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Abstract 

Purpose. The study investigates how individual and structural factors affect children's 

mental illness in rural municipalities, and how schooling acts as a protective factor against 

mental illness. The report is based on reports from Barnombudsmannen (2018) and Bris 

(2018), which says that increased mental illness increases for children and schools have an 

unequal education where the children in rural municipalities have poorer school results 

than the national average. The theoretical reference frame of the study is Bronfenbrenner's 

ecological system theory. 

Method. One quantitative method is the basis for the study, which is based on surveys 

where respondents are children in rural municipalities. The data is collected by LoRDIA 

research projects and a stratification of the material is made to reach the appropriate 

population. Selected factors are hyperactivity, behavioural problems, relationships to peers, 

emotional symptoms, experiences of trauma and prosocial behaviour, school conditions, 

well-being in the residential area, the child's experience of family finances. 

Results. The study shows significant relationship between all of the above-mentioned 

factors and mental health. The mental illness of children can be understood as 43% of the 

studies examined factors. The results of the study can be seen to help increase 

understanding of the relationship between mental illness and risk and protection-factors 

for children living in rural municipalities. 

Conclusion. The results show that mental illness in the child is not only found as the 

child's individual characteristics but is linked to living conditions and the environment's 

ability to provide a safe home environment, good school and prosocial conditions. The 

significance of school and social authorities offering individualized efforts to prevent the 

increasing mental illness of children in rural municipalities is apparent from the results of 

the study. 

Keywords. Children, mental illness, rural, school, individual and structural factors, 

segregation 
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Sammanfattning 

Syftet. Studien undersöker hur individuella och strukturella faktorer påverkar barns 

psykiska mående i glesbygd och hur skolgång verkar som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. 

Uppsatsen är grundad i rapporterna från Barnombudsmannen (2018) och Bris (2018), som 

uppger en ökad psykiska ohälsa ökar för barn och att skolor har en ojämlik utbildning där 

glesbygdskommunernas barn uppvisar sämre skolresultat än det nationella genomsnittet. 

Studiens teoretiska referensram är Bronfenbrenners ekologiska systemteori. 

Metod. En kvantitativ metod ligger till grund för studien som baseras på enkäter med 

självskattning där respondenterna är barn i glesbygdskommuner. Datan är insamlad av 

LoRDIA forskningsprojekt och en stratifiering av materialet är gjort för att nå lämplig 

population. Valda faktorer är hyperaktivitet, beteendeproblematik, kamratrelationer, 

emotionella symtom, upplevelser av trauma, prosocialt beteende, skolsituation, trivsel i 

bostadsområdet, barnets upplevelse av familjens ekonomi.  

Resultat. Studien visar signifikanta samband mellan alla ovan nämnda faktorer och psykisk 

ohälsa. Den psykiska ohälsan hos barn, kan förstås till 43 % av studiens undersökta 

faktorer. Studiens resultat kan ses bidra till att öka förståelsen för samband mellan psykisk 

ohälsa samt risk- och skyddsfaktorer för barn som bor i glesbygdskommuner.  

Slutsats Resultatet visar att psykisk ohälsa hos barnet inte bara återfinns som barnets 

individuella egenskaper utan är kopplat till livsvillkor och omgivningens förmåga att 

tillhandahålla en trygg hemmiljö, en bra skola och prosociala relationer. Betydelsen av att 

skola och sociala myndigheter erbjuder individualiserade insatser för att förebygga den 

ökande psykisk ohälsan hos barn i glesbygd är påtagligt utifrån studiens resultat. 

Nyckelord. Barn, psykisk ohälsa, glesbygd, skola, individuella och strukturella faktorer, 

segregering  
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Inledning 

Barnombudsmannen (2018) rapporterar att skolan inte tillhandahåller en jämlik utbildning. 

Den psykiska ohälsan hos barn ökar utan att samhällets insatser för att motverka den 

psykiska ohälsan följer med i samma takt rapporterar Barnens Rätt i Samhället [Bris] (2018). 

Barnombudsmannens rapport utgörs av cirka 900 barn i glesbygdskommuner samt 

förorter till större städer som uppvisar statistiskt sämre skolresultat, hälsa och ekonomi än 

i övriga riket. Barnen i glesbygdskommuner uppger sig ges mindre makt att påverka sin 

situation till följd av ojämlika levnadsvillkor (Barnombudsmannen, 2018) där vuxna inte 

har några förväntningar på dem eller inte lyssnar i en skolmiljö som är stökig och våldsam 

(Bris, 2018).  

Hur stor problematiken med psykisk ohälsa hos barn i glesbygd är, kan ses ur perspektivet 

av att Sveriges glesbygd under 2010 innehöll lika många invånare som övriga kommuner, 

förortskommuner, större städer och storstäder (SCB, 2012). I socialtjänstlagen (SFS: 

2001:453) 5 kap 1 § står det att ”Socialnämnden ska sörja för att barn och ungdom som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver…” Vikten av att stödja barn som lever 

med mindre gynnsamma förutsättningar har lagstöd. 

Kartläggningar av sociala förhållanden leder till en kategorisering av vad som anses vara 

social problematik. Socialpolitiken är ett medel som kan åstadkomma förändring inom 

socialt arbete då resursfördelning följer samhällsströmningar av vad som bör kartläggas 

(Giddens & Sutton, 2013). Att svenska skolsystemet har fritt skolval kan ses ha skapat 

social problematik såsom svenska skolans segregation (Malmberg, Andersson & Östh, 

2013; Barnombudsmannen, 2018).  

Som socionomstudenter finner vi att rapporterna från Bris (2018) och 

Barnombudsmannen (2018) alarmerande samtidigt som det visar på möjligheter till 

utveckling av det sociala arbetet med denna målgrupp. Studien fokuseras till barn i 

glesbygdskommuner och barnens självskattning av individuella och strukturella faktorer 

som kan ses ha samband till eller korrelera med psykisk ohälsa.  
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjliga samband mellan elevers psykiska ohälsa och 

hur de skattar sina individuella egenskaper i form av faktorerna: hyperaktivitet, 

beteendeproblematik, kamratrelationer, emotionella symtom, upplevelser av trauma, 

prosocialt beteende, skolsituation, trivsel i bostadsområdet samt barnets upplevelse av 

familjens ekonomi.  

 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer inverkar på den psykiska ohälsan hos barn i glesbygden?	

• Fungerar skolan som skydd mot psykisk ohälsa hos barn?	
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Bakgrund 

Kapitlet inleds med begreppsdefinitioner, sedan kommer kapitel om tidigare forskning där 

maktordning i samhälle ner till mötet med individ beskrivs, sårbarhetsmodellen samt 

motståndskraft tas upp. Det är angeläget att socialt arbete framåtskrider för att kunna möta 

behoven hos barn med psykisk ohälsa och uppsatsen söker att förstå de strukturella hinder 

som finns likväl för det sociala arbetets utveckling som det individuella barnets utveckling. 

För att ge läsaren en fördjupad bild av hur ett barn kan påverkas av de olika miljöer det 

lever i har vi valt Bronfenbrenners ekologiska systemteori som teoretisk ansats där 

uppsatsen belyser olika faktorer som har samband med barn i glesbygd och psykisk ohälsa, 

vilka kan återfinnas in Barnombudsmannens och Bris Rapporter från 2018.  

 

Begreppsdefinitioner 

Psykisk ohälsa: Ett paraplybegrepp som innefattar grader av psykisk ohälsa. Från mindre 

besvär av nedstämdhet och oro till psykiska sjukdomar där slutenvård krävs (Bris, 2018).  

Segregation: Segregation, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper kan ske frivilligt 

eller ofrivilligt och med grund av exempelvis socioekonomisk status, hudfärg, religion, 

etnisk tillhörighet (Nationalencyklopedin, 2018). 

Utsatt område: Syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg 

socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället (Nationalencyklopedin, 

2018). 

Motståndskraft/resilience: Förmågan att hantera samt återhämta sig efter svåra 

händelser, kriser och katastrofer (Psykologiguiden, 2018).  

Trauma: I uppsatsen används begreppet trauma som samlingsbegrepp för känslomässig 

försummelse och känslomässigt utnyttjande samt för de variablerna som används i studiens 

undersökning. 

Skolsituation: I uppsatsen används skolsituation som samlingsbegrepp för: trivsel i 

skolan, relationen till lärare samt relationen till klasskompisar.  
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Strength and Difficulty Questionnaire [SDQ]: Samlingsbegrepp för emotionella 

symtom, hyperaktivitet, beteendeproblem samt problem med kompisrelationer 

(Goodman, 1999,2001; Smedje, Broman, Hetta & von Knorring, 1999). 

 

Tidigare forskning  

Barnets individuella egenskaper påverkas av samhällets strukturella faktorer. Graden av 

sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa hos barnet påverkas av dess personliga egenskaper 

i kombination med den miljö det befinner sig i.  Om barnet dessutom  upplever trauma 

och brist på stöd från vuxna så kommer de strukturella egenskaperna i miljön utgöra 

svårigheter för en normal utveckling (Barnombudsmannen, 2018; Andersson, 1986). Det 

sociala arbetet följer politiska direktiv och som framtida socialarbetare vill vi påvisa hur 

kategoriseringar samt bedömningar av individer såväl som grupper kan bidra till 

maktomfördelning eller vidmakthållande av maktstrukturer. 

 

Samhällets kategoriseringar 

Begreppen kultur och etnicitet kategoriserar, värderar och grupperar människor samt 

lägger en grund för segregation (Mattsson, 2010).  Socialsekreterarens möte med en klient 

kan synliggöra maktstrukturer likt den som sker vid segregation, dock är inte 

kategoriseringen verkligheten. Varje individs förmåga till fritt val är begränsat av dess 

kapital där individen är en punkt i det sociala rummet. Upplevelsen av definierande och 

segregerande existerar i individen och kommer inte kunna omvandlas utan ett 

ifrågasättande av den socialt skapade kategorin där individen befinner sig (Bourdieu, 1995). 

De sociala problemen som exempelvis segregation är institutionaliserade och har en 

funktion långt från demokrati och kan inte lagligt omkullkastas. Det finns för många som 

gagnas av segregation och håller den som något positivt för just dem, likt den organiserade 

brottsligheten (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Segregation påverkar inte bara individen utan även de professioner som möter individen. 

En underordnad röst har svårt att höras och göra sig legitim i förhållande till normen den 

mäts emot. Kön och etnicitet används på detta sätt i ett maktutövande i mötet för att 

upprätthålla och skydda en normgivande position där stereotyper bidrar till att 

maktstrukturer upprätthålls genom socialt arbete. I socialarbetarens uppdrag av 

maktomfördelningen mellan samhällsgrupper kan det sociala arbetet undgå att reproducera 

stereotyper och maktstrukturer. För det krävs kritiskt tänkande och reflektion kring sin 
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egen positionella nivå i mötet med andra (Mattson, 2010). Kategorisering är gjord med 

samma teoretiska grund som ras eller kultur där konstrueringen av varje individs verklighet 

sker i ett socialt rum där individens definierade plats anger livsvillkor och avstånd till andra. 

Individen existerar bara på en plats i ett rum under en viss tid vilket innebär att individen 

skiljer sig åt och per definition är distinkt från sin omgivning. När en socialsekreterare 

arbetar så konstrueras en praktisk åtskillnad och segregation av villkor mellan 

socialarbetaren och klienten, i det sociala rummet där de båda befinner sig.  I det 

professionella mötet kan avståndet överskridas men mötet sker på grund av att deltagarna 

är från olika fiktiva klasser. Kategorisering är gjord med samma teoretiska grund som ras 

eller kultur (Bourdieu, 1995). 

Den psykiska ohälsan hos barn ökar utan att samhällets insatser för att förebygga och 

minska den psykiska ohälsan följer med i samma takt.  Insatser mot psykisk ohälsa sätts 

ofta in för sent, vilket gör insatserna mindre effektiva än om de satts in i ett tidigare 

skede.  Resurser saknas i skolan för att möta de behov barnen har (Barnombudsmannen, 

2018). Samhällets politiker fördelar resurser som kan resultera i interventioner för att 

minska och motverka psykisk ohälsa och segregation. Interaktionen mellan socialarbetaren 

och barnen är underlag för bedömning av barnets behov där socialarbetaren har 

tolkningsrätt utifrån sin maktposition. När kategoriseringen klassificerar in barnen in i en 

grupp med behov kan insats ges. Beslutsunderlaget till insatsen beskriver varför 

organisationens resurser fördelats och inte varför det enskilda barnets behov möts av 

interventionen (Svenssson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Skola 

Skolans uppdrag är kompensatoriskt och ska därför sträva efter “att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollag 2010:800 1 kap 4 §). 

Skyddet av skola och behandlande samhällsinsatser är inte likvärdiga eller tillräckliga för 

det ökande antalet barn som uppger psykiskt ohälsa (Bris, 2018; Barnombudsmannen, 

2018). Kunskapsmål och elevens godkända betyg i alla ämnen är en del av skolans uppgift 

i att skapa likvärdigt lärande. Skolan misslyckas med detta uppdrag och det är elever vars 

föräldrar har låg utbildningsnivå och ursprung i annat land som påverkas negativt i sin 

skolgång av denna pågående utveckling (Bergnehr & Enell, 2018). De sociala villkoren i 

närområdet där barn vistas har betydelse för hur barnets relation till skolan kommer att se 
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ut. Elever utsätts för våld i sin skolmiljö, vilket beskrivs med hjälp av sociala och 

strukturella begrepp om områdets problematik av pedagogerna. Genom att fokusera på ett 

segregerat område istället för faktorer närmast barnet, som familj och umgänge, blir den 

institutionella diskursen hos pedagoger ett maktmedel som inte låter individen eller 

familjen bära ansvar för problematik och inte heller bidra till lösningar (Burdick-Will, 

2013). Psykosomatiska symptom, ångestsjukdomar, depression, antisociala problem och 

låg självkänsla är problem tätt sammanvävda med de barn som har skolfrånvaro. 

Relationen mellan elev och lärare är betydelsefull för elevens upplevda skolsituation samt 

framtida skolprestationer, elever med en känsla av tillhörighet och socialt stöd hemifrån 

tenderar att vara mer engagerade och aktiva i skolan. Elever med en konfliktfylld relation 

till lärarna upplever i större utsträckning mindre engagemang för skolarbetet, med mindre 

stöttning i sin utbildning och uppvisar lägre skolresultat. En positiv inställning och relation 

till skolan ökar elevernas motståndskraft för andra riskbeteenden, speciellt för de eleverna 

med flera riskfaktorer i sina liv (Hagborg, Tidefors & Fahlke, 2017; Hagborg, Berglund & 

Fahlke, 2018). Goda sociala relationer samt en fungerande skolgång hjälper barn att 

utveckla kompetenta sätt att hantera negativ stress (Bris, 2018; Barnombudsmannen, 

2018). Stress bidrar till psykisk ohälsa vilket bidrar till att försämra individens 

inlärningsförmåga (Goh & Agius, 2010).  

 

Stress och sårbarhetsmodellen 

En teoretisk referensmodell är stress och sårbarhetsmodellen, för att förklara en persons 

psykiatriska tillstånd och psykiska lidande. Modellen av sårbarhet kan översättas till att en 

individ har en genetisk predisposition för en sjukdom. Denna modell håller fördelar genom 

att se holistiskt, som en helhet, på individens liv där en sårbarhet även påverkar 

reaktionerna hos miljön vilket kan öka individens egna sårbarhet (Zubin & Spring 1977). 

Modellen förklarar varför inte alla i en familj utvecklar psykisk ohälsa, hur mycket psykisk 

påfrestning en individ tål är individuellt. I avsaknad av skyddsfaktorer kan stress och 

sårbarhet överbelasta individens anpassningsförmåga och för vissa barn kan påfrestande 

situationer utvecklas till beteendestörning medan andra barn kan undkomma utan skador. 

Om ett barn upplevt fler problematiska relationer och upprepade trauman ökar barnets 

sårbarhet. Ju fler trauman desto svårare har barnet att utvecklas normalt och därmed klara 

av de sociala krav som omgivningen ställer (Andersson, 2008). Barn som tidigt upplevt 

försummelse kan ses ha svårigheter att både uttrycka och läsa av andras beteenden så som 

ansiktsuttryck, vilket i sin tur ökar risken att inte kunna skapa prosociala relationer 
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(Cicchetti & Curtis, 2005). Det som är problematiskt för forskare är att den individuella 

motståndskraften varierar under tid. Barn i segregerade bostadsområden kan inte jämföras 

med barn i till exempel medelklass då skillnader i riskfaktorer inte finns enbart inom barnet 

utan även i familj, bostadsområde, skola och samhälle. Barn som uppvisar motståndskraft 

mot riskfaktorer visar att de kan hantera sina nuvarande livsvillkor. Det kan inte förutsättas 

att barnet klarar av påfrestningar i ett annat bostadsområde, skola eller samhälle 

(Andersson, 2008).  

 

Motståndskraft  

För att förstå sårbarhet behövs studier över lång tid, där riskfaktorer beskriver de 

indikatorer på processer där individuellt anpassade egenskaper kan påverkas på ett negativt 

sätt (Andersson, 2008). Med bakgrund av risker som psykisk ohälsa, socioekonomiskt 

utsatt område och upplevelser av trauman har forskning undersökt skyddande krafter som 

ger individen motståndskraft. Forskningen har ändrat inriktning från att identifiera 

skyddande faktorer till att förstå skyddande processer vilket inte bara inbegriper barnet, 

familjen och omgivning utan även hur olika faktorer bidrar till positiva konsekvenser. 

Motståndskraft i tre typer beskrivs genom 1) individer i risk visar bättre utfall än väntat; 2) 

individer med positiv anpassningsförmåga behåller den trots att de drabbas av svåra 

erfarenheter; 3) en god återhämtning efter traumatiska upplevelser. Det skiljer i hur olika 

forskare definierar svåra förhållanden och hur ofta negativa livserfarenheter skett. En del 

kräver att barn i risk behöver klara sig bra inom många områden för att kvalificera sig för 

benämningen resilience, andra säger att genomsnittliga resultat och bra inom bara ett 

viktigt livsområde räcker. Forskningen återkommer till att skyddande faktorer och 

återhämtning tillsammans med motståndskraft uppkommer där nära relationer till 

stödjande vuxna och kontakt med prosociala, kompetenta vuxna i barnets omgivning finns 

(Andersson, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med förklaring av socialtjänstens arbetsverktyg Barnens Behov I Centrum 

[BBIC] där faktorer som socioekonomisk status, skolresultat och barnets beteende och 

hemförhållanden kan graderas som risk eller skydd för barnet. Efter det följer en 

beskrivning över Bronfenbrenners ekologiska modell och dess olika delar. 
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Bronfenbrenners ekologiska system 

I BBIC återfinns Bronfenbrenners ekologiska systemteori, där individen och dess 

omgivning visas som lager i en helhet. Det individuella barnets egenskaper anges som 

psykiska hälsoproblem där symtom är hyperaktivitet, utåtagerande, aggressivt beteende, 

oro, rädsla, ångest, depression och självskadande beteende som kan ha utvecklats ur en 

redan bristande omsorg, försummelse, psykiskt- eller fysiskt våld.  Individuella och 

strukturella egenskaper kan översättas till BBICs benämning ”risk- och skyddsfaktorer”, de 

förändras och utvecklas i samspel med familj, vänner, skola och samhälle (Socialstyrelsen, 

2015; Andersson, 1986). De skyddande faktorerna skulle kunna upplevas som negativa 

händelser eller förhållanden för individen men som ökar individens motståndskraft till 

riskfaktorer och påfrestningar. 

När riskfaktorer återfinns på flera nivåer i modellens lager kan en kumulativ effekt uppstå 

där barnet far illa både vid enstaka tillfällen och över tid Andersson, 1986). 

Bronfenbrenners ekologiska system är valt för att socialarbetaren ska förstå och möta vad 

de växelverkande faktorerna innebär för individen och dess utveckling. Individens miljö 

förklaras som ett ”sammanhängande system som ett antal ryska dockor av varierande storlek som ryms 

i varandra” (Andersson, 1986). Systemet är därmed indelat i fyra nivåer, där makro, exo, 

meso och mikro. Bronfenbrenners modell beskriver att barnets beteende ligger i relation 

till miljöns olika aktiviteter och roller som barnet involveras i eller utestängs i från. För 

barnet är de olika nivåerna sammanflätade till en enhet. Barnets individuella beteende, 

sociala relationer, aktiviteter och roller anger förutsättningarna för vilka individuella 

egenskaper barnet uttrycker. Människan utvecklas i ständigt samspel med sin omgivning 

(Andersson, 1986). Interaktionen mellan arv och miljö har påvisats påverka arvsmassan 

och tvärtom. Individens beteende, känslor och tankar uppkommer i växelverkan med 

miljöfaktorer (Bernal & Jirtle, 2010).  

 

Makrosystemet  

Systemet består av det samhället som barnet befinner sig i, där faktorer som samtida 

ideologiska värderingar, samtida politiska värderingar och samtida ekonomiska värderingar 

samverkar (Andersson, 1986). Inkomstklyftorna ökar i Sverige, ökningen består till stor del 

av att de familjer som har det bra, ekonomiskt sett, har fått det ännu bättre. De familjer i 

Sverige med sämre ekonomiska förutsättningar ligger kvar på samma nivå som tidigare 

(Bris, 2018). I Sverige är det komplext att mäta fattigdom, såsom relativ eller absolut 
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fattigdom (Salonen, 2014). Allt som inte är önskvärt eller normalt kan ses som ett socialt 

problem (Meeuwisse & Swärd, 2013). Klass är ett mätinstrument för de villkor av livsval 

en individ kan göra i relation till andra, samtidigt som det är föränderligt och komplext. 

Den miljö som omger en person kommer att ge villkor för språkbruk, intresse av kultur, 

sport och beteenden som skapar gemenskap. Samtalsämnen, konsumtionsmönster och 

beteendemönster kommer att följa ett kulturellt mönster där den invigde kommer kunna 

göra sin röst hörd och då ges inflytande och makt (Mattson, 2010). Att utmärka ett socialt 

problem kan vara ett sätt att uttrycka ett maktanspråk vilket görs enkelt av den part som 

har vetenskapligt stöd i definitionen av andras problem. En förenklad förklaring är att den 

med mest makt formar definitionen av socialt problem, kriterierna, orsak och möjlig 

lösning (Meeuwisse & Swärd, 2013). Segregering och stigmatisering av bostadsområden 

ger en tendens hos pedagoger att tala mer i termer av polisanmälningar, utanförskap och 

oro. För det omvända förhållandet på en skola i innerstadsmiljö med medelklass råder ett 

arbetssätt som är dialogbaserat med barnets vårdnadshavare (Lunneblad, Johansson & 

Odenbring, 2016). Elevers levnadsvillkor och segregation i den svenska skolan är en följd 

av det fria skolvalet ((Malmberg, Andersson & Östh, 2013; Barnombudsmannen, 2018).  

 

Exosystemet  

Miljöer i barnets omgivning som indirekt påverkar barnet som exempelvis föräldrars 

positioner på arbetsmarknaden och sociala nätverk eller hemkommunens möjlighet att 

tillhandahålla ett utbud av aktiviteter och stödinsatser (Andersson, 1986). Barnen i de 

granskade kommunerna beskriver att de upplever sig ha sämre förutsättningar än andra 

barn (Barnombudsmannen, 2018).  

Skydd- eller riskfaktorer inom en familj beror på om barnet upplever skydd till exempel i 

form av prosociala beteenden eller risk i form av försummelse från sina föräldrar. Barn 

som växer upp med båda föräldrarna får skydd mot att utsättas för en bristande omsorg. 

Att istället växa upp med många syskon med en endast en förälder i singelhushåll kan ha 

motsatt effekt, vilket kan ses som risk för att utveckla psykisk ohälsa och psykosocial 

problematik (Socialstyrelsen, 2015). Långvarig fattigdom och att bo i ett område med låg 

socioekonomisk status utgör en ökad risk att utsättas för omsorgsbrister samt utvecklandet 

av psykisk ohälsa. När familjen har ett prosocialt nätverk runt sig, där barnet kan få stöd 

och trygghet anses det vara en skyddande faktor.  I motsats till familjen som har en social 

isolering, där risken ökas för barnet att få mindre stöd vid utsatthet (Socialstyrelsen, 2015). 
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Nära relationer med prosociala stödjande vuxna och bra skola bedöms vara viktiga 

skyddsfaktorer (Andersson, 2008).  

 

Mesosystemet  

Samspelet mellan individens närmiljöer. Skola är del av barnets närmiljö, som påverkar 

barnets utveckling och kan likställas med den påverkan familjen har på barnet (Andersson, 

1986). Bris (2018) beskriver att ca 20 % av samtalen som inkommer är relaterade till skolan. 

Ofta beskriver barnet ett samband mellan den psykiska ohälsan och den aktuella 

skolsituationen. Dock har många barn svårigheter att urskilja vad som orsakade vad, dvs. 

om det är skolsituationen, de dåliga betygen, hög frånvaro eller koncentrationssvårigheter 

är det som utlöser den psykiska ohälsan. Barn som lever i en familj med socioekonomisk 

utsatthet upplever oftare stress, oro och ångest än andra barn vilket kan yttra sig som 

hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och antisociala beteenden (Giddens & Sutton, 

2013; Bris, 2018). 

Barnen vittnar om en nervositet och osäkerhet inför varje nästkommande termin då kraven 

höjs ännu mer, vilket de vuxna i barnens närvaro också påtalar ofta för barnen (Bris, 2018). 

Utöver stress för att uppnå kunskapskraven samt att få bra betyg är arbetsmiljön en ständig 

faktor. Drygt 30 % av eleverna uppger att det har svårigheter att få arbetsro under minst 

hälften av lektionerna. Den stökiga miljön och höga ljudnivån påverkar barnens 

koncentrationsförmåga. Konflikter uppstår ofta mellan både lärare och elever samt 

eleverna emellan. Barnen i glesbygdskommuner beskriver att lärarbyten ske ofta, våld och 

trakasserier förekommer även i skolorna utan att de vuxna ingriper. Dessa två faktorer 

bidrar till ett minskat förtroende för att få stöd av de vuxna när en traumatisk situation 

uppstått. Ett barn beskriver hur hon gett upp hoppet om att få stöd av lärarna ” Att det var 

till och med killar som kunde komma med knytnäve så här. Så då var det bara att slå tillbaka, för det 

spelade ingen roll vad jag sa till lärarna” (Barnombudsmannen, 2018).  Om skolan likställs med 

arbetsplats hade en sådan arbetsmiljö inte accepterats (Bris, 2018). Elever med svårigheter 

i skolan får ofta vänta länge på en adekvat insats, vilket gör att insatsen är mindre effektiv 

än om eleven fått hjälp tidigare. Elever som får betygsvarningar saknar ofta en direkt 

handlingsplan över vad som behöver göras för att klara kunskapskraven. Ofta ges också 

betygsvarningarna i samband med terminens slut vilket kan ge en känsla av hopplöshet i 

att slutföra uppgifterna som inte når kunskapsmålen (Bris, 2018). Skolverket beskriver att 

skolans ojämlikhet är en följd av det fria skolvalet och segregationen på bostadsmarknaden. 
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Resursstarka föräldrar och studiemotiverade elever tenderar till att välja en annan skola än 

den skolan med sämre rykte, beläget i ett socioekonomiskt utsatt område 

(Barnombudsmannen, 2018). 

 

Mikrosystemet  

Beskrivs som individens direkta närmiljö där familj, skola, arbete och kamrater finns. 

Individens relation till dessa skapar ett nätverk av olika system. Alla dessa system; mikro, 

meso, exo och makro är knutna till varandra och inverkar på barnets utveckling (Andersson, 

1986). I barnens hemmiljö kan konflikter inom familjen och familjens socioekonomiska 

situation utgöra en negativ påverkan för barnets skolgång (Barnombudsmannen, 2018).  

Barn som blivit utsatta för trauma kan uppleva sig avvikande från normen, då andra barn 

i skolan inte uttrycker liknande erfarenheter (Bris, 2018). Av svenska barn uppger 15% att 

de blivit utsatta för fysiskt våld varav endast 7% av de barn som upplevt våld, uppger att 

de avslöjat våldet för någon myndighet. Barn som uppger att det varit förälderns partner 

som utsatt barnet för våld, har betydligt högre risk att uppleva våld vid andra tillfällen i 

livet (Annerbäck, Wingren, Svedin, Gustavsson, 2010). Forskningen uppger att länken 

mellan barn som upplevt våld och psykisk ohälsa inte är helt klar, dock finns det samband 

till barnets oförmåga att reglera sina känslor (Hagborg, Berglund, Fahlke, 2017).  

Forskningen menar att det är det viktigt för professionella och föräldrar att lyssna på 

barnens röster för att förstå hur normer utgör negativ stress. Andersson (2008) menar att 

de sociala kraven för barn att vara som normen och samtidigt klara av skolarbetet ökar 

risken att utveckla till psykisk ohälsa. Särskilt så för redan barn som upplever flera 

riskfaktorer under samma tidsperiod. Föräldrar som inte pratar med sina barn tenderar att 

överskatta sitt barns förmåga att hantera känslomässiga svårigheter då inte ger något stöd 

till barnen. Detta utgör en riskfaktor för psykisk ohälsa då de vuxna lämnar barnet att 

ensam att hantera motgångar (Boson, Brändström & Sigvardsson, 2018). Här gör 

forskningen en uppdelning mellan försummande barn och barn som upplevt våld. De 

försummade barnen riskerar att inte utveckla känslomässig mognad och får därmed lägre 

förmåga att hantera nästa svårighet. Barn som upplevt våld riskerar att utveckla 

beteendeproblem som hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter (Cohen, Brown & 

Smaile, 2001.) När barn upplever en växande mängd riskfaktorer kan den sammanlagda 

stressen av dessa utvecklas till psykisk ohälsa där påfrestningarna skadar hjärnans förmåga 

att lagra och hantera ny information. Det kan ses som att för mycket negativ stress utlöser 
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fysiska mekanismer där hjärnans inlärningsförmåga minskar (Gho & Agius, 2010). De barn 

som upplever förväntningar från pedagoger tillsammans med föräldrar som stödjer barnen 

skolgång i hemmet har möjlighet till att öka sin kunskapsinhämtning. Chanserna för att 

barn ska lyckas påverkas även av kamrateffekter, tycker kamraterna att det är bra att studera 

kommer denna norm uppmuntra till att barnen lägger mer tid på sina studier 

(Barnombudsmannen, 2018).  
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Metod 

Forskningsdesign 

För studiens syfte är tvärsnittsdesign väl lämpad då vi vill se varians och då behöver 

kvantitativa data för kunna undersöka sambandsmönster mellan valda variabler (Bryman, 

2011). Ett urval gjordes från den totala studiepopulationen för att nå svaren från barnen i 

glesbygden, eftersom glesbygdsproblematik omnämnts av Barnombudsmannen (2018). 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med data från ett insamlingstillfälle av LoRDIA. 

Studiens syfte är att undersöka möjliga samband mellan glesbygdsbarns individuella och 

strukturella faktorer och psykisk ohälsa. 

Datan som används i uppsatsen kommer från det pågående forskningsprojektet LoRDIA 

(Longitudinal Research on Development In Adolescence).  

Forskare från institutionerna för socialt arbete samt psykologi på Hälsohögskolan i 

Jönköping och Göteborgs universitet följer barns psykosociala utveckling från tolv års 

ålder till dess att barnen blir myndiga. Syftet är att samla information om övergångar i 

tonåren genom att studera faktorer såsom barnens relation till familj och vänner, 

skolsituation, substansbruk samt brottsliga beteenden (LoRDIA, 2018). 

Forskningsprojektet startade 2013 och det är fyra kommuner i Västra Götaland och 

Jönköpingsregionen. De fyra kommunerna som deltar i projektet är: Härryda, Värnamo, 

Vårgårda och Gnosjö där kommunerna har mellan 9000 och 36 000 invånare (LoRDIA, 

2018). Gnosjö och Vårgårda kategoriseras som “glesbygdskommuner” (SCB, u.å.) och 

Värnamo klassas som “mindre stad/tätort” och Härryda som pendlingskommun nära storstad 

(SKL, 2017). Sveriges befolkning har ett nationellt genomsnitt av högre utbildning som är 

26% där tre av kommunerna ligger under genomsnittet. Gnosjö ligger på 10 %, Vårgårda 

på 16 %, Värnamo på 16 % och i Härryda är det 32 % av kommuninvånarna som har en 

högre utbildning (SCB, 2016). Totalt var det 2012 barn som bjöds in att delta i projektet, 

av dessa tackade 1520 ja, vilket motsvarar 75% av de tillfrågade. Bortfall i deltagande var 

10% där föräldrarna inte samtyckte till barnets deltagande i studien samt 6% där barnen 

avböjde till deltagande (LoRDIA, 2018). 

Enkäten administreras av forskningsassistenter som besöker skolorna årligen. Insamlingen 

genomförs via enkäter som eleverna fyller i för hand i klassrumsmiljö. Varje elev har 

angivits en personlig kod istället för namn för att säkerställa elevernas konfidentialitet. Det 
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ska vara möjligt för forskarna att kunna följa det enskilda barnets utveckling under 

projektets gång. Inför varje undersökningstillfälle informeras skolsköterska och/ eller 

skolkurator om enkätens innehåll. Eleverna hänvisas att kontakta dessa om frågorna i 

enkäten väcker negativa eller obehagliga tankar och känslor (LoRDIA, 2018). 

Finansiering av forskningsprojektet LoRDIA ges av: Forte, Vetenskapsrådet, Formas, 

Vinnova, Stiftelsen Sunnerdahls handikappsfond, Stiftelsen Säfstaholm, Futurum Region 

Jönköpings län (LoRDIA, 2018). 

 

Undersökningsdeltagare  

Vid forskningsprojektets tredje insamlings tillfälle, deltog totalt 1312 barn som då gick i 

årskurs åtta och nio. Av dessa 1312 uppgav 662 att de är flickor, 648 uppgav att de är 

pojkar och 2 stycken definierade sig själva som hen/queer/transperson. Projektets 

population avviker inte från den totala populationen i Sverige i avseende till kön, ålder, 

etnisk bakgrund, skolresultat eller frånvaro från skola. Enkätundersökning i tredje vågen 

skedde under hösten 2016 (LoRDIA, 2018). 

En stratifiering av LoRDIAs material har gjorts för vår studie, där två glesbygdskommuner 

valdes, Vårgårda och Gnosjö. Studiens stratifiering har gjorts till 300 elever, varav 152 st. 

är flickor och 146 st. är pojkar (2 svar saknas). Medelvärdet på barnens ålder vid tillfället 

för insamling var 14,4 år med en standardavvikelse på 0.62. Dessa kommuner fanns inte 

med i Barnombudsmannens rapport (2018) och den här studien kan då ses tillföra 

forskning om barn som växer upp i glesbygd. 

 

Bortfallsanalys 

Bortfallsanalysen visar att det inte finns någon skillnad i könsfördelningen mellan 

glesbygdskommuner samt storkommuner, vilket innebär att studiens urval 

överensstämmer med den totala populationen i projektet. Vidare visade analysen i 

glesbygdskommunerna att 30% av barnen har utländskt påbrå, och i storkommuner är 

motsvarande siffra 25% (X2(1, N = 1324) = 2,39 p =.121). Oberoende t-tester utfördes för 

att undersöka om det föreligger skillnader mellan olika variabler i glesbygdskommuner 

alternativt storkommuner av LoRDIAs totala population för våg 3, som består av 1312 

barn. Upplevd ekonomisk situation. Bortfallsanalysen visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan glesbygdskommuner och storkommuner i barnens upplevda ekonomiska 
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situation. Trivsel i bostadsområdet. De finns inte någon signifikant skillnad i trivsel i sitt 

bostadsområde mellan barnen i glesbygdskommuner och storkommuner. Skolk. Analysen 

visar inga signifikanta skillnader mellan kommunernas storlek och ogiltig frånvaro. 

 

Tabell 1. Bortfallsanalys, jämförelse mellan glesbygdskommuner och storkommuner 

 
 Glesbygd Storkommun 
Variabler n M SD n M SD  t min max 
 
Ekonomi 299 .564 .213 1017 .556 .208 -.092 -.028 .025 
 
Bostadsområde  297 .819 .153 1009 .813 .153 .616 -.014 .026 
 
Ogiltig frånvaro 295 1.14 .437 997 1.19 .536 -1.50 -.118 .016 
 

Not* p <.05 (2-tailed). 
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Procedur 

Etiska överväganden 

Informationsbrev skickades ut till barnens föräldrar och genom att använda registerdata 

kunde informationen ges på ett språk som föräldrarna talar för att säkerställa att alla 

mottagare var införstådda med innebörden av studien. Föräldrarna informerades om 

studiens syfte, att det är frivilligt att låta sitt barn delta, att barnet när som helst kan avbryta 

studien utan att riskera några repressalier samt att barnets data hanteras konfidentiellt. I 

informationsbrevet framkom att föräldrarna endast var tvungna att aktivt svara om de inte 

gav samtycke till deltagande av studien. Eleverna gavs möjligheten att neka deltagande i 

studien även med föräldrarnas godkännande till deltagande i projektet. Studien har blivit 

godkänd av Göteborgs regionala etikprövningsnämnd (No. 362–13; 2015-09-02). 

Godkännandet förnyas årligen då forskningsstudien syftar till att undersöka barns 

psykosociala utveckling. LoRDIA uppfyller de fyra etiska principerna som är grundstruktur 

för att bedriva forskning i Sverige; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011).   

 

Enkätundersökningar 

Bryman (2011) beskriver enkäter som ett frågeformulär med huvudsakligen slutna frågor. 

Respondenten som besvarar frågorna gör det till exempel via penna och papper eller online 

genom epost. Fördelarna med att använda enkäter som forskningsmetod är att det är mer 

kostnadseffektivt och tidsbesparande än att genomföra individuella intervjuer med alla 

respondenter. Forskaren kan effektivt nå och insamla data från ett stort urval, vilket även 

ökar generaliserbarheten för studiens resultat. När enkäter används som metod minskar 

risken för att respondenten påverkas i sina svar av forskarens närvaro samt att det 

säkerställs att alla respondenter får samma frågor, utan eventuella individuella skillnader 

från olika intervjuare (Bryman, 2011). Nackdelar som kan finnas med metoden är att det 

sällan ges möjligheter för respondenten att klargöra frågetecken om enkäten. Därav är det 

fördelaktigt med enkla och tydliga frågeställningar för att minska risken för individuella 

tolkningar. Frågorna bör även vara utformade så att de upplevs som relevanta för 

respondenten och alla frågeställningar passar inte i enkätform. Det är problematiskt för 

forskaren att samla in kompletterande information, såsom följdfrågor (Bryman, 2011). 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs som ett mått på om begreppet faktiskt mäter det som begreppet avser 

för att kunna öka generaliserbarheten av datan som undersöks. Validiteten kan förklaras 

med extern validitet och ekologisk validitet. Extern validitet handlar om att svaret kan 

generaliseras över den populationen som undersöks. Det är betydande att urvalet av 

deltagare i studien är representativt för hela populationen. Ekologisk validitet avser 

samhällsvetenskapliga studier och om studien utförs i människornas naturliga miljö. Desto 

mer forskaren påverkar miljön som studien utförs i som exempelvis ett laboratorium eller 

ett särskilt intervjurum, desto mer begränsas den ekologiska validiteten (Bryman, 2011). 

Reliabilitet är ett mått på stabiliteten och pålitligheten av ett begrepp. Reliabilitet beskrivs 

med tre faktorer: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet syftar till att 

måttet är varaktigt över tid. Det innebär att respondentens svar inte skiljer sig något 

nämnvärt när liknande fråga ställs vid annat tillfälle. Den interna reliabiliteten förklaras 

genom att forskaren bildar ett index utav flera indikatorerna som är relaterade till varandra 

och blir då pålitliga. Interbedömarreliabiliteten beskrivs som den subjektiva tolkningen, 

bearbetaren av datan och bedömaren bör komma fram till liknande resultat. Genom att 

använda sig av Cronbach’s alfa kan datans reliabilitet bedömas. Cronbach’s alfa beräknar 

ett genomsnitt av datans tänkbara reliabilitetskoefficienter. Alfa koefficienterna varierar 

från värdet 1, perfekt intern reliabilitet, till 0, ingen intern reliabilitet (Bryman, 2011).  
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Instrument 

Tabell 2.  Intern reliabilitet 

Variabel  Beskrivning  Exempel på påstående  α 
 
SDQ Nervositet/ oro  Jag har ofta huvudvärk, jag oroar mig mycket.   α:0,75 
 
SDQ Problem med kompisar.  Jag gör ofta saker för mig själv,   α:0,50 

andra barn retar mig  
SDQ Hyperaktivitet.  Jag kan inte sitta still länge.   α:0,70 
 
SDQ Beteendeproblem. Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret.  α:0,53 
 
SDQ Prosociala beteenden. Jag försöker vara snäll mot andra.  α:0,65 
 
Ekonomi  Barnets uppfattning av  Jag/ vi har mindre pengar än andra.  α:0,60  

familjens ekonomi.  
 
Bostadsområde Trivsel i bostadsområdet. Så fort jag kan vill jag flytta till  α:0,89
   ett annat område.  
 
Välmående Barnets uppfattning Jag tycker att mitt liv har mål och   α:0,75 
 av sitt välmående. mening. 
 
Trauma Känslomässig försummelse Kände jag mig älskad.   α:0,89 
 
Trauma  Känslomässig utnyttjade Kände jag att någon i min familj  α:0,67 
   hatade mig.  
 
Skola Trivsel i skolan  Är du nöjd med hur det går   α:0,69 
   för dig i skolan.  
 
Skola  Relation till lärare Tycker lärarna bra om eleverna.  α:0,87 
 
Skola Relation till klasskompisar  Ingen känner sig utesluten.   α:0,84 
 

Publicerade test och frågeformulär  

Individuella faktorer mättes genom att använda den svenska versionen av Strength and 

Difficulty Questionnaire [SDQ] (Goodman, 1999,2001; Smedje, Broman, Hetta & von 

Knorring, 1999). Frågorna baseras på självskattning och innehåller fem områden med totalt 

25 index som mäter emotionella symtom, beteendeproblem, hyperaktivitet, problem med 

kompisrelationer och generella svårigheter. Den psykiska hälsan mätte frågor om barnet 

känner mål och mening med sitt liv genom att använda en skala som skapats av Boson, 

Berglund, Wennberg och Fahlke (2016). Svaren värderas 1–4 med svarsalternativen: ”väldigt 

nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, väldigt missnöjd”. Resultatvärden och indexen omvandlades 

så att låga resultat indikerar god psykisk hälsa och höga resultat visar hög psykisk ohälsa. 

För att mäta känslomässig utnyttjande och känslomässig försummelse användes den 

svenska versionen av Childhoods Trauma Questionnaire [CTQ] (Bernstein, Stein, 
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Newcomb, Walker, Pogge, Ahluvaliva & Zule, 2003; Gerdner & Allgulander, 2009). Skalan 

är retroperspektiv och syftar till uppväxt fram till 12 års ålder. En femgradig Likertskala 

med svarsalternativen från ”aldrig sant” till ” väldigt ofta sant”. CTQ mäter även fysiskt våld, 

sexuella övergrepp, fysisk försummelse. Barnets skolsituation mäts i tre delar: trivsel i 

skolan, relation till lärare och relation till klasskamrater. Trivseln i skolan mäts genom fyra 

frågor med en fyrgradig Likertskala med svar från ”väldigt mycket” till ”inte alls” (Kerr & 

Stattin, 2000). Relationen till lärare undersöktes genom tre frågor med fyrgradig svarsskala 

från ”nästan alla lärare bryr sig/är rättvisa/ tycker om eleverna” till ”många lärare ogillar/ bryr sig 

inte/ är orättvisa mot eleverna”. Relationen till klasskompisar undersöks genom fyra frågor och 

med en fyrgradig Likertskala med svar från ”håller inte alls med” till ”håller verkligen med”. 

Frågorna som mäter barnets upplevda trivsel i sitt bostadsområde är konstruerade för 

LoRDIAs projekt. Svarsalternativen är fyrgradig skala från ”NEJ, stämmer inte alls” till ”JA! 

Stämmer mycket bra”. Barnets uppfattning av familjens ekonomiska situation undersöktes 

med tre frågor med två delskalor. De två första frågorna har fem svarsalternativ från” jag/vi 

har mindre pengar än andra” till ” jag/vi har mer pengar än andra”. Den tredje frågan har tre 

svarsalternativ, där lägre svar indikerar en lägre socioekonomisk status. 

 

Statistisk analys 

För att utföra studiens analyser har IBM SPSS statistics version 25 använts. För att 

undersöka korrelationer mellan psykisk ohälsa och variablerna: emotionella symtom, 

beteendeproblem, hyperaktivitet, problem med kompisrelationer, prosocialt beteende, 

känslomässig utnyttjande, känslomässig försummelse, trivsel i skolan, relationen till lärare 

samt relationen till klasskompisar, utfördes bivariat regressionsanalys med hjälp av 

Pearson’s r, ett parametriskt test av korrelationen mellan två variabler och dess linjära 

samband (Brace, Kemp & Sneglar, 2016). När signifikanta korrelationer mellan psykisk 

ohälsa och variablerna var fastställda utfördes en hierarkisk multivariat regressionsanalys 

för att säkerställa hur väl de oberoende variablerna förutspår psykisk ohälsa och där 

forskaren påverkar dess inbördes rangordning (Brace, Kemp & Sneglar, 2016). I första 

modellen lades individuella faktorer såsom beteendeproblem och hyperaktivitet till, i andra 

modellen adderades trauma, i tredje modellen adderades skolsituationen och slutligen i 

fjärde modellen adderades barnets uppfattning om familjens ekonomi samt trivsel i 

bostadsområdet.  
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Resultat 

Studiens resultat presenteras i text och tabeller. Tabell 3 beskriver studiens population i 

könsfördelning och ålder vid insamlings tillfället. 

 

Tabell 3. Presentation av studiens urval.  

 
Variabler n M SD min max 
 
Totalt 300 
 
Ålder 292 14,4 .62 13 16 
 
Tjejer 152 
 
Killar 146 
 

För att undersöka samband mellan psykisk ohälsa och emotionella symtom, 

beteendeproblem, hyperaktivitet, problem med kompisrelationer, prosociala beteenden, 

känslomässigt utnyttjande, känslomässig försummelse, trivsel i skolan, relation till lärare, 

relation till klasskompisar gjordes Pearson’s korrelationsanalys. Resultaten som visas i 

tabell 4, visar att psykisk ohälsa är positivt korrelerat med beteendeproblem, hyperaktivitet, 

problem med kompisrelationer, emotionella symptom, känslomässigt utnyttjande samt 

känslomässig försummelse. De positiva korrelationerna tolkas som att den psykiska 

ohälsan hos barn tenderar att öka när dessa variabler visar höga värden. Resultaten som 

gav ett negativt samband i tabell 4 är, prosocialt beteende, relationer till lärare, 

klasskamrater och hög trivsel i skolan. De negativa korrelationerna tolkas som att symtom 

för psykisk ohälsa hos barn som är lägre vid dessa variablers höga värden. 
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Tabell 4: korrelationer (Pearson’s).  

  
Variabler   n Psykisk ohälsa 
 
Emotional symtoms  298 .482** 
 
Beteendeproblem  296 .191** 
 
Hyperaktivitet   297 .312** 
 
Problem med kompisrelationer  297 .458** 
 
Prosocialt beteende  298 -.176** 
 
Känslomässigt utnyttjad  296 .263** 
 
Känslomässig försummelse  295 .332** 
 
Förnekelse   300 -.447** 
 
Trivsel i skolan   296 -.440** 
 
Relation till lärare  297 -.273** 
 
Relation till klasskompisar  296 -.368** 

Not*p <.05 (2-tailed) **p <.01 (2-tailed). 

 

Hierarkisk multipel regression (se tabell 5) används för att analysera hur väl samma 

oberoende variabler förutspår psykisk ohälsa hos barn när man kontrollerar för individuella 

faktorer, traumatiska händelser under uppväxt, skolsituation, ekonomisk situation, trivsel i 

bostadsområde. Den hierarkiska analysen visar att psykisk ohälsa kan förklaras till 35% av 

individuella och strukturella faktorer såsom beteendeproblematik, hyperaktivitet, kompis 

relationsproblematik, modell 1 (=.35). När traumatiska upplevelser, känslomässig 

försummelse och känslomässigt utnyttjande läggs till, kan modellen förklara 37% av den 

psykiska ohälsan, modell 2, (=.37) Modell 2, som inkluderar modell 1, förklarar signifikant 

mer varianser än modell 1(p <.03). I modell 3 inkluderas barnets skolsituation till i modell 

2, vilket ger resultatet att 44% av modellen kan förklara psykisk ohälsa (=.44). Modell 3 

förklarar signifikant mer varianser än modell 2 (p <.000). I det sista steget, modell 4, 

inkluderas barnets uppfattning av sin ekonomiska situation och trivseln i bostadsområdet 

till i modell 3, vilket innebär att modellen kan förklara psykisk ohälsa hos unga till 45% 

(=.45). Modell 4 förklarar signifikant mer varianser än modell 3(p <.01). 
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Tabell 5. Hieratisk linjär multipel regressionsanalys. 

   Modeller  Koefficient 
   R2(adjusted) DR2 b(std.) 
      

1 SDQ  .338 .350 
1. Emotionella symtom   .308** 
2. Beteendeproblem   -.000** 
3. Hyperaktivitet   .224** 
4. Problem med kompisrelationer  .324** 
5. Prosociala beteenden   -.075 

2 SDQ+ Trauma .350 .016 
6. Emotional symptoms   .286** 
7. Beteendeproblem   -.151** 
8. Hyperaktivitet   .209** 
9. Problem med kompisrelationer  .315** 
10. Prosocialt beteende   -.036 
11. Känslomässigt utnyttjande   -.034 
12. Känslomässig försummelse   .159** 

3 SDQ+ Trauma+ Skola .417 .071 
13. Emotionella symtom   .213** 
14. Beteendeproblem   -.192** 
15. Hyperaktivitet   .154** 
16. Problem med kompisrelationer  .272** 
17. Prosociala beteenden   .009 
18. Känslomässigt utnyttjande   -.049 
19. Känslomässig försummelse   .122* 
20. Trivsel i skola   -.230** 
21. Relation till lärare   -.037 
22. Relation till klasskamrater   -.157* 

4 SDQ***  .430 .017 
Emotionella symtom   .175* 

23. Beteendeproblem   -.191** 
24. Hyperaktivitet   .148* 
25. Problem med kompisrelationer  .262** 
26. Prosociala beteenden   .001 
27. Känslomässigt utnyttjande   -.039 
28. Känslomässig försummelse   .092 
29. Trivsel i skola   -.218** 
30. Relation till lärare   -.053 
31. Relation till klasskamrater   -.151* 
32. Ekonomi    -.129* 
33. Trivsel i bostadsområdet   -.052 

 

Not* p <. 05(2-tailed) ** p <.01 (2-tailed). *** SDQ, trauma, skola, ekonomi och trivsel i bostadsområde. 
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Sammanfattning av resultat 

Studiens resultat visar att SDQ och trauman är positivt relaterat till psykisk ohälsa, vilket 

tolkas som att barns psykiska ohälsa är högre om de angett högre skattning av SDQ och 

upplevelser av trauman. Resultatet visar ett negativt samband mellan faktorerna prosociala 

beteenden och god skolsituation och psykisk ohälsa. Tolkningen görs att de barn som skattar 

sitt beteende som positivt för sina relationer och de som upplever sig ha god skolsituation 

även skattar sin psykiska ohälsa som låg, därav det negativa sambandet.  

Den psykiska ohälsan hos barn förklarades till 43% av studiens undersökta faktorer: SDQ, 

trauma, skolsituation, trivsel i bostadsområdet samt barnets uppskattning av familjens 

ekonomi. I studiens urval är det signifikant fler flickor som rapporterar psykisk ohälsa än 

pojkar. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur individuella och strukturella faktorer påverkar psykisk 

ohälsa hos barn i glesbygdskommuner och om skolan fungerar som en skyddsfaktor mot 

psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan hos barn kan förstås till 43% av studiens undersökta 

individuella och strukturella faktorer. Barn uppgav högre psykisk ohälsa i samband med 

hög grad upplevd SDQ och trauman, den psykiska ohälsan skattades lägre hos de barnen 

med högre skattning av prosociala beteenden och en god skolsituation.  

Tvärsnittsstudien ger en bild av den psykiska hälsan hos barn på glesbygden vid ett tillfälle, 

dock är verkligheten föränderlig liksom barns utveckling. Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori och tidigare forskning används för att förstå och diskutera studiens resultat 

utifrån studiens frågeställningar. Växelverkan antas ske mellan individuella och strukturella 

faktorer i mikro, meso, exo och makronivå i barnets liv (Andersson, 1986). 

 

Strukturella faktorer som påverkar psykisk ohälsa hos barn  

• Fungerar skolan som skydd mot psykisk ohälsa hos barn?	

Resultatet i studien visade att om barnen skattar sin skolsituation, trivsel i bostadsområdet 

samt uppfattning av den ekonomiska situationen som låg, korrelerar detta med en i högre 

grad psykisk ohälsa. Korrelationsanalysen visade ett negativt samband mellan psykisk 

ohälsa och skolsituation, vilket indikerar att den psykiska ohälsan är lägre om barnet trivs 

i skolan, har bra relation till sina lärare och klasskompisar. Det finns skäl att se skolan som 

skydd mot psykisk ohälsa för de barn som har en god relation till skola, lärare och 

klasskamrater. 

 

Barnets makronivå  

Barn känner sig uteslutna ur övriga samhället och barnen uppger även att makthavare inte 

inkluderar barnen i beslut som rör dem. Barnen i glesbygden vill inte stå utanför 

beslutsfattande, samhället och utbildningsväsendet utan ber engagerat om att bli 

involverade och sedda som en tillgång i den miljön de vistas i, där de kan utveckla en 

identitet de får vara stolta över (Barnombudsmannen, 2018). En minskad befolkning i 

Sveriges glesbygd riskerar att utarma glesbygdskommunerna på ekonomiska resurser. 

Problematiken ligger i att få personer ska försörja fler vilket beräknas öka framöver och 
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skapa utarmade segregerade områden där skolans redan utarmade resurser påverkas 

negativt (SCB, 2012). Den ökande psykiska ohälsan (Bris, 2018) indikerar inte bara att 

barnen i glesbygden är utsatta, den säger även att barnens utvecklingsmöjligheter inte tas 

tillvara. De som finns och verkar runt barnen som föräldrar, lärare, socialarbetare och 

vårdpersonal har ett ansvar att se och verka för det enskilda glesbygdsbarnets fulla 

potential. 

 

Barnets exo- och mesonivå   

Hit hör miljöfaktorer som indirekt påverkar barnet och som kan ses ligga utanför barnets 

kontroll. Faktorer som familjens sociala nätverk och föräldrarnas relation till skola och 

även föräldrarnas status på arbetsmarknaden hör till exo- och mesonivåerna. Även 

kommunens möjlighet att tillhandahålla ett utbud av aktiviteter och stödinsatser räknas till 

exo- och mesosystemen (Andersson, 1986). Barn i socioekonomiskt starka områden har 

en mindre risk för att uppleva trauman och försummelse, samt att utveckla psykisk ohälsa 

än barn som lever i ett område med låg socioekonomisk status och föräldrar som har en 

svag anknytning till arbetsmarknaden. I ett bostadsområde med låg socioekonomisk status 

ökar även risken för barnet att utveckla självdestruktiva beteenden (Socialstyrelsen, 2015). 

Vilken ekonomisk situation studiens barn faktiskt har kan dock skilja utifrån att barnen 

inte till fullo kan förstå och jämföra andras situation med sin egen (Bourdieu, 1995). 

Jämförelse mellan barn i olika bostadsområden är missvisande i avseende till att barn kan 

klara sig bra med sina livsvillkor men inte kan antas göra det under andra förhållanden 

(Andersson, 2008). Barn nämner att de vill flytta från sitt område för att kunna förverkliga 

sina framtidsplaner då glesbygden har arbetsbrist, trots att individen inte antas prestera 

bättre i ett annat bostadsområde (Barnombudsmannen, 2018; Andersson, 2008). Det 

glesbygdsbarnen uppgett är att samhället osynliggör glesbygdsorter där stolthet för sitt 

bostadsområde och känsla av att ingå i en större sammanhang kan vara det som saknas 

(Barnombudsmannen, 2018).  

Det är av största vikt att skolans kompensatoriska uppdrag upprättas för utsatta områden 

såsom glesbygden där det strukturellt finns färre personer som kan möta ett barns behov. 

Skolpersonal anges vara färre och omsättas i högre utsträckning, utbudet av 

fritidsaktiviteter är färre och ligger längre bort. För de barn som till exempel uttrycker 

hyperaktivitet kan det vara svårare att möta och bygga prosociala relationer till andra. Det 

enskilda barnet kan uppleva sig själv som konfliktskapande i skolmiljö, självkänslan kan då 
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försämras och psykisk ohälsa utvecklas (Kåver och Nilsonne, 2002). Pedagoger har en 

möjlighet att ställa förväntningar på barnet där relationerna till pedagoger och skolmiljö 

kan då bidra till barnets tro på sin egen förmåga och självkänsla (Barnombudmannen, 

2018). 

 

Individuella faktorer av psykisk ohälsa hos barn  

• Vilka faktorer inverkar på den psykiska ohälsan hos barn i glesbygden?	

Resultatet visar att om barnet uppger höga värden för individuella faktorer som 

emotionella symtom, upplevt trauma, beteendeproblem och hyperaktivitet, uppvisar 

barnet även höga värden för psykisk ohälsa.  

 

Barnets mikronivå 

Studiens resultat överensstämmer med Socialstyrelsens (2015) beskrivning där psykisk 

ohälsa utgör en riskfaktor för en ogynnsam utveckling där beteendeproblem och trauman 

kan ses öka. Likväl kan beteendeproblem och upplevelser av traumatiska händelser utgöra 

riskfaktorer för utvecklandet av psykisk ohälsa. Det finns en växelverkan mellan psykisk 

ohälsa, uttryckta beteendeproblem och upplevelser av trauman (Socialstyrelsen, 2015).  

Barn som uppger sig uppleva oro, ångest, stress kan yttra sin psykiska ohälsa genom 

beteendeproblem såsom självdestruktiva beteenden till exempel ogiltig frånvaro från 

skolan (Socialstyrelsen, 2015). Det är komplext att se generellt på barn psykiska ohälsa då 

barndomen är en tid i livet då individen utvecklas olika snabbt i olika åldrar (Nilsson & 

Whang, 2011). Fysiologiska tillstånd hos individen som är orsakade av miljön den lever i 

kan leda till psykisk ohälsa som kan leda till att hjärnan förändras. Medicinering som 

minskar psykisk ohälsa tillbakabildar inte fysiska skador på hjärnan (Goh & Agius, 2010). 

Barnen försöker tala om för vuxenvärlden att de inte upplever sig som friska, kan detta ses 

som ett samhälle där människor anses friska så länge de inte ger uttryck för sjukdom? Med 

en lägre inlärningsförmåga till följd av kumulativa psykiska påfrestningar (Goh & Agius, 

2010) i de ekologiska systemen (Andersson, 1986). De barn som inte fått sina behov 

tillgodosedda i sin hemmiljö kommer sårbarhet fortsatt vara en risk för att utveckla psykisk 

ohälsa (Cicchetti & Curtis, 2005). 
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Helheten av individuella och strukturella faktorer 

• Resultatets betydelse för socialt arbete	

Barn i socioekonomiskt utsatta områden saknar förväntningar och ser inte längre skolan 

som en möjlighet inför framtiden utan en plats där den utsatta situationen bekräftas och 

befästs av både skolpersonal och andra elever (Barnombudsmannen, 2018). Den ökande 

psykiska ohälsan hos barn i glesbygd kan ses som ett uttryck för en osund miljö och för in 

Bourdieus sociala rum i diskussionen (Bourdieu, 1995). Kategoriseringen av barn i utsatta 

områden skapar en gruppering där diskursen i barnens omgivning kan osynliggöra barnen 

där de inte får bära ansvar för sin situation (Burdick-Will, 2013). Individen som lever med 

en viss uppsättning livsvillkor kan både vilja försvara och förändra sin ståndpunkt i det 

sociala rummet (Bourdieu, 1995). För att placera det enskilda barnet på denna punkt är det 

troligt att barnet ser sig själv och sin omgivning som både värt att försvara och samtidigt 

förändringsbenäget. Barn har uppgett en förståelse för psykisk ohälsa och önskan om 

förändring som inkluderar dem själva och deras omgivning (Bris, 2018). Istället för att 

hantera glesbygdsbarn som en homogen grupp kan socialarbetarens maktreproduktion 

undvikas i mötet med barnet boende i ett utsatt område genom att kategorisera det enskilda 

barnets livsvillkor och skapa en individuell insats efter barnets behov (Mattsson, 2010). 

I barnets mikronivå är beteendeproblematik såsom hyperaktivitet och utåtagerande 

riskfaktorer för psykisk ohälsa. Beteendeproblematik kan ges förståelse för genom att 

barns har egen insikt i sin psykiska ohälsa där omgivningen kategoriserar barnen med 

psykisk ohälsa som en utsatt grupp. Utan stöd och insatser från skola och sociala 

myndigheter kan den individuella problematiken skapa mer riskfaktorer för det enskilda 

barnet där hen genom sitt beteende kan ses förklara, försvara och förändra sin punkt i det 

sociala rummet. 

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet 

I test av reliabiliteten gav två delskalor låga alfa värden där delskalorna avser att mäta 

problem med kompisrelationer och beteendeproblem. De instrument som LoRDIA använder sig 

av är dock validerade för att säkerställa att skalorna mäter det den avser att mäta. Materialet 

som har bearbetats i studien förlitar sig på att barnet själv rapporterar om sin livssituation. 
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En möjlig risk är att alla inte svarar sanningsenligt samt att den individuella tolkningen av 

frågorna kan utgöra en felmarginal (Bryman, 2011).  

 

Ekonomi och bostadsområdet 

Gnosjö och Vårgårda utgör inte en utav barnombudsmannens undersökta kommuner som 

representerar de kommuner i Sverige som räknas som utsatta. Uppsatsens resultat visade 

ingen skillnad mellan barns uppfattning av familjens ekonomiska situation, trivsel i 

bostadsområde och ogiltig frånvaro mellan LoRDIAs glesbygdskommuner och 

storkommuner. Forskning har uppgett svårigheter med att mäta fattigdom i Sverige då flera 

benämningar mäts med olika metoder (Salonen, 2014), barnets uppfattning om familjens 

ekonomi kan vara en produkt av omgivningen hen lever i där den rådande ekonomin ses 

som normal av barnet (Andersson, 1986). Skevheten av att inte undersöka samma 

kommuner och att barn inte kan antas ha full förståelse och insyn i sin familjs ekonomi 

kommer kvarstå oavsett om studien bekräftat eller dementerat Barnombudsmannens 

rapport.  

 

Skola 

Forskning visar att en betydande skillnad finns i andel godkända elever baserat på nationell 

bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Barn födda i Sverige uppnår högre resultat i 

jämförelse med barn som invandrat efter skolstart. Tydligast ses skillnaden mellan barnens 

skolresultat och vilken utbildningsnivå som föräldrarna har. Barn med föräldrar med 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning presterar bäst i skolan. Barnen till föräldrar med 

grundskola som högsta utbildning presterar lägst skolresultat (Bergnehr & Enell, 2018). 

Skolor i socioekonomiskt utsatta områden presterar sämre skolresultat och har fler 

lärarbyten. Barnen upplever låga förväntningar från de vuxna och har en lägre framtidstro 

än de barn som går i skolor med bättre omdömen i socioekonomiskt starka områden. 

Ekonomiskt resursstarka föräldrar tenderar dessutom till att använda sig av det fria 

skolvalet och flyttar därmed sitt barn från en skola i ett socioekonomiskt utsatt område till 

en skola med bättre status (Barnombudsmannen, 2018). Studiens skevhet anses ligga i att 

inte undersöka kommunernas socioekonomiska status, föräldrars utbildningsnivå och 

härkomst, vilket kunnat ökat förståelsen för studiens resultat. 
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Barn med utländsk härkomst 

Valet av att undersöka glesbygd skapar en skevhet i studien där procentandel inte är 

representativt för det nationella snittet av 25 % av eleverna har utländsk härkomst. Vår 

studiepopulation med 30% av eleverna har utländsk härkomst är inte jämförbar då den 

saknar referenspunkt och därmed inte kan ta ställning till eller värdera studiens resultat på 

ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011). Därför har en mindre del av uppsatsen riktats mot att 

förstå faktorer för barn med utländsk härkomst.  

 

Könsskillnader 

Flickor uppvisar i högre utsträckning psykisk ohälsa än pojkar (Bris, 2018) vilket 

överensstämmer med studiens resultat. Studiens urval var för litet för att undersöka 

eventuella könsskillnader vidare. Det ställs generellt högre sociala krav på flickor än pojkar 

(Bris, 2018) och det kan vara en av anledningarna till varför flickor uppvisar högre psykisk 

ohälsa.  

 

Orsak och verkan  

Studien undersökte inte kausaliteten, vad som är orsak och vad som är verkan, utan studien 

undersökte sambanden mellan variablerna och hur väl en variabel kan förutspå en annan 

(Brace, Kemp & Sneglar, 2016; Bryman 2011).  

 

Förslag till vidare forskningsområden 

De faktorer studien inte kunnat redovisa samband för, kan utsätta barn i olika grad för 

riskfaktorer som bidrar till utveckling av psykisk ohälsa. Till exempel är icke undersökta 

faktorer: könstillhörighet, etnisk bakgrund, föräldrarnas status på arbetsmarknad, 

familjekonstellation, sexuell läggning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

fysiska funktionsvariationer (Mattsson, 2010). Forskning visar på en komplex samverkan 

mellan individuella egenskaper och strukturella egenskaper och det finns anledning att se 

ovanstående faktorer som områden för vidare forskning. 
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Slutsats 

Skolan är inte kompenserande eller likvärdig, samhällsinsatser möter inte behoven och 

vuxna lyssnar inte på barnen som uppger psykiskt ohälsa (Bris, 2018; Barnombudsmannen, 

2018). I utsatta områden är det svårt för eleverna att uppnå god relation till skola, lärare 

och kamrater då pedagoger talar om det segregerade områdets och skolans problematik 

istället för det individuella barnet, dess familj och umgänge. Språkbruket blir ett maktmedel 

som lägger problematiken utanför barnet och familjen (Burdick-Will, 2013). Psykisk ohälsa 

bidrar till en försämring av individens inlärningsförmåga (Goh & Agius, 2010) och barn i 

utsatta områden upplever ett utanförskap där de utestängs från beslutsfattande där vuxna 

har låga förväntningar och brister i att ge stöd (Barnombudsmannen, 2018). Studiens 

undersökta faktorer har samband till 43% med psykisk ohälsa vilka är: hyperaktivitet, 

beteendeproblematik, problem med kompisrelationer, emotionella symtom, upplevelser av 

trauma och prosocialt beteende. Strukturella faktorer: barnets skolsituation, trivsel i 

bostadsområdet, barnets uppfattning av familjens ekonomi. Detta återspeglar samspelet i 

Bronfenbrenners ekologiska modell där barnet är och utvecklas i växelverkan med sin 

omgivning. 

Studiens resultat påvisar att barn med prosociala beteenden, god relation till skola och 

lärare samt god relation till klasskompisar uppvisar mindre symtom för psykisk ohälsa där 

det kan ses som att skolan utgör ett skydd för barnet under förutsättningen att de kan 

påverka sin omgivning genom att ges en röst. 
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