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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnaden och är skolsköterskans största fokus. Ett 
sätt att ge eleverna möjlighet att samtala och undersöka sin hälsa är genom ett hälsosamtal. Tidigare 
studier har visat att den upplevda hälsan försämras under ungdomstiden samt att tjejer upplever 
sämre hälsa än killar. 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga gymnasieungdomars upplevda hälsa utifrån en hälsoenkät 
som använts inför ett hälsosamtal. 
Metod: Som metod användes retrospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Den data som 
analyserats kom från elever i årskurs 1 på gymnasiet i de kommuner i Region Jönköpings Län som 
använder enkäten “Min Hälsa” inför ett hälsosamtal. Data samlades in höstterminen 2014 och 
vårterminen 2015. 
Resultat: Resultatet visade att tjejer rapporterar  en sämre upplevd hälsa generellt. Psykosomatiska 
symtom förekommer hos alla, men oftare hos tjejer. Tjejers största bekymmer är 
koncentrationssvårigheter och killars är sömn och koncentration. Killar känner sig friskare och mindre 
stressade än tjejer. 
Slutsats: Resultatet visar att de flesta ungdomar upplever en bättre hälsa. Dock syns tydliga 
skillnader mellan killar och tjejer. Dessa skillnader skulle kunna förklaras genom att de flesta symtom 
som nämns i hälsoenkäten är inåtvända symtom, vilket tjejer oftare uppger att de besväras av. 
 
Nyckelord: Upplevd hälsa, hälsa, psykosomatiska symtom,  enkätstudie 



 

Summary 
 
Title: Students perceived health - a survey study 
Introduction: Health is one of the most important aspects of nursing science and the school nurse's 
main focus. One way to offer the students an opportunity to explore their health is through health-
dialogues. Previous studies have shown that perceived health in adolescents deteriorate when they get 
older and that girls perceived health is poorer than boys are. 
Aim: The aim of this study was to describe high school-students perceived health based on a survey 
used in a health-dialogue. 
Method: The method used was a retrospective cross-sectional study with a quantitative approach. 
The students in the study was in the first grade of high school. The analysed data came from the 
municipalities in Region Jönköpings Län that use the survey called “My Health”. The survey was 
answered as a preparation for a health-dialogue with the school nurse. The data was collected in fall of 
2014 and spring of 2015.  
Results: The results show that girls experience health more poorly than boys in general. Boys and 
girls both experience psychosomatic symptoms, but the girls experience more.  The girls biggest 
problem area was difficulty concentrating, boys biggest problem was sleep and difficulty 
concentrating. Boys feel less sickness and less stressed than girls. 
Conclusion: The results show that most of the students report a good perceived health. Though clear 
differences is shown between girls and boys. These differences can possibly be explained by the fact 
that the questions in the survey mainly contains introverted symptoms, which girls report more 
frequently. 
 
Keywords: Health, perceived health, psychosomatic symptoms, survey study 
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Bakgrund 

Hälsa 
  Begreppet omvårdnad är uppbyggt av de fyra konsensusbegreppen människa, omgivning/miljö, 
vårdande och hälsa (Bergbom, 2012). Med begreppet människa menas en person som deltar i 
omvårdnaden, men en människa kan under en begränsad tid och under speciella omständigheter ta 
emot omvårdnad istället för att delta i den. Med omgivning/miljö menas den fysiska, psykosociala och 
kulturella miljön som en människa deltar i. Vårdande innefattar allt som en vårdande person utför, 
både tillsammans med och istället för människan (a.a.). Hälsa är ett av kärnbegreppen inom 
omvårdnaden och är ett begrepp som kan förklaras på många olika sätt (Wernå-Furu, 2012). WHO 
(2014) menar att hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, en förutsättning på individ- och 
folkhälsonivå för social och ekonomisk utveckling. Hälsa är en total känsla av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp (a.a.).  
  Antonovskys hälsoteori har använts mycket i vårdvetenskaplig forskning (Wernå-Furu,2012). 
Antonovsky (2004) beskriver hur en individs Känsla av Sammanhang (KASAM) kan delas in i tre 
delar, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken 
utsträckning individen kan göra omvärldsintryck ordnade, sammanhängande, strukturerade och 
förklarliga. Hanterbarhet innefattar de egna resurser individen upplever sig ha för att hantera en 
utmaning, ett krav eller en prövning. Meningsfullhet syftar på själva livets meningsfullhet, dess 
känslomässiga innebörd som gör att utmaningarna är värda att investera energi i. Dessa tre delar utgör 
grundförutsättningen för hälsa och innebär att en individ med stark KASAM därmed kan hantera 
stressfulla situationer på ett konstruktivt sätt  (Antonovsky, 2004; Wernå-Furu, 2012).     
  Eriksson (1996) är en av få omvårdnadsteoretiker som valt att beskriva vad hälsa är till skillnad från 
andra teoretiker som beskriver hur hälsa uppstår. Eriksson (1996) beskriver att begreppet har gått från 
att betraktas som endast frånvaro av sjukdom till att numera ses som en resurs och en 
utvecklingsprocess. Att ha hälsa är att uppleva sig hel som människa. Erikson beskriver hälsa utifrån 
sex områden: rörelse, integration, relativ hälsa, sundhet, tro/hopp/kärlek samt dygd. Rörelse är en 
dynamisk process. Integration innebär något helt, en samling att utgå ifrån och att samla ihop. Med 
relativ hälsa menas att hälsan är unik på alla plan, den är ej konstant. Sundhet innebär friskhet samt 
en känsla av välbefinnande. Hälsa är tro, hopp och kärlek där tro är hälsans grundsubstans, hopp ger 
hälsa riktning och kärlek är hälsans form. Dygd innefattar en moral och konsekvent handlingsgrund, 
begreppet kan sammanfattas i en objektiv och en subjektiv dimension(a.a.). 
  Om begreppet hälsa kan sammanfattas i  en objektiv och en subjektiv dimension representerar 
upplevd hälsa den subjektiva dimensionen av hälsa. Individens egen upplevelse av sin situation, att 
vara i balans är i fokus (Wernå-Furu, 2012).    

Utveckling under ungdomsåren 
  Erik Homburger Eriksons (2011)  utvecklingspsykologiska modell  beskriver människolivet i åtta 
faser. Varje fas kännetecknas av olika karakteristiska kriser som måste lösas vilket leder till utveckling 
av personligheten. Den femte fasen beskriver tonårstiden och dess utvecklingsområden där den 
psykosociala krisen är identitetsutvecklingen. Identiteten enligt Eriksson består av tre olika subjektiva 
aspekter: den biologiska, sociala och den psykologiska. Den biologiska identiteten beskriver Eriksson 
som den vi förknippar med vårt utseende, vårt kön och vår kroppsuppfattning. Den psykologiska delen 
av vår identitet omfattar våra känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer, Den sociala 
identiteten berörs av t.ex. den kultur och det sociala sammanhang som vi får leva ut vår personlighet i. 
Under hela vår uppväxt erhåller vi delar till denna utvecklingsprocess men det är under tonårstiden 
som vi tar ställning till det vi erhållit (Erikson, 1993; Erikson, 2011).    
  Piaget (2013) menar att under tonårstiden mångdubblas individens kapacitet inom tanke- och 
känslolivet. Det uppstår en större jämvikt. När kapaciteten mångdubblas medför det vissa problem och 
komplikationer. Tänkandet blir mer formellt och det är inte längre nödvändigtvis verklighetsförankrat 
vilket det varit under tidigare stadier. De formulerar nya abstrakta teorier antingen genom skrift, tal 
eller enbart som tankar. I ungdomsåren behöver individen inte längre egna observationer för att dra 
slutsatser utan kan göra det enbart genom att höra och tänka på ett problem (a.a.).  
  Under ungdomsåren färdigställs individens personlighet och denne kan då inträda i vuxenlivet 
(Piaget, 2013). Under utvecklingen av personligheten skapas en serie regelverk som individen kommer 
leva efter i vuxenlivet, dessa kan endast utvecklas genom att individen vänder sig inåt och då upplevs 
de som väldigt egocentriska. Den sociala identiteten skapas i ungdomsåren genom att initialt vända sig 
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inåt och studera och fundera över det sociala livet och dess samspel(a.a.).Ungdomsåren är en period i 
livet som utifrån ovan beskrivna utvecklingsprocesser är utmanande för ungdomar idag, då perioden 
är mycket innehållsrik psykologiskt, socialt och biologiskt och hur denna utveckling sker är  avgörande 
för fortsatt hälsa som vuxen. 

Skolsköterskans ansvar och roll 
  Skolsköterskans arbete ska grunda sig i de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan 
i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
  Personcentrerad vård bygger på att eleven ska bli bemött som en individ och att dess egna behov ska 
tillgodoses. Den ska även leda till att elevens integritet och värdighet är intakt, detta ska ske oavsett 
vilken kultur eller bakgrund den har (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Elevens egna berättelser 
och tankar är grunden i personcentrerad vård och leder till individuellt framtagna vårdplaner (Ekman 
& Norberg, 2013). Det är skolsköterskan som ansvarar för att relationen till eleven fungerar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).  
  Skolsköterskan har ansvar för att samarbetet med andra professioner fungerar som det ska samt att 
elevens omvårdnadsbehov tillgodoses inom teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att 
samarbetet ska fungera krävs att skolsköterskan har kunskap om de andra professionerna (Carlström, 
Kvarnström & Sandberg, 2013). 
  Att arbetet bedrivs på ett evidensbaserat sätt är skolsköterskans ansvar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Detta görs genom att kombinera granskad forskning med beprövad 
erfarenhet och sedan anpassa till de olika individerna (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ett sätt 
att säkerställa att skolsköterskor arbetar evidensbaserat är genom att använda olika beslutsstöd 
(Johansson & Wallin, 2013). Det finns 2 olika typer av beslutsstöd: passiva eller aktiva. Passiva 
beslutsstöd är där förslag på passande åtgärder visas för skolsköterskan, till exempel kliniska riktlinjer 
och standardvårdplaner. Aktiva beslutsstöd är ofta datoriserat och kräver samverkan mellan 
skolsköterskan och ett system, till exempel påminnelser samt förslag på frågor och åtgärder vilka 
presenteras när skolsköterskan för in specifika data i systemet(a.a.). 
  Skolsköterskan har också ansvar för att utveckla och förbättra elevhälsan (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Detta kan göras genom att skolsköterskan använder de kunskaper 
denne har om skolhälsovårdens system och processer (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). 
Förbättringar kan också göras genom kvalitetsregister och öppna jämförelser (Hommel et al. 2013). 
  Förbättringar görs för att kunna skapa en bättre och säkrare vård både för eleven och personalen med 
färre misstag och vårdrelaterade skador som mål (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En säker vård 
skapas genom att kombinera de övriga kärnkompetenserna där framförallt evidensbaserad  kunskap 
framhålls (Öhrn, 2013). 
  Skolsköterskan ska även arbeta för att kommunikationen och informationen fungerar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Detta kan åstadkommas genom att använda informations- och 
kommunikationsteknik (Sävenstedt & Florin, 2013). 
  Socialstyrelsen (2004) anser att barns och ungdomars hälsa är ett prioriterat område, där förbättring 
och utveckling bör främjas. En central plattform för att arbeta med detta är skolan. Skollagen (SFS 
2010:800) ger barn i grundskola och gymnasieskola rätt till återkommande hälsobesök med 
hälsokontroller där karaktären på besöken ska vara förebyggande och hälsofrämjande.  
  Utifrån skolsköterskans kompetensbeskrivning ska denne arbeta för att främja hälsa och hälsosamma 
vanor hos elever, samt uppmärksamma hälsoriskbeteenden i elevernas psykiska, fysiska och sociala 
miljö (Riksföreningen för skolsköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett bra sätt att göra 
detta på är genom de hälsobesök som skolsköterskan har i uppgift att utföra (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2016). I hälsobesöken ingår en hälsoundersökning och ett hälsosamtal. Hälsosamtalet 
innehåller både information av skolsköterskan samt samtal med eleven om vad denne tycker är viktigt 
(a.a.). Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) menar att en utmaning under hälsosamtalen är 
att få eleven att styra samtalet. Det är ofta skolsköterskan som pratar mest och ställer de flesta 
frågorna (a.a.). Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) kan det hjälpa att använda en hälsoenkät. 
Hälsoenkäten delas ut innan hälsobesöket för eleven att svara på. En hälsoenkät kan göra att eleven 
även svarar på frågor som de tycker är jobbiga, då de vet att alla måste svara på samma frågor. Dessa 
samlas sedan in innan besöket, vilket gör att skolsköterskan kan se vad eleverna tycker och hur de 
mår. När eleverna svarar på hälsoenkäten får de även möjlighet att reflektera över och ta ställning till 
vilka faktorer de anser påverkar deras hälsa. Hälsosamtalet bör innehålla både fysiska, psykiska och 
sociala faktorer som kan påverka hälsan (a.a.). Enligt Garmy, Berg och Clausson (2014) är det viktigt 
att skolsköterskan främjar psykisk hälsa och arbetar för att alla barn i skolan mår så bra som möjligt. 
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Upplevd hälsa bland skolungdomar idag 
  Globalt och nationellt vid kartläggning av upplevd hälsa används ofta frågor som beskriver 
psykosomatiska symtom (Giota & Gustavsson, 2016). Den internationella studien, “The Health 
Behaviour in School-aged Children” (HBSC) används i över 40 länder för att mäta ungdomars hälsa. 
 Den använder åtta frågor för att mäta två aspekter av upplevd hälsa (Currie et al. 2009). Den ena 
aspekten är den somatiska: huvudvärk, ryggvärk, magont och trötthet. Denna grupp beskriver 
psykosomatiska symtom. Den andra aspekten, den psykologiska som tar upp nedstämdhet, dåligt 
humör/irritabilitet, nervositet och sömnsvårigheter. Denna beskriver emotionell hälsa/ohälsa. Dessa 
två grupper är överlappande och beskriver tillsammans upplevd hälsa (a.a.). PsychoSomatic Problems-
skalan(PSP-skalan) är en nationell skala utformad med fokus på psykosomatiska symtom med enbart 
kvalitativa svarsalternativ, utformad delvis utifrån kritiken mot HBSC-skalan som har både 
kvantitativa och kvalitativa svarsalternativ, vilket anses försvåra de statistiska analyserna. PSP-skalan 
tar upp åtta punkter: huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, magproblem, ”känna 
sig spänd”, nedsatt aptit, nedstämdhet och yrsel (Hagquist, 2008).  
  Upplevelsen av god hälsa minskar bland ungdomar och framförallt flickor i Sverige idag (Brun 
Sundblad, Saartok & Engström, 2007; Giota & Gustafsson, 2016; Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 
Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). 
  En studie gjord i Stockholm på elever som går i årskurs 3, 6 och 9 visar på att upplevelsen av hälsa 
försämras med ålder samt att flickors hälsa försämras mer än pojkars (Brun Sundblad et al., 2007). 
Psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, magsmärtor, sömnsvårigheter, nedsatt aptit, 
nedstämdhet eller yrsel rapporteras i allt större utsträckning (Brun Sundblad et al., 2007; Wiklund et 
al., 2012). En longitudinell studie gjord mellan 1980 och 2005 visar att tonåringars hälsa försämrats, 
studien drar slutsatsen att socioekonomiska faktorer och  bristande socialt stöd är främsta orsakerna 
till detta (Johansson, Midlöv, Sundquist, Sundquist & Calling 2015). Globala studier visar även på 
samma ökning, generellt bland ungdomar men framförallt bland flickor (Patel, Flisher, Hetrick & 
McGorry, 2007; Verhulst, Achenbach & Van Der Ende, 2003). Ytterligare en longitudinell studie gjord 
på elever i årskurs 6 och 9 drar slutsatsen att flickors ökade ohälsa beror på att de upplever högre krav 
på sig själva och är mer stressade än pojkar (Giota & Gustavsson, 2016).  
  Folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns hälsovanor är en undersökning som gjorts i över 30 års 
tid  där elever i åldern 11-13 år och 15 år har lämnat uppgifter som senast sammanställts år 2013-2014. 
Den beskriver att samtidigt som ungdomars hälsovanor och levnadsvanor förbättrats generellt så 
försämras flickors hälsa med stigande ålder (Socialstyrelsen 2004). 
  Studierna ovan är baserade på enkäter som barn svarat på anonymt. Det saknas dock studier, till det 
bästa av författarnas vetskap, som gjorts då elever inte är anonyma. En enkät där barn inte är 
anonyma är den de gör innan de hälsosamtal de erbjuds i skolan. Dessa svar diskuteras med 
skolsköterskan och de får reflektera över de svar de angett. 

Syfte 

  Syftet var att kartlägga gymnasieungdomars upplevda hälsa utifrån en hälsoenkät som använts inför 
ett hälsosamtal. 

Material och metod 

Design 
  För att svara på syftet har en kvantitativ design valts. Studien som genomförts är en tvärsnittsstudie. 
Det innebär att den speglar förhållandena hos en population vid en viss tidpunkt men säger inget om 
hur det ser ut före eller efter undersökningstillfället (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2011).  

Urval 
  Eleverna som valts ut för studien går i årskurs 1 på gymnasiet. Den data som analyserats kom från 
samtliga elever i de kommuner i Region Jönköpings Län som använder enkäten “Min Hälsa”. Totalt är 
det åtta kommuner som använder enkäten. Data samlades in under höstterminen 2014 och 
vårterminen 2015. 

Enkät 
  Enligt Golsäter och Enskär (2013) samt Golsäter (2012) finns det flera olika modeller av 
hälsoformulär. Ett av dem är Min Hälsa. Min Hälsa  har utvecklats av Jönköpings läns landsting 
utifrån den enkät som används vid hälsosamtal med vuxna samt Socialstyrelsens riktlinjer (Golsäter, 
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2012). Min Hälsa har utarbetats i fyra versioner utifrån elevens ålder. Den är tillgänglig för 
förskoleklass, åk 4, åk 7-8 samt för gymnasiet. Formuläret skiljer sig åt i de olika åldrarna. Utifrån 
Socialstyrelsens rekommendationer tar formuläret för gymnasieelever upp skolsituationen, familj och 
vänner, fysisk aktivitet och inaktivitet, måltidsordning, matvanor, sömn, tobak, alkohol, narkotika och 
dopning samt upplevd hälsa. Utifrån PSP-skalan och HSCB-studien har frågorna för denna studie valts 
ut ur enkäten “Min Hälsa” under rubriken “Upplevd hälsa”. Frågorna som valdes handlade om ifall 
eleven har problem med psykosomatiska symtom, hur friska de känner sig, vilken grad av stress de 
känner och hur de skattar sin hälsa (se tabell 1). De första åtta frågorna samt svarsalternativ är hämtat 
från PSP-skalan (Hagquist, 2008). 

Tabell 1. Översikt över frågorna som analyserats. 
 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Har du under de senaste 6 månaderna 
känt att du haft svårt att koncentrera 
dig? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
känt att du haft svårt att sova? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
besvärats av huvudvärk? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
besvärats av magont? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
känt dig spänd? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
haft dålig aptit? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
känt dig ledsen? 

     

Har du under de senaste 6 månaderna 
känt dig yr i huvudet? 

     

Om du tänker på de senaste 6 månaderna 
har jag känt mig... 

...helt 
frisk 

...ganska frisk ...inte 
särskilt 
frisk 

...inte 
alls frisk 

Om du tänker på de senaste 6 
månaderna… Vilken grad av stress (jäkt, 
högt tempo, psykisk press eller liknande) 
har du upplevt? 

Inte 
alls 

Lite grann Ganska 
mycket 

Mycket 

Om du tänker på hur du har det…  
Det här är bilden av en stege.  
Toppen på stegen (10) motsvarar det bästa liv du kan 
tänka dig och botten (0) det sämsta liv du kan tänka dig. 
Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du 
att du står just nu? 

Kryssa i rutan på 
stegen vid det 
nummer som bäst 
passar i på dig. 

  

 

Datainsamling 
  Datainsamlingen var retrospektiv (Billhult & Gunnarsson, 2012d). För att bäst svara på syftet 
användes en enkät som datainsamlingsmetod. Eleverna har innan ett hälsosamtal med respektive 
skolsköterska fyllt i enkäten “Min Hälsa”. En enkätstudie är ett bra sätt att beskriva ett fenomen i en 
population (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
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Dataanalys 
  Beskrivande statistik användes för att analysera data. Beskrivande statistik är enligt Billhult och 
Gunnarsson (2012b) den data som beskriver hur fördelningen av kön, ålder och så vidare är fördelad. 
Data är på ordinalskalenivå. Detta innebär att det går att rangordna och klassificera, men det går inte 
att uttrycka sig om avstånden mellan stegen (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Om p-värdet är mindre 
än 0,05 innebär det att det finns en skillnad mellan grupperna, med ett visst mått av osäkerhet som 
utgörs av slumpen. Måttet på den osäkerhet som finns i svaret beskrivs som p-värde. P-värde har 
enheten procent (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 
  Då data är på ordinalskalenivå benämns variablerna som kvalitativa. Dessa jämförs med varandra i 
korstabeller i en så kallad bivariat analys  för att se skillnaderna dem emellan. Detta bearbetades och 
togs fram i procent med hjälp av IBM’s statistikprogram SPSS.  
  För att göra analysen mer överskådlig dikotomiserades svarsalternativen.  I frågorna som handlade 
om psykosomatiska symtom delades svarsalternativen in så att aldrig och sällan benämns som mindre 
symtom samt ibland, ofta och alltid benämns som mer symtom. Hur friska de känner sig delades in så 
att helt frisk och ganska frisk benämns friskare samt inte särskilt frisk och inte alls frisk benämns 
sjukare. Den som tog upp hur stressade de känner sig delades in så att inte alls och lite grann benämns 
mindre stressade samt ganska mycket och mycket benämns som mer stressade. I frågan som handlar 
om hur de skattar sin hälsa delades stegen in så att svaren 0-6 innebär att de upplever en sämre hälsa 
medan 7-10 innebär att de upplever en bättre hälsa (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2011; Eriksson, 
Hochwälder & Sellström, 2011; Zambon et al., 2010).  
  Första steget var att kartlägga hur data ser ut i förhållande till kön. Sedan studerades tabellerna för 
att se eventuella skillnader och likheter mellan de olika frågorna samt mellan könen. Jämförelsen 
gjordes sedan med hjälpa av signifikanstestet Chi2 i SPSS. Chi2 test används för att undersöka om det 
är en skillnad mellan olika grupper som kan förklaras på annat sätt än via slumpen (Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen 2011;  Sullivan-Bolyai & Bova, 2010). Det finns flera olika varianter av Chi2, eftersom 
den data som genomgår signifikanstest är dikotomiserad och på ordinalskala används Likelihood 
Ratio. 

Etiska överväganden 
  Enligt Northern Nurses Federation (2003) byggs omvårdnadsforskningen upp av de fyra etiska 
principerna; autonomi, att göra gott, att inte skada och rättvisa. Enligt Vetenskapsrådet (2009) kan 
detta säkerställas om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet efterföljs.  
  De fyra etiska principerna innefattar att forskningen ska leda till förbättringar i vården, samtidigt 
som den inte skadar de som deltar i studien samt att alla behandlas lika oavsett deras förutsättningar, 
detta är speciellt viktigt när det är barn som är involverade i en studie (Northern Nurses Federation, 
2003).  
  De fyra etiska principerna innebär även att all omvårdnadsforskning strävar efter att de individer som 
ingår i forskningen inte tar skada, varken fysiskt, psykiskt eller socialt, genom att allt är frivilligt och 
ser till att det inte går att identifiera någon individ i forskningen (Northern Nurses Federation, 2003). 
Med den datainsamling som använts krävs det inte något informerat samtycke från samtliga deltagare 
då dessa  inte är aktiva deltagare i forskningen som bedrivs samt att data inhämtas från ett register 
med redan befintlig data (Vetenskapsrådet, 2009). Deltagarnas konfidentialitet säkras genom att 
forskarna inte kan se deltagarnas identitet. Det enda som går att utläsa är kön och vilken årskurs de 
går, inte namn, kommun eller liknande. Den data som samlats in har enbart använts för forskning och 
kommer förvaras på ett säkert sätt. Genom detta efterföljs informationskravet, som innefattar 
deltagarnas rätt till information; samtyckeskravet, som består av deltagarnas rätt till att själva 
bestämma över sin delaktighet samt konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarnas identitet inte 
är identifierbar och att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2009). 
Nyttjandekravet innebär att den data som är insamlad endast får användas för forskning och inte 
lämnas ut eller användas som underlag för beslut eller åtgärder utan att inhämta särskilt tillstånd för 
detta (Vetenskapsrådet, 2009). Detta efterföljs då Region Jönköpings Län som äger registret själva har 
önskat att det ska forskas på detta register och har därigenom gett sitt samtycke till att data inhämtas. 
  En etisk egengranskning är genomförd enligt anvisning av Jönköping University. 

Resultat 

  Deltagarna i studien var sammanlagt 1680 elever i årskurs 1 på gymnasiet. 906 personer (54,0 
procent) var killar och 773 personer (46,0 procent) var  tjejer. De allra flesta upplevde en bättre hälsa. 
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  Av killarna var det 84,1% som upplevde en bättre hälsa. Av tjejerna var det 72,8% som upplevde en 
bättre hälsa(tabell 2). Detta visar på en statistiskt signifikant skillnad (p< 0.000) där tjejerna skattar 
sin hälsa sämre än killarna (tabell 2).  
  Tabell 3 visar i detalj hur tjejer och killar skattar sin hälsa. Det kan utläsas att även inom de 
odikotomiserade variablerna syns en tydlig skillnad mellan killar och tjejer. 
Tabell 2. Elevers upplevda hälsa i procent, dikotomiserad  
 

Killar Tjejer 

Bättre hälsa 84,1 72,8 

Sämre hälsa 15,9 27,2 

 
Tabell 3. Elevers upplevda hälsa i procent 

n=1670 Om du tänker på hur du har det (0 är sämsta tänkbara liv och 10 är bästa tänkbara liv) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Killar 0,0 0,1 0,2 1,1 2,1 4,5 7,8 16,6 33,6 22,3 11,4 

Tjejer 0,1 0,5 0,8 2,7 3,5 8,5 10,9 26,4 27,0 13,5 5,3 

 
  Generellt sett förekommer psykosomatiska symtom hos alla, men tjejer upplever psykosomatiska 
symtom oftare (p<0.000 på samtliga frågor i tabell 4). Tabell 4 visar att killarna upplever störst 
problem med sömn och koncentration samt minst problem med yrsel. Tjejers största bekymmer är 
koncentration och minsta är yrsel och aptit. Av tjejerna uppger 50% eller mer att de har svårt med 
koncentration, sömn, huvudvärk och att känna sig ledsen. 
  Tabell 5 visar att av de som har besvär av de respektive psykosomatiska symtomen oftast har det 
ibland, medan få har svarat att de alltid har besvär. 
Tabell 4. Elevers psykosomatiska symtom i procent, dikotomiserad  

 Killar Tjejer 

 

Mindre symtom Mer symtom Mindre symtom Mer symtom 

Koncentration  53,6 46,4 31,8 68,2 

Sömn  55,6 44,4 45,2 54,8 

Huvudvärk  72,1 27,9 43,3 56,7 

Magont  82,5 17,5 56,2 43,8 

Spänd 74,2 25,8 51,0 49,0 

Dålig aptit  82,3 17,7 69,3 30,7 

Ledsen  76,4 23,6 46,3 53,7 

Yr i huvudet  84,8 15,2 68,6 31,4 

 

 
Tabell 5. Elevers psykosomatiska symtom i procent 

 Killar Tjejer 
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Aldri
g 

Sälla
n 

Iblan
d 

Oft
a 

Allti
d 

Aldri
g 

Sälla
n 

Iblan
d 

Oft
a 

Allti
d 

Koncentration(n=1664
) 

14,2 39,3 32,8 11,7 2,0 5,4 26,4 46,3 19,2 2,6 

Sömn (n=1667) 19,8 35,7 29,1 11,8 3,4 13,7 31,5 35,0 16,7 3,1 

Huvudvärk (n=1661) 26,8 45,3 20,6 6,7 0,7 12,1 31,2 30,9 21,7 4,0 

Magont (n=1654) 44,4 38,1 12,6 4,5 0,4 19,3 36,9 27,8 14,0 2,0 

Spänd (n=1653) 33,4 40,8 19,3 4,8 1,7 19,9 31,0 30,1 16,0 2,9 

Dålig aptit (n=1657) 50,7 31,6 12,5 4,6 0,7 34,3 35,0 21,3 8,1 1,3 

Ledsen (n=1662) 35,4 41,0 16,8 5,8 1,0 12,6 33,7 37,0 13,5 3,1 

Yr i huvudet (n=1658) 49,5 35,3 11,2 3,2 0,8 32,4 35,7 22,1 8,0 1,3 

 
  Tabell 6 visar att killar känner sig friskare (p=0.001 på de dikotomiserade variablerna).  Bland de 
odikotomiserade variablerna syns att det är ett fåtal som inte alls känner sig friska. 
  Tabell 7 visar att killar känner sig mindre stressade (p<0.000 på de dikotomiserade variablerna). 
Detta blir extra tydligt bland de odikotomiserade variablerna där det är ett fåtal av killarna som känner 
sig mycket stressade medan en betydligt större andel tjejer känner samma sak. 
Tabell 6. Elevers upplevelse av hur friska de är i procent  

n=1677 Killar Tjejer 

 Friskare Sjukare Friskare Sjukare 

Dikotomiserad 93,9 6,1 89,2 10,8 

 Helt Ganska Inte särskilt Inte alls Helt Ganska Inte särskilt Inte alls 

Odikotomiserad 36,5 57,5 5,5 0,6 23,2 66,1 9,6 1,2 

 
Tabell 7. Elevers upplevelse av hur stressade de är i procent 

n=1677 Killar Tjejer 

 Mindre 
stressade 

Mer stressade Mindre 
stressade 

Mer stressade 

Dikotomiserad 85,7 14,3 61,7 38,3 

 

Inte 
alls 

Lite 
grann 

Ganska 
mycket 

Mycket Inte 
alls 

Lite 
grann 

Ganska 
mycket 

Mycket 

Odikotomiserad 31,2 54,6 12,8 1,4 10,6 51,0 28,6 9,7 
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  Tabell 8 visar att de känner sig friska trots att de upplever en sämre hälsa. Det finns inga signifikanta 
skillnader mellan killar och tjejer i hur friska de känner sig varken inom gruppen som upplever bättre 
hälsa (p = 0.371) eller de som upplever sämre hälsa (p = 0.083).  
  Tabell 8 visar även att killar upplever mindre stress generellt. Av de som upplever bättre hälsa ses en 
signifikant skillnad i hur stressade killar och tjejer känner sig (p<0.000). Av de som upplever sämre 
hälsa finns en signifikant skillnad mellan killar och tjejer i hur stressade de känner sig (p<0.000). 
Killar som upplever sämre hälsa upplever samtidigt mindre stress, medan tjejer som upplever sämre 
hälsa upplever mer stress. 
Tabell 8. Kombinerad tabell över hur de upplever sin hälsa samt hur friska och stressade de 
känner sig i procent 

n= 
1670 

Killar Tjejer 

 Bättre hälsa Sämre hälsa Bättre hälsa Sämre hälsa 

 

Friskare Sjukare Friskare Sjukare Friskare Sjukare Friskare Sjukare 

Frisk 80,8 3,2 13,1 2,9 69,2 3,5 20,2 7,0 

 

Mindre 
stressade 

Mer 
stressade 

Mindre 
stressade 

Mer 
stressade 

Mindre 
stressade 

Mer 
stressade 

Mindre 
stressade 

Mer 
stressade 

Stress 75,5 8,5 10,2 5,8 50,7 22,0 11,2 16,0 

 

Diskussion 

  De flesta elever uppger att de har en god upplevd hälsa. Tjejer rapporterar  dock en sämre upplevd 
hälsa än killarna samt mer stress. Killar och tjejer som upplever sämre hälsa känner sig dock friska. 
Bland killar och tjejer som rapporterar bättre upplevd hälsa har båda grupper mindre stress. Killar 
som upplever sämre hälsa känner sig fortfarande inte stressade, däremot  upplever tjejer som upplever 
sämre hälsa stress. 
  Generellt sett förekommer psykosomatiska symtom hos alla, men som även tidigare studier styrker 
 förekommer det i högre grad hos tjejer. Tjejers största bekymmer är koncentrationssvårigheter men 
de uppvisar överlag mer psykosomatiska symtom än killarna. Av tjejerna uppger 50% eller mer att de 
har svårt med koncentration, sömn, huvudvärk och att de känner sig ledsna. De symtom som killar 
oftast besväras av är sömn och koncentration. 

Metoddiskussion  
  Syftet med studien var att kartlägga gymnasieungdomars upplevda hälsa utifrån en hälsoenkät som 
använts inför ett hälsosamtal. Författarna erbjöds att ta del av  enkätstudien Min Hälsa konstruerad 
och tillämpad i åtta kommuner i region Jönköpings län, vars syfte är att genom en enkät i ett 
hälsosamtal kartlägga skolungdomars hälsa. Författarna ser studien som ett relevant underlag för den 
kartläggning vi utgår ifrån i syftet. Generaliserbarheten är hög för ungdomar i Region Jönköpings Län, 
men även för svenska ungdomar generellt då data samlats in på olika skolor, det höga antalet 
deltagande elever (1680 elever) samt ett bortfall på som mest 27 st. (1,6%) på frågan hur spända de 
känner sig. I början av studien valdes frågor ur enkäten ut som besvarade hur  individen upplevde sin 
egen hälsa samt objektiva mätbara symtom på upplevd ohälsa. Utifrån den teoretiska utgångspunkten 
med begreppet hälsa i centrum; i detta arbete främst beskrivet av Antonovsky (2004) och Eriksson 
(1996) valdes de frågor som i samklang med dessa teoretiker pekar mer på individens subjektiva 
helhetsupplevelse av hälsa, snarare än frågor som definierar individens objektiva hälsa. För att få en 
bredare  kartläggning av den upplevda hälsan och för att få fler jämförelsepunkter mellan pojkar och 
flickor jämfördes upplevelsen av hälsa med psykosomatiska symtom och hur det skiljer sig mellan 
könen. Som analysmetod valdes korstabeller efter att svaren dikotomiserats. Dikotomisering ger en 
mer överskådlig bild av resultatet då det är en förenkling, risken med detta är dock att nyanserad fakta 
av vikt går förlorad därför presenteras både odikotomiserade och dikotomiserade tabeller i 
föreliggande studie (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2011). Chi2 (Likelihood-Ratio) användes som 
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signifikanstest för korstabellerna.  Trovärdigheten med chi2 ökar ju fler observationer som urvalet 
innehåller med kravet på minst 75 st. Därför lämpar sig detta test väl vid denna studie då antalet 
observationer är 1680 st. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2011). En begränsning med studien är att 
det i SPSS inte går att utläsa eventuell invandrarbakgrund eller socioekonomisk status som i tidigare 
studier (Giota & Gustafsson, 2016; Gustavsson & Modin, 2012) visats påverka upplevd hälsa.  
  En retrospektiv tvärsnittsstudie genomfördes utifrån enkäten Min Hälsa som underlag. Fördelar med 
denna typ av studie är att en stor mängd information kan samlas in under en kort tid och på ett 
kostnadseffektivt sätt samt att den data som samlats in är väldigt exakt (LoBiondo-Wood & Haber, 
2010). En nackdel är att det är en ytlig information som erhålls, det finns inte utrymme till att 
förtydliga en fråga vid missuppfattningar (Hartman, 2004). Ytterligare nackdel är att helhetsbilden av 
personens hälsa inte kan garanteras då omkringliggande faktorer som kan ha påverkat svaren inte går 
att undersöka (Billhult & Gunnarsson, 2012d). I föreliggande studie kunde  denna svaghet överbryggas 
till viss del då enkäten följdes  upp av ett samtal med varje individ, då det fanns möjlighet till 
förtydligande. Ytterligare en begränsning med studien är att det är många olika personer som samlat 
in data i testet (LoBiondo-Wood, 2010). Detta kan leda till att svaren tolkats på olika sätt och olika 
delar av testet har fått varierande mängd utrymme.  

Resultatdiskussion 
Upplevd hälsa relaterat till hur friska de känner sig 
  Resultat visar på tydliga könsskillnader i upplevd hälsa, detta bekräftas av flertalet tidigare studier 
(Brun Sundblad et al., 2007; Giota & Gustafsson, 2016; Johansson et al.,  2015; Patel et al., 2007; 
Wiklund et al., 2012; Verhulst et al., 2003). Tjejer  skattar sin upplevda hälsa sämre än killar. Både 
killar och tjejer skiljer mellan att vara frisk och att ha god upplevd hälsa på så sätt att bland dem som 
rapporterar sin upplevda hälsa sämre, betraktar merparten av killar och tjejer sig ändå som friska. 
Piaget (2013) beskriver att det abstrakta tänkandet utvecklas och fördjupas under adolescensen. 
Förmågan att skilja mellan upplevd hälsa och att vara frisk visar på en sådan utveckling.  Ungdomarna 
har en förmåga att skilja ut den subjektiva och den objektiva delen av hälsa där att vara frisk är en del 
av hälsans objektiva dimension och hur hälsan upplevs är en del av hälsans subjektiva dimension 
(Wernå-Furu, 2012). Kraven för att ha en god upplevd hälsa är mer komplexa och kräver samvariation 
av flera olika komponenter, att uppfylla kriterierna för att vara frisk är färre. WHO:s (2014) 
beskrivning av hälsa bekräftar detta som en total känsla av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. 
Stress 
  Tjejer har en generellt högre stressnivå. Bland de tjejer som mår bra har fler problem med stress än 
bland de killar som mår dåligt. Av detta kan möjligen slutsatsen dras att det föreligger en mer 
grundläggande skillnad mellan killar och tjejer i hur de hanterar stress. Antonovskys syn på hälsa 
berör på olika sätt förmågan att hantera och bemästra stress, där de resurser varje individ har för att 
göra intrycken begripliga, hanterbara och meningsfulla är förutsättningen för hanteringen av stress. 
Under adolescensen står vi på den KASAM som grundlagts i barndomen, samtidigt som den rivs upp 
av ifrågasättanden och strävan efter att utveckla en bestämd personlighet i en för oss själva begriplig 
social verklighet. Moksnes och Lazarewicz (2016) beskriver att killar överlag har en bättre KASAM än 
tjejer. Studien visar även att KASAM påverkas negativt av ökad stress. I en kvalitativ studie  utförd av 
Larsson, Johansson Sundler och Ekebergh (2012)  med femton tonårstjejer  beskrivs tonårsperioden 
bland annat som en emotionell berg- och dalbana, där det hela tiden fanns en strävan efter balans 
mellan krav, förväntningar ur sociala, skolmässiga, kroppsliga förväntningar från andra och en själv 
som skulle uppfyllas. Behovet av gemenskap och tillhörighet beskrevs som en strävan i relationer till 
familj och vänner. När balans mellan alla dessa komponenter uppstod upplevde tjejerna hälsa. Detta 
bekräftas ytterligare av Wiens, Kyngäs och Pölkki (2014) studie  av 117 tjejer i åldrarna 13 till 16 i norra 
Finland där följande fyra huvudkategorier för god upplevd hälsa bland tonårstjejer identifierats:  att 
känna sig hälsosam och njuta av livet, hälsosamma och meningsfulla vanor och intressen, god 
självkänsla, trygghet och optimism samt  goda relationer till familj och vänner.  Detta är ännu en 
beskrivning av flertalet komplexa komponenter som utgör grundförutsättningar för tjejers upplevda 
hälsa. Denna komplexitet kan relateras till Erik Homburger Erikssons(2011) beskrivning av livets åtta 
 utvecklingsfaser, där varje fas ses som en karakteristisk kris som måste lösas och på så sätt leder till 
personlig utveckling. Moksnes och Lazarewicz (2016) skriver att en hög självkänsla är en viktig 
förutsättning för stresshantering och möjligheter att utveckla en god KASAM. En låg självkänsla ökar 
risk för oro, depression och utvecklandet av psykosomatiska symtom. 
 Psykosomatiska symtom 
  Den föreliggande studiens resultat att tjejer har mer psykosomatiska symtom än killar styrks genom 
flera tidigare gjorda studier. Ottova-Jordan, Gobina och Mazur (2016) visar att tjejer mår sämre än 
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killar samt att tjejer har fler symtom än killar. Detta är unisont i alla länder som ingår i 
undersökningen. Variationer i hur mycket skiljer dock lite (a.a.). Även Wiklund et al. (2012), Brun 
Sundblad et al. (2007) samt Svedberg, Eriksson och Boman (2013) visar att tjejer har fler symtom än 
killar. Moksnes och Lazarewicz (2016) beskriver att när de psykosomatiska symtomen ökar minskar 
samtidigt KASAM. De beskriver också att KASAM ökar när den upplevda hälsan förbättras (a.a.). Detta 
kan vara en av orsakerna till att tjejerna i studien rapporterar en sämre upplevd hälsa.  
  Bland killar visar resultatet i föreliggande studie att de har störst besvär med sömn och 
koncentration. Wiklund et al. (2012) visar också att sömn är ett av killars stora problemområden. Brun 
Sundblad et al. (2007) visar dock att det största problem killar har är huvudvärk. Svedberg et al. 
(2013) visade att sömn och magont är de största problemen. Utifrån dessa studier dras slutsatsen att 
killar har problem med sömn. I den artikeln där det inte var det största problemet är det ändå ett 
problem. Vad gäller koncentrationssvårigheter är det bara Svedberg et al. (2013) som tar upp aspekten 
koncentration. Denna visar att det är ett problem, men inte det största. De andra två artiklarna tar inte 
upp detta som en fråga.  
  Bland tjejer visar resultatet att de har störst besvär med huvudvärk, att de är ledsna, sömn och 
koncentration. Wiklund et al. (2012) visar också att huvudvärk är ett av tjejers stora problemområden. 
Brun Sundblad et al. (2007) visar även att det största problem tjejer har är huvudvärk, men de visar 
dock att det andra stora problemområdet är magont. Svedberg et al. (2013) visar att sömn, ledsen och 
koncentration är de största problemen. Dessa studier går i linje med föreliggande studie, med någon 
enstaka avvikelse. Gustavsson och Modin (2012) skriver i  undersökningen “Skolans betydelse för 
barns och ungas psykiska hälsa” att tjejer mår sämre än killar, men den största skillnaden mellan killar 
och tjejer är vilken typ av besvär de rapporterar. Studien rapporterar att tjejer oftare har inåtvända 
problem än killar, såsom social osäkerhet, överdriven rädsla och oro, ångest och nedstämdhet. Killar 
rapporterar mer utåtriktade symtom, som till exempel hyperaktivitet, aggressivitet och 
koncentrationssvårigheter. Inåtvända symtom har visat sig vara förknippade med psykosomatiska 
symtom. Detta faktum, samt att de med inåtvända symtom ofta är mer medvetna om att de har 
problem än de som har utåtriktade symptom, kan vara en av anledningarna till att tjejer skattar sin 
upplevda hälsa sämre och har fler psykosomatiska symtom (a.a.). 
  Wiens et al. (2014) studie beskriver att balansen mellan hälsa, hög självkänsla och goda relationer är 
kriterierna för god upplevd hälsa. Även Larsson et al. (2012) som beskriver de viktigaste aspekterna för 
tonårstjejer för att uppleva hälsa; att känna tillhörighet, att kunna hantera förväntningar, att kunna 
hantera en känslomässig berg- och dalbana samt att sträva efter balans. Denna strävan efter balans  är 
något som både sker på det fysiska och det mentala planet, där det som sker på det fysiska planet ofta 
är synligt för omvärlden medan det mentala är något som bara de och de tjejerna väljer att berättar för 
vet om (a.a.). Denna strävan efter balans får en ny botten i Eriksson beskrivning av hälsa där att ha 
hälsa  är att uppleva sig hel som människa. Erikson sex beskrivna områden utifrån vilka hon ringar in 
begreppet hälsa: rörelse, integration, relativ, sundhet, tro/hopp/kärlek och dygd har likheter med 
Larsson et al. (2012) resultat. Likheterna består av att integration och balans påminner om varandra 
samt att Eriksson beskriver hälsa som en integration av flertalet ovan nämnda områden på samma sätt 
som tjejers upplevelse av hälsa är en balans mellan många olika faktorer.   
  Alla de ovan nämnda enkätstudierna har ungdomar besvarat anonymt (Brun Sundblad et al., 2007; 
Gustafsson & Modin, 2012; Wiklund et al., 2012; Svedberg et al., 2013). Detta tyder på att eleverna 
svarar sanningsenligt på delen om upplevd hälsa i de hälsoenkäter som lämnas in före ett hälsosamtal 
då resultatet mellan de anonyma och den  icke anonyma enkäten samstämmer. De skillnader som ses 
kan troligtvis förklaras med skillnader mellan hur studierna är uppbyggda och i hur enkäterna är 
utformade snarare än i att det är några skillnader i hur elever svarar anonymt eller under ett 
hälsosamtal.  
Skolsköterskans roll 
  Denna studie kan hjälpa skolsköterskan att utföra sitt uppdrag att främja hälsa hos elever då 
skolsköterskan kan få en bättre förståelse för hur elever upplever sin hälsa samt  en fördjupad kunskap 
om vilka typer av hälsoproblem som finns inom den upplevda hälsan. Golsäter (2012) beskriver 
elevers uppfattningar och önskemål kring hälsosamtalet, där framkommer bl. a att eleverna vill vara 
informerade om syftet genom att i förväg fylla i hälsoenkäten, på så sätt kunde de mer själva styra vilka 
områden de ville prata om. De önskade att skolsköterskan skulle initiera de olika samtalsområderna 
men vara lyhörd för vad eleverna ville prata om istället för att bara informera om det denne tyckte var 
viktigt. Eleverna såg samtalet som en möjlighet till att etablera kontakt med skolsköterskan och även 
bedöma om denne var förtroendeingivande. Detta och framförallt att hälsosamtalet är elevcentrerat 
med elevens utgångspunkter och förutsättningar i centrum är viktiga utgångspunkter för att höja 
skolsköterskan professionalitet i hälsosamtalet oavsett hälsoverktyg. För att skolsköterskan ska kunna 
arbeta efter kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
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förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik) krävs det aktuell forskning. För 
att skolsköterskan ska kunna jobba personcentrerat och på ett evidensbaserat sätt är förförståelsen av 
hur det ser ut idag och vilka delar de flesta har problem med ett bra verktyg utifrån det eleven själv 
väljer att ta upp i samtalet. För att få elever att skatta sin hälsa bättre är det viktigt att förstå vad som 
kan påverka förutom stress, sjukdom och psykosomatiska symtom. Den känslomässiga berg- och 
dalbana som Larsson et al. (2012) beskriver  kan tydligt utläsas i Erik Homburger Erikssons 
beskrivning av den femte fasen som inträder under tonåren. Där delar han in utvecklingen i den 
biologiska identiteten som berör vår  kroppsuppfattning och vårt kön, den psykologiska identiteten 
som berör våra känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer samt den sociala identiteten som 
berörs av kultur och det sociala sammanhang som vi får leva ut vår personlighet i. Det är relevant att 
skolsköterskan har kunskap om att vi under adolescensen tar ställning till och bildar oss en 
uppfattning kring dessa områden. Om eleverna lär sig att hantera alla förväntningar från sig själv och 
andra inom dessa områden känner de mindre stress och de kommer då uppleva en bättre hälsa.  
  Det krävs dock ytterligare studier för att skolsköterskan ska kunna genomföra rätt 
förbättringsåtgärder. Bland annat behöver det utredas vad som orsakar resultaten i denna studie och 
hur eleverna själva beskriver sina problem. När detta är utrett kan studier på vilka åtgärder som är 
mest effektiva göras. På så sätt kan skolsköterskor veta vad som bäst bidrar till en säker och 
evidensbaserad vård. 

Slutsatser 

  Studien visar att de flesta elever uppger en god upplevd hälsa. Liksom många tidigare studier visar 
 dock även resultatet i denna studie på tydliga könsskillnader i upplevd hälsa. Killar och tjejer som 
upplever sämre hälsa känner sig dock friska. Denna distinktion hos eleverna kan härledas till att det 
abstrakta tänkandet utvecklas och fördjupas under adolescensen enligt Piaget (2013) och därmed kan 
de skilja på frånvaro av sjukdom och upplevd hälsa. 
  Tjejer upplever generellt mer stress än killar. Av detta kan möjligen slutsatsen dras att det föreligger 
en mer grundläggande skillnad mellan killar och tjejer i hur de hanterar stress. 
   Både killar och tjejer lider av psykosomatiska symtom, tjejer generellt oftare. Killars största 
problemområden är sömn och koncentration. Tjejers största problemområde är koncentration, men 
tjejer dominerar på flertalet områden med psykosomatiska problem. Killars  och tjejers upplevda hälsa 
skiljer sig åt i karaktär. Tjejer lider mer av inåtvända symtom som har visat sig höra ihop med 
psykosomatiska symtom. Killars problematik ser lite annorlunda ut då de oftare lider av utåtriktade 
symtom, där självkännedomen ofta inte är lika hög. Detta kan bidra till att tjejer skattar sin upplevda 
hälsa sämre samt har fler psykosomatiska symtom. 
  Stark KASAM verkar vara starkt förknippat med upplevd hälsa, mindre stress och färre 
psykosomatiska symtom. Killar upplever en starkare KASAM och detta kan vara en av anledningarna 
till att killar uppger en bättre upplevd hälsa. 

Kliniska implikationer 

  Denna kartläggning är i första hand tänkt att vara till hjälp för den enskilde individen att bemästra 
sin situation genom att skolsköterskor får ökad kunskap om ungdomars upplevda hälsa och på så sätt 
kan vägleda och uppmuntra. Förhoppningsvis bidrar resultatet av detta arbete till redskap  i 
skolsköterskans möte med eleverna, i hälsosamtalet men även utanför då genomförd kartläggning är 
tänkt att bidra med fördjupad förståelse för den hälsoproblematik som föreligger.  
  Ur folkhälsoperspektiv är en förtydligande bild av ungdomars hälsa ett bidrag vid politiska beslut 
rörande ungdomars hälsa och skolsituation. 
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http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2016/04/kompen-för-skolsköterskor-klar-för-webb.pdf
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