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SAMMANFATTNING 

Inom folkhälsovetenskapen och dess arbete för en välmående befolkning har empowerment 

och delaktighet varit viktiga begrepp under en längre tid. År 1986 hölls en hälsokonferens i 

Ottawa och World Health Organization (WHO) kom där fram till att just dessa två begrepp 

bör ingå när folkhälsoinsatser planeras, implementeras samt utvärderas. Tanken bakom 

empowerment och delaktighet är att människor själva ska vara delaktiga i beslut rörande sitt 

liv och sin hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning som 

delaktighet i närsamhället är associerat med hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland 

skolungdomar i två mellanstora kommuner i Dalarna. En kvantitativ studie genomfördes 

med en tvärsnittsdesign. Studiens urval är en totalundersökning av 420 skolungdomar på 

högstadie- samt gymnasienivå i två mellanstora kommuner i Dalarna. Data från ”lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken”-enkäten (LUPP) användes för att besvara studiens 

frågeställningar. Två dimensioner av delaktighet i närsamhället, viljan att påverka i skolan 

samt om de varit delaktiga var associerat med en ökad sannolikhet för alkoholkonsumtion 

även när kovariater justerats för. Delaktighet i närsamhället var också associerat med 

självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär samt rökning men dessa samband försvann 

när kovariater justerades för vilket indikerar att dessa samband är beroende av framförallt 

vilket kön och socioekonomisk position (SEP) ungdomarna har. Andra intressanta bifynd var 

att kovariaterna inklusive kön, SEP och fysisk aktivitet visade sig vara signifikant associerade 

med de olika hälsoutfallen (beroende variablerna). Då inga större samband mellan beroende 

och oberoende variabler sågs i resultatet så är en slutsats att det behövs fortsatta studier 

inom området för att upptäcka möjliga kausala samband mellan delaktighet och 

självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär samt hälsorelaterade levnadsvanor.   

Nyckelord: delaktighet, empowerment, hälsa, skolungdomar, samhällsengagemang. 



 

ABSTRACT 

Within the public health science and its work for a prosperous population empowerment and 

participation has been key concepts for a long time. In 1986 there was a health conference in 

Ottawa, and the World Health Organization (WHO), there came to the conclusion that these 

two concepts should be included when public health interventions are planned, implemented 

and evaluated. The idea behind empowerment and participation is that people themselves 

should be involved in decisions concerning their lives and their health. The purpose of this 

study is to examine the extent to which participation in society is associated with health and 

health-related habits among schoolchildren in two medium-sized municipalities in Dalarna, 

Sweden. A quantitative study was conducted with a cross section design .The study selection 

is a comprehensive survey of 420 schoolchildren at secondary and upper secondary level in 

two medium-sized municipalities in Dalarna. Data from "local monitoring of youth policy" -

survey (LUPP) used to answer the study questions. Two dimensions of involvement in the 

local community, the desire to influence the school and whether they have been involved was 

associated with an increased likelihood of alcohol even when adjusted for covariates. 

Participation in the local community was also associated with self-rated health, 

psychosomatic disorders and smoking, but these relationships disappeared when adjusted for 

covariates, indicating that these relationships are dependent above all the sex and 

socioeconomic position (SEP) young people have. Other interesting secondary finding was 

that covariates including gender, SEP and physical activity was found to be significantly 

associated with the various health outcomes (dependent variables). Since no greater 

connection between dependent and independent variables were seen in the results, it is a 

conclusion that it needed further study in the area to detect possible causal relationship 

between participation and self-rated health, psychosomatic disorders and health-related 

habits.  

Keywords: participation, empowerment, health, school students, community involvement.
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1 INTRODUKTION  

Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning som delaktighet i närsamhället är 

relaterat med hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland skolungdomar i två mellanstora 

kommuner i Dalarna och detta besvaras med hjälp av material från en enkätundersökning 

gjord på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. LUPP-enkäten är 

en viktig del i arbetet för att skapa möjligheter för ungdomar att påverka och delta i 

samhällsfrågor samt öka det ungdomliga inflytandet i kommuner. Att studera hur 

empowerment och delaktighet i närsamhället påverkar skolungdomars självuppskattade 

hälsa, psykosomatiska besvär samt andra levnadsvanor är viktigt för att sedan kunna påverka 

uppväxtvillkoren för barn och ungdomar. För att skapa en frisk och välmående befolkning är 

ett preventivt folkhälsoarbete betydelsefullt och centralt.  

Att studera ungdomars delaktighet i närsamhället samt hur detta påverkar deras hälsa och 

levnadsvanor anser jag vara av stort intresse då det är viktigt att redan från en ung ålder 

skapa förutsättningar för välmående, jämlikhet och jämställdhet. För att kunna förbättra 

barn och ungas uppväxtvillkor och livskvalitet så är det viktigt att veta vilka faktorer som kan 

och bör förändras för att skapa en hälsofrämjande miljö.  

2 BAKGRUND  

Empowerment är ett viktigt begrepp inom folkhälsovetenskapen och dess arbete för en 

friskare befolkning. Den centrala tanken bakom empowerment är att människor själva skall 

bli mer delaktiga i beslut rörande sin egen hälsa genom att stärka deras kunskaper, 

kompetens och självförtroende och därmed stärka deras autonomi och öka deras kritiska 

tänkande. Empowerment ökar självständigheten och individens förmåga att fatta egna 

beslut, vilket kan minska ohälsan och förhindra sjukdom. I det hälsofrämjande arbetet finns 

flera modeller, som exempelvis KASAM och Krav-kontroll-stöd modellen, för användandet av 

empowerment. En central tanke i empowerment är att människor själva i alla situationer är 

kapabla till att ta egna beslut och därmed styra sina liv, dock under förutsättning att den 

omgivande miljön är rätt (Korp, 2004). 

En central del i hälsofrämjande arbete är att skapa goda förutsättningar för människor 

genom att ge en trygghet och egenmakt där varje individ känner kontroll över sin 

livssituation. Empowerment bidrar till att stärka människor i vardagliga situationer och 

underlättar därmed deras förmåga till beslut som gynnar deras hälsa. Empowerment 

förbättrar bland annat individens livskvalitet och deras självuppskattade hälsa (WHO, 2011). 

Sedan konferensen i Ottawa år 1986 har empowerment använts som ett centralt begrepp för 
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ett hälsofrämjande arbete där makten över hälsan förskjuts från den strukturerade 

samhällsnivån ner till de individuella individerna genom att ge dem egenmakt. 

Empowerment är därmed ett hälsofrämjande begrepp som förenar individers beslut med det 

folkhälsoarbete som bedrivs på samhällsnivå (WHO, 2004).   

2.1 Empowerment  

Under konferensen i Ottawa 1986 beskrev WHO empowerment som ”den process som får 

människor att ta kontroll över samt förbättra sin hälsa” (Eklund, 1999). Svenska ord för 

empowerment är exempelvis maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt, men 

oftast används det engelska ordet (Medin & Alexandersson, 2000). Vidare beskriver WHO 

empowerment som en flerdimensionell social process där grupper med egenmakt kan 

utmana andra missgynnande grupper med mer makt. Denna form av empowerment har mest 

beskrivits som tillämpbar för marginaliserade grupper av människor, exempelvis fattiga eller 

kvinnor. Med ökade utbildningsmöjligheter och tillgång till relevant information kan de 

marginaliserade grupperna stärka sin position, förbättra sin självkänsla och genom detta 

fatta mer välgrundade beslut. Genom att stärka sin känsla av empowerment kan exempelvis 

kvinnor förbättra sin kommunikations- och förhandlingsförmåga, både när det gäller deras 

egen hälsa men även när det kommer till hälsan för sina barn och sin familj. Dessa 

färdigheter påverkar hur individer betraktar begrepp som hälsa, säkerhet och livskvalitet 

vilket därmed identifierar dessa färdigheter som viktiga när det gäller att arbeta med 

strategier för att öka egenmakten (WHO, 2011).   

Enligt Svanström (2002) handlar empowerment om att ”tillförsäkra både individer och 

samhällen kapacitet att ta den makt de är berättigade till”. Empowerment som begrepp är 

viktigt både som teoretisk ansats för det hälsofrämjande arbetet men också som praktiskt 

verktyg. Som teoretisk ansats kan empowerment ses som det begrepp som håller ihop de 

samhälleliga och kollektiva insatserna för att främja folkhälsan med individuella hälsobeslut 

och som verktyg kan empowerment användas för att stärka människors egenmakt. 

Empowerment kopplar därmed ihop hälsofrämjande arbete som sker på strukturell 

samhällsnivå med varje individs strävan mot ett hälsosamt liv. Traditionellt sett har det 

strukturella hälsofrämjande arbetet på samhällsnivå styrts av ett paternalistiskt synsätt där 

individer måste styras till att ta de rätta och hälsosamma besluten i sina liv genom fostrande 

strikta insatser. Men sedan 1990-talet så har en utveckling skett mot mer ”osynliga” 

folkhälsoupplysningar i form av informationsstrategier om hälsofrämjande faktorer där 

människor själva får ta initiativ till att genomföra dessa. Strategin förespråkar och innebär en 

mer individualiserad vad gäller hälsa och vad detta medför för var och en av oss individer. Ett 

aktivt medborgerligt deltagande möjliggörs bland annat av praktiskt arbete gällande 

ekonomiskt och strukturellt stöd, utbildning samt ökat lärande för att skapa ett 

handlingsutrymme för varje enskild individ. Empowerment används således som en del av 

det folkhälsofrämjande arbetet världen över (Västra Götalandsregionen Folkhälsokommittén, 

2010). Det aktiva medborgerliga deltagande har lett till att empowerment, delaktighet i 

närsamhället och ett kritiskt tänkande har ökat i betydelse för att det moderna 

folkhälsoarbetet ska fungera. Detta i kombination med stödjande kulturella, sociala och 
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fysiska förutsättningarna i den omgivande miljön styr de individuella hälsofrämjande 

besluten (Korp, 2004).  

Empowerment är ett begrepp som går att använda inom många områden, vilket gör det 

multidimensionellt. En psykologisk synvinkel på begreppet kan användas för att stärka 

individer och få dem till att uppfylla det som önskas. En psykologisk process handlar om att 

avlägsna de blockeringar som hindrar en person från att förverkliga de grundläggande 

målsättningarna; jämlikhet, rättvisa samt kontroll. Ett organisatoriskt perspektiv på 

empowerment kan innebära att exempelvis experter eller professioner bemyndigas med mer 

makt, fler möjligheter eller en tillåtelse till att ta beslut (Ronning, 2007). Ett tredje perspektiv 

är community empowerment (gemenskapspsykologi) vilket betyder att individer är 

berättigade till en gemenskap i det område där de befinner sig. Community empowerment 

kan innebära ett deltagande i exempelvis skolor, demokratiska organisationer, samfälligheter 

bland grannar eller frivilliga organisationer och föreningar (Askheim, 2007). 

Empowerment är en ständig process mot målet att skapa självtillit, kontroll och stolthet. 

Processen bakom betydelsen av empowerment implicerar att utan egenmakt, delaktighet och 

egenkontroll ökar maktlösheten och individen blir extra sårbar som i kombination med 

exempelvis fattigdom utgör en riskfaktor för sjukdom. Däremot när individer upplever en 

känsla av att kunna lösa sina egna problem, tillgodose sina behov samt mobilisera de resurser 

som behövs för en viss situation så ökar känslan av välbefinnande vilket bidrar positivt till 

deras hälsa (Duffy, 2011). Viktiga komponenter i denna process är som tidigare nämnts 

egenmakt, egenkontroll och delaktighet i närsamhället. För att människor ska ha möjlighet 

till egenmakt i betydelsen av att kontrollera och styra sina liv är socioekonomiska 

förhållandena samt utbildning och kunskap viktiga komponenter. För att kunna utveckla 

egenkontroll i form av en autonomi behöver även individer uppmuntras till att ta mer plats 

och även använda sig av den egenmakt de besitter. Beroende på samhällsstrukturer och 

attityder i allmänhet kan detta dock vara olika svårt i olika länder och situationer (Korp, 

2004). Förutom egenmakt och egenkontroll är delaktighet i närsamhället en viktig 

komponent i processen bakom empowerment och denna studie kommer att fokusera på att 

studera dimensionen delaktighet i närsamhället. 

2.2 Delaktighet i närsamhället  

Delaktighet utgör en av de centrala dimensionerna av begreppet empowerment (Askheim, 

2007) och har i likhet med empowerment varit ett av de fundamentala begreppen i det 

hälsofrämjande arbetet sedan Ottawa-konferensen. Delaktighet i närsamhället handlar om 

känslan av att få vara med och påverka samt ha inflytande i samhälleliga beslut. I 

folkhälsoarbetet kan man integrera två olika perspektiv på beslutsfattande, Top-down där 

besluten tas utav experter på en hög nivå samt Bottom-up där lekmän får ett större utrymme 

att delta och påverka. Beroende på frågans storlek bör kunskapsnivån bland aktörerna vara 

avgörande för graden av deltagande, de som har stort inflytande över större frågor bör veta 

vad de tar beslut om (Västra Götalandsregionen Folkhälsokommittén, 2010). 
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Det finns tre olika teorier för hur deltagande påverkar hälsan; psykologisk egenmakt, 

organisatorisk egenmakt samt samhällelig egenmakt. De olika dimensionerna fokuserar på 

olika faktorer och den psykologiska egenmakten innefattar bland annat en 

förändringsprocess vilken främjar hälsosamma levnadsvanor hos individen. Inom 

organisatorisk egenmakt utrustas individer exempelvis för att kunna effektivisera 

organisatoriska tjänster. För att skapa den samhälleliga egenmakten integreras individuell 

och organisatorisk egenmakt för att förändringar inom större sociala system skall kunna ske 

(Cyril, Smith & Renzaho, 2015).  

Ett annat synsätt på delaktigheten i närsamhället handlar mer om en dialog mellan lekmän, 

människor och expertis inom hälsofrämjande arbete. Här sker hälsopromotion genom 

information till befolkningen där de då får känna delaktighet genom egna beslut och 

åtgärder. Dialogen är konstruktiv och sker med ett samtycke från bådas håll och allas röster 

är lika mycket värda. Lekmännens och experternas kunskaper är likvärdiga och utbytet är av 

positiv betydelse för alla inblandade (Korp, 2004). Delaktighet i beslutsfattande och 

gemensamma, meningsfulla aktiviteter har visat sig vara positivt för ungdomars tillit inför 

vuxna människor samt hur samhället fungerar (Krauss et al., 2013). Att vuxna ”tar hjälp” av 

yngre förmågor har även visat sig vara positivt då det handlar om att kvalitetssäkra insatser 

riktade till en yngre målgrupp (Zeldin, Krauss, Collura, Lucchesi & Sulaiman, 2014). 

Gemenskap och delaktighet i samhället och boendeområdet är också positivt för äldre 

personer. Hur delaktig en individ är beror bland annat på livsmiljön och dess förutsättningar, 

personliga egenskaper och hur infrastrukturen ser ut. För att ta del av samhällets utbud och 

engagera sig i föreningar eller liknande är det extra viktigt att infrastrukturen ger rätt 

förutsättningar, och detta gäller för både äldre och yngre personer. För ett aktivt deltagande i 

samhället krävs således en närhet till de arenor som är aktuella och/eller tillgänglig 

infrastruktur (Werner, Ludyga, Mielck, & Grill, 2016). Att arbeta med delaktighet kan ske på 

alla nivåer, från individuell till lokal nivå, samt kan även vara ett generationsöverskridande 

arbete (Young, Patterson, Wolff, Greer & Wynne, 2015). Denna studie fokuserar på 

delaktighet på den lokala nivån, det vill säga delaktighet i närsamhället.  

Delaktighet i närsamhället är en viktig del i att känna sig behörig, eller att man hör hemma 

på en plats eller i en viss situation. Genom känslan av delaktighet förstärks också personens 

egenmakt, respekt inför andra samt relationerna med andra förstärks. Allt detta är positivt ur 

ett hälsofrämjande perspektiv (Duffy, 2011). Att delaktighet i närsamhället är en viktig faktor 

för välbefinnandet har även ett samband med geografiskt område och hur grannskapet 

fungerar. Det finns dokumentation angående att negativa händelser i livet kan påverkas av 

vilket område man bor i och att detta då har en större inverkan på välbefinnandet än just 

olika hälsofaktorer. Grannskapets egenskaper påverkar hälsoeffekter som exempelvis 

självuppskattad hälsa, ångest och depression. Förhållandena i boendeområdet och bristande 

delaktighet kan därmed ha akuta samt kroniska effekter för människors hälsa (King & Ogle, 

2014). Akuta händelser kan exempelvis vara våld eller oroligheter i boendeområdet medan 

kroniska effekter på människors hälsa kan handla om att en stressande miljö orsakar oro och 

ångest.  
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2.3 Delaktighet i närsamhället bland ungdomar 

Att få ungdomar engagerade i samhällsfrågor kan vara viktigt för hur väl samhället och det 

demokratiska systemet kommer att fungera i framtiden. Utöver positiva effekter av ett 

deltagande och en utökad känsla av empowerment hos ungdomarna själva, så kan alltså 

positiva effekter ske även för samhället i sig (Boulianne & Brailey, 2014). Motiven för att 

engagera sig i samhällsfrågor har visat sig vara till största delen självorienterade, bland annat 

när det kommer till förbättring av socialt kapital, karriär och egen förståelse. De tidigare 

nämnda motiven är därmed ”viktigare” för ungdomar än exempelvis ett socialt eller politiskt 

ansvar (Neufeind, Jiranek & Wehner, 2014). För att motivera unga att delta i samhälle och 

föreningsliv krävs även de rätta förutsättningarna, exempelvis möjligheten till en utbildning. 

Engagemang, tillfredsställelse och utförande kan försämras bland de människor som inte har 

en utbildning, vilket påverkar välmående och deltagande negativt. För att upprätthålla 

tillräckliga studieresultat är det viktigt med de rätta förutsättningarna och strategierna. 

Skolungdomar och deras studieresultat bör vara prioriterade inom folkhälsopolitiken, detta 

då det i förlängningen kan förbättra både samhällsdeltagandet och livskavliteten (Roy, 

Rousseau, Fortier & Mottard, 2016). 

Tidigare studier angående empowerment och delaktighet i närsamhället kopplat till hälsa och 

välmående bland ungdomar är relativt få. I allmänhet betraktas ett aktivt deltagande i 

samhällslivet vara av positiv betydelse för människors hälsa, men stödjande empiriska bevis 

för detta är ännu begränsade även om studier har genomförts. Enligt Cicognani, Mazzoni, 

Albanesi och Zani (2015) kan ett frivillig deltagande i organisationer förbättra det sociala 

välbefinnandet. De positiva effekterna är både direkta, men även indirekta genom 

förstärkning av Sense of Cohorence (SoC). SoC översätts till svenska som känsla av 

sammanhang (KASAM) och innebär i vilken utsträckning som en individ upplever sin 

tillvaro som meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky, 2005). Samhällsbaserade 

aktiviteter har även visat sig ha positiva effekter för ungdomars skolprestationer samt 

psykologiska och sociala resultat. De studerade ungdomarna upplevde även ett större socialt 

stöd när de var aktiva i föreningar och liknande sammanhang (O'Connor & Jose, 2012).  

Ungdomar som har fått stöd av vuxna, visat ett aktivt deltagande i samhälle och 

organisationer samt fått insyn i beslutsfattande har senare också upplevt ett större förtroende 

för byråkratin, egenmakt och samhällets funktioner. Detta visar på att ungdomar stärks av 

Youth-adult Partnership (Y-AP), alltså ett partnerskap där de får utbyte av vuxna personer 

samtidigt som de även får delta i beslutsfattandet i samhället (Krauss et al., 2013). Y-AP har 

även visat sig vara positiv för den allmänna utvecklingen under tonåren, social rättvisa och 

stärkt ungdomarna som kollektiv (Zeldin et al., 2014). De få studier som finns om deltagande 

visar således att deltagande i närsamhället kan vara gynnsam för ungdomars sociala 

välbefinnande, stärka deras egenmakt samt förbättra deras allmänna utveckling även om mer 

forskning är önskvärt, framförallt i en svensk kontext. 
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2.4 Delaktighet i närsamhället bland ungdomar och dess relation med 

hälsoutfall samt hälsorelaterade levnadsvanor  

WHO definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948), det vill säga 

att hälsa är mer än bara frånvaron av sjukdom. ”Hälsa kan ses som en resurs i vardagslivet, 

inte livets mål”, vilket gör att människor bör kunna identifiera och realisera sina drömmar 

och mål med livet (WHO, 1986). Globalt sett är hälsofrämjande arbete för yngre ett 

prioriterat område där empowerment har en stor betydelse. Bland forskare är det viktigt att 

förstå hur begreppet egenmakt, alltså empowerment, kan inverka på ungdomars hälsa 

(Spencer, 2014) men få empiriska studier har belyst detta område. Viktiga sociala 

bestämningsfaktorer som påverkar ungdomars hälsa är också bland annat deras alkohol- och 

tobaksvanor (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Flera rapporter har också visat att ungdomars 

psykosomatiska besvär, det vill säga deras upplevelser av nedstämdhet, oro, värk i leder och 

svårigheter att sova, har ökat under de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Detta 

arbete kommer att undersöka hur delaktighet i närsamhället bland ungdomar hänger 

samman med deras självuppskattade hälsa, deras alkohol- och tobaksvanor samt deras 

psykosomatiska hälsa. 

2.4.1 Självuppskattad hälsa  

Självuppskattad (självskattad) hälsa är ett subjektivt mått på hur en individ själv anser att 

hens allmänna hälsotillstånd är, mätt med en på förhand definierad skala. Då måttet är 

subjektivt har det ibland varit ifrågasatt, men trots detta har självuppskattad hälsa ofta visat 

sig stämma väl med mer objektiva och medicinskt definierade mått på hälsa. Skolbarns 

hälsovanor är studier gjorda på skolungdomar och resultaten av dessa studier har visat att 

elever som skattar sin hälsa som god har presterat bättre i skolan och även haft enklare för 

att få vänner. Majoriteten av de 11-, 13- och 15-åriga eleverna har svarat att de upplever sig ha 

en bra hälsa, samtidigt som en mindre del av de svarande sa sig ha en dålig hälsa. För 

eleverna i 13- och 15-årsåldern visade resultatet att andelen flickor som upplever sig ha en 

mycket god hälsa var mindre jämfört med andelen pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2014a).  

Andelen elever som anser sig friska har varierat över tid. Från början av 1980-talet till mitten 

av 2000-talet minskade andelen som uppgav att de var mycket friska. Den nedåtgående 

trenden avstannade något vid 2009/10 och sedan dess har det inte skett några statistiskt 

signifikanta förändringar. En trend är dock att med åldern minskar andelen mycket friska 

elever och skillnaden mellan flickor och pojkar ökar, till flickornas nackdel då de upplever sig 

som sjukare. Studierna visar även att andelen flickor som upplever sig ha ett högt 

välbefinnande minskar med åldern (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

Kopplingarna mellan socialt kapital och psykiskt välbefinnande är etablerat och en studie har 

även visat att ett samhälleligt deltagande, som är en viktig del av det sociala kapitalet, är 

positivt för välbefinnandet. Studien visade bland annat att informell, social samhörighet och 

ett samhällsengagemang var främjande för det psykiska välbefinnandet (Ding, Berry & 

O'Brien, 2015). Den sociala strukturen visade att en god självuppskattad hälsa bland kvinnor 

hade en relation med olika dimensioner av socialt kapital, bland annat förtroende, solidaritet 
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samt samarbete. Den sociala sammanhållningen var också viktig för kvinnornas hälsa 

(Baheiraei, Bakouei, Bakouei, Eskandari & Ahmari Tehran, 2015). Det finns endast ett fåtal 

studier som empiriskt undersökt vilken betydelse som deltagande i närsamhället har för den 

självupplevda hälsan och framförallt inga som undersöker detta bland ungdomar. 

2.4.2 Psykosomatiska besvär  

Psykosomatiska besvär är olika former av symtom på ohälsa. Nedstämdhet, oro, 

sömnsvårigheter, värk, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, magont, dålig aptit, ledsenhet 

och en känsla av att känna sig yr är olika former av psykosomatiska besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). ”Skolbarns hälsovanor” är en internationell studie som gör 

det möjligt att jämföra ungdomars hälsa för att se hur olika länders utveckling ser ut. I 

Sverige är förekomsten av multipla psykosomatiska besvär hos 11- och 13-åringar ganska låg 

jämfört med andra länders statistik, dock är de svenska 15-åringarna mer drabbade av flera 

psykosomatiska symtom samtidigt om man jämför med länder som Danmark, Norge och 

Finland (WHO, 2008). Trenden är att flickor i högre grad än pojkar är drabbade av psykisk 

ohälsa och psykosomatiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 

Psykosomatiska besvär, stress och nedstämdhet påverkar livskvaliteten negativt och gör det 

svårt att fungera i vardagen. Ett växande folkhälsoproblem är det känslomässiga lidandet och 

kvinnor är de som drabbas oftast. En studie med kvinnor som fick utöva Hatha yoga visade 

att deltagarna efter tre månader upplevde mindre stress, trötthet och depression. Hos 

kvinnorna ökade även känslan av empowerment då de kände att de själva hade makten att 

påverka sitt välmående och den negativa stressen (Michalsen et al., 2005). Detta visar att 

empowerment kan stärkas hos personer som ges möjlighet till kontroll över sitt liv och sina 

beslut. Forskning har även gjorts angående om hur man kan utveckla framgångsrika och 

hälsofrämjande åtgärdsprogram. Designen bakom programmen bygger på empowerment och 

interventionen drar nytta av lokal expertis samtidigt som ett samhällsmedborgerligt 

deltagande skall ge trohet och respekt för åtgärderna. Deltagardemokrati är viktigt för att 

skapa trohet inför forskarsamhället och samtidigt legitimera åtgärderna bland befolkningen. 

Att utforma åtgärdsprogram som är anpassade utefter situation och arena är viktigt för att 

hälsofrämjande arbeten skall bli framgångsrika (van Daele, van Audenhove, Hermans, van 

den Bergh & van den Broucke, 2014). Även om delaktighet betonas i studien ovan som en 

viktig faktor för att hälsofrämjande arbeten ska fungera så saknas empiriska studier om 

huruvida delaktighet i närsamhället påverkar psykosomatiska besvär. Dock har andra studier 

visat att ångest och stressrelaterade sjukdomar kan behandlas med olika former av 

avslappningstekniker vilket kan stärka deras empowerment, copingförmåga, livskvalitet och 

självkontroll. Patienterna får verktyg för att möjliggöra hjälp till självhjälp (Biondi & 

Valentini, 2014). Ett datoriserat informationsprogram för psykosomatiska besvär där 

patienten är en del av beslutsprocessen har också gett patienterna en ökad känsla av 

delaktighet i behandlingen samt gett dem en större kunskap om själva sjukdomen, vilket 

stärker deras empowerment och självtillit (Hochlehnert et al., 2006). Däremot saknas 

empiriska studier som undersöker i vilken utsträckning som delaktighet i närsamhället eller 

empowerment direkt påverkar psykosomatiska symptom. 
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2.4.3 Rökning  

Tobakbruk skadar hälsan och för varje bloss som en rökare tar så frigörs partiklar och gaser 

som innehåller över 4 000 kemiska föreningar. Nikotin är beroendeframkallande och själva 

tobaken innehåller kolmonoxid vilket skadar hjärta och kärl. Cigaretter innehåller även de 

giftiga ämnena vätecyanid, arsenik, bensen och andra cancerframkallande ämnen samt 

tungmetaller. I ett globalt perspektiv utgör rökningen den största risken för ohälsa och 

förtida död. Kroppen utsätts för stora påfrestningar och de skadliga ämnena når ut i hela 

kroppen då de fraktas med blodet. Hjärta, kärl och lungor är extra utsatta för tobaken. En 

fjärdedel av röken som en cigarett utsöndrar andas in av rökaren, resten drabbar omgivande 

människor och miljö. Utöver att nikotinet är beroendeframkallande så skapar det även en 

”kick” då hjärnan utsöndrar dopamin. Att sluta röka är därmed ytterst svårt, kroppen 

drabbas av abstinens när rökningen uteblir (Hjärt-lungfonden, 2016).  

Förebyggande program är viktiga då studier visat att de som inte börjat röka före 20 års ålder 

har en minskad risk för att börja senare i livet. En metaanalys gjord på både publicerat och 

opublicerat material har studerat hur ungdomar under 20 år tog till sig olika former av 

insatser för ett minskat tobaksbruk. De olika åtgärderna varierade och de innefattade allt från 

personliga läkemedel till komplexa program inriktade på arenor där ungdomar vistas. De 

flesta åtgärderna var av förebyggande karaktär, men det fanns även farmakologiska 

beteendeterapeutiska interventioner för rökarna. Ingen av åtgärderna uppvisade några 

signifikanta effekter, men i vissa fall drog författarna slutsatsen att urvalet var för litet. 

Författarnas slutsatser var att medicinska och KBT-inriktade interventioner kan ha en viss 

effekt. Vidare kan komplexa program vara effektiva om de utförs på ett riktigt sätt samt att 

psykosociala insatser är viktiga och då mer specifikt, KBT (Kognitiv Beteende Terapi), MI-

samtal (Motiverande samtal) och psykosociala stödprogram (Grimshaw & Stanton, 2006). 

Två studier har undersökt betydelsen av empowerment och delaktighet i närsamhället för 

rökning. En amerikansk studie på ungdomar i den indianska ursprungsbefolkningen i USA 

visade att minskad rökning bland unga i huvudsak berodde på ett gott partnerskap, 

ömsesidiga samt fördelaktiga verktyg, empowerment bland ungdomarna samt ett samarbete 

med utbildning och lärande (Horn, McCracken, Dino & Brayboy, 2008). Empowerment och 

delaktighet i närsamhället kan således vara positiva egenskaper för att minska rökning bland 

unga. Dock har detta program inte utförts på andra grupper av unga. Youth Empowerment 

Strategies (YES) är ett amerikanskt områdesbaserat deltagande initiativ bland ungdomar i 

högstadiet som syftar till att stärka deras problemlösningsförmågor, öka deras sociala 

initiativ samt deras deltagande i områdesaktiviteter. Detta program har bland annat visat sig 

leda till minskad rökning (Wilson, Minkler, Dasho, Wallerstein & Martin, 2008). Således 

finns det ett visst empiriskt stöd för att deltagande minskar rökning bland ungdomar, dock 

bör fler studier utföras för att bekräfta detta samband. Vidare finns det inga empiriska 

studier som stödjer detta samband i en svensk kontext.   

2.4.4 Alkohol och narkotika  

YES är, som tidigare nämnts, ett program som utvärderats för rökning, men det är också 

designat för att påverka användandet av alkohol och narkotika. Syftet med YES är att 
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identifiera och bygga upp ungdomars självkänsla och empowerment för att i slutändan 

minska brukandet av alkohol, narkotika och tobak samt andra riskfyllda beteenden. 

Utvärderingar av YES har visat att bland annat tobaksbruket bland unga sjönk (Wilson, 

Minkler, Dasho, Wallerstein & Martin, 2008). 

Alkohol och narkotika är substanser som berusar och som är beroendeframkallande, vilket 

gör att det kan bli svårt att klara sig utan när man väl börjat bruka. Både alkohol och 

narkotika är giftigt för kroppen, som får arbeta hårt för att bryta ner substanserna. Narkotika 

är oftast olagligt, men även vissa lagliga läkemedel kan brukas som narkotika om de används 

på ett felaktigt vis. Ett beroende innebär att kroppen inte klarar sig utan berusningsmedlet 

och att det blir ytterst svårt att klara sig utan sitt drickande eller droganvändande (Wramner, 

Pellmer & Hellström, 2010). 

Alkohol kan skada levern och orsaka skrumplever, fettlever och leverinflammation (hepatit). 

Dessa sjukdomar kan i sin tur orsaka livsfarliga sjukdomar. Bukspottkörteln är ett annat 

organ som påverkas negativt utav alkohol, detta kan ge symtom som ont i magen, feber eller 

kräkningar. Vid ett långvarigt alkoholmissbruk kan skelettet försvagas och risken för 

benbrott ökar. Muskler och leder försvagas också (kronisk alkoholmuskelsjukdom) och 

risken för gikt finns. Alkohol påverkar inte bara kroppen, hjärnan är känslig för substansen 

och psykiska sjukdomar kan uppstå. Exempel på psykiska problem som förekommer i 

samband med alkoholmissbruk är depression, oro, ångest och sömnproblem. När hjärnan 

påverkas kan även andra hälsoproblem uppstå, exempelvis på grund av sämre omdöme och 

reaktionsförmåga samt en ökad trötthet, vilket kan leda till olyckor eller andra skador. 

Alkohol är skadligt för alla, men extra giftigt för unga människor som fortfarande växer 

(UMO, 2016).   

Narkotika påverkar hela kroppen och kan medföra att man hamnar i riskfyllda situationer, 

exempelvis slagsmål, en olycka eller att man har sex utan att skydda sig. Vanliga symtom som 

narkotika medför är rastlöshet, sömnproblem, hallucinationer och vanföreställningar. 

Nedstämdhet, ångest och självmordstankar kan också förekomma och vara livsfarliga (UMO, 

2016). Flera utbildningsprogram riktade mot skolungdomar har fokuserat sig mot 

delaktighet. Samhällsbaserade åtgärdsprogram har traditionellt lyft fram betydelsen av 

gemenskap, empowerment bland deltagarna, delade beslutsfattanden, tvärsektoriellt 

samarbete med andra organisationer samt en positiv arbetsatmosfär som viktiga för att 

minska missbruk av alkohol, droger och tobak. Deltagande samhällsmedborgare ökar 

sannolikheten att hälsofrämjande åtgärder lyckas (Butterfoss, Goodman & Wandersman, 

1996). Utöver YES så har även ett annat utbildningsprogram riktat mot skolungdomar 

studerats.  Community Empowerment innebär att sjuksköterskestudenter från Northeastern 

University College of Nursing´s lär skolungdomar om droger och missbruk. Eleverna får 

även lära sig vikten av empowerment samt att vården och det hälsofrämjande arbetet är ett 

samarbete mellan individer, samhället och de yrkesverksamma (exempelvis läkare och 

behandlare) (Kelley, 1995). I vilken utsträckning som detta program är utvärderat är oklart. 

Även om betydelsen av empowerment och delaktighet för ungdomars alkohol- och 

narkotikakonsumtion framhävs i litteraturen så finns det få studier som empiriskt har 

undersökt detta samband. Det är också oklart huruvida detta samband föreligger i en svensk 

kontext. 
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2.5 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP 

Materialet för denna studie kommer från webbenkätundersökningen LUPP från år 2015. 

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och görs av Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungdomarna som besvarat webbenkäten går på högstadiet 

samt gymnasiet och undersökningens huvudsakliga syfte är att få kunskap om ungas 

situation, erfarenheter samt synpunkter. Kommuner, stadsdelar eller regioner använder sig 

av insamlad data bland annat för att skaffa underlag för beslut som rör unga, förbättra de 

lokala levnadsvillkoren för unga samt för att underlätta eller starta samarbeten mellan 

förvaltningar och verksamheter på lokal nivå. LUPP bidrar med underlag för kommuners 

arbete för ett ökat ungdomligt inflytande i samhället (MUCF, 2016).  

2.6 Problemformulering  

I ett hälsofrämjande arbete så är det viktigt att veta vilka faktorer som innebär en ökad risk 

för ohälsa samt vad som kan påverka människors välmående i positiv riktning. Barn och 

unga behöver goda uppväxtvillkor och en omgivande miljö vilken är hälsofrämjande. De 

senaste åren har den psykiska hälsan bland unga blivit sämre och för att vända denna trend 

är det viktigt att undersöka faktorer som påverkar den åldersgruppen. Det saknas studier 

gjorda i en svensk kontext och ett behov finns då det är viktigt att studera svenska 

skolungdomars delaktighet i närsamhället och hur detta är relaterat till självuppskattad 

hälsa, psykosomatiska besvär, rökning, alkohol samt narkotika.  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning som delaktighet i närsamhället är 

relaterat med hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland skolungdomar i två mellanstora 

kommuner i Dalarna.   

3.1 Frågeställningar  

1, Finns det samband mellan delaktighet i närsamhället och självuppskattad hälsa bland 

skolungdomar?  

2, Finns det samband mellan delaktighet i närsamhället och psykosomatiska besvär bland 

skolungdomar?  

3, Finns det samband mellan delaktighet i närsamhället och rökning bland skolungdomar?  
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4, Finns det samband mellan delaktighet i närsamhället och alkoholkonsumtion bland 

skolungdomar?  

5, Finns det samband mellan delaktighet i närsamhället och narkotikabruk bland 

skolungdomar?  

4 METOD  

4.1 Metodval 

Den aktuella studien är gjord med en kvantitativ ansats då syftet och frågeställningarna är 

analytiska och syftar till att undersöka samband mellan två begrepp. Analyserna har gjorts 

för att undersöka eventuella samband mellan skolungdomarnas delaktighet i samhället 

kontra olika hälsoutfall. Att genomföra en kvantitativ studie innebär att forskaren har en 

tydlig bild av vad hen vill undersöka samt att hen redan på förhand strukturerar sin 

undersökningsmetodik utifrån de rådande teorierna. Ansatsen var deduktiv, vilket innebär 

att man studerar ett fenomen utifrån de redan existerande teorierna. Vid en induktiv ansats 

skapas istället helt nya teorier utifrån resultatet som presenteras (Olsson & Sörensen, 2011). 

En kvalitativ ansats hade varit aktuell om studien syftat till att erhålla en djupare förståelse 

av fenomenet genom att försöka beskriva hur, vad och varför någonting sker samt att tolka 

svar utifrån kontexten. Ansatsen begränsar antalet respondenter samt i vilka situationer 

studien kan genomföras. Den epidemiologiska ansatsen valdes inte då studien syftar till att 

undersöka hälsorelaterade utfall bland skolungdomarna, och alltså inte mer 

sjukdomsrelaterade utfall vilket är mer anpassat utefter just den epidemiologiska ansatsen. 

Den epidemiologiska läran är inriktad mot sjukdom och varför denna uppstår, man söker 

därför riskfaktorer och orsakssamband för hur och varför människor blir sjuka (Olsson & 

Sörensen, 2011). Då den aktuella studiens syfte inte fokuserar på sjukdomsrelaterade utfall så 

är den epidemiologiska ansatsen inte lämplig.  

En kvantitativ metod med deduktiv ansats valdes för att studera en relativt stor grupp av 

skolungdomar som besvarat en enkät. Metoden är också väl anpassad till enkätstudier. Då 

deltagarantalet var stort och svaren många kan utfallet ge ett mer generaliserbart resultat än 

vad en kvalitativ metod kan ge. En kvantitativ metod ger även möjlighet att få ett användbart 

resultat som säger mycket om en större grupp, även om urvalet för studien är mindre. Det 

kan vara svårt att ställa djupa frågor, men bredden på en kvantitativ studie blir stor 

(Eliasson, 2006). 
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4.2 Studiedesign  

Designen är en tvärsnittsstudie och mäter resultatet för tillfället av enkäten, vilket innebär att 

man kan se hur exempelvis hälsan bland respondenterna ser ut vid detta enda tillfälle. 

Studien har ett flertal beroende och oberoende variabler som analyseras för att upptäcka 

eventuella samband, vilket gör att en fall-kontrollstudie inte är möjlig då denna fokuserar på 

endast ett utfall (en beroende variabel). Om studien endast hade haft i syfte att mäta ett utfall 

hade en fall-kontrollstudie varit lämplig för att se ett orsakssamband mellan variablerna. En 

randomiserad kontrollstudie var inte heller passande då även denna studiemetod görs på 

endast en beroende och en oberoende variabel. En tvärsnittsstudie fungerar utmärk för 

undersökningar där flera variabler skall ingå, därav valet. Kohortstudier är en form av 

longitudinell design där data samlas in minst två gånger, från samma respondenter, vilket 

gör det möjligt att se en eventuell utveckling och ett orsakssamband över tid. Då data skall 

samlas in flera gånger är designen tids- och kostnadskrävande och därmed inte lika frekvent 

använd inom forskning. I kohortstudier samlas data från en grupp (kohort) som har något 

gemensamt, i detta fall skulle det ha kunna varit att alla respondenter var skolungdomar. Då 

sociala förändringar är ett vanligt ämne för designen så kunde detta ha fungerat på den 

aktuella studien, men tidsaspekten och kostnaderna hade antagligen blivit ett problem 

(Creswell, 2009).  

Således valdes en tvärsnittsstudie som studiedesign då flera variabler och utfall kan studeras 

samtidigt (Bryman, 2011). Positivt med tvärsnittsstudier är bland annat att det oftast är 

smidigt att inkludera ett stort antal deltagare. Att resultatet speglar just ett tillfälle kan dock 

vara negativt då det är svårare att veta orsaksambanden, alltså vad som påverkar vad och i 

vilken tidsordning. Ytterligare en begränsning med tvärsnittsstudier är att de kan vara extra 

känsliga för påverkansfaktorer, det vill säga andra variabler som påverkar förhållandet 

mellan den oberoende och beroende variabeln. För att veta om andra variabler än de man 

fokuserat på har påverkat utfallet så kontrollerar man för confounders (kovariater) under 

själva analyserna (Creswell, 2012).  

4.3 Population och urval  

Studiens urval består av skolungdomar på högstadiet i Kommun 1 samt gymnasiet i Kommun 

2 i två mellanstora kommuner i Dalarna. Urvalet är en totalundersökning, det vill säga att 

samtliga skolungdomar fick erbjudande om att delta och i Kommun 1 tillfrågades alla 

högstadieungdomar samt i Kommun 2 så tillfrågades alla elever i årskurs två på gymnasiet 

om ett deltagande. Eleverna fick år 2015 besvara en enkät från LUPP. Alla respondenter 

valde själva om de ville delta eller inte. Högstadieungdomarna hade en lektion avsatt för att 

kunna delta och besvara enkäten digitalt. Eleverna på gymnasiet fick däremot själva ansvara 

för när de eventuellt ville besvara enkäten.  

Det totala antalet svarande elever var 425 och bortfallet var 5 elever (vilka inte hade besvarat 

frågan angående kön). Det totala antalet enkäter som skickades ut framgick inte av det 

material som funnits tillgängligt och därför är det externa bortfallet okänt.  Det slutgiltiga 
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urvalet bestod således av 425 elever på högstadiet samt gymnasiet i två mellanstora 

kommuner i Dalarna. 

 

4.4 Datainsamling  

Den aktuella studien har gjorts med hjälp av vissa frågor från LUPP-enkäten från år 2015, 

där frågorna valdes utefter syfte och frågeställningar. Alla svar är anonyma och materialet är 

godkänt för att användas i studien. Urvalet är högstadie- och gymnasieungdomar som har 

fått besvara LUPP-enkäten via internet under skoltid. Enkäterna är besvarade och insamlade 

under år 2015. Högstadieeleverna i Kommun 1 fick tillfälle att besvara enkäterna under 

lektionstid, medan gymnasieungdomarna i Kommun 2 själva valde tidpunkt för sitt 

deltagande. LUPP är en weebenkät vilket innebär att skolungdomarna fick en kod för att 

logga in och delta i undersökningen, alla enkäter besvarades därmed över internet. Eleverna 

valde själva om de ville delta, detta då studien var frivillig.  

4.5 Beskrivning av variablerna samt databearbetning  

I studien återfinns tre olika typer av variabler; kovariater, oberoende samt beroende 

variabler. Kovariater är variabler som kan påverka sambandet mellan den oberoende och den 

beroende variabeln (Creswell, 2009) och bör därför kontrolleras för. En oberoende variabel 

är den faktor som på något sätt påverkar den beroende faktorn. Exempelvis kan en individs 

empowerment (oberoende variabel) påverka hur mycket alkohol (beroende variabel) som hen 

dricker.  

4.5.1 Kovariater 

De kovariater som inkluderades i studien var socioekonomisk position (SEP), kön och fysisk 

aktivitet. Den socioekonomiska positionen, kön och fysisk aktivitet är faktorer som på olika 

vis kan påverka en individs hälsa och därmed studiens utfall.  

SEP, kön och fysisk aktivitet valdes ut som kovariater då de av tidigare studier har visat sig ha 

en koppling till sjukdomar eller hälsa. En metaanalys identifierade ett samband mellan låg 

socioekonomisk position och ökad sjuklighet samt dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar. 

Bland annat cancer, stroke och leversjukdom var vanligare bland individer med en sämre 

ekonomi, den enda omvända risken var bröstcancer vilken var vanligare bland kvinnor med 

god ekonomi (Jones, Bates, MC Coy & Bellis, 2015). Könstillhörighet har betydelse för hälsa 

och vilka förutsättningar som ges, dessa ojämlikheter skapar bland annat skillnader i 

sjuklighet och dödlighet mellan män och kvinnor (WHO, 2015). Även fysisk aktivitet har stor 

betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Allt från psykiskt välmående till kardiovaskulär hälsa 

förbättras av rörelse och motion (FYSS, 2015).  
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Socioekonomisk position (SEP) 

För att mäta socioekonomisk position användes två frågor: (1) ”I vilken utsträckning är du 

orolig för dina föräldrars ekonomi?” med fyra svarsalternativ inklusive inte alls orolig, inte 

särskilt orolig, ganska orolig, och mycket orolig; (2) ”Under de senaste sex månaderna, har 

det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din 

ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?” med svarsalternativen nej, ja en gång, ja 

flera gånger (Bilaga 1). Svarsalternativen för den första frågan dikotomiserades och kodades 

som 0 för inte alls orolig och inte särskilt orolig samt som 1 för ganska orolig och mycket 

orolig. Svarsalternativen för den andra frågan dikotomiserades också och kodades som 0 för 

nej och som 1 för Ja en gång och Ja flera gånger. Dessa två frågor summerades till en skala 

mellan 0-2 och dikotomiserades ytterligare där Medel/Hög SEP kodades som 0 och Låg SEP 

kodades som 1. De med låg SEP var deltagare som antingen upplevt sig vara ganska oroliga 

eller mycket oroliga för sina föräldrars ekonomi respektive upplevt att de avstått saker för att 

familjen inte haft råd en eller flera gånger. 

Kön 

För att mäta kön användes en fråga där deltagarna fick besvara; ”Vad stämmer bäst in på 

dig?” med svarsalternativen tjej, kille samt annan könstillhörighet (Bilaga 1). Då antalet som 

svarat annan könstillhörighet var litet sorterades dessa svar som bortfall och de övriga svaren 

dikotomiserades samt kodades som 0 för tjej och 1 för kille.  

 

Fysisk aktivitet 

För att mäta fysisk aktivitet användes frågan; ”Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd 

eller svettas?” med de fem svarsalternativen i stort sett varje dag, flera gånger i veckan, en 

gång i veckan, någon eller några gånger i månaden samt sällan eller aldrig (Bilaga 1). Frågan 

dikotomiserades då de tre första svarsalternativen (i stort sett varje dag, flera gånger i 

veckan, en gång i veckan) summerades och kodades som 0 för tränar regelbundet och de två 

sista svarsalternativen (någon eller några gånger i månaden samt sällan eller aldrig) 

summerades och kodades som 1 för tränar sällan.  

4.5.2 Oberoende variabler 

Tre dimensioner av delaktighet i samhället ingår i denna studie inklusive viljan att påverka 

samhället, intresse för samhälleliga frågor och deltagande i samhällsaktiviteter. Viljan att 

påverka samhället är uppdelat i skolfrågor och samhällsfrågor. 

Viljan att påverka  

Viljan att påverka skolfrågor mäts genom ett frågebatteri om 9 frågor där deltagarna fick 

besvara hur mycket eller lite de som elever vill vara med och bestämma om: vad de får lära 

sig, hur de ska arbeta (exempel grupparbete/projektarbete), läxorna, proven, schemat, 

maten, skolans ”regler”, skolmiljön inne och skolmiljön ute. Varje fråga hade fyra 

svarsalternativ: Väldigt lite/ingenting, ganska lite, ganska mycket, och väldigt mycket (Bilaga 

1). De 9 frågorna i frågebatteriet summerades till en skala som varierade från 1 till 36 där låga 

poäng motsvarar en låg vilja och höga poäng motsvarar en hög vilja. 
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Viljan att påverka samhällsfrågor mäts genom en fråga, ”Vill du vara med och påverka i 

frågor som rör din kommun?” med två svarsalternativ och dessa kodades som 0 för nej och 1 

för ja (Bilaga 1). 

Intresse  

För att mäta intresset av samhället användes frågorna; (1) ”Hur intresserad är du av politik?”, 

(2) ”Hur intresserad är du av samhällsfrågor i allmänhet?” och (3) ”Hur intresserad är du av 

vad som händer i andra länder?” med svarsalternativen inte alls intresserad, inte särskilt 

intresserad, ganska intresserad och mycket intresserad (Bilaga 1). De tre frågorna 

summerades till en skala från 1 till 12 där låga poäng motsvarar ett lågt intresse och höga 

poäng motsvarar ett högt intresse.  

Deltagande  

Deltagandet mättes med fem frågor; (1) ”Under de senaste två månaderna, har du tagit 

kontakt med någon politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen?”, (2) ”Under de 

senaste två månaderna, har du skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens 

politiker?”, (3) ”Under de senaste två månaderna, har du deltagit i demonstration?” (4) 

”Under de senaste två månaderna, har du diskuterat samhällsfrågor, politik på forum eller 

bloggar på internet?” (5) ”Under de senaste två månaderna, har du gillat/delat inlägg om 

samhällsfrågor/politik på internet?”. Svarsalternativen var nej, nej, men kan tänka mig att 

göra det samt ja (Bilaga 1). Frågorna summerades och till en skala från 1 till 15 där låga poäng 

motsvarar ett lågt deltagande och höga poäng motsvarar ett högt deltagande.   

4.5.3 Utfallsvariabler (beroende variabler) 

Självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär, cigaretter, alkohol och narkotika är de 

beroende variablerna vilka har analyserats för att se om det finns ett samband med de 

oberoende variablerna.  

Självuppskattad hälsa  

För att mäta självuppskattad hälsa användes frågan; ”Under de senaste sex månaderna, hur 

bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?” med svarsalternativen mycket bra, 

ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt och mycket dåligt (Bilaga 1). 

Svarsalternativen dikotomiserades samt kodades om till 0 för bra eller varken bra eller dåligt 

och 1 för ganska eller mycket dåligt.  

Psykosomatiska besvär  

För att mäta psykosomatiska besvär användes sex frågor; (1) ”Hur ofta har du haft huvudvärk 

under de senaste sex månaderna?”, (2) ”Hur ofta har du haft ont i magen under de senaste 

sex månaderna?”, (3) ”Hur ofta har du känt dig stressad under de senaste sex månaderna?”, 

(4) ”Hur ofta har du känt dig nedstämd (deppig eller nere) under de senaste sex 

månaderna?”, (5) ”Hur ofta har du haft svårt att somna under de senaste sex månaderna?”, 

(6) ”Hur ofta har du sovit dåligt på natten under de senaste sex månaderna?” med 

svarsalternativen sällan eller aldrig, någon eller några gånger i månaden, en gång i veckan, 

flera gånger i veckan och i stort sett varje dag (Bilaga 1). De sex frågorna summerades till en 
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skala mellan 1 och 30 där låga poäng motsvarar en låg grad av psykosomatiska besvär medan 

höga poäng motsvarar en hög grad av psykosomatiska besvär.  

Rökning  

För att mäta rökningen användes frågan; ”Hur ofta brukar du röka cigaretter?” med 

svarsalternativen sällan eller aldrig, någon eller några gånger i månaden, en gång i veckan, 

flera gånger i veckan och i stort sett varje dag (Bilaga 1). Svarsalternativen gjordes dikotoma 

och kodades om till 0 för sällan eller aldrig och 1 för någon eller några gånger i månaden, en 

gång i veckan, flera gånger i veckan och i stort sett varje dag. 

Alkoholkonsumtion 

För att mäta alkoholintaget användes frågorna; (1) ”Hur ofta brukar du dricka folköl?” och 

(2) ”Hur ofta brukar du dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?” med 

svarsalternativen sällan eller aldrig, någon eller några gånger i månaden, en gång i veckan, 

flera gånger i veckan och i stort sett varje dag (Bilaga 1). Frågorna slogs ihop och svaren 

dikotomiserades samt kodades som 0 för sällan eller aldrig och 1 för någon eller några gånger 

i månaden, en gång i veckan, flera gånger i veckan och i stort sett varje dag. 

Narkotikabruk 

För att mäta hur utbrett narkotikabruket var frågan; ”Har du någon gång använt narkotika?” 

med svarsalternativen ja, flera gånger, ja, ett fåtal gånger, ja, en gång samt nej (Bilaga 1). 

Svaren gjordes dikotoma och kodades om till 0 för nej och 1 för ja, flera gånger, ja, ett fåtal 

gånger, ja, en gång.  

4.6 Analysmetod  

För att analysera respondenterna och andelen svar per svarsalternativ så genomfördes 

analyser, som visade procentandelen, på varje fråga och detta presenteras som en deskriptiv 

del i resultatet (Tabell 1). Tabellen redovisar varje variabel och dess svarsalternativ samt hur 

stor andel av respondenterna som valt respektive svar. De dikotoma variablerna presenteras i 

antal och procent, medan de kontinuerliga variablerna presenteras med medelvärdet samt 

standardavvikelsen för respektive variabel. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet för alla 

respondenters svar och standardavvikelsen är ett mått på spridningen kring medelvärdet 

(Creswell, 2012).   

För att analysera frågeställning 1) sambandet mellan delaktighet och självuppskattad hälsa 

användes en multipel logistisk regression eftersom den beroende variabeln var dikotom, 

alltså endast har två svarsalternativ. En multipel logistisk regressionsanalys används vid 

analyser där man undersöker ett eventuellt samband mellan en beroende variabel och två 

eller flera oberoende och dikotoma variabler. Då fyra oberoende variabler och tre kovariater 

fanns med i analysen så passade en multipel logistisk regression bra. Det första steget i 

analysen är en bivariat analys där kovariaterna inte inkluderas och detta presenteras som 

ojusterade oddskvoter, när kovariaterna sedan tas med i den multivariata analysen så 

presenteras dessa oddskvoter som justerade (kontrollerade). Ett ojusterat värde är därmed 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna, medan den 
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justerade oddskvoten är sambandet mellan variablerna och kovariaterna. Ett annat 

tillvägagångssätt hade varit att göra separata Chi2-tester, men då hade tyvärr inte styrkan på 

sambandet visats samt så går det endast att analysera en oberoende variabel (Creswell, 

2012). Chi2-test visar om en kategorisk variabel (en variabel där värdet tillhör en av flera 

kategorier) skiljer sig åt mellan en eller flera grupper, det vill säga om skillnaden har 

uppkommit av slumpen eller inte. Om flera oberoende variabler skall analyseras samtidigt, så 

krävs dock en multivariat analys. Multivariata analyser tar hänsyn till falska samband mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln genom att mellanliggande variabler, så 

kallade kovariater, som också kan ha betydelse för utfallet kontrolleras för (Bryman, 2011). 

Vid logistiska regressionsanalyser redovisas oddskvoter (OR) och dess värde förklarar om det 

finns en ökad eller minskad sannolikhet i odds för ett speciellt utfall mellan två grupper. Ett 

OR-värde under 1,0 innebär en minskad sannolikhet i odds medan ett värde över 1,0 innebär 

en ökad sannolikhet för ett speciellt utfall. För att veta om sambanden är signifikanta 

redovisas även konfidensintervallet (CI), vilket ofta är 95 %. Ett CI på 95 % innebär att 

oddskvoten med en säkerhet på 95 % inte har uppkommit av slumpen. Om CI inte omfattar 

oddskvoten 1 så är utfallet statistiskt signifikant (Creswell, 2012).    

Frågeställning 2) sambandet mellan delaktighet och psykosomatiska besvär var den enda av 

studiens frågeställningar som hade en beroende variabel vilken var kontinuerlig, kan anta 

alla värden, och är därför inte dikotom, vilket betyder att analysen skedde genom en multipel 

linjär regressionsanalys. En multipel linjär regressionsanalys används vid analyser av en 

beroende variabel samt två eller flera oberoende variabler, detta för att undersöka ett 

eventuellt samband. Standardierade koefficienter kan jämföras med varandra, vilket inte 

ostandardiserade koefficienter kan, vilket innebär att variablers effekt kan jämföras direkt 

mot varandra och då syns vilken av de olika variablerna som inverkar mest på utfallet. Andra 

analysmetoder som kan genomföras på kontinuerliga, beroende variabler är exempelvis T-

test, ANOVA och korrelation (Creswell, 2012). T-test används när man exempelvis vill 

jämföra medelvärden mellan två grupper eller om man vill jämföra medelvärden över tid. Är 

det så att man vill jämföra fler än två medelvärden med varandra så fungerar ANOVA 

utmärkt som analysverktyg (Pallant, 2001). Eftersom T-test, ANOVA och korrelation är svåra 

att genomföra när flera oberoende variabler ska undersökas samtidigt valdes dessa bort som 

analysverktyg, för att istället göra en multipel linjär regressionsanalys.  

Frågeställning 3) sambandet mellan delaktighet och rökning, frågeställning 4) sambandet 

mellan delaktighet och alkoholkonsumtion samt frågeställning 5) sambandet mellan 

delaktighet och narkotikabruk har alla analyserats med en multipel logistisk regression då de 

har dikotoma beroende variabler. Samtliga frågeställningar har även fyra oberoende 

variabler och fyra kovariater, vilket betyder att analysmetoden passade. Enligt Peng, Lee & 

Ingersoll (2002) har den logistiska regressionsanalysen visat sig vara ett validerat, 

kontrollerat och godkänt, statistiskt verktyg i analyser där dikotoma utfallsvariabler 

(beroende variabler) skall testas.  

Alla statistiska analyser genomfördes i det statistiska programmet IBM Statistical Program 

for the Social Science 22 (SPSS). 
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4.7 Kvalitetskriterier 

De kvalitetskriterier som behandlats i denna studie var reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.  

4.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet (pålitligheten) handlar om hur pålitlig en studie är eftersom stabila resultat 

eftersträvas. Det vill säga att en studie skall kunna genomföras flera gånger utan att resultatet 

skiljer sig åt alltför mycket. Ju mindre variation mellan resultatet, desto högre reliabilitet 

(Bannigan & Watson, 2009). De vanligaste formerna av reliabilitet omfattar stabilitet, intern 

reliabilitet samt internbedömarreliabilitet. För att se stabiliteten kan test-retest-metoden 

användas och detta kan exempelvis innebära att samma enkät används vid två tillfällen 

(Creswell, 2012). Det är dock viktigt att komma ihåg att stabiliteten kan påverkas av andra 

orsaker än att frågorna är dåliga, exempelvis kan respondenterna under andra svarstillfället 

vara mindre uppmärksamma och koncentrerade, minnen från första svarstillfället kan 

påverka utfallet och i vissa fall ändras faktiskt respondenternas svar på naturlig väg då 

förändringar sker över tid (Bannigan & Watson, 2009). Enkäterna har använts under många 

år och därför testats lika många gånger, dock har olika respondenter deltagit vid dessa 

tillfällen vilket innebär att resultaten varierat beroende på deltagande individer. I den 

aktuella studien har inte något test-retest genomförts, detta beroende på att sekundärdata 

använts.  

Den interna reabiliteten är viktig då respondenternas svar på olika frågor skall vara 

relaterade till varandra för att mäta det gemensamma begreppet. En hög korrelation mellan 

svaren är viktig, om koefficienten är 1 så finns ett perfekt internt samband medan siffran 0 

inte ger något samband. Vanligt är att ett värde på 0,8 krävs för att den interna reabiliteten 

ska accepteras. Intern reliabilitet kan kontrolleras med Chronbach´s Alpha, vilket mäter ett 

instruments interna konsistens och hur väl de olika indikatorerna mäter det gemensamma 

begreppet. Chronbach´s Alpha redovisas i siffror mellan 0 och 1 (Creswell, 2012). 

Chronbach´s Alpha för studiens variabler var följande; viljan att påverka i skolan, =0.886, 

intresse, =0.827, deltagande, =0.706 och slutligen psykosomatiska besvär, =0.829. Tre av de 

oberoende variablerna samt en av de beroende variablerna uppvisade därmed en 

tillfredsställande intern reliabilitet. De andra variablerna i studien bestod av enstaka frågor 

och därmed kunde inte den interna reliabiliteten testas för dem. Även om deltagande inte 

uppnådde en intern konsistens på 0.8 så låg värdet nära. Därmed har den interna 

reliabiliteten av de begrepp som ingår i studien kontrollerats så gott det är möjligt.  

Internbedömarreliabiliteten handlar om i vilken utsträckning som olika observatörer 

uppfattar samma sak (Creswell, 2012), men då inga öppna frågor har använts i studien och 

då endast en observatör varit delaktig så är detta inte ett problem i den aktuella studien. Att 

kunna kontrollera de data som slutsatserna bygger på är viktigt ur en vetenskaplig synvinkel, 

annars är risken stor att studiens resultat ifrågasätts. Reliabiliteten bestäms efter hur 

mätningarna genomförts samt hur de bearbetats. Viktigt är bland annat att de variabler som 
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skall användas är riktiga och mäter det som avses mätas samt att kodningen sedan sker 

korrekt. Är reliabiliteten hög kan även en hög validitet nås (Eliasson, 2006).  

4.7.2 Validitet  

Validitet rör frågan om de olika indikatorer som utformats för att mäta ett begrepp också 

mäter dessa. En studie med hög validitet har ett utfall som speglar sanningen/verkligheten 

väl. De vanligaste formerna av validitet inkluderar ytvaliditet, innehållsvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet och begreppsvaliditet. Ifatt måttet på ytan verkar spegla 

innehållet i det begrepp som är aktuellt så kan man säga att ytvaliditeten (face validity) är bra 

(hög). Innehållsvaliditet innebär att indikatorerna som används stämmer överrens med de 

dimensioner som studeras. Samtidig validitet (concurrent validity) kan användas då 

forskaren vet att ett visst kriterium representerar det begrepp som ska mätas och det bör då 

finnas ett samband mellan det mått som används och kriteriet. Samtidig validitet kan också 

innebära att måttet jämförs med det instrument som betraktas som ”golden standard”, det 

vill säga det som brukar användas för att mäta begreppet (Bannigan & Watson, 2009). 

Prediktiv validitet görs på samma sätt som samtidig validitet, med den skillnaden att kriteriet 

i detta fall är ett framtida kriterium. Forskaren mäter i vilken utsträckning som måttet 

predicierar det framtida kriterium med longitudinell data (upprepade mätningar). 

Begreppsvaliditet (construct validity) innebär att forskaren utifrån teoretiska hypoteser 

mäter i vilken utsträckning som måttet hänger samman med andra närliggande begrepp. I 

vissa fall kan konvergent validitet användas, vilket handlar om att jämföra de mått som 

använts i studien med andra mått som använts i tidigare studier (Bryman, 2011). För att 

uppnå en hög validitet är det viktigt att forskaren utesluter systematiska fel samt att 

eventuella slumpmässiga fel undviks (Bannigan & Watson, 2009).  

Då denna studie använder sekundär data, det vill säga en enkät som utformats för andra 

syften, kan detta påverka validiteten negativt eftersom de mått som används är utformade för 

andra ändamål. Således är ytvaliditet och innehållsvaliditet aktuella för denna studie. 

Samtidig validitet var inte möjlig att mäta eftersom något kriterium eller instrument som 

anses som ”golden standard” för att mäta frågeställningarnas begrepp inte finns med i 

enkäten. Prediktiv validitet kräver upprepade mätningar vilket inte finns tillgängligt. För att 

stärka validiteten har frågorna som valts ut till studien däremot varit noga utplockade för att 

mäta de begrepp som berörs av studiens syfte och frågeställningar. Därmed verkar frågorna 

på ytan mäta dessa begrepp. Fyra olika dimensioner av arbetets huvudbegrepp deltagande 

har valts för att skapa en helhetsbild av begreppet, vilket styrker ytvaliditeten.  

Det kan vara svårt att få ett kvalitativt mått på innehållsvaliditet, istället används oftast 

experter som på ett subjektivt sätt bedömer hur väl frågorna som används korrelerar samt 

mäter det tänkta ämnet. Ytterligare en metod för att mäta innehållvaliditet är att jämföra 

frågorna med befintlig litteratur inom området. Ibland används både en expertpanel och en 

jämförande litteraturstudie. Svårigheterna med innehållsvaliditet är att det inte finns några 

rätt eller fel, vad som fungerar beror helt enkelt på inom vilket forskningsområde man vill 

genomföra en undersökning. Det är viktigt att innehållsvaliditeten finns med redan i 

planeringen av en studie då det ökar chansen att rätt frågor sedan används. Content Validity 
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Ratio (CVR) är ett kvantitativt valideringsmått som på senare tid föreslagits som verktyg för 

att mäta innehållsvaliditeten (Bannigan & Watson, 2009). Innehållsvaliditeten har inte 

testats för den aktuella studien då datan som använts är sekundär, men dock antas frågorna i 

LUPP-enkäten vara väl granskade för att mäta skolungdomars vardag. De frågor som 

plockats ut från LUPP-enkäten och sedan används i denna studie har noggrants studerats för 

att verkligen mäta syfte och frågeställningar och i och med detta så har innehållsvaliditeten 

stärkts.   

4.7.3 Generaliserbarhet (extern validitet) 

Generaliserberhet visar om resultatet kan användas utanför själva studien, alltså om 

resultatet även gäller andra än de respondenter som deltagit i just denna studie. När en 

studie görs är det ofta intressant att även kunna använda resultatet i andra situationer eller 

på andra grupper än de deltagande personerna. För att uppnå ett generaliserbart resultat är 

det viktigt att urvalet är tillräckligt stort samt att det är ett representativt urval som 

återspeglar övriga befolkningen. Är urvalet representativt går resultatet att använda på 

likande situationer eller grupper (Bryman, 2011). Bortfallet är också viktigt. Om bortfallet är 

stort kan ju inte urvalet representera populationen med begränsad generaliserbarhet som 

resultat.  

Studiens respondenter utgörs av en totalundersökning av elever på högstadiet och gymnasiet 

i en mindre kommun och antalet svarande är högt, vilket påverkar generaliserbarheten 

positivt. Resultatet borde således kunna överföras på likande grupper av ungdomar i mindre 

samhällen.  

4.8 Etiska överväganden  

Studien har genomförts med hänsyn till World Medical Association Declaration of Helsinki 

(WMA, 2013).  

Det finns fyra huvudprinciper för en etisk korrekt forsning och dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då studien använder sig av 

andrahandsdata från LUPP så har all data samlats in av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Informationskravet, vilket innebär att alla respondenter ska få 

information angående studien och dess syfte samt hur insamlad data ska användas (Creswell, 

2012), uppfylldes genom missivbrevet som medföljde enkäten samt den information som 

lärarna muntligt överförde till högstadieungdomarna när de fick tillfälle att besvara enkäten 

under lektionstid. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare själva väljer om de vill delta 

eller inte, samt att de om de önskar kan avbryta sitt deltagande när som helst. Eleverna som 

deltog i enkätundersökningen gjorde detta av fri vilja och utan några som helts krav, vilket 

framgick både i missivbrevet och då lärarna informerade eleverna muntligt om att 

deltagandet var frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att all data och andra insamlade 

uppgifter angående respondenterna skall vara skyddade för att uppnå anonymitet. Alla 

uppgifter skall bevaras på en säker plats för att inte riskera att spridas och all data skall även 
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anonymiseras (exempelvis kodas) för att omöjliggöra för andra att spåra svaren tillbaka till 

respondenterna. Då aktuell data är av andrahandskaraktär har författaren av studien skrivit 

under ett sekretessavtal för att få tillgång till filerna. Det sista av de fyra kraven är 

nyttjandekravet som inbegriper att de insamlade uppgifterna inte får användas till annat än 

vad de var avsedda till då respondenterna deltog och fick information angående studien. Data 

används därmed endast till forskningsändamålet och får inte exempelvis säljas för 

kommersiellt bruk eller liknande. Om ”besvärande” uppgifter angående en respondent 

framkommer får dessa inte användas emot personen, exempelvis kan inte sociala 

myndigheter använda uppgifterna för att bereda personen vård eller liknande (utan 

personens tillåtelse). Den aktuella studiens syfte ansågs falla in under informationen som 

respondenterna fick tillgång till innan de besvarade LUPP-enkäten gällande vad LUPP-

studien ska användas till och därmed godkändes ett användande av de anonymiserade 

datafilerna för denna studie.  

Forskare måste också följa de etiska principerna för att studien skall vara forskningsetiskt 

korrekt och användbar. Detta innebär bland annat att forskaren måste vara ärlig inför 

respondenterna, ge dem rätt information innan och under studien, vara försiktig med all data 

för att denna inte skall hamna i fel händer, vara objektiv inför alla uppgifter och inte påverka 

forskningsresultatet på något vis samt inte heller skada respondenterna (varken fysiskt eller 

psykiskt) (WMA, 2013). All data har hanterats med försiktighet, för att inte spridas till 

obehöriga, och vid bearbetningen samt analysen har objektivitet varit viktigt för att inte 

påverka utfallet. Studiens syfte och frågeställningar är även framtagna för att möjligen ge ett 

resultat som kan komma samhället till nytta.  

Alla de etiska principerna har datainsamlarna själva tagit hänsyn till då de genomfört LUPP, 

men även denna studie har vidtagit åtgärder för att säkerställa forskningsetiken. 

Sekretessavtalet som skrevs under för att få tillgång till rådatan innebär att ingen information 

får läcka ut eller behandlas på ett oförsiktigt vis, inte heller får materialet användas till andra 

uppgifter än denna samt så skall anonymiteten garanteras då resultatet presenteras. 

Anonymiteten har säkerställts då alla resultat presenteras på gruppnivå och då dessa grupper 

inte är alltför små. Forskning innebär också att resultatet ska bidra med ny kunskap, vilket 

kan vara svårt att garantera men oavsett utfall så ger studier ändå alltid någon form av 

information som är användbar. De etiska principerna har följts och materialet har hanterats 

varsamt. 

5 RESULTAT  

Varje variabel och dess svarsalternativ samt hur stor andel av respondenterna som valt 

respektive svar beskrivs i Tabell 1. För de dikotoma variablerna presenteras andelen i antal 

och procent, medan de kontinuerliga variablerna presenteras med medelvärdet samt 

standardavvikelsen för respektive variabel.  
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Tabell 1. Redogör för fördelning av inkluderade variabler (n=420). 

Variabler  Total  
Kovariater  n (%) 
Kön  
   Tjej 
   Kille 
   Missing 

 
188 (44.2 %) 
225 (52.9 %)  
12 (2.8 %) 

SEP 
   Medel/hög 
   Låg  
   Missing  

 
320 (75.3 %)  
102 (24 %)  
3 (0.7 %)  

Fysisk aktivitet  
   Tränar regelbundet 
   Tränar sällan eller aldrig  
   Missing  

 
332 (78.1 %) 
84 (19.8 %)  
9 (2.1 %) 

Viljan att påverka i skolan 
   Missing  
Viljan att påverka i kommunen  
   Nej  
   Ja  
   Missing  

24.9 (6.26)a 
8 (1.9 %) 
 
229 (53.9 %) 
187 (44 %)  
9 (2.1 %)  

Intresse 
   Missing  

6.7 (2.43)a 

5 (1.2 %) 
Deltagande  
   Missing  

6.4 (2.06)a  
7 (1.6 %) 

Självskattad hälsa 
   Bra eller varken bra eller dålig 
   Dålig  
   Missing 

 
380 (89.4 %)  
34 (8 %)  
11 (2.6 %)  

Psykosomatiska besvär 
   Missing  

14.38 (5.7)a  
9 (2.1 %)  

Rökning 
   Sällan eller aldrig  
   En gång i månaden eller oftare 
   Missing  

 
344 (80.9 %)  
66 (15.5 %)  
15 (3.5 %)  

Alkoholkonsumtion 
   Sällan eller aldrig  
   Minst en gång i månaden eller fler gånger  
   Missing  

 
295 (69.4 %) 
119 (28 %) 
11 (2.6 %) 

Narkotikabruk  
   Nej  
   Ja  
   Missing  

 
390 (91.8 %) 
22 (5.2 %)  
13 (3.1 %)  

a = M & Std kontinuerlig variabel. 

Majoriteten av de deltagande var killar (52.9%), från medel/hög SEP (75.3%) och som 

tränade regelbundet (78.1%). När det gäller dimensioner av delaktighet i närsamhället 

uppgav nära hälften (44%) att de vill påverka frågor i kommunen. Av hälsoutfallen skattade 

nästan en av tio (8%) att de hade en låg hälsa, 15.5% uppgav att de rökte en gång i månaden 

eller oftare, nästan en tredjedel (28%) uppgav att de drack alkohol minst en gång i månaden 

och 5.2% uppgav att de hade använt narkotika. 
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5.1 Delaktighet i närsamhället och självuppskattad hälsa  

     
Tabell 2. Samband mellan delaktighet i närsamhället och självuppskattad hälsa. 
Multipel logistisk regressionsanalys med självuppskattad hälsa som beroende variabel 
(n=395).  
 
                Ojusterad            Justerad  
 OR  95 % CI p-värde OR 95 % CI  p-värde  
Oberoende 
variabler  

      

   Viljan att påverka i 
skolan 
   Viljan att påverka i 
kommun  

0.97 
 
2.42 
 

0.91-104 
 
1.07-5.50 

0.384 
 
0.034 

0.96 
 
2.33 

0.90-1.03 
 
0.99-5.50 

0.291 
 
0.053 

Intresse  0.88 0.73-1.06 0.185 0.88 0.72-1.07 0.193 
Deltagande  1.21 1.01-1.47 0.039 1.18 0.97-1.43 0.091 
Kovariater        
   Kön (kille)    0.27 0.12-0.65 0.003 
   SEP    2.39 1.10-5.18 0.027 
   Fysisk aktivitet     0.75 0.28-1.99 0.564 
 

I den ojusterade modellen är en högre grad av viljan att påverka i kommunen signifikant 

associerat med en lägre självuppskattad hälsa (OR= 2.42, CI = 1.07-5.50, p = 0.034). En 

högre grad av deltagande har också ett signifikant samband med en lägre självuppskattad 

hälsa (OR= 1.21, CI = 1.01-1.47, p = 0.039). 

När kovariaterna justerats för så försvann det signifikanta sambandet mellan deltagande och 

självuppskattad hälsa (OR = 1.18, CI = 0.97-1.43, p= 0.091) men också för sambandet mellan 

viljan att påverka i kommunen och låg självuppskattad hälsa (OR= 2.33, CI= 0.99-5.50, p= 

0.053).  

Bifynd i den multivariata logistiska regressionsanalysen är att istället för att viljan att påverka 

i kommunen samt deltagande som var associerat med en lägre självskattad hälsa så var det 

två kovariater som hade ett signifikant samband med den självuppskattade hälsan. Att vara 

kille har en minskad sannolikhet för en låg självuppskattad hälsa (OR= 0.27, CI= 0.12-0.65, 

p= 0.003) medan en låg SEP har en ökad sannolikhet för en låg självuppskattad hälsa (OR= 

2.39, CI= 1.10-5.18, p= 0.027). Det ursprungliga sambandet mellan viljan att påverka i 

kommunen samt deltagande och självuppskattad hälsa beror således på vilket kön och SEP 

som ungdomarnas har.  

5.2 Delaktighet i närsamhället och psykosomatiska besvär  

I den ojusterade modellen är viljan att påverka i skolan (Standardiserade koefficienter= 0.10, 

p= 0,046), viljan att påverka i kommunen (Standardiserade koefficienter = 0.11, p= 0,050) 

samt deltagande (Standardiserade koefficienter = 0.13, p= 0,029) signifikant associerade 

med psykosomatiska besvär. Dock förvinner detta signifikanta samband i den justerade 

modellen där hänsyn tagits till kovariaterna. Detta innebär att ingen utav de oberoende 

variablerna är signifikant associerade med psykosomatiska besvär.  
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Ett bifynd i den multivariata linjära regressionsanalysen är att både kön (Standardiserade 

koefficienter = -0.13, p= 0,000) och SEP (Standardiserade koefficienter = 0.23, p= 0,000) 

har ett starkt signifikant samband med psykosomatiska besvär. De psykosomatiska besvären 

visade sig därmed vara fler hos tjejer samt hos ungdomar med en sämre ekonomisk situation. 

De ursprungliga sambanden mellan viljan att påverka i skolan och i kommunen samt intresse 

och psykosomatiska besvär beror således på vilket kön och SEP de har. 

Tabell 3. Samband mellan delaktighet i närsamhället och psykosomatiska besvär. 
Multipel linjär regressionsanalys med psykosomatiska besvär som beroende 
variabel (n=396).  
 
 Ojusterad Justerad 
 Standardiserade 

koefficienter 
p-värde  Standardiserade 

koefficienter 
p-värde  

Oberoende 
variabler  

    

   Viljan att påverka 
i skolan 
   Viljan att påverka 
i kommunen 

0.10 
 
 
0.11 

0.046 
 
 
0.050 

0.07 
 
 
0.08 

0.119 
 
 
0.105 

   Intresse  -0.03 0.661 -0.01 0.818 
   Deltagande  0.13 0.029 0.10 0.084 
Kovariater      
   Kön (kille)   -0.31 0.000 
   SEP   0.23 0.000 
   Fysisk aktivitet    0.02 0.743 
 

5.3 Delaktighet i närsamhället och rökning  

Tabell 4. Samband mellan delaktighet i närsamhället och cigarettanvändning. 
Multipel logistisk regressionsanalys med cigarettanvändning/rökning som beroende 
variabel (n=385).  
 
                 Ojusterad         Justerad  
 OR  95 % CI p-värde  OR 95 % CI  p-värde  
Oberoende 
variabler  

      

   Viljan att påverka i 
skolan  
   Viljan att påverka i 
kommunen  

1.04 
 
0.90 

0.99-1.10 
 
0.48-1.64 

0.111 
 
0.714 

1.05 
 
0.97 

0.99-1.11 
 
0.50-1.86 

0.064 
 
0.914 

   Intresse  0.94 0.82-1.08 0.369 0.96 0.82-1.11 0.538 
   Deltagande  1.17 1.00-1.36 0.048 1.17 0.97-1.37 0.056 
Kovariater        
   Kön (kille)    0.84 0,46-1.53 0.573 
   SEP    3.06 1.67-5.59 0.001 
   Fysisk aktivitet     3.03 1.60-5.75 0.000 
 

Den bivariata analysen visade att deltagande (OR= 1.17, CI= 1.00-1.36, p= 0.046) är 

signifikant associerat med  en ökad sannolikhet för rökning. Dock förvinner det signifikanta 
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sambandet när kovariaterna inkluderas i analysen (OR= 1.17, CI= 0.97-1.37, p-värde= 0,056), 

vilket betyder att kovariaterna påverkar sambandet mellan deltagande och rökning.  

Sekundära fynd i den multivariata logistiska regressionsanalysen är att SEP (OR= 3.06, CI= 

1.67-5.59, p= 0.001) samt oregelbunden fysisk aktivitet (OR= 3.03, CI= 1.60-5.75, p= 0.000) 

är signifikant associerat med en ökad sannolikhet för rökning. En bättre ekonomi och fysisk 

aktivitet är således skyddsfaktorer för rökning.  

5.4 Delaktighet i närsamhället och alkoholkonsumtion  

Deltagande var signifikant associerat med en ökad sannolikhet för alkoholkonsumtion (OR = 

1.17, CI = 1.03-1.33, p = 0.016) i den ojusterade modellen medan viljan att påverka i skolan 

(OR = 1.04, CI = 1.01-1.09, p = 0.022) samt deltagande (OR = 1.18, CI = 1.03-1.34, p = 0.014) 

var signifikant associerade med en ökad sannolikhet för alkoholkonsumtion i den justerade 

modellen. 

Bifynd i den multivariata logistiska regressionsanalysen är att låg SEP (OR= 1.67, CI= 1.00-

2.79, p-värde= 0,049) är signifikant associerat med en ökad sannolikhet för 

alkoholkonsumtion, vilket innebär att en sämre ekonomisk position ökar risken för att 

studenterna dricker alkohol.  

5.5 Delaktighet i närsamhället och narkotikabruk  

Analysen visar att det inte finns ett samband mellan de olika dimensionerna av deltagande i 

närsamhället och narkotikabruk varken i den ojusterade eller den justerade modellen.  

Ett sekundärt fynd i den multivariata logistiska regressionsanalysen är att en låg grad av 

fysisk aktivitet ökar sannolikheten för ett bruk av droger med hela 4,03 gånger (CI= 1.53-

Tabell 5. Samband mellan delaktighet i närsamhället och alkoholkonsumtion. Multipel 
logistisk regressionsanalys med alkoholkonsumtion som beroende variabel (n=385).  
 
            Ojusterad             Justerad  
 OR  95 % CI p-värde  OR 95 % CI  p-

värde 
Oberoende variabler        
   Viljan att påverka i 
skolan   

1.04 1.00-1.08 0.052 1.04 1.01-1.09 0.022 

   Viljan att påverka i 
kommunen  

0.63 0.38-1.03 0.066 0.67 0.41-1.11 0.122 

   Intresse  0.97 0.87-1.08 0.574 0.98 0.87-1.10 0.700 
   Deltagande  1.17 1.03-1.33 0.016 1.18 1.03-1.34 0.014 
Kovariater        
   Kön (kille)    1.35 0.85-2.17 0.207 
   SEP    1.67 1.00-2.79 0.049 
   Fysisk aktivitet     1.65 0.95-2.89 0.076 
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10.66, p= 0.005). Sambandet mellan narkotika och en låg grad av motion bland studenterna 

är starkt och innebär att träning kan ses som en skyddsfaktor gentemot narkotikabruk.  

Tabell 6. Samband mellan delaktighet i närsamhället och narkotikabruk. Multipel logistisk 
regressionsanalys med berusningsdrickande som beroende variabel (n=394). 
 
                 Ojusterad                Justerad  
 OR  95 % CI p-värde  OR 95 % CI  p-värde  
Oberoende 
variabler  

      

   Viljan att påverka 
i skolan 

0.95 0.88-1.03 0.241 0.97 0.89-1.05 0.384 

   Viljan att påverka 
i kommunen  

1.05 0.39-2.85 0.918 1.21 0.42-3.46 0.722 

   Intresse  1.11 0.88-1.34 0.397 1.12 0.89-1.42 0.344 
   Deltagande  1.10 0.87-1.40 0.435 1.11 0.87-1,43 0.412 
Kovariater        
   Kön (kille)    1.20 0.46-3.17 0.711 
   SEP    2.35 0.90-6.16 0.082 
   Fysisk aktivitet     4.03 1.53-10.66 0.005 

 

6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av ansats och studiedesign  

Då studiens syfte har en analytisk ansats i form av att undersöka i vilken utsträckning som 

delaktighet är associerat med olika hälsoutfall valdes en kvantitativ metodansats. Att studera 

samband kräver i regel större urval, vilket en kvantitativ enkätstudie passar bra för. Hade en 

kvalitativ metodansats använts hade studien fått en djupare förståelse över ungdomarnas 

deltagande i närsamhället och deras upplevelser av hur delaktighet i närsamhället påverkar 

olika hälsoutfall eftersom den kvalitativa ansatsen syftar till att få just en djupare förståelse 

(Creswell, 2009). En kvalitativ metodansats skulle förmodligen ha gett en större 

helhetsförståelse av ungdomarnas delaktighet i närsamhället då frågorna kunde varit mer 

ingående (Kvale, 1997). Däremot skulle kunskap inte erhållas om huruvida ungdomarnas 

delaktighet i närsamhället verkligen har ett samband med hälsoutfallet vilket var syftet med 

denna studie. Eftersom en kvantitativ metodansats har använts med många respondenter är 

studiens resultat mer generaliserbart för ungdomar boende i mellanstora kommuner i 

Dalarna än om en kvalitativ metodansats hade använts (Creswell, 2009).  
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Då studien gjorts på sekundärt material från LUPP var all data redan insamlad. Enkäterna 

besvarades under ett tillfälle, vilket innebär en tvärsnittsdesign. Designen är passande för 

insamling av kvantifierbar data från många respondenter och är samtidigt ekonomiskt 

försvarbar. Fördelen med en tvärsnittsdesign är också att flera hälsoutfall kan undersökas 

vilket inte kan göras om en fall-kontrollstudiedesign hade använts då urvalet begränsas till 

individer som har en specifik sjukdom eller är friska (Creswell, 2012). Då det inte görs några 

uppföljande undersökningar så kan tyvärr inga tids- eller orsakssamband fastställas vilket är 

en begränsning då det inte finns möjlighet att utröna huruvida delaktighet i närsamhället 

påverkar hälsoutfallen eller om en sämre hälsa påverkar individers förmåga att delta i 

närsamhället (Eliasson, 2006). Tvärsnittsdesignen ger förutsättningar att besvara studiens 

syfte och frågeställningar, men att skolungdomarna enbart besvarar enkäten vid ett tillfälle 

försvårar i vissa fall tolkningar av resultatet då inga orsaksamband kan ses. För att undersöka 

orsakssamband så hade en kohortstudie varit tillämpbar eftersom flera hälsoutfall ingår i 

denna studie. Dock är en kohortdesign tidskrävande eftersom mätningar sker både före 

exponeringen (delaktighet i närsamhället) och efter att hälsoutfallen har inträffat (Creswell, 

2012). Men eftersom longitudinell data from en kohortstudie inte används i denna studie kan 

resultatet bara tolkas utifrån om det föreligger ett samband, inte huruvida delaktighet i 

närsamhället kausalt leder till en bättre hälsa. En tvärsnittsdesign tar inte heller hänsyn till 

hur samband påverkas av kovariater vilket understryker betydelsen av att statistiskt justera 

för kovariater som kan tänkas påverka sambanden (Eliasson, 2006). 

6.1.2 Urval, bortfall och datainsamlingens genomförande  

Urvalet som användes är en totalundersökning vilket innebär att samtliga elever i högstadiet 

i Kommun 1 samt årskurs två på gymnasiet i Kommun 2 erbjöds att besvara enkäten. En 

totalundersökning ger en hög grad av representativitet i urvalet (Creswell, 2012). Ett 

alternativt urvalssätt hade varit ett randomiserat urval där slumpen avgör vilka elever som 

erbjuds att besvara enkäten (Creswell, 2012). Totalurvalet ger alla skolungdomar samma 

möjlighet att delta medan ett randomiserat urval ger slumpmässigt utvalda elever chansen 

att besvara enkäten. Att använda ett totalurval är positivt då representativiteten bland 

deltagarna blir hög och generaliserbarheten ökar. En nackdel med totalundersökningar är att 

endast de individer som redan är intresserade av studien kanske väljer att delta och då 

förbises de elever som är mer tveksamma, men samtidigt kunde tänkt sig att svara. Det 

randomiserade urvalet påverkas oftare av yttre förutsättningar, exempelvis då observatören 

skall samla in data och tillfrågar varannan individ som passerar entrén. Vid denna form av 

urval kan det hända att vissa klasser nyttjar en annan ingång till skolan och i så fall missar 

man dessa skolungdomar, eller så kommer det kompisgäng där vissa vill delta medan andra 

inte är intresserade och detta kan orsaka en ”konflikt” där några stannar men då besvarar 

frågorna under stress för att de känner sig pressade av sina vänner som står och väntar. Val 

av plats och tillfälle blir viktigare vid ett randomiserat urval (Bryman, 2011). En stor fördel är 

ändå att observatören inte själv bestämmer vem eller vilka som ska delta, slumpen avgör 

(Creswell, 2012).  

Totalt besvarade 425 skolungdomar LUPP-enkäten i de två kommunerna, Kommun 1 där 

högstadieelever deltog samt Kommun 2 där årskurs två på gymnasiet deltog. Andelen 
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skolungdomar som erbjöds en enkät men som valde att inte besvara enkäten är okänd. 

Således är storleken på det externa bortfallet okänt. En nackdel med att det externa bortfallet 

är okänt är dels att det inte framgår hur stor andel av det totala antalet skolungdomarna som 

egentligen besvarade enkäten, men också att det blir omöjligt att ta reda på vilka grupper 

som valde att inte delta. För att få ett representativt deltagande och ett resultat som går att 

generalisera så krävs det att respondenterna speglar hela populationen (Bryman, 2011), i 

detta fall skolungdomarna. Då det externa bortfallet är stort kan risken vara att 

representationen är snedvriden och detta påverkar i sådana fall även studiens utfall 

(Creswell, 2012). Exempelvis kan ett problem i denna studie vara att skolkande elever i högre 

grad än andra elever ”valde” att inte delta. De elever som inte är i skolan missar 

enkätundersökningen och därmed saknas deras svar och i och med detta påverkas resultatet. 

Generaliserbarheten försämras då det externa bortfallet är stort (Creswell, 2012). Skolkande 

elever kan bland annat ha påverkat utfallet angående viljan att påverka i skolan, intresse och 

deltagande då dessa variabler fokuserar på skolvärlden. Hade dessa elever deltagit kunde 

resultatet sett annorlunda ut och kanske hade sambanden mellan delaktighet och de olika 

hälsoutfallen varit starkare.  

För att en studies resultat skall ha hög kvalitet är det viktigt att kontrollera hur stort bortfallet 

är. Då ett generaliserbart utfall önskas är det bra med ett så stort antal respondenter som 

möjligt. Ett internt bortfall innebär att respondenten har hoppat över att besvara vissa frågor. 

Ett eventuellt internt bortfall kan även påvisa om någon fråga är obrukbar eller felaktig, 

vilket kan ses om många respondenter struntar i att besvara frågan eller om svaren verkar 

orimliga (Bryman, 2011). Av totalt 425 skolungdomar som besvarade LUPP-enkäten så var 

det 5 individer vilka hade valt ”annan könstillhörighet” på frågan om kön (kille, tjej, annan 

könstillhörighet). Dessa 5 skolelever exkluderades från urvalet. Det interna bortfallet för 

frågorna i denna studie var som högst 15 personer (Tabell 1) som inte besvarade huruvida de 

rökte. För att undvika ett snedvridet resultat eller för att upptäcka att en viss grupp inte 

deltagit så kan en bortfallskontroll vara väldigt viktig (Bryman, 2011). Man kan även dra 

lärdom inför kommande studier om man kontrollerar för bortfallet. En studies resultat 

påverkas av bortfallet och därför är det viktigt att se över frågor och svar för att uppnå hög 

kvalitet. Av betydelse är även att se över om det finns svar som ”sticker ut” och som kan 

misstänkas vara besvarade osanningsenligt. Eftersom det externa bortfallet är okänt så fanns 

det inte någon möjlighet att göra en bortfallskontroll på denna typ av bortfall. Det interna 

bortfallet var litet (som högst 15 personer), därmed ansågs det inte nödvändigt att analysera 

huruvida dessa kan ha påverkat resultatet. 

Bortfallet var högre bland de elever som gick på gymnasiet (Kommun 2), vilket kan ha att 

göra med att de inte fick lektionstid avsatt för ett deltagande. Önskas ett högre antal 

deltagare till kommande års LUPP så kan ett alternativ därmed vara att även de äldre 

eleverna får svara på enkäten under skoltid. Eftersom det externa bortfallet var högre bland 

gymnasieelever så borde sannolikt studiens resultat vara mer giltig för högstadieelever 

(Kommun 1) än för gymnasieelever (Kommun 2). 
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6.1.3 Val av analysmetod  

Variablerna i denna studie var antingen dikotoma eller kontinuerliga och därför användes två 

olika metoder för analyserna, multipel logistisk regressionsanalys samt multipel linjär 

regressionsanalys.  

Regressionsanalyserna är kompatibla för analyser med flera oberoende variabler. Alternativa 

analysmetoder för samband när den beroende variabeln är dikotom är exempelvis Chi2-test. 

Vidare är alternativa analysmetoder för samband när den beroende variabeln är kontinuerlig 

korrelation om den oberoende variabeln också är kontinuerlig och t-test om den oberoende 

variabeln är kategorisk. Vid Chi2-test analyseras huruvida det finns en skillnad i den 

beroende variabeln mellan två eller flera grupper och är en vedertagen analysmetod för att 

studera skillnader mellan grupper (Creswell, 2012). Ett t-test görs för att se om det finns 

skillnader mellan två grupper eller medelvärden, eller om man vill jämföra skillnader i 

medelvärden över tid, alltså om resultaten skiljer sig åt vid två undersökningar (Pallant, 

2001). En nackdel med dessa alternativa analysmetoder är att de är bivariata analysmetoder, 

det vill säga att de undersöker förhållandet mellan en oberoende och en beroende variabel. 

För att kunna inkludera flera oberoende variabler i samma analys så krävs en multivariat 

analys, vilken även tar hänsyn till falska samband, mellan kovariater och den beroende 

variabeln. T-test tar inte heller hänsyn till kovariater eller storleken av en eventuell skillnad 

mellan variablerna som testas, t-test visar bara om det finns en skillnad eller ej. ANOVA 

däremot erbjuder effektstorleken, i form av förklarad varians (Bryman, 2011), men då 

multivariata regressionsanalyser valdes så uteslöts ANOVA.  

För att analysera frågeställning 1) sambandet mellan delaktighet och självuppskattad hälsa, 

frågeställning 3) rökning, frågeställning 4) alkoholkonsumtion, och frågeställning 5) 

narkotikabruk användes en multipel logistisk regression då den beroende variabeln är 

dikotom. Analysen inkluderade fyra oberoende variabler och tre kovariater, vilket gör att en 

multivariat analysmetod är nödvändig. Den multivariata logistiska regressionsanalysen är ett 

erkänt statistiskt verktyg i analyser av dikotoma utfallsvariabler (Peng, Lee & Ingersoll, 

2002). Hade sambanden mellan deltagande och självuppskattad hälsa samt rökning 

analyserats med en bivariat analysmetod som chi2-test hade dessa förmodligen pekat på 

signifikanta skillnader eftersom den ojusterade oddskvoten pekade på ett samband som 

försvann i den justerade modellen när kovariater inkluderades. Detta hade påverkat studiens 

resultat och slutsatser i en betydande omfattning, dock genomfördes inte några chi2-test i 

denna studie. 

Sambandet mellan delaktighet och psykosomatiska besvär, frågeställning 2, är den enda av 

studiens frågeställningar som har en beroende variabel som är kontinuerlig, vilket innebar 

att analysen skedde genom en multipel linjär regressionsanalys. Hade en bivariat 

analysmetod som T-test använts hade det förmodligen pekat på en signifikant skillnad i 

psykosomatiska besvär mellan de som deltar i närsamhället och de som inte deltar eftersom 

detta samband var signifikant i den ojusterade modellen men detta samband försvann när 

kovariater justerades för. Således hade detta också påverkat studiens resultat och slutsatser i 

en betydande omfattning.  
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6.1.4 Kvalitetskriterier  

Reliabilitet, mätningarnas pålitlighet, är av stor vikt i en kvantitativ studie. Resultatet ska 

vara pålitligt och om en liknande undersökning görs så skall resultatet inte skilja sig alltför 

mycket åt (Bryman, 2011). Reliabilitet omfattar stabilitet, intern reliabilitet, 

internbedömarreliabilitet och samtida reliabilitet (split-half) (Creswell, 2012). Att använda 

sekundär data gör det svårt att bedöma stabilitet och samtida reliabilitet, men den interna 

reliabiliteten har testats genom Chronbach´s Alpha och internbedömarreliabiliteten har inte 

granskats men objektivitet har varit viktigt under arbetet med studien.  

Då rådatan är hämtad från LUPP så finns en trovärdighet i materialet, speciellt då det är en 

myndighet (MUCF) som utformat enkäterna och även genomfört dessa undersökningar 

många gånger under tidigare år. Då LUPP genomförts många gånger så har frågorna testats, 

granskats och validerats för att mäta det som önskas. Stabiliteten kan testas genom ett t-test 

där samma enkät/frågor används vid två tillfällen och sedan jämförs medelvärdena 

(Creswell, 2012).  

De frågor som använts i aktuell studie har valts i relation till syfte och frågeställningar samt 

så har kodningen skett under övervakande av handledare vilket minskat risken för 

felaktigheter och ökat validiteten. Creswell (2012) menar att variablerna som använts samt 

hur kodningen av dessa gjorts är av betydelse för studiens validitet och reliabilitet. Då inga 

öppna frågor använts så har inte heller internbedömarreliabiliteten varit ett problem, ett 

objektivt synsätt har hela tiden brukats.  

Hur väl resultatet speglar sanningen beror på om de indikatorer som använts mäter det 

begrepp som avses och detta påverkar studiens validitet (Bryman, 2011). Olika former av 

validitet är ytvaliditet, innehållsvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet och 

begreppsvaliditet (Bannigan & Watson, 2009). Då sekundär data använts är det endast 

ytvaliditeten och innehållsvaliditeten som kan kontrolleras för denna studie, de övriga 

formerna av validitet kontrolleras under utformandet av frågorna och enkäten. Överlag är 

dock validiteten hög då frågorna testats under många år. De frågor som valts till denna studie 

är noga utvalda för att mäta de begrepp och dimensioner som ska mätas, vilket stärker 

innehållsvaliditeten. Det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan indikatorer och 

de dimensioner som ska mätas. Ytvaliditeten kan sägas vara hög då måttet på ytan speglar 

innehållet i begreppet som ska mätas (Creswell, 2012), alltså hur väl delaktigheten mäts med 

de utvalda frågorna.  

Rådatan kommer från MUCF som är den myndighet som utformat denna enkätstudie just för 

skolungdomar. Experter inom denna myndighet har granskat enkätfrågorna och för kön, 

SEP, fysisk aktivitet, självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär, alkoholkonsumtion, 

narkotikakonsumtion och rökning så är frågorna utformade för att mäta just dessa begrepp 

vilket bör stärka innehållsvaliditeten eftersom de är granskade av experter. Därmed bör 

validiteten för dessa begrepp vara av en relativt hög kvalitet. För de olika dimensionerna av 

delaktighet i närsamhället däremot är dessa frågor utvalda av författaren. Eftersom dessa 

frågor inte är utformade för att mäta delaktighet i närsamhället kan deras validitet 

ifrågasättas och det finns en möjlighet att de faktiskt inte mäter begreppet, således finns det 

en risk för att de har en lägre grad av validitet. Detta kan också vara förklaringen till de 
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överraskande resultaten där en hög grad av delaktighet är förknippad med en sämre 

självuppskattad hälsa, fler psykosomatiska besvär samt en högre alkoholkonsumtion. Även 

om ytvaliditeten för delaktighet i närsamhället tycks vara tillfredsställande då dimensionerna 

verkar spegla begreppet så kan validiteten ändå vara låg.  

Resultatet önskas vara generaliserbart för att öka forskningens betydelse i samhället. För att 

uppnå generaliserbarhet så skall respondenterna vara representativa för den grupp man 

sedan vill överföra resultatet på (Bryman, 2011). Att kunna använda studieresultatet i andra 

situationer är även kostnadseffektivt då man kan studera ett mindre urval, men samtidigt få 

kunskap som kan användas på liknande grupper av människor. Samhället har ofta nytta av 

generaliserbara resultat då ny kunskap är viktigt, samtidigt som det inte är ekonomiskt 

hållbart att genomföra studier som inbegriper en hel befolkning. Respondenterna i denna 

studie är en totalundersökning av skolungdomar i två mellanstora kommuner i Dalarnas län 

och studiens resultat bör därför vara representativa och överförbara till andra medelstora 

kommuner i Dalarnas län. Om det inte finns några systematiska skillnader mellan ungdomar 

i medelstora kommuner och i mindre kommuner respektive kommuner i andra län så bör 

studiens resultat också vara överförbara till mindre och mellanstora kommuner i Sverige.  

Resultatet är däremot mest användbart i Sverige då skolsituation och liknande kan skilja sig 

länder emellan. Även samhällskontexten är varierande från land till land, vilket betyder att 

exempelvis viljan att påverka i skolan eller kommunen kan vara variabler som inte alls är 

passande utanför Sveriges gränser. En nackdel är dock att storleken på det externa bortfallet 

är okänt vilket gör att generaliserbarheten begränsas. Eftersom bortfallet var större bland 

gymnasieelever än bland högstadieelever så borde studiens resultat vara mer generaliserbart 

bland högstadieelever. 

6.1.5 Styrkor och svagheter  

En stor styrka med studien är att det är en totalundersökning där alla elever på högstadiet i 

Kommun 1 och alla elever i årskurs två på gymnasiet i Kommun 2 fick förfrågan om ett 

deltagande. Vid ett totalurval blir representativiteten ofta hög då det inte är slumpen som 

avgör respondenterna. Ett representativt urval ger oftast ett mer generaliserbart samt 

användbart resultat, vilket också är positivt. Tilläggas kan att alla deltagare frivilligt valde om 

de ville ställa upp och besvara enkäten eller inte. Då LUPP-enkäterna kommer från MUCF så 

är de etablerade frågeformulär som använts och detta innebär en hög validitet för begreppen 

som undersöks, förutom just denna studies område ”delaktighet i närsamhället” som är 

framtaget speciellt för studiens syftet. Att experter tagit fram frågeformuläret gör att det är 

anpassat efter målgruppen, skolungdomar, och det är positivt för att minska bortfall. 

En svaghet med studien är att det externa bortfallet är okänt och det påverkar 

generaliserbarheten. Då materialet är sekundärt så framgår tyvärr inte hur många enkäter 

som totalt skickades ut till skolungdomarna, vilket gör att det inte går att beräkna exakt hur 

stort bortfallet är. Dock framgår det att svarsfrekvensen var högre bland 

högstadieungdomarna och detta beror antagligen på att de hade en lektion avsatt för 

enkäten, vilket inte gymnasieungdomarna hade. Då bortfallet är större bland de äldre 

eleverna så blir resultatet mindre generaliserbart på gymnasieungdomar.  
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Ytterligare en svaghet är att delaktigheten i närsamhället är ett begrepp speciellt framtaget 

för den här studien och detta orsakar en okänd validitet. Att inte veta hur väl frågorna mäter 

just delaktigheten och dess påverkan på de oberoende variablerna är en nackdel. 

Tvärsnittsdesignen gör även att det inte går att dra några slutsatser angående kausala 

samband, det som syns är om ett samband finns eller ej men inte i vilken ordning variablerna 

påverkar varandra. LUPP-enkäterna är inte framtagna för denna studie och sekundär data 

kan vara en svaghet då frågorna inte är framställda för att besvara denna studies syfte. För att 

undvika felaktigheter har dock passande frågor från enkäten plockats ut och variablerna har i 

vissa fall slagits ihop eller justerats, allt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

6.2 Etikdiskussion  

Något som är viktigt inom forskningsetiken är att materialet använts i rätt syfte, i detta fall 

ett folkhälsovetenskapligt sådant. En studies resultat skall även bidra med ny eller 

kompletterande kunskap samt gärna också förslag på kunskapsluckor att fylla inför framtida 

studier (WMA, 2013). Rådatan är från LUPP-enkäten och MUCF:s undersökning på 

skolungdomar och för att få tillgång till denna data har kontakt tagits med en involverad 

person som sedan förmedlade önskemålet vidare till ”rätt” person. Ett sekretessavtal skrevs 

under och sedan kunde rådatan användas för denna studies syfte. Inga etiska konflikter har 

uppstått under arbetets gång.  

Frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för respondenterna är 

grundläggande inom de etiska riktlinjerna och hänsyn har tagits till World Medical 

Association Declaration of Helsinki (WMA, 2013). Studien grundar sig på sekundär data från 

MUCF, som under många år har genomfört undersökningar på skolungdomar, följer de lagar 

och regler som finns för etisk forskning. De etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (WMA, 2013) har uppfyllts och 

inte orsakat några problem under arbetet med studien. Inte heller har några respondenter 

kommit till skada, varken fysiskt eller psykiskt, vilket är ett krav från World Medical 

Association Declaration of Helsinki (WMA, 2013). Viktigt är objektivitet inför datamaterialet 

och ärlighet gentemot respondenterna, samt också att resultatet som presenteras är korrekt. 

Allt material har hanterats varsamt och på ett sådant sätt att ingen obehörig kommit åt det, 

detta för att garantera anonymiteten. Resultatet presenteras också på gruppnivå för att 

respondenteran inte ska kunna ”känna igen sig”. Materialet kommer inte att användas till 

annat än denna studie vilket är viktigt enligt nyttjandekravet.  

6.3 Resultatdiskussion  

Förhoppningen är att resultatet kan bidra med kunskap inom forskningsämnet.  
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6.3.1 Huvudsakliga fynd  

Studiens syfte var att titta på i vilken utsträckning som delaktighet i närsamhället är 

associerat med hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland skolungdomar i två mellanstora 

kommuner i Dalarna. Nedan följer arbetets huvudsakliga och sekundära fynd där den senare 

är intressanta resultat som inte omfattas av arbetets syfte eller frågeställningar. 

 Delaktighet i närsamhället var endast signifikant relaterat med ett hälsoutfall. En 

högre grad av viljan att påverka i skolan samt ett högre deltagande var relaterat med 

en högre sannolikhet för alkoholkonsumtion bland skolungdomarna. 

 Viljan att påverka i kommunen samt deltagande var relaterat med både 

självuppskattad hälsa samt psykosomatiska besvär men dessa samband försvann när 

kovariater och speciellt kön och SEP inkluderades vilket tyder på att dessa samband 

är beroende på vilket kön och SEP man tillhör. 

 Viljan att påverka i skolan var relaterat med självuppskattad hälsa medan deltagande 

var relaterat med rökning men dessa samband försvann när kovariater och speciellt 

kön och SEP för självuppskattad hälsa och SEP och fysisk aktivitet för rökning 

inkluderas vilket tyder på att dessa samband beror på SEP och fysisk aktivitet.  

6.3.2 Sekundära fynd  

  Det fanns två könsskillnader gällande studiens utfall. Tjejer jämfört med killar var 

relaterat med en större sannolikhet för låg självuppskattad hälsa samt fler 

psykosomatiska besvär, vilket även stämmer med tidigare studier.  

 Låg socioekonomisk position var signifikant relaterat med en högre sannolikhet för 

låg självuppskattad hälsa, fler psykosomatiska besvär, rökning samt 

alkoholkonsumtion, vilket stöds av tidigare forskning.  

 En låg grad av fysisk aktivitet bland de deltagande skolungdomarna var relaterat med 

en högre sannolikhet för rökning och narkotikabruk, något som sedan tidigare är 

vetenskapligt belagt.  

6.3.3 Självuppskattad hälsa  

I den ojusterade modellen när kovariater inte justerades för var skolungdomarnas vilja att 

påverka i kommunen signifikant associerat med en låg självuppskattad hälsa samt så var 

också deltagande signifikant associerat med en låg självuppskattad hälsa. Med andra ord, de 

skolungdomar som har en vilja att påverka i kommunen eller ett högt deltagande visade sig 

även ha en sämre självuppskattad hälsa. Dessa resultat motsäger den rådande synen då dessa 

faktorer brukar ses som friskfaktorer. Att delta i föreningsliv och idrottsklubbar är positiva 

faktorer för hälsa och välmående, speciellt då umgänget med andra. Exempelvis så drog 

författarna till en studie gjord i Australien slutsatserna att ett deltagande i aktiviteter bör 

prioriteras inom hälsofrämjande arbete, folkhälsopolitik samt att samhällsbaserad sport inte 
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enbart bör fokuseras mot en elitnivå (Eime, Harvey, Charity, Casey, van Uffelen & Payne, 

2015).  

Däremot när kovariaterna inkluderades i analysen så försvann de signifikanta sambanden 

mellan de två dimensionerna av deltagande, viljan att påverka i kommunen samt ett aktivt 

deltagande och självuppskattad hälsa. Bland kovariaterna sågs signifikanta samband mellan 

att vara kille och ha en bättre självuppskattad hälsa samt mellan att ha en bättre 

socioekonomisk position och en bättre självuppskattad hälsa. Även om dessa fynd är 

sekundära tyder dessa resultat på att sambandet mellan delaktighet i närsamhället och 

självuppskattad hälsa beror på vilket kön eller SEP en individ har vilket bekräftar betydelsen 

av kön och socioekonomi som viktiga bestämmelsefaktorer för hälsa. Att killarna i studien 

visade sig ha en bättre självuppskattad hälsa var inte förvånande då även andra studier visat 

liknande resultat. Folkhälsomyndigheten (2014b) som studerar skolungdomars hälsa har 

likande resultat och även då majoriteten av eleverna anser sig ha en god hälsa så finns det 

könsskillnader. Flickor skattar sin hälsa som sämre och upplever sig ha ett lägre 

välbefinnande än killar i samma ålder. Att en sämre socioekonomisk position är negativt för 

skolungdomarnas självuppskattade hälsa var inte något som överraskade. Att ekonomi 

påverkar vår hälsa är tidigare bevisat och ekonomiska problem innebär bland annat stress 

och färre valmöjligheter i livet. Upplevelsen av att inte ha pengar så att det räcker till 

hälsosam mat, fritidsaktiviteter eller andra friskfaktorer orsakar en sämre självuppskattad 

hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Självuppskattad hälsa, psykosomatiska besvär samt bruk av tobak, alkohol och narkotika har 

betydelse för människors deltagande i samhälle. På många olika nivåer påverkar 

livskvaliteten hur mycket en person orkar eller vill ta del av utbudet utav aktiviteter som 

finns tillhands. Folkhälsans bestämningsfaktorer är genomgående på alla samhällsnivåer och 

för att skapa en hållbar och frisk livssituation så är det viktigt att studera hur olika 

hälsofaktorer påverkar empowerment och delaktighet. I de senaste mätningarna har 

välbefinnandet dessutom minskat med åldern, vilken ses som problematiskt. De psykiska 

besvären bland ungdomarna har sedan 1980-talet ökat och i samma takt har exempelvis 

sömnsvårigheter och nedstämdhet blivit vanligare. Dessa problem är inte bara en negativ 

faktor för den självuppskattade hälsan, det påverkar även skolprestationer och liknande. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015a) uppger skolungdomarna att de har någon form av 

långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem.  

Oro, ångest och nedstämdhet kan påverkas negativt utav en sämre ekonomisk situation 

vilken upplevs som stressig och med en osäker framtid. En av de viktigaste faktorerna för 

hälsa är ekonomi och vilka ekonomiska resurser man har. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2013b) så uppger människor med lägre inkomst att de har en sämre hälsa än 

höginkomsttagare, vilket överensstämmer med den här studiens utfall. Sambandet mellan 

hälsa och ekonomi är tydligt och en vanlig benämning för detta är hälsogradient. Beroende 

på inkomst så uppnås en social position i samhället och denna hierarki påverkar i allra högsta 

grad välbefinnande och självuppskattad hälsa. Länder med en jämn inkomstspridning har 

visat sig ha en bättre genomsnittlig hälsa än länder med större klasskillnader. En social 

sammanhållning och en välfärdspolitik med sociala program är i sammanhanget viktiga 

faktorer för människors välmående. Viktigt är också att socialpolitiken når hela befolkningen, 
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vilket internationella studier visat. Självuppskattad hälsa är beroende av den 

socioekonomiska positionen, men även den sociala positionen som individen upplever sig ha 

(Folkhälsomyndigheten, 2013b). Intressant är att hälsan därmed kan förändras beroende på 

hur man upplever sig själv i relation till andra, hierarkiskt och statusmässig sett. Att 

skolungdomar har en sämre självuppskattad hälsa beroende på SEP och social position är 

kanske inte så konstigt om skolvärlden är väldigt grupperad. Elever sätter ofta in sig själva 

och andra i olika fack, en hierarkisk ordning, och där kan välbefinnandet verkligen påverkas. 

Att inte ha en självklar gemenskap orsakar oro, osäkerhet och stress. Killarna, vilka uppgav 

sig ha en bättre självuppskattad hälsa än vad tjejerna hade, skulle kanske kunna känna sig 

högt rankade i hierarkin redan från tidig barndom då samhället i dagsläget gör skillnad på 

killar och tjejer. En förklaring till att killar har ett högre välbefinnande skulle därmed kunna 

vara ojämlikhet i samhället. Vanliga fördomar gentemot killar är också att de inte pratar om 

känslor eller visar sig sårbara, vilket kan påverka svaren i enkäten. Alla respondenter är 

anonyma, men om en fråga upplevs som känslig och svår att besvara så kan detta alltså 

påverka utfallet. Kanske är det så att killarna i studien inte vill erkänna sig osäkra.  

6.3.4 Psykosomatiska besvär  

I den ojusterade modellen där kovariaterna inte inkluderats så visade sig viljan att påverka i 

skolan samt deltagande vara signifikant associerade med psykosomatiska besvär. Dessa 

samband försvann dock i den justerade modellen där kovaritarena togs hänsyn till, vilket 

innebär att det inte fanns något signifikant samband mellan delaktighet och psykosomatiska 

besvär. Resultatet av den justerade modellen är intressant då exempelvis delaktighet och att 

höra till ett sammanhang är friskfaktorer. De psykosomatiska besvären uppkommer ofta på 

grund utav psykosocial stress och detta bidrar till kroppsliga spänningar och uppleveler av 

smärta. De psykiska besvären, exempelvis nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter, har ökat 

bland skolungdomar sedan 1980-talet. Även de somatiska besvären bestående av bland annat 

ont i magen och huvudvärk har blivit allt vanligare (Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

I den justerade modellen var kovariaterna låg socioekonomisk position och att vara tjej 

signifikant associerade med fler psykosomatiska besvär.  

Vissa studier tyder på att män och pojkar kan behöva extra tillgång på hälsovård och då 

speciellt anpassad efter just män och pojkar. Behovet är störst bland de som befinner sig i en 

ekonomisk och socialt svår position, vilket innebär att de kan uppleva sig som 

marginaliserade i samhället. En lösning för att vården ska kunna anpassas mer till det 

manliga könet skulle kunna vara att engagera fler unga män i hälsoupplysningen och i de 

kliniska tjänsterna. För att främja hälsan bland de unga männen, vilket även har en positiv 

effekt på deras familjer, vänner och övriga närstående, behövs en ömsesidig respekt och 

sammarbeten som bryter ner fördomar. Genom empowerment och olika former av 

utbildningstjänster där män utbildar andra män så kan vården anpassas bättre och därmed 

öka möjligheterna att de som är i behov av vård även söker sig dit. Ett aktivt deltagande och 

engagemang bland deltagare är viktigt och detta i kombination med utbildningstjänster som 

ger männen möjlighet att välja hälsofrämjande beteenden. Positiva effekter av detta är 

förutom en mer anpassad vård även minskad ungdomsbrottslighet, bättre social service samt 
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kunskap om välbefinnande, hur man främjar hälsa och en utvecklad ömsesidig respekt inför 

varandra (Armstrong & Cohall, 2011). Specifika insatser gentemot utsatta samhällsgrupper är 

åtgärder som kan ge positiva effekter både för de utsatta samt för övriga samhället då det ofta 

skapas en synergieffekt. Att förbättra informationen om vård och hälsofrämjande faktorer ger 

människor en stärkt självkänsla och empowerment (Folkhälsomyndigheten, 2013d). I ett 

förebyggande syfte och inom folkhälsopromotion samt folkhälsopolitik är strategier som 

grundar sig i empowerment något som rekommenderas (Wallerstein & Bernstein, 1988). De 

psykosomatiska besvären är vanligare hos skolungdomar med en lägre SEP och då är 

samhällsinsatser riktade mot denna målgrupp av betydelse för att ge landets hela befolkning 

samma tillgång till exempelvis vård eller behandling. Ungdomar som befinner sig i starten av 

sina respektive liv bör inte behöva oror sig över ekonomi och liknande vuxenproblem, det är 

viktigt att alla som upplever sig ha psykosomatiska besvär får rätt hjälp.   

Huvudfyndet (att ingen utav de oberoende variablerna var signifikant associerade med 

psykosomatiska besvär) var överraskande samtidigt som det sekundära fyndet (att tjejerna 

samt de skolungdomar som hade en lägre SEP var signifikant associerat med psykosomatiska 

besvär) inte var lika förvånande. Att känna delaktighet är viktigt för välmående och 

välmående är viktigt för att inte drabbas av psykosomatiska besvär. En sämre SEP innebär en 

inre stress även hos barn, som ofta märker av föräldrarnas oro, och detta i sin tur kan 

resultera i psykiska och psykosomatiska besvär. En ond cirkel.  

6.3.5 Rökning  

Utfallet visade inte på några signifikanta samband mellan rökning och de oberoende 

variablerna; viljan att påverka i skolan, viljan att påverka i kommunen, intresse samt 

deltagande. I den ojusterade modellen associerades delaktighet i närsamhället och en ökad 

sannolikhet för rökning, men detta signifikanta samband försvann när kovariaterna 

inkluderades i den multivariata analysen. Det fanns därmed inget signifikant samband 

mellan delaktighet i närsamhället och en ökad sannolikhet för rökning. När kovariaterna 

inkluderades i den justerade modellen visade sig en låg socioekonomi och oregelbunden 

fysisk aktivitet vara signifikant associerade med en ökad sannolikhet för rökning bland 

skolungdomarna. De sekundära fynden hade ett starkt samband och oddskvoten visade att 

dessa kovariater är stora riskfaktorer för ökad tobaksanvändning. En sämre socioekonomisk 

position innebar en riskökning med 3 gånger, jämförelsevis med de skolungdomar som har 

en högre SEP. De elever som var minst fysiskt aktiva hade också en riskökning på 3 gånger, 

vilket betyder att stillasittande elever generellt sett röker betydligt mer än de jämnåriga 

skolungdomarna som motionerar regelbundet. De sekundära fynden är signifikant starka och 

en hög SEP samt rörelse, motion och fysisk aktivitet innebär därmed skyddsfaktorer mot 

tobak.  

Då tobaksanvändning är ett beteende som oftast grundläggs i unga år så är skolan en viktig 

arena för tobaksprevention. Skolungdomarna är i en känslig ålder då de växer och utvecklas i 

snabb takt, vilket kan innebära en osäkerhet och rädsla för att inte passa in. Rädslan för att 

uppfattas som udda och utsättas för ett utanförskap kan vara orsaker till att eleverna känner 

sig pressade till att följa gängse tobakstrender. Grupptryck kan orsaka en tidig introduktion 
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till tobak och då är skolan samt de vuxna aktörerna på plats viktiga i förebyggande insatser. 

Folkhälsomyndigheten (2014b) beskriver unga som mer känsliga än vuxna då de utsätts för 

nikotin och detta i sin tur skapar snabbt ett beroende. Vidare skriver myndigheten att elevers 

sociala position och status i skolan kan påverka beteenden och vanor, risken att röka ökar om 

vännerna röker. Grupptryck kan skapas utan att det egentligen är meningen, vänner emellan. 

Även föräldrarnas tobaksvanor är påverkansfaktorer och har därmed ett stort ansvar som 

förebilder.  

Då grupptryck och social status i skolan är viktiga faktorer för ungdomars rökning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b) så innebar den aktuella studiens huvudresultat en 

överraskning. Viljan att påverka i skolan och deltagande är exempel på oberoende variabler 

utan signifikanta samband med rökning, men de är även indikatorer på en känsla av 

sammanhang i skolan. Dessa båda variabler visade sig trots detta inte vara signifikant 

associerade med skolungdomarnas rökning. Enligt Wilson, Minkler, Dasho, Wallerstein och 

Martin (2008) så kan deltagande initiativ och åtgärdsprogram bland skolungdomar öka den 

sociala kompetensen samt även leda till en minskad rökning. De sociala aspekterna i skolan 

samt delaktighet och sammanhang är viktiga faktorer för att de unga skall undvika ett 

nikotinberoende.  

Att fysisk aktivitet visade sig vara en skyddsfaktor gentemot tobaksbruk kan bero på att de 

skolungdomar som är aktiva och engagerade i idrott även är mer ”hälsosamma” överlag. 

Motion och rörelse är vanor som oftast ger synergieffekter och skapar ytterligare goda 

levnadsvanor. Fysisk aktivitet kan innebära allt från riktigt hård träning till vardagsmotions 

såsom en cykeltur till affären eller städning, det viktiga är att kroppen ges möjlighet till 

rörelse (Ohlson, 2008). De hälsorelaterade beteendena som skapas i ung ålder kvarstår ofta 

upp i vuxen ålder, detta enligt Folkhälsomyndigheten (2014b).  

Skolungdomarna som upplevde sig ha en sämre socioekonomisk position var mer benägna 

att röka, vilket tidigare studier visat (Folkhälsomyndigheten, 2014b). SEP har betydelse för 

vilken social status människor får och detta i sin tur kan orsaka ett utanförskap eller oönskat 

grupptryck, vilket ökar risken för att börja röka. Hierarkin inom skolan är minst lika viktig 

som riskfaktor mot rökning, som fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot rökning. De båda 

kovariaterna som visade sig ha ett signifikant samband med rökning kan därmed beskrivas 

som viktiga för om en skolungdom introduseras för tobak och cigaretter.    

6.3.6 Alkoholkonsumtion 

I den justerade modellen var skolungdomarnas alkoholkonsumtion signifikant associerad 

med viljan att påverka i skolan samt deltagande. Med andra ord, de elever som hade en vilja 

att påverka inom skolvärlden drack även mer alkohol.  Ett sekundärt fynd i den justerade 

modellen, där kovariaterna inkluderats, var att en sämre socioekonomisk position visade sig 

vara en riskfaktor för skolungdomarnas alkoholkonsumtion och detta samband var statistiskt 

signifikant.  

På senare år har vuxnas alkoholkonsumtion ökat medan den bland yngre minskat och detta 

mönster syns även i andra europeiska länder. Ju tidigare alkoholdebuten sker desto högre 
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blir konsumtionen senare i livet (Folkhälsomyndigheten, 2014b), vilket innebär att det är 

viktigt med alkoholprevention redan i en tidig ålder. Alkohol är även extra skadligt för unga 

individer som fortfarande växer (UMO, n.d.). För att nå målgruppen är skolan en bra arena 

att utgå ifrån och det är viktigt att politiska beslut tas för likvärdiga insatser runtom i landet. 

Om insatserna utgår från skolan så innebär det också att alla elever, oavsett samhällsklass 

eller socioekonomisk position, får ta del av preventionen. Då det är bevisat i tidigare studier 

och då SEP även i denna studie är signifikant associerat med alkoholkonsumtion så är det 

viktigt att arbetet sker utifrån jämlika förutsättningar. Enligt Butterfoss, Goodman och 

Wandersman (1996) så är en positiv arbetsmiljö (i detta fall skolan och dess miljö) av väldigt 

stor betydelse för att minska alkoholkonsumtionen. Likaså är ett delat beslutsfattande och en 

känsla av gemenskap viktiga faktorer.  

Alkoholkonsumtion ökar risken för andra negativa levnadsvanor, exempelvis narkotikabruk 

och våld (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Då alkohol kan vara en ingång till tyngre droger så 

är preventiva insatser kostnadseffektiva. Att viljan att påverka i skolan var en riskfaktor för 

alkoholkonsumtionen var överraskande, men en orsak kan vara att de elever som vill vara 

aktiva och delta i skolan kanske känner en inre stress av höga krav. Självmedicinering genom 

alkohol är vanligt förekommande och en inre oro och stress kan vara den utlösande faktorn. 

Viljan att påverka i skolan kan även skapa ett ”utanförskap” om det anses som töntigt att ta 

för sig och anstränga sig under skoltid. Den sociala statusen kan påverkas negativt utav viljan 

att påverka i skolan och då öka alkoholkonsumtionen på grund av psykisk ohälsa eller 

liknande. För att förklara om/varför viljan att påverka i skolan är en riskfaktor så behöver 

man även veta hur den sociala situationen ser ut på skolan, exempelvis om det är ett tufft 

klimat med många olika grupperingar eller mycket mobbing. Tyvärr studerar inte denna 

studie klimatet på skolorna, men fortsatta studier inom delaktighet och alkoholkonsumtion 

bland skolungdomar behövs inför framtida hälsopromotioner. Arbetsklimatet är enligt Korp 

(2004) viktigt för välbefinnande och hälsosamma levnadsvanor, och då skolan är 

ungdomarnas ”arbetsplats” så är denna arena en plats som kan skapa och utveckla en god 

hälsa.   

6.3.7 Narkotikabruk  

Den ojusterade modellen visade inga signifikanta samband mellan narkotikabruk och de 

olika oberoende variablerna; viljan att påverka i skolan, viljan att påverka i kommunen, 

intresse samt deltagande. Inte heller i den justerade modellen där kovariaterna inkluderats 

fanns något signifikant samband mellan delaktighet och narkotikabruk.  

Deltagande och narkotikabruk har enligt analysen inget samband och detta till trots så 

fokuserar många samhällsbaserade åtgärdsprogram på betydelsen av gemenskap, 

empowerment bland deltagarna, delade beslutsfattanden, tvärsektoriellt samarbete med 

andra organisationer samt en positiv arbetsatmosfär för att minska missbruk av alkohol, 

droger och tobak (Butterfoss, Goodman & Wandersman, 1996). Tidigare studier har alltså 

visat på ett samband och att delaktighet kan vara en friskfaktor, men den aktuella studien 

visade inte på liknande resultat. En förklaring kan vara att frågor angående narkotika kan 

upplevas som känsliga, även då det är enkätfrågor som besvaras anonymt, vilket kan påverka 
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skolungdomarnas svar. Om ärligheten i svaren är av varierande sanningshalt så kan det 

betyda att utfallet blir felaktigt. Ytterligare en förklaring till att narkotikabruket inte hade 

några signifikanta samband med de olika oberoende variablerna kan ha att göra med att 

antalet respondenter inte är så stort och då narkotika är ett känsligt ämne så påverkas 

resultatet ”snabbare” då det är färre svarande.  

I den justerade modellen sågs inget samband mellan kön och narkotikabruk, vilket tyder på 

att det inte spelar någon roll vilket kön skolungdomarna hade. Elevernas socioekonomiska 

position visade inte heller några signifikanta associationer med narkotikabruk, men 

oddskvoten visade på en liten riskökning. Ett sekundärt fynd i den justerade modellen var att 

en oregelbunden fysisk aktivitet ökade sannolikheten för ett bruk av droger med 4 gånger, en 

stor riskökning. En låg grad av fysisk aktivitet och ökad sannolikhet för narkotikabruk var 

därmed det enda signifikanta sambandet i analysen.  

Ett viktigt fynd är alltså att rörelse och aktivitet är friskfaktorer och skyddar mot sämre 

levandsvanor såsom rökning och droger. Orsaker till detta kan vara att fysisk aktivitet får 

människor att må bra, det ökar utsöndringen av endorfiner (lyckohormonet) och ger positiva 

ringar på vattnet då personer som rör sig regelbundet även tar andra hälsosamma livsbeslut. 

Matvanor och sömn är exempel på levnadsvanor som visat sig påverkats positivt utav fysisk 

aktivitet och de människor som lever hälsosamt har mindre risk att falla för narkotika 

(Folkhälsomyndigheten, 2013a). Fysisk aktivitet minskar också känslan av stress och 

förbättrar koncentrationsförmågan (Ohlson, 2008) vilket är positivt då vanliga symtom av 

narkotikaanvändning är vanföreställningar, ångest och självmordstankar (UMO, n.d.). 

Delaktighet har i tidigare studier visat sig ha en betydelse för narkotikabruk bland ungdomar, 

men det är relativt få studier gjorda och detta gäller speciellt i svensk kontext. En fortsatt 

forskning inom ungas narkotikakonsumtion är av stor betydelse för att utveckla strategier för 

ett minskat bruk och mindre personligt lidande för de individer som trots allt drabbas.  

6.4 Empowerment och delaktighet som teoretisk ansats 

Empowerment är en viktig teoretisk beståndsdel inom folkhälsovetenskapen. Under denna 

rubrik kommer studiens implikationer för empowerment som teoretisk ansats att diskuteras. 

Välmående är till viss del individuellt och vilka faktorer som är främjande för en individ kan 

variera, vilket empowerment och delaktighet tar hänsyn till. Beslut om livsföring, hälsa och 

välmående blir till stor del upp till var och en. Varje individ vet själv bäst vad som är positivt 

för just hen, vilket betyder att subjektiva erfarenheter tas tillvara på (Korp, 2004). 

Empowerment stärker individer och samhällens kapacitet att ta den makt de är berättigade 

till (Svanström, 2002), vilket gör begreppet till en viktig teoretisk ansats inom det 

hälsofrämjande arbetet. För ett fungerande hälsofrämjande arbete är det viktigt att koppla 

samman individ och samhälle och på det sättet skapa ett strukturellt arbetsmönster. ”Hälsa 

kan ses som en resurs i vardagslivet, inte livets mål” (WHO, 1986) och empowerment och 

delaktighet blir då viktiga verktyg för att skapa denna resurs hos människor. Området är 

viktigt inom politik, hälso- och sjukvård samt bland forskare och detta för att förstå hur 

begreppet egenmakt, alltså empowerment, kan inverka på vår hälsa (Spencer, 2014). Enligt 
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Davó-Blanes och La Parra (2013) har en studie gjord på skolungdomar visat att 

empowerment kan förbättra skolmiljön och öka elevernas kontroll över sin egen hälsa och 

sina levnadsvanor. Även den aktuella studien har visat vissa signifikanta samband mellan 

delaktighet i närsamhället och hälsoutfall bland de deltagande skolungdomarna.  

En högre grad av vilja att påverka i skolan var associerat med en lägre självuppskattad hälsa 

och en högre alkoholkonsumtion, vilket motsätter de ovan nämnda positiva effekterna av 

delaktighet. Dock innebär inte viljan att påverka att eleverna verkligen känner sig delaktiga 

eller att de får ta plats, vilket kan vara orsaker till resultatet av studien. Det fanns inte heller 

några signifikanta samband mellan delaktighet och psykosomatiska besvär, rökning eller 

narkotikabruk bland skolungdomarna. Då studiens resultat var motsatt än förväntat kan det 

tänkas att skolungdomarna inte har fått de rätta förutsättningarna för delaktighet i 

närsamhället och att det i så fall behöver stärkas för att ungdomarna skall få ett inflytande. 

Då viljan att påverka i skolan är associerat med en lägre självuppskattad hälsa så tyder 

implikationerna på att det finns förbättringsmöjligheter angående hur empowerment och 

delaktighet implementeras i skolan. De justerade modellerna visade att kovariaterna i flera 

fall var signifikant associerade med skolungdomarnas hälsa och levnadsvanor. Tjejerna 

upplevde en låg självuppskattad hälsa samt fler psykosomatiska besvär gentemot killarna, en 

låg SEP utgjorde en högre sannolikhet för låg självuppskattad hälsa, fler psykosomatiska 

besvär, rökning samt en högre alkoholkonsumtion bland skolungdomarna, och detta 

oberoende av kön. Låg grad av fysisk aktivitet visade ett signifikant samband med en högre 

sannolikhet för rökning och narkotikabruk. De huvudsakliga samt sekundära fynden visar på 

att empowerment och delaktighet har olika betydelser beroende på hälsoutfall och 

levnadsvanor, men även om vissa resultat motsäger tidigare studier så finns ett behov av de 

båda hälsofrämjande begreppen. Speciellt med tanke på att hälsa är en individuell företeelse 

och därmed kan variera mellan olika personer. Välmående betyder olika saker för var och en 

och detsamma gäller för delaktighet och empowerment, vilket medför att det kan vara svårt 

att mäta. Dock har tidigare studier visat att begreppen är signifikant associerade med hälsa 

och välbefinnande. Då framförallt kön och SEP var associerat med ökad sannolikhet med 

sämre levnadsvanor så tyder det på att folkhälsoarbetet i samhället bör fokusera på jämlikhet 

och jämställdhet. Studiens resultat visar på klass- och könsskillnader vilket gör att det blir 

viktigt att skapa en känsla av gemenskap bland människor och där alla är, och kan vara, 

delaktiga i samhället. En god hälsa ska inte vara en ekonomisk fråga.  

6.5 Studiens betydelse för folkhälsovetenskapen  

Att skapa förutsättningar för hälsa, stödja en självständig livsföring och att göra det mest 

hälsosamma valet till det enklaste valet är viktigt inför framtida hälsofrämjande insatser 

samt programutformningar. En bra start i livet, trygghet, välbefinnande och hälsosamma 

skol- samt arbetsmiljöer är några av de områden som prioriteras av politiker och 

makthavare. Att genom kostnadseffektiva insatser arbeta för att förbättra befolkningens 

hälsa och välbefinnande blir allt mer viktigt då antalet människor i världen ökar. Det är 

viktigt med evidens och praktisk erfarenhet då nationella och globala program utformas. Ett 

vinnande koncept för dessa strategier har varit att få människor till att känna kontroll över 
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sina egna val, empowerment, och ett inflytande över det egna livet. Kombineras 

empowerment med kompetent ledarskap från beslutsfattare kan utvecklingen förbättras. En 

viktig arena där insatser bör genomföras är skolan, speciellt då det är bland de yngre som det 

enklast går att påverka livsstil genom hälsokunskapsprogram och liknande. Bland ungdomar 

är det utbildning som kan ge förutsättningar till en hälsosam livsstil, empowerment och 

delatighet i närsamhället. En god folkhälsa gynnar hela samhället och är en värdefull resurs 

inom alla sektorer. Betydelsen av hälsa för människor och samhälle är stor då det påverkar 

både den sociala och den ekonomiska tillväxten. Att inte satsa på hälsofrämjande arbete är 

slöseri med potential, utarmar resurser i samhället och är orsak till ohälsa bland människor. 

Att främja hälsa, förebygga ohälsa samt öka det allmänna välbefinnandet kräver alla 

människors aktiva deltagande. Sociala och individuella bestämningsfaktorer för hälsa är 

områden där det bör satsas resurser. För att förbättra hälsan bland befolkningen samt för att 

även arbeta mot ett mer hållbart samhälle kan social delaktighet och sammanhållning, 

främjande av resurser för välbefinnande och även ett jämställdhetsarbete vara tänkbara 

tillvägagångssätt. Att minska ojämlikheterna i hälsa är också en stor del i arbetet för att skapa 

delaktighet och en känsla av tillhörighet i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2013c).  

Studiens resultat visar att tjejerna i högre grad än killarna upplevde sig ha en låg 

självuppskattad hälsa samt fler psykosomatiska besvär. Att könsskillnader kunde ses var inte 

överraskande då även andra studier visat att kvinnor oftare lider av dessa problem 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). För att utjämna könsskillnaderna är det viktigt att integrera 

ett jämställdhetsarbete som gör att kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter i 

samhället, exempelvis kan lika lön för lika arbete ge en förbättrad hälsa. Ekonomi och 

socioekonomisk position är viktiga faktorer för levnadsvanor och hälsa och i dagens samhälle 

har oftast kvinnor en lägre inkomst. En kort utbildning och lägre inkomst utgör riskfaktorer 

för ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014b). En låg SEP visade sig vara statistiskt signifikant 

med en lägre självuppskattad hälsa bland skolungdomarna vilket alltså även stämmer med 

andra studier (Folkhälsomyndigheten, 2014b). En sämre socioekonomisk position var även 

signifikans associerat med ökad rökning bland skolungdomarna. Detta skulle kunna bero på 

att rökning är vanligare bland socialt och ekonomiskt utsatta (Folkhälsomyndigheten, 

2015b).   

Regeringen är orolig över den negativa utvecklingen där allt fler skolungdomar lider av 

psykosomatiska besvär. Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för 

den fysiska och psykiska hälsan under hela livet. Det svenska folkhälsoarbetet prioriterar i 

dagsläget den psykiska hälsan och detta för att minska antalet som drabbas av exempelvis 

nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk. Speciellt utsatta är tjejer 

och framförallt då det gäller stressrelaterade symtom (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En 

studie har exempelvis kommit fram till att informell, social samhörighet och ett 

samhällsengagemang är främjande för det psykiska välbefinnandet (Ding, Berry & O'Brien, 

2015) och därmed är det viktigt att insatser även inkluderar en känsla av sammanhang där 

skolungdomarna känner sig delaktiga. Skall det hälsofrämjande arbetet bli framgångsrikt så 

krävs det även program anpassade efter situationen (van Daele, van Audenhove, Hermans, 

van den Bergh & van den Broucke, 2014). En låg grad av fysisk aktivitet var signifikant 

associerat med en ökad sannolikhet för rökning, alkoholkonsumtion samt narkotikabruk 

bland skolungdomarna. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014a) så är fysisk aktivitet 
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skyddsfaktorer för bland annat hjärt-kärlsjukdom, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa, 

vilket gör motion till en viktig hälsofrämjande aktivitet. Ovan nämnda problem, exempelvis 

då psykisk ohälsa, kan till viss del motverkas av fysisk aktivitet och då skolungdomarna som 

inte motionerar brukar mer berusningsmedel än övriga elever så kan det handla om 

självmedicinering. De elever som inte rör sig kan uppleva sig må bättre av nikotin, alkohol 

eller droger. Studien visar att det finns könsskillnader gällande självuppskattad hälsa och 

psykosomatiska besvär, till tjejernas nackdel. Viktiga upptäcker var också att den 

socioekonomiska positionen och fysisk aktivitet påverkar skolungdomarnas självuppskattade 

hälsa och levnadsvanorna; rökning, alkoholkonsumtion samt narkotikabruk. Då studiens 

resultat visade att de flesta beroende variablerna inte påverkade skolungdomarnas hälsa så är 

en intressant tanke att undersökningen kanske kunde ha resulterat i ett mer betydelsefullt 

utfall om fokus istället legat på kovariaterna SEP, kön samt fysisk aktivitet. Att arbeta 

hälsofrämjande är viktigt och ett jämställdhetsarbete i kombination med hälsopromotion kan 

inom skolvärlden få stor betydelse för elevernas uppväxt, levnadsvanor och framtida 

livsvillkor.  

7 SLUTSATSER  

 Delaktighet i närsamhället var endast relaterat med alkoholkonsumtion och då i 

motsatt riktning än förväntat, det vill säga att viljan att påverka i skolan samt 

deltagande ökade sannolikheten för alkoholkonsumtion bland skolungdomarna. 

 Alkoholkonsumtionen, tillsammans med narkotikabruket, var även signifikant 

relaterat med en låg grad av fysisk aktivitet. Det vill säga att de skolungdomar som 

hade oregelbundna motionsvanor hade en ökad sannolikhet för ett högre bruk av 

alkohol och narkotika.  

 Även om dimensioner av delaktighet i närsamhället var relaterat med självuppskattad 

hälsa, psykosomatiska besvär och rökning så försvann dessa samband när 

kovariaterna justerades för vilket innebär att dessa samband framför allt beror på om 

du är tjej samt vilken socioekonomisk position individen har. 

 Istället verkar ”klassiska” bestämmelsefaktorer som kön, socioekonomisk position 

och fysisk aktivitet ha mer betydelse för de undersökta hälsoutfallen än delaktighet i 

närsamhället.  

7.1 Fortsatt forskning  

Studiens resultat presenteras utifrån en svensk kontext där skolungdomar i den svenska 

skolvärlden utgör studiepopulationen, vilket gör att ytterligare vetenskapliga studier kan vara 

av vikt om andra skolsystem finns. Empowerment och delaktighet i närsamhället har inte 
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studerats bland svenska skolungdomar och även detta är ett forskningsområde som bör 

utvecklas. Kunskapen bör även förbättras angående huruvida delaktighet bland 

skolungdomar påverkar de beroende variablerna; självuppskattad hälsa, psykosomatiska 

besvär, rökning, alkoholkonsumtion samt narkotikabruk. Vetenskapligt stöd har under 

arbetets gång varit relativt svårt att få tillgång till och detta är ett tecken på området har vissa 

kunskapsluckor att fylla. Framtida studier bör utöver tvärsnittstudier fokusera på 

kohortstudier och fall-kontrollstudier, detta då de två sistnämnda visar orsakssamband och 

en eventuell utveckling. För en djupare förståelse för begreppen och dess inverkan på 

skolungdomarnas levnadsvanor och hälsa så kan kvalitativa studier, exempelvis intervjuer, 

vara ett komplement och ge ytterligare kunskap inom forskningsområdet.  

Studiens utfall visade även att tjejerna hade en sämre självuppskattade hälsa samt fler 

psykosomatiska besvär än vad killarna hade. Fler studier inom detta område vore intressant 

att ta del av i framtiden, speciellt då det är viktigt att utforska varför tjejer generellt sett mår 

sämre än killar. Handlar det om underrapportering från killarnas håll, eller är samhället 

ojämlikt och orsakar detta i så fall ökad sjuklighet bland tjejer och kvinnor?  

Kovariaterna låg socioekonomisk position och en låg grad av fysisk aktivitet visade sig också 

vara signifikant associerade med lägre självuppskattad hälsa och sämre levnadsvanor. Detta 

stämmer väl överrens med tidigare studier, men en fortsatt forskning inom de båda ämnena 

är viktig för att skapa en effektiv hälsopromotion. Då studiens kovariater socioekonomisk 

position, kön samt fysisk aktivitet visade på fler signifikanta samband än de beroende 

variablerna så vore det intressant att i framtiden ta del av forskning med fokus på just dessa 

faktorer. Delaktighet i närsamhället är ett relativt nytt forskningsområde och denna studie 

visar att det finns behov av fortsatt forskning för att förstå hur delaktighet i närsamhället kan 

bidra i ett hälsofrämjande arbete.   
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BILAGA 1 ENKÄTFRÅGOR FRÅN LUPP  

A3. Vad stämmer bäst in på dig? 
 

 Tjej 

 Kille 

 Annan könstillhörighet (om du är eller känner dig tillhöra annat kön än tjej eller kille) 

 
A8. I vilken utsträckning är du orolig för dina föräldrars ekonomi? 
 

 Inte alls orolig 

 Inte särskilt orolig 

 Ganska orolig 

 Mycket orolig 

 
A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat 

göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör 
eller köper för att din familj inte har haft råd? 
 

 Ja, flera gånger 

 Ja, en gång 

 Nej 

 

C4. Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om 
följande? 

 
Väldigt 

lite/ingentin

g 
Ganska lite 

Ganska 

mycket 
Väldigt 

mycket 

Vad jag får lära mig     

Hur vi ska arbeta, till exempel 

grupparbete/projektarbete     

Läxorna     

Proven     

Schemat     

Maten     

Skolans "regler"     

Skolmiljön inne     

Skolmiljön ute     
 



 

 

D1. Hur intresserad är du av följande? 

 
Inte alls 

intresserad 
Inte särskilt 

intresserad 
Ganska 

intresserad 
Mycket 

intresserad 

Politik     

Samhällsfrågor i allmänhet     

Vad som händer i andra länder     

 

 

 

D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande? 

 Nej 
Nej, men kan 

tänka mig att 

göra det 
Ja 

Tagit kontakt med någon politiker, 

tjänsteman eller beslutsfattare i 

kommunen 
   

Skrivit ett förslag 

(medborgarförslag) till 

kommunens politiker 
   

Deltagit i demonstration    
Diskuterat samhällsfrågor/politik 

på forum eller bloggar på internet    

Gillat/delat inlägg om 

samhällsfrågor/politik på internet    

 

F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du 

mår eller känner dig? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 

F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex 

månaderna? 

 
Sällan 

eller 

aldrig 

Någon 

eller 

några 

gånger i 

månaden 

En gång i 

veckan 

Flera 

gånger i 

veckan 

I stort 

sett 

varje 

dag 

Huvudvärk      

Ont i magen      

Känt dig stressad      

Känt dig nedstämd (deppig eller 

nere)      



 

 

Svårt att somna      

Sovit dåligt på natten      
 

F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? 
 
Räkna in träning både i och utanför skolan. 
 

 I stort sett varje dag 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Någon eller några gånger i månaden 

 Sällan eller aldrig 

 

F6. Hur ofta brukar du… 

 
Sällan 

eller 

aldrig 

Någon 

eller 

några 

gånger i 

månaden 

En gång i 

veckan 

Flera 

gånger i 

veckan 

I stort 

sett 

varje 

dag 

röka cigaretter?      

snusa?      

dricka folköl?      
dricka starköl, starkcider, 

alkoläsk, vin eller sprit?      

 

F8. Har du någon gång använt narkotika? 

Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat. 
 

 Ja, flera gånger 

 Ja, ett fåtal gånger 

 Ja, en gång 

 Nej 
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