar och 1-3 dagar och 
aldrig lades ihop till svarsalternativ max 3 dagar.  

Fråga 44 (Röker du?) omgrupperades genom att svarsalternativen nej jag har aldrig rökt, nej 
men jag har provat, jag har rökt tidigare – men nu har jag slutat och ja jag röker ibland lades 
ihop till svarsalternativ nej och ja jag röker i stort sett dagligen lades ihop till svarsalternativ 
ja.  

Fråga 47 (Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du 
varit berusad/full?) omgrupperades genom att svarsalternativen aldrig, en gång och någon 
eller några gånger per halvår lades ihop till svarsalternativ nej och 1-3 gånger per månad, 1-2 
gånger per vecka och mer än 2 gånger per vecka lades ihop till svarsalternativ ja.  

Fråga 53 (Har du någon gång använt narkotika?, med narkotika avses t ex hasch, 
marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, eller ecstasy) omgrupperades genom att 
svarsalternativet nej är nej och ja en gång och ja, flera gånger lades ihop till svarsalternativ ja.  

Den sista frågan som omgrupperades var fråga 71 då frågan först och främst avgränsades till 
snatteri eftersom de andra alternativen hade för låg svarsfrekvens. Frågan blev då: Har du 
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någon gång tagit varor i varuhus, kiosk eller butik utan att betala då svarsalternativ nej och 
ja, en gång lades ihop till svarsalternativ nej och svarsalternativ ja 2-5 gånger och ja, mer än 5 
gånger lades ihop till svarsalternativ ja.  

4.3 Kvalitetskriterier 

Att en studie har en god validitet innebär bland annat att de data forskaren söker efter ska 
höra ihop med studiens syfte. Förutsättningen är att veta att man mäter det man har för 
avsikt att mäta (Davidsson och Patel, 2011). Reliabilitet innebär att det ska finnas tillräckligt 
med information om hur studien har gått till för att studien skall kunna upprepas och ge 
samma troliga svar för att en god reliabilitet ska kunna fastställas. Ju högre grad av 
samstämmighet mellan mätningar med samma tillvägagångssätt desto högre reliabilitet 
(Olsson och Sörensen, 2008).  

Validiteten och reliabiliteten i denna uppsats stärks med bra verktyg genom en trovärdig 
enkätstudie med noggrann mätning. Endast vissa variabler valdes ut från Liv & Hälsa ung-
enkäten som ansågs vara relevanta för uppsatsens syfte.  

I hur stor utsträckning en studie kan upprepas med likartat resultat beror på naturen hos 
respondenterna. Människor tenderar att utvecklas och förändras vilket gör att en upprepad 
studie sannolikt skulle spegla dessa förändringar. Tvärsnittsstudier som denna, presenterar 
snarare en överblicksbild än ett statiskt tillstånd.  

Studiens återkommande karaktär ger möjlighet till kontinuerliga förändringar och 
förbättringar till de nyare versionerna. Om en fråga visat sig otydlig eller svårtolkad går det 
därför att förtydliga den vid nästa tillfälle. Detta tillvägagångssätt bidrar till en ökad 
reliabilitet ju fler gånger studien utförs. 2011 års studie bygger därmed på erfarenheterna 
från de tidigare tillfällena.   

Vid utformandet av en enkätstudie står validiteten i proportion till de möjliga 
svarsalternativen. Fler svarsalternativ ger alltid en mer tillförlitlig enkätundersökning. Denna 
faktor har dock inte varit av stor vikt i den aktuella studien då respondenterna endast delats 
in i två grupper, fall- respektive kontrollgrupp. För att möjliggöra studier om skillnader inom 
exempelvis fallgruppen bör fler svarsalternativ finnas.  

4.4 Etiska överväganden 

Vid forskning kan det uppstå etiska aspekter i samband med insamlandet av personlig 
information och hur denna ska redovisas offentligt. För att visa respekt, undvika 
missförstånd och konflikter är det viktigt at ta hänsyn till forskningsetiska principer som 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Att delta i ett forskningsarbete kan medföra både risker och vinster, vilket 
är viktigt att upplysa om innan undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). De flesta etiska 
överväganden i samband med Liv & Hälsa ung studien har gjorts i samband med 
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datainsamlingen och inte i denna analys. Informationskravet har inte kunnat tas hänsyn till, 
då datainsamlingen utförts av en annan part, nämligen Folkhälsocentrum. Konsekvenserna 
av konfidentialitetskravet inkluderar att självskadegrupperna slagits ihop till en för att 
undvika att presentera för små grupper. Detta försvårar identifieringen av deltagarna. Vidare 
är det använda datamaterialet redan anonymiserat. Ingen hänsyn har kunnat tas till 
samtyckeskravet. Dock kan det antas att de som ej önskat medverka i denna studie inte heller 
svarat på Liv & Hälsa ung-enkäten och på så sätt automatiskt uteslutits. Nyttjandekravet är 
också redan uppfyllt då denna studie kan anses rymmas inom ramen för enkätens redovisade 
ändamål, nämligen som underlag för politiska beslut som gynnar respondenterna. 

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas enligt ordningen i frågeställningarna i syftet. 

5.1 Förekomst av självskadebeteende  

I figur 1 redovisas förekomsten av självskadebeteende bland flickor i årskurs 9 och år 2 i 
Sörmlands län. Den gruppen som angett att de begår självskada utgör 9%, vilket motsvarar 
241 av 2612 flickor. (Figur 1).  

 

Figur 1. Förekomsten av självskada, bland deltagarna. (n=2612). 

5.2 Självskadebeteende i relation till andra riskbeteenden 

Inom självskadegruppen är 33% rökare, vilket motsvarar 79 av 238 flickor. Vidare är det 33% 
som dricker sig berusad minst en gång/månad i den gruppen som uppgett att de begår 
självskada, vilket motsvarar 72 av 218 flickor. I den gruppen som uppger att de begår 
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självskada är det 23% som någon gång använt narkotika, vilket motsvarar 53 av 236 flickor. 
(Figur 2).   

 

Figur 2. Förekomsten av droganvändning, bland deltagarna. (Röker dagligen n=2444, Berusad mer än 
1 gång/månad n=1802, Någon gång använt narkotika n=2418).  

Daglig rökning och att ha testat narkotiska preparat förekommer oftare hos 
självskadegruppen (p=<0.001). Även berusning förekommer oftare hos denna grupp än 
bland kontrollgruppen, dock är skillnaden inte signifikant (p=0.131). Oddset för daglig 
rökning är signifikant högre bland självskadegruppen i jämförelse med kontrollgruppen 
(OR=4.332, CI 95%=3.200-5.863). Oddset för berusning är högre bland självskadegruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen men är dock inte signifikant (OR=1.262, CI 95%=0.933-
1.709). Vidare är oddset för att ha testat narkotiska preparat signifikant högre bland 
självskadegruppen i jämförelse med kontrollgruppen (OR=4.192, CI 95%=2.954-5.950).  

Inom självskadegruppen är det 32% som skolkar minst 2 gånger/månad, vilket motsvarar 75 
av 237 flickor. I den grupp som uppger att de begår självskada är det 17% som har IG i minst 
3 ämnen, vilket motsvarar 40 av 241 flickor. (Figur 3).  

 

Figur 3. Förekomsten av skolk och IG, bland deltagarna. (Skolk minst 2 ggr/månad n=2427, IG i minst 
3 ämnen n=2446). 

Att skolka minst 2 ggr/månad och att ha IG i minst 3 ämnen förekommer oftare hos 
självskadegruppen (p=<0.001). Oddset för att skolka minst 2 ggr/månad är signifikant högre 
bland självskadegruppen i jämförelse med kontrollgruppen (OR=3.334, CI 95%=2.465-
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4.511). Oddset för att ha IG i minst 3 ämnen är signifikant högre bland självskadegruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen (OR=3.229, CI 95%=2.201-4.738).  

Inom självskadegruppen är det 38% som har snattat flera gånger, vilket motsvarar 91 av 241 
flickor. (Figur 4).  

 

Figur 4. Förekomsten av snatteri, bland deltagarna. (n=2442).  

Att ha snattat flera gånger förekommer oftare hos självskadegruppen (p=<0.001). Oddset för 
att ha snattat flera gånger är signifikant högre bland självskadegruppen i jämförelse med 
kontrollgruppen (OR=3.859, CI 95%= 2.895-5.145).  

Inom självskadegruppen är det 28% som avstår från lunchen mer än 4 dagar/vecka, vilket 
motsvarar 66 av 239 flickor. (Figur 5).  

 

Figur 5. Förekomsten av utelämnad lunch mer än 4 dagar/vecka, totalt bland deltagarna. (n=2440).  

Att avstå från lunchen mer än 4 dagar/vecka förekommer oftare hos självskadegruppen 
(p=<0.001). Oddset för att avstå från lunchen mer än 4 dagar/vecka är signifikant högre 
bland självskadegruppen i jämförelse med kontrollgruppen (OR=3.859, CI 95%= 2.805-
5.309).   
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6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

Resultaten har lett fram till att författaren kunnat besvara syftet och frågeställningarna. 
Enkätens utformande, tillgången till data och samarbetet med landstinget Sörmland har alla 
varit bidragande faktorer till att uppsatsen kan presentera ett resultat som är både 
tillförlitligt, generaliserbart och trovärdigt. Generaliserbarhetens omfattning är dock svår att 
avgöra. Även om denna uppsats utförts på Sörmländska flickor är populationen tillräckligt 
stor för att anta att fenomenet finns i liknande skala i andra delar av landet. Det går dock inte 
att utläsa hur förekomsten i Sörmland förhåller sig till andra regioner i landet. Hypotetiskt 
skulle betydande avvikelser i förekomsten av självskadebeteende hos andra kommuner eller 
län kunna bero på externa faktorer såsom befolkningsmängd, ekonomiska förutsättningar 
och skolornas prägel. Geografiska och demografiska skillnader inom landet skulle kunna vara 
en forskningsfråga för framtida studier.  

Metoden som tillämpades för denna uppsats var av kvantitativ karaktär och datamaterialet 
som användes var från tvärsnittsstudien Liv & Hälsa ung i Sörmland, 2011. Eftersom denna 
uppsats utgick ifrån detta redan befintliga material har författaren inte varit med och 
påverkat materialets utformning, vilket kan vara både positivt och negativt. Några positiva 
faktorer är att det redan finns ett omfattande material som ger tillgång till data snabbt, 
medan de negativa faktorerna inkluderar att författaren endast då kan använda sig av det 
material som redan är insamlat. Möjlighet till följdfrågor och förtydligande information har 
därmed inte kunnat ges.  

Fördelar med Liv & Hälsa ung är att individerna som svarar på enkäten inte blir påverkade av 
någon intervjuperson och behöver på det sättet inte yttra sig om något till en främmande 
person, utan kan själv i lugn och ro tänka över varje fråga och reflektera över varje 
svarsalternativ. Detta medför även att många har lättare att svara på känsliga frågor som till 
exempel kan handla om kriminalitet, sexvanor och alkohol, under förutsättning att det tydligt 
framgår att alla svar hanteras konfidentiellt. En fördel med tvärsnittsstudie är också att den 
är relativ billig att genomföra med tanke på den omfattande population som nås och 
datamängd som insamlas vid ett och samma tillfälle, vilket även gör den tidseffektiv. 
Ytterligare en fördel med Liv & Hälsa ung-enkäten är att den behandlar många områden och 
på det sättet presenterar en mängd variabler kopplade till ungdomars välbefinnande. 
Slutligen vänder den sig till samtliga elever och inte enbart tar in data från en utvald grupp, 
exempelvis en viss sjukdomsgrupp. 

Varje studie har även nackdelar och så även Liv & Hälsa ung-studien. Den mest uppenbara är 
att då det är en tvärsnittsstudie kan inga slutsatser dras om orsak och verkan. Eftersom 
exponering och verkan mäts vid samma tillfälle kan en annan nivå av exponering tidigare ha 
existerat. Det kan också i vissa fall vara otydligt vilken omständighet det är som påverkar 
vilken (Andersson, 2006). Andra nackdelar är att eventuella följdfrågor faller bort som skulle 
kunna ge fördjupad information. Det går heller inte att använda alltför avancerade frågor 
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eftersom det då kan uppstå oklarheter kring frågan, vilket skulle kunna resultera i att 
respondenten väljer att avstå från frågan istället som orsakar ett internt bortfall. Har en 
deltagare svarat på en fråga under missuppfattning går detta ej att rätta till i behandlingen av 
enkäten. Detta går att undvika i största möjliga mån om enkäten är väl genomarbetad innan 
den skickas ut. Det finns även en risk för oseriöst ifyllande av enkäter, vilket alltid är en risk 
vid enkätstudier.  

Valet att använda chi-två tester valdes då det är ett sätt att studera skillnader mellan 
grupperna och om skillnaderna kunde säkerställas statistiskt. Eftersom chi-två testet inte 
säger något mer än om skillnader som syns är signifikanta valdes även en beräkning av 
oddskvoter som tillför uppgifter om oddsen att en händelse kommer ske jämfört med att det 
inte kommer ske (Björk, 2011). Oddskvoterna medverkade till att i denna uppsats 
sammanfatta kopplingen mellan en exponering och odds för självskadebeteende som med 
fördel gav en bredare analys.  

Begreppet självskadebeteende är omfattande och kräver forskning av både kvantitativ och 
kvalitativ karaktär för att fullt ut förstås. Även om denna studie tillför ett relevant bidrag till 
teoriramverket skulle en kvalitativ metod kunna skapa ytterligare förståelse för både 
uppsatsens frågeställning i synnerhet och självskadebeteende i allmänhet. Utifrån enskilda 
intervjuer med självskadande flickor skulle en förståelse kunna utvecklas fram för vad som 
orsakar handlingen, varför den fortlöper, korrelationssamband samt vilken hjälp som 
effektivast kan möta deras behov.  

Uppfattningen kring begreppet självskada är i stor utsträckning en definitionsfråga, där olika 
författare och studier använder snarlika, men varierande definitioner. För att undvika 
missförstånd och skapa tydlighet presenterar Liv & Hälsa ung den definition som studien 
utgår från och innefattar handlingar såsom att skära, rispa eller på annat sätt skada sig själv. 
Detta förhindrar att resultatet blir missvisande på grund av olika uppfattningar av vad som 
anses ingå i begreppet. Det eliminerar sålunda en snedvridande faktor. Denna uppsats har 
utgått från en definition av begreppet självskada som ligger i linje med en stor del av tidigare 
forskning.  

Valet att avgränsa denna uppsats till endast flickor var främst på grund av att 
självskadebeteende har tidigare konstaterats vara vanligare bland flickor jämfört med pojkar 
(Stain, 2008). Hade även pojkar inkluderats i studien hade resultatet sannolikt blivit 
annorlunda. Även om flera tidigare studier betonat att självskadebeteende är vanligare bland 
flickor så existerar det också bland pojkar. Det kan däremot spekuleras att vissa 
riskbeteenden är mer utbredda bland pojkar, exempelvis snatteri. Utifrån de sannolikt 
annorlunda resultat som presenterats om pojkar inkluderats bör inte denna studie 
generaliseras till att vara tillämplig på pojkar. Anledningen till att studien ytterligare 
avgränsats till flickor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Sörmland grundar sig på att frågan 
om självskadebeteende var utlämnad i enkäten som besvarades av flickor i årskurs 7. 
Resonemanget som motiverar detta beslut innebär en komplex balansgång. Å ena sidan kan 
det antas att självskadebeteende är mindre utbrett bland flickor i årskurs 7, vilket kan vara ett 
argument emot inkluderandet av självskadefrågan. Om frågan inkluderas, å andra sidan, 
finns det risk att respondenten uppfattar att enkätutgivaren ser det som ett relativt normalt 
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beteende. Effekten av detta beslut är dock svårt att säkerställa utan att undersöka det. 
Motsvarande balansgång finns för de frågeställningar som rör områdena narkotika, alkohol 
och sexualdebut. Det hade varit givande att undersöka åldersskillnader på 
självskadebeteende men då hade grupperna blivit för små för att tillhandahålla 
konfidentialitet och goda analytiska förutsättningar, varför grupperna kombinerades till en.  

Avgränsningen av variablerna var nödvändig då studien annars hade blivit för omfattande 
och därmed inte rimlig inom ramen för den disponibla omfattningen. Denna uppsats är 
baserad på ett större antal variabler under enkäten som genomfördes 2011. Ett alternativt 
upplägg skulle kunna vara att följa hur ett mindre antal variabler, exempelvis i vilken 
utsträckning självskadebeteende samexisterar med daglig rökning, utvecklats över tid, 
exempelvis en fyra-årsperiod.  

Utformandet av sammanslagningen av svarsalternativ spelar också roll för de framkomna 
resultaten. Generellt sett har de individer som utfört ett riskbeteende ett litet antal gånger, 
exempelvis skolkat en gång per termin eller snatteri vid endast ett tillfälle inte inkluderats i 
riskgruppen. Inkluderandet av dessa i riskgruppen hade sannolikt förändrat utfallet i 
uppsatsen. Eftersom dessa beteenden dock inte påvisats som återkommande har det dock 
ansetts mest rättvisande att exkludera dem ur fallgruppen. En annan grupp som exkluderats i 
denna uppsats är de ungdomar som uppgav i Liv & Hälsa ung-enkäten att de endast 
självskadat sig en gång vilket utgjorde en grupp på 6%. För de flickor som endast utfört 
självskadehandling vid ett tillfälle har beteendet inte ansetts allvarligt nog för att inkluderas i 
fallgruppen. Detta beslut ligger också i linje med författarens uppdragsgivares önskemål. 
Sannolikt hade inkluderandet av denna grupp självskadare influerat de studerade 
förhållanden i en osäker riktning då en enstaka självskadehandling inte anses 
bekymmersamt nog enligt uppsatsens frågeställning. Valet att exkludera denna grupp har 
sannolikt lett till ett tydligare resultat. 

Frågan om lunchvanor innehåller för lite underlag för att säkerställa att den eventuellt 
utelämnade lunchen beror på ett självskadebeteende. För de elever som angett en låg 
frekvens för lunchätande hade det varit lämpligt att ge utrymme för att motivera beslutet. 
Alternativen skulle kunna vara exempelvis att de hellre äter större måltider när de är hemma 
eller utelämna lunchen på grund av grupptryck.   

Liv & Hälsa ung-enkäten inkluderar ett välutformat förarbete innan enkäten skickas ut till 
skolorna vilket höjer standarden på enkäten. Detta är ett tecken på ett välfungerande 
samarbete mellan folkhälsocentrum och skolans rektorer i samband med enkätens utskick. 
Ett väl genomarbetat förarbete ökar även enkätens validitet, att frågorna svarar på det som 
berör syftet med undersökningen samt att skolan medverkar och är positiva till det hela kan 
öka elevernas motivation till att vilja besvara frågorna. Enkätundersökningen genomfördes i 
klassrummen och delades ut av läraren. Att enkäten genomförs i klassrummet är en fördel då 
alla är samlade och bortfallet kan minimeras. I samband med att eleverna svarade på enkäten 
läste läraren upp ett informationsbrev om bland annat enkätens utformning, 
användningsområde och anonymitet. Det här menar Ejlertsson (2005) kan bidra till att fler 
väljer att svara på enkäten. I enkäten stod det också tydligt att alla svar är anonyma och att 
ingen kommer att kunna koppla svaren till någon enskild individ. Trots att frivilligheten att 
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delta kommuniceras både i det upplästa informationsbrevet och på enkäten kan ett 
genomförande i grupp leda till ett upplevt tvång att besvara enkäten med potentiellt 
ouppriktiga svar som konsekvens.  

Det externa bortfallet i Liv och Hälsa-ung enkäten består till stor del av friskolor och skolor 
med få elever. Det framgick i informationsbrevet till rektorerna att resultaten från enkäten 
eventuellt kommer att redogöras på kommunnivå istället för på skolnivå. Detta gjorde att 
vissa skolor valde att avstå från att medverka.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i uppsatsen visar att samtliga undersökta variabler utom berusning en 
gång/månad var signifikanta. Vad man dock ska ha i åtanke är att grupperna varierar kraftigt 
i storlek. Den grupp som innefattar flickor som inte självskadar sig består av 2217 individer 
medan den grupp som innefattar de som självskadar sig består av 241 individer. Bland de 241 
flickor som självskadar sig förekommer det ofta fler än en riskfaktor vilket i sig inte är 
förvånande då dessa är en utsatt grupp på flera vis och då många av dessa flickor mår 
psykiskt dåligt. Något som inte går att utläsa är dock vad som påverkar vad. Är det 
självskadebeteende som gör att en person exempelvis även dricker alkohol, använder 
narkotika och avstår från lunch eller är det de olika riskbeteendena som bidrar till att en 
person skadar sig själv? Flera av de riskbeteenden som studien undersöker har en välkänd 
gruppdynamisk karaktär. Alkoholkonsumtion, narkotikabruk och snatteri är beteenden som 
ofta utförs under grupptryck. Självskada å andra sidan utförs vanligen i ensamhet enligt 
Socialstyrelsens (2004) rapport. Eftersom självskadebeteende till sin karaktär vanligen sker 
bakom stängda dörrar i kontrast till exempelvis rökning är det ännu viktigare att grundligt 
kartlägga förekomsten, då den är svår att uppskatta utifrån vad som är synligt i samhället. 
Ytterligare ett motiv till varför kartläggningen är relevant är att självskadebeteende troligen 
är ett mer tabubelagt ämne än exempelvis alkoholkonsumtion.  

Vidare visar resultaten att ett vanligt förekommande fenomen är att personer i samma grupp 
intar flera beroendeframkallande medel av olika karaktär. Det som dock inte framkommer är 
om det är samma individer som konsumerar både rökning, alkohol och droger men det går 
att se att dessa beteenden är vanligare bland fallgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det 
är också vanligare bland självskadegruppen att skolka minst 2ggr/månad och ha IG i minst 3 
ämnen. Detta stämmer överens med vad Brunner (2007) uppmärksammat i sin 
undersökning, att det har visat sig finnas ett samband mellan hur väl flickor i tonårsåldern 
presterar i skolan och självskadebeteende. Även om förhållandet mellan självskadebeteende 
och en svag skolprestation visade sig statistisk signifikant är det givetvis bara en av flera 
möjliga förklaringar till varför en ung flicka presterar dåligt i skolan. Även om en stor andel 
av självskadegruppen har IG i flera ämnen finns det givetvis många elever som också har IG i 
flera ämnen utan att ha ett självskadebeteende. Resultatet tyder även på att en stor del av 
självskadegruppen har snattat mer än en gång. Trots att denna skillnad blev statistiskt 
säkerställd har relativt få tidigare studier undersökt denna koppling. En av dem är dock 
Asami et al (2004) som fann att 74% av studiepopulationen uppgett att de snattat mer än 1 
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gång. Eftersom studien är gjord på japanska ungdomar är det svårt att sätta detta resultat till 
relation på ungdomar i Sverige, eftersom dessa länder har kraftigt skilda 
samhällsuppbyggnader och kultur. Ett annat förhållande som kom fram i denna uppsats var 
korrelationen mellan självskadebeteende och att avstå från lunchen mer än 4 dagar/vecka. 
Även om ytterligare forskning krävs för att kartlägga orsaken till de utelämnade luncherna 
kan det antas att samma destruktiva tankar om självbild och självkänsla leder både till 
självskadebeteende och självsvält. Kopplingen mellan självskadebeteende och ätstörningar 
har visat sig stark i tidigare forskning.   

Resultaten visar att självskadegruppen har ökade odds för de undersökta variablerna: daglig 
rökning, användning av narkotiska preparat, skolförhållanden, snatteri och matvanor. Den 
verkliga innebörden av detta är svår att utläsa och kräver ytterligare forskning. Osäkerheten 
kring detta härrör från det faktum att samsjuklighet är vanligt bland ungdomar med 
problematiska förhållanden.  

6.2.1 Framtida forskningsfrågor 

Denna studie presenterar inte i vilken ordning och ålder som de studerade riskbeteendena 
har uppkommit. Även om det i hög grad finns individuell variation finns antagligen ett mer 
generellt mönster att finna. Sannolikt har exempelvis ett snatteribeteende uppkommit i 
tidigare ålder jämfört med ett narkotikabruk. Även om denna fråga inte ryms inom ramen för 
denna uppsats syfte är det en relevant frågeställning för framtiden för att kunna ta fram den 
bäst förebyggande hjälpen mot självskadebeteende. Ju tidigare ett riskbeteende kan 
identifieras och förebyggas desto större är sannolikheten att individen förhindras att 
vidareutveckla sitt självskadebeteende. 

Ett annat förslag på en framtida forskningsfråga av holistisk karaktär skulle kunna vara att 
undersöka drivkrafterna bakom riskbeteenden av gruppkaraktär i förhållande till drivkraften 
bakom ett självskadebeteende.  

6.2.2 Resultatets användbarhet i praktiken 

Resultatet i denna uppsats skulle kunna fungera som ett underlag för landstingets 
arbetsmetoder och prioritetsordningar. Genom att denna studie identifierar och belyser sex 
riskbeteenden som har en statistisk säkerställd koppling till självskadebeteende ges 
landstinget möjlighet att utifrån detta prioritera sina resurser gentemot de problemområden 
som är störst. Förhoppningsvis kan man genom att inrikta sig på dessa även nå ungdomars 
orsaker bakom ett självskadebeteende. En praktisk implikation av denna studie kan vara att 
skolorna i samarbete med landstinget anordnar temadagar för att belysa de relevanta 
problemområdena. Ämnena som behandlas kan inkludera problematiken bakom ett 
självskadebeteende, de relaterade riskbeteendena samt hur man som vän kan vara ett stöd i 
återhämtningsprocessen. Slutligen kan även ungdomsmottagningar dra nytta av studiens 
resultat som kan bidra till att man med större kraft kan verka mot självskadebeteende och 
riskbeteenden i ett tidigare stadium.   
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6.3 Empowerment som verktyg för ungdomar med självskadebeteende 

Empowerment syftar till att stärka individen och bygga upp ungdomars självförtroende 
genom bland annat att tillhandahålla stödjande miljöer. Dessa faktorer kan utgöra ett viktigt 
verktyg för hur samhället bör bemöta självskadebeteende och på det sättet minska ohälsa 
bland ungdomar. För att en stödjande miljö effektivt ska kunna bistå med hjälp bör den 
utformas efter de individuella förutsättningarna. Ett exempel kan vara en tidsbegränsad 
vistelse på ett hälsohem dit ungdomar med den aktuella problematiken kan komma för att få 
hjälp och stöd. Fördelen är då att ungdomar kan lyftas ur sitt destruktiva sammanhang till ett 
mer sunt sammanhang. Å andra sidan kan det då vara en utmaning att etablera det 
förtroende som krävs för en förändring. Verksamheten bör drivas av medarbetare med 
relevant, professionell kompetens även om det kan finnas utrymme för gästföreläsare såsom 
tidigare självskadare. Den dagliga verksamheten kan variera baserat på den aktuella 
brukarens intressen men med det övergripande målet att stärka individens självkänsla. Ett 
annat exempel på att stärka ungdomars självkänsla kan vara genom skolsköterskor och 
kuratorer. I viss utsträckning finns redan detta stöd tillgängligt. Det finns dock andra typer 
av utmaningar för den sortens stöd i form av exempelvis utformandet av målgruppsrelaterad, 
effektiv kommunikation, att minska tabun och tillhandahålla diskretion. Dessa områden 
skulle kunna effektivisera skolsköterskornas bidrag till ungdomars självbild. Rätt utformad 
kan en stödjande miljö vara en del av lösningen för ungdomar med självskadeproblematik. 
Empowerment är ofta en brist hos de individer med riskbeteenden och genom att förbättra 
deras självkänsla kan fler känna sig stärkta nog att bryta ett osunt beteende. Detta kräver att 
de organisationer som erbjuder hjälp även utnyttjar de kommunikationskanaler som 
ungdomar använder. Ett exempel kan vara ett internetforum där utbildade områdesexperter 
erbjuder stöd och råd för att utforma ett individuellt förbättringsprogram. Ett samhälle som 
vill skapa en hälsofrämjande miljö bör ha inslag av empowerment för att kunna frambringa 
fler förändringsbenägna ungdomar. Detta kan åstadkommas bland annat genom att 
kommunen erbjuder informationskvällar för föräldrar vars barn har en 
självskadeproblematik. Dessa kvällar kan ge föräldrar verktyg i hur man bör bemöta sitt barn 
på ett lämpligt sätt som ett led i att skapa förändringsbenägenhet hos ungdomarna.  

6.4 Etik 

I denna uppsats redovisas hur författaren tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna. Eftersom studien är baserad på redan insamlad data har vissa av de etiska 
övervägandena gjorts under uppdragsgivarens initiativ när enkäten genomfördes. För att 
skydda konfidentialiteten på skolungdomarna krävdes en sammanslagning av klasserna då 
grupperna annars hade blivit för små. Även om denna uppsats inte har någon direkt politisk 
koppling kan tillgången till datamaterialet motiveras av att resultatet i denna uppsats kan 
användas vidare och leda till politiska beslut av hälsofrämjande karaktär. På så sätt har även 
nyttjandekravet beaktats. Folkhälsocentrum har endast lämnat ut data där antalet svarande 
är så pass många att materialet kan anses anonymt. De frågor som till exempel hade en låg 
svarsfrekvens fick författaren till denna uppsats inte ta del av på grund av att det inte ansågs 
vara tillräckligt konfidentiellt. Detta kan ha medfört att ytterligare riskbeteenden kan ha 
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uteslutits på grund av för låg konfidentialitetsgrad. Ett exempel kan vara om endast ett litet 
antal respondenter svarat på en viss fråga men med en stark koppling till självskadebeteende. 
Konfidentialiteten har i dessa fall prioriterats högre än att identifiera fler möjliga kopplingar 
till självskadebeteende.   

7 SLUTSATSER 

• Självskadegruppen uppmättes till 9%, vilket motsvarar 241 flickor i länet. 
Förekomsten av självskadebeteende utgör sålunda en mindre grupp av de studerade 
eleverna men är ändå så pass hög att den bidrar till tillförlitliga resultat, belyser 
ohälsosamma riskbeteenden som ökar i utsträckning och därmed förtjänar fortsatt 
uppmärksamhet.  

 

• Alla de sju studerade riskbeteendena förekom i både fallgruppen och kontrollgruppen 
men förekomsten är statistiskt säkerställt högre i fallgruppen för sex av sju 
riskbeteenden. Det beteende där förekomsten inte var statisktiskt säkerställt högre i 
fallgruppen var berusning mer än 1 gång/månad. De två riskbeteenden som hade 
högst odds var daglig rökning respektive användning av narkotika. 
 

• Förekomsten av självskadebeteende är ofta förknippat med andra riskbeteenden. 
Uppsatsens design tillåter dock inte klargörandet om det är självskadebeteende som 
orsakar andra riskbeteenden eller om det är andra riskbeteenden som orsakar 
självskadebeteenden. Detta är däremot en intressant fråga att forska på i framtiden.  

 

• Slutligen kan summeras att de studerade riskbeteendena säkerligen bara utgör en 
begränsad del av ett mer komplext beteende.  
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BILAGA A. ENKÄTFRÅGOR UR LIV & HÄLSA UNG. 

Följande frågor ur Liv & Hälsa ung-enkäten har använts för att besvara frågeställningarna: 

27. Har du under de senaste 12 månaderna försökt att skära, rispa eller på annat 
sätt skada dig själv? 
☐ Nej 
☐ Ja, en gång 
☐ Ja, 2-5 gånger 
☐ Ja, mer än 5 gånger  
 
31. Brukar du skolka? 
☐ Nej   ☐ Ja, 2-3 gånger i månaden 
☐ Ja, någon gång under terminen  ☐ Ja, en gång i veckan 
☐ Ja, en gång i månaden  ☐ Ja, flera gånger i veckan 
 
32. Har du IG (icke godkänt) i några ämnen? 
☐ Nej 
☐ Ja, 1-2 ämnen 
☐ Ja, 3-4 ämnen 
☐ Ja, i 5 eller fler ämnen 
 
35. Hur ofta äter du följande måltider under en vecka? (Sätt ett kryss på varje rad) 

Varje dag  4-6 dagar  1-3 dagar  Aldrig 
Frukost       ☐    ☐    ☐   ☐ 
Lunch         ☐    ☐    ☐   ☐ 
Middag       ☐    ☐    ☐   ☐ 
 
44. Röker du? 
☐ Nej, jag har aldrig rökt 
☐ Nej, men jag har provat 
☐ Jag har rökt tidigare – men nu har jag slutat  
☐ Ja, jag röker ibland 
☐ Ja, jag röker i stort sett dagligen 
 
47. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol 
att du varit berusad/full? 
☐ Aldrig 
☐ En gång 
☐ Någon eller några gånger per halvår  
☐ 1-3 gånger per månad 
☐ 1-2 gånger per vecka 
☐ Mer än 2 gånger per vecka 
 
53. Har du någon gång använt narkotika (med narkotika avses t. ex. hasch, 
marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, eller ecstasy)? 
☐ Nej 
☐ Ja, en gång 
☐ Ja, flera gånger 
 
71. Har du någon gång...? (Sätt ett kryss på varje rad) 

       Nej Ja, en gång Ja, 2-5 ggr Ja, mer än 5 ggr 
Tagit varor i varuhus, kiosk        ☐    ☐    ☐      ☐ 
eller butik utan att betala  



   

BILAGA B. GENOMFÖRANDE. 

Förberedelseprocessen för Liv & Hälsa ung-enkäten har gått till enligt följande: 

1. Folkhälsocentrum genomför en granskning av aktuella skolor som är passande för 
enkäten. Uppgifter om antal klasser och antal elever samlas in.   

2. Skolhälsovård kontaktas. Information om undersökningen skickas via e-post.  

3. E-post skickas ut till skolcheferna i respektive kommun samt till friskolornas rektorer, 
följt av uppföljande samtal för att få ett svar om deltagande.  

4. Rektorerna på de kommunala skolorna kontaktas via e-post med information om 
enkätstudien (se bilaga E). En påminnelse skickas ut efter 10 dagar till de rektorer 
som inte besvarat e-postmeddelandet. Ytterligare påminnelse skickas ut vid behov.  

5. Kontaktpersonerna på skolorna kontaktas via e-post med bifogat brev och 
information. En påminnelse skickas ut efter 10 dagar till de kontaktpersoner som inte 
besvarat e-postmeddelandet. Ytterligare påminnelse skickas ut vid behov. 

6. Barn och ungdomsförvaltningen, gymnasieskolor och friskolor kontaktas för att få 
gällande elevantal per skola och klass för att senare möjliggöra en analys om det 
externa bortfallet.  

7. Rektorerna och kontaktpersonerna kontaktas via e-post med detaljerad information, 
bland annat innehållandes brev till föräldrarna.  

8. Enkäterna packas och skickas iväg till respektive skola som deltar i undersökningen.  

 

Tidsplanen för processen som beskrivits ovan ryms inom cirka 22 veckor (se bilaga C). Efter 
denna process är det oftast skolsköterskorna som har uppdraget att välja ut ansvariga 
personer för varje klass, vanligtvis lärare som sedan har ansvaret för genomförandet av 
enkätundersökningen. Genomförandet sker i klassrummen på en av skolan utvald dag inom 
en given tidsram på tre veckor. Därefter tillkommer det två veckor för eventuella tillägg, om 
det exempelvis var elever som var frånvarande vid första tillfället. Alla ansvariga lärare fick 
skriftliga instruktioner för hur genomförandet skulle gå till för att utförandet skulle ske på 
samma sätt. Detta för att tillförsäkra elevernas anonymitet (Landstinget Sörmland, 2004).  

 

  



BILAGA C. KÖRSCHEMA 2011.  
 
 

  
  

 Lednings- och verksamhetsstöd 

 D A T U M  D I A R I E N R  

Folkhälsocentrum 
FoU-centrum 
Katarina Gustafson 

2010-08-20  

 

Namn: Enhet: Telefon (Direkt): Mobil: 

Katarina Gustafson Folkhälsocentrum 0150-561 81 070-378 77 63 
E-post: Besöksadress: Postadress:  

katarina.gustafson@dll.se Kullbergska sjukhuset 611 88 Nyköping  
 

ORG NR 232100-0032 · Utskriftsdatum: 2013-06-24 22:36 
 

 

LIV & HÄLSA UNG –  KÖRSCHEMA 2011 - SKOLOR 

1. Inventera aktuella skolor. Uppgift om antal klasser, antal elever och 
fördelningen flickor pojkar.  
 
Tidsplan: HT 10 
 
 
2. Samordnad skolhälsovård. Information och förankring av undersökningen 
via förslagsvis e-post. Tidsplan: v 38 
 
  
3. Mail samt vid behov uppföljande samtal med skolcheferna i respektive 
kommun samt friskolornas rektorer. Skilj på mailen till skolchefer och 
friskolornas rektorer samt medskickat brev.  Tidsplan: v. 40-44 
 
 
4. Mail till rektorerna, kommunala skolor med medskickat brev. Skicka 
påminnelse till dem som inte återkopplat inom ca 10 dagar, fortsätt att 
skicka påminnelse vart efter 
Tidsplan: v. 40 → 
 
 
5. Mail till kontaktpersoner med bifogat brev. Skicka påminnelse till dem 
som inte återkopplat inom ca 10 dagar, fortsätt att skicka påminnelse vart 
efter 
 
Tidsplan: v. 48- → 
 
 
6. Kontakta BoU förvaltning/gymnasieskolor och friskolor angående 
definitivt elevantal per skola och klass för att få uppgifter för 
svarsfrekvensen. Tidsplan: v. 2-4 -11 
 
7.  Påminnelse mail med mer detaljerade uppgifter till rektorer och 
kontaktperson i bifogat brev innehållande brev till föräldrarna. Tidsplan: v 
4-5  
 
 
8. Enkäter packas och skickas vecka 5-7.  
 
 



   

BILAGA D. HANTERING AV ENKÄTERNA OCH ETIK. 

Hanteringen av enkäterna sker enligt följande: 

• Enkäten ifylls i klassrummet med lärare närvarande. 

• När enkäten fyllts i lägger eleven i enkäten i det bifogade kuvertet och lämnar kuvertet 
förslutet till sin lärare. 

• Lärare lämnar alla kuvert i ett större ”samlingskuvert” till skolsköterskan eller 
kontaktperson på skolan som skickar in dem till Folkhälsocentrum per post. 

• När Folkhälsocentrum bockat av klassen och skolan skickas de iväg per post till ett 
skanningsföretag som skannar in enkäterna och resultatet samlas in i SPSS-filer som 
skickas tillbaka till Folkhälsocentrum. 

• Materialet sparas på Landstingets servrar med särskilda behörigheter, för de som 
arbetar med filerna, det vill säga personal på FoU-centrum och Folkhälsocentrum 
som har tillgång till datafilerna.  

 

Före genomförandet av enkätundersökningen skickades ett informationsbrev hem till 
föräldrarna med elever i årskurs 7 (se bilaga F). Brevet skickades till skolorna omkring 6 
veckor innan undersökningen, varefter skolorna i sin tur förmedlade brevet till föräldrarna.  

Brevet informerade föräldrarna om enkätstudiens syfte, användningsområde, att det är 
frivilligt att delta samt hur konfidentialiteten behandlas. Föräldrarna gavs även möjlighet att 
meddela om de inte önskade att deras barn skulle delta i enkätstudien. Om inget sådant 
önskemål meddelades ansågs föräldrarna ha godkänt att deras barn fick delta i enkätstudien 
(Personlig kontakt, Monica Pärus, Folkhälsoplanerare, 2013-04-22).   

Etik 

I samband med Liv & Hälsa ung-enkäten har hänsyn tagits till informationskravet genom att 
elever fått information om undersökningen innan genomförandet. Deltagarna i enkäten fick 
information genom missivbrevet att resultaten kommer att användas som underlag för 
politiska beslut och olika hälsofrämjande insatser till elevernas fördel. Medverkan i Liv & 
Hälsa ung var frivillig och det fanns ingen som tvingade en elev att besvara enkäten. 
Information kring omfattningen av studien och tidpunkter för detta, stod det om i 
informationsbrevet som läraren läste upp innan genomförandet. Samtyckeskravet har 
sålunda beaktats. Vidare framgick det i enkäten flera gånger att deltagarna inte skulle skriva 
sina namn vilket resulterade i att alla enkäterna var anonyma. Beroende på hur 
svarsfrekvensen ser ut och i vilket sammanhang resultatet ska användas till redovisas 
siffrorna lite olika. Vissa frågor redovisas kommunvis, andra gånger på landstingsnivå och 
ibland även på skolnivå enligt statistikern Lotta Sahlqvist (personlig kommunikation, 22 
april, 2013). 

 

 



BILAGA E. INFORMATIONSBREV TILL REKTORERNA. 
 
 

  
  

 Lednings ledningsstab 

 D A T U M  D I A R I E N R  

Folkhälsocentrum 
FoU-centrum 

2010-08-25  

 

Namn: Enhet: Telefon (Direkt): Mobil: 

    
E-post: Besöksadress: Postadress: Hemsida 

    
 

ORG NR 232100-0032 · Utskriftsdatum: 2013-07-01 13:54 
 

 

 
 
Till: rektorer vid högstadie- och gymnasieskolor 
 
 
 
 
 

 
 
 
Landstinget Sörmland planerar att i samverkan med länets kommuner 
genomföra en ny Liv & Hälsa ung undersökning i Sörmland.  
 
Enkätundersökning planeras till veckorna 9–11 2011 och riktar sig till samtliga 
elever i årskurs 7 och 9 vid länets grundskolor samt årskurs 2 på 
gymnasieskolorna. Liksom tidigare kommer frågorna att beröra barn och 
ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Enkäterna beräknas ta cirka 20- 
30 minuter för eleverna att besvara på lektionstid. 
 
Syftet med Liv & Hälsa ung är att olika verksamheter ska få ett brett och 
mångsidigt kunskapsunderlag om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid mellan och inom 
kommuner. Resultatet kan användas för planering och verksamhetsuppföljning 
samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Liv & Hälsa 
ung har tidigare genomförts 2004, 2006 och 2008. Resultat från 
undersökningarna har sammanställts i bland annat länsrapporter, skolprofiler 
och specifika fokusrapporter, se www.landstinget.sormland.se/lhu 
 
Vi vill med detta brev informera om aktuella planer och hoppas att Er skola vill 
medverka i Liv & Hälsa Ung 2011.  
 
Vi vill att Ni besvarar detta brev och meddelar om Er skola vill medverka eller ej. 
 
 
Vänlig hälsning, 
  
Katarina Gustafson 
Folkhälsocentrum 
Landstinget Sörmland 

 
 

2011 
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Landstinget Sörmland genomför i samarbete med länets kommuner en 
enkätundersökning av sörmländska barns och ungdomars livsvillkor och 
hälsa. Elever i årskurs 7 och 9 på grundskolan respektive åk 2 på gymnasiet 
kommer på skoltid att fylla i ett frågeformulär. 

Resultaten är ett mycket viktigt underlag för att på olika sätt förbättra barns 
och ungas vardag genom förebyggande åtgärder. 

Frågeformulären 
Formuläret som eleverna besvarar innehåller frågor om hälsa och 
välbefinnande, livsvillkor och livserfarenheter, levnadsvanor samt fritid, 
kompisar och familj. 
Eleverna svarar anonymt 

Deltagandet är frivilligt och frågeformulären besvaras anonymt. Den ifyllda 
enkäten läggs i ett kuvert som klistras igen av eleven. Svaren behandlas med 
fullständig sekretess och när resultaten från undersökningen redovisas 
kommer inga enskilda elever att kunna identifieras på något sätt. 

Genomförande 
Enkätundersökningen kommer att genomföras under vecka 9 – 11, våren 
2011. 
Om du inte vill att ditt barn ska medverka i undersökningen ber vi dig 
meddela skolan detta. 
Har ni frågor som rör enkäten är ni varmt välkomna att kontakta 
nedanstående. 
Vänlig hälsning 

Katarina Gustafson  
Folkhälsocentrum,  
Landstinget Sörmland  
Telefon: 0150-561 81  
katarina.gustafson@dll.se 

2011 
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