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Sammanfattning 

Bakgrund: Många unga lever med separerade föräldrar, där allt fler bor växelvis hos båda sina 
föräldrar. En del tidigare studier har visat att dessa ungdomars psykiska hälsa inte skiljer sig från unga 
som bor tillsammans med bägge sina föräldrar. Andra studier har visat att det är förknippat med nästan 
alla aspekter av välbefinnande att bo i en kärnfamilj. Relationen till familjen och ungas välbefinnande 
har ett starkt samband. Det kan därför vara betydelsefullt i skolsköterskans arbete att få kunskap om 
hur familjesituationen påverkar ungas hälsa.  
Syfte: Syftet var att beskriva och jämföra psykisk hälsa hos unga i årskurs nio i relation till 
familjesituation. 
Metod: Tvärsnittsstudie med inhämtat datamaterial från Folkhälsoenkät Ung 2017. Det var 2703 
niondeklassare som deltog i enkäten. Undersökningen gjordes i ett län i södra Sverige hösten 2017. 
Datamaterialet analyserades genom deskriptiv och inferensstatistik för att jämföra skillnader mellan 
grupper. 
Resultat: Att skatta sin hälsa dåligt eller mycket dåligt var mer vanligt förekommande hos tjejerna. 
Tjejerna uppgav mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom än killarna. Ungdomar som bor 
tillsammans med båda föräldrarna skattade sin hälsa oftare bra eller mycket bra. De som bor med en 
förälder skattade sin allmänna hälsa sämst. Ungdomar som bor växelvis eller bara med en förälder 
uppgav signifikant mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom än unga som bor med bägge 
föräldrarna.  
Slutsats: De flesta ungdomar i studien skattar sin psykiska hälsa bra eller mycket bra. Resultatet visar 
att det finns en skillnad i psykisk hälsa hos ungdomar i relation till familjesituation. Att bo med båda 
sina föräldrar visade sig vara bäst för den psykiska hälsan hos ungdomarna. 
 
Nyckelord: Familj, omvårdnad, psykisk hälsa, delad vårdnad, föräldraseparation 
 
 



Summary 
 

Background: Many adolescents live with separated parents. Increasing numbers live in joint physical 
custody or in other living arrangements. Some previous studies have shown that adolescents with 
separated parents rate their health similar to those living with both their parents. Other studies have 
shown that it is better for almost all aspects of well-being to live in a nuclear family. There is a strong 
relation between family and the well-being of adolescents and this knowledge can be useful for school 
nurses. 

Aim: The aim was to describe and compare the mental health of adolescents in ninth grade related to 
their family situation.  

Method: Cross-sectional study with data collected from Folkhälsoenkät Ung 2017. There were 2703 
grade nine students participating in the survey. The survey was conducted in southern Sweden autumn 
2017.  The data material was analyzed by descriptive and inference statistics to investigate differences 
between groups. 

Results: Rating health as poor or very poor was more common among girls. The girls more frequently 
reported mental and psychosomatic symptoms then the boys did. Adolescents living with both parents 
rated their health more often as good or very good. The ones living with only one parent rated their 
general health worst. Adolescents living alternately or just with one parent significantly more 
frequently reported mental and psychosomatic symptoms than the ones living with both parents.  

Conclusion: Most adolescents rate their mental health good or very good. The result shows that there 
is a difference between self-rated health among adolscents in relation to family situation. Living with 
both parents proved to be the best for the adolescents mental health. 
 
Keyword: family, nursing, mental health, joint custody, parental separation 



Innehållsförteckning 



1. Inledning 

Många barn lever med separerade föräldrar. En fjärdedel av alla barn i Sverige lever växelvis eller bor 
bara med en förälder, bland 15-åringar är det närmare 40% (SCB, 2018). Det kan därför vara intressant 
att undersöka om familjesituationen avspeglar sig på ungdomars hälsa. För att kunna möta ungdomar 
på ett hälsofrämjande sätt utifrån hur familjesituationen ser ut, kan det vara betydelsefullt i 
skolsköterskans arbete att få kunskap om hur familjesituationen påverkar ungdomars hälsa. 
Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och levnadsvanor. År 
2011 genomfördes enkäten för första gången och den har sedan dess utförts vartannat år, senast år 2017. 
Enkäten är webbaserad och utförs under lektionstid för elever i årskurs 9 (15-åringar) samt årskurs 2 på 
gymnasiet. Att titta närmare på svaren från enkäten kan ge kunskap om vad som kan påverka elevernas 
utveckling och lärande. Målet är att enkätens resultat ska ligga till grund för hur arbetet med ungdomars 
hälsa i länet ska prioriteras och ge en vägvisning för elevhälsans hälsofrämjande insatser (Region 
Jönköpings län, 2018). Målet med föreliggande studie är vidare att skapa ett underlag för olika 
förbättringsarbeten inom elevhälsan. 

2. Bakgrund 

2.1 Hälsobegrepp 
Världshälsoorganisationen WHO definierade redan 1947 hälsa som “ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, 2018). 
Nordenfelt (1986) beskriver hälsa som något mer eller någonting annat än frånvaro av sjukdom där 
hälsa är relaterat till individens handlingsförmåga. Människan har möjlighet och förmåga att avgöra vad 
hälsa innebär för den egna personen, där hälsa kan betraktas som en relation mellan individens förmåga, 
mål och den miljö där målen ska uppnås.  
 
Ju högre känsla av sammanhang en individ har desto mindre risk för ohälsa. Aaron Antonovsky (2005) 
utvecklade för drygt 30 år sedan begreppet sense of coherence (SOC) på svenska - känsla av 
sammanhang (KASAM). Begreppet består av tre delar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 
Där begriplighet hänvisar till i vilken utsträckning individen uppfattar påfrestningar den utsätts för. 
Meningsfullhet innebär att individen har motivation till att lösa eller se mening i påfrestningar som 
uppstår i livet. Hanterbarhet syftar till vilka resurser individen har för att kunna hantera påfrestningar. 
En person med stark känsla av sammanhang klarar påfrestningar i livet bättre (Lindström & Eriksson, 
2005). Upplevelsen av motgångar är en oundviklig del av det mänskliga livet och det är avgörande att 
förstå varför individer skiljer sig åt i deras hantering av motgångar. KASAM förklarar individuella 
skillnader i hantering av motgångar. Det bygger på antagandet att erfarenheten och framgångsrik 
hantering av motgångar är en förutsättning för utveckling av motståndskraft mot psykisk ohälsa, vilket 
bidrar till att bibehålla eller främja hälsan. Motsvarande psykometrisk skala (Antonovsky, 1993) har fått 
mycket empirisk uppmärksamhet och har blivit ett av de mest använda salutogena instrumenten över 
hela världen (Eriksson, Mittelmark, 2017).  Känsla av sammanhang kan vara en hälsofrämjande faktor 
vid ungdomars anpassning till motgångar och stress (Torsheim, Aaroe & Wold, 2001).Här beskrivs 
studiens bakgrund med utgångspunkt från tidigare forskning och teori. 
 

2.2 Ungdomars psykiska hälsa 
Ungdomars psykiska ohälsa är ett folkhälsoproblem i hela världen (Patel, Flisher, Hetrick & McGorry, 
2007). Nästan ett av fem barn världen över upplever psykiska problem. Psykisk hälsa hos ungdomar i 
låg- och medelinkomstländer är inte lika studerat som i höginkomstländer men tycks följa samma 
prevalens, där riskfaktorerna för psykisk ohälsa ser annorlunda ut jämfört med västvärlden, som till 
exempel vid krig och flykt (Kieling et al., 2011). De sociala förändringar som skett i höginkomstländer 
de senaste 30 åren, med ökade inkomstklyftor, familjekonflikter och förändringar i familjesituationen 
skulle kunna förklara den ökade psykiska ohälsan hos unga i västvärlden. Epidemiologisk forskning 
tyder framförallt på en ökad psykisk ohälsa hos unga tjejer (Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh, 2014).  
 
Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att majoriteten av svenska ungdomar har en bra självskattad 
hälsa. Trots att många mår bra uppger allt fler ohälsa i form av psykiska och psykosomatiska besvär. 
Ohälsan har under senaste decennierna ökat och är fortsatt hög hos 13- och 15-åringar. Det finns dock 



ingen signifikant ökning bland dessa sedan mätningen 2013/14. Nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter 
är hälsobesvär som ofta definierar psykiska besvär, medan olika typer av smärta såsom huvudvärk och 
magont ofta beskrivs som psykosomatiska besvär då dessa kan vara uttryck för psykisk ohälsa. Tjejer 
skattar sin hälsa sämre än killar och uppger fler hälsobesvär. Användning av värktabletter mot 
huvudvärk och magont ökar i tonåren, framför allt bland tjejer (Folkhälsomyndigheten, 2018). Tre 
gånger så många tjejer som killar rapporterar psykiska och psykosomatiska besvär. Tjejer uppger också 
att de upplever högre prestationskrav från skolan än killar och påverkas mer negativt av dessa krav. 
Upplevda prestationskrav och sämre självskattad hälsa har ett starkt samband (Wiklund, Malmgren-
Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012). Även internationellt visar studier att tjejer 
uppger en högre stressbelastning och är mer sårbara för stressens negativa psykologiska effekter än 
pojkar (Charbonneau, Mezulis & Hyde, 2009, Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Vidare trivs de flesta 11-
15 åringar bra i skolan men många uppger att de känner sig stressade över prestationskrav vilket är 
tydligast bland 15-åringar (Folkhälsomyndigheten, 2018). Psykisk ohälsa kan i sin tur resultera i att det 
blir svårt att prestera bra i skolan (Landstedt, Asplund & Gillander-Gådin, 2009). Tjejer uppger i högre 
utsträckning än killar att de förväntas bete sig och se ut på ett visst sätt. Att tvingas följa dessa normer 
kan medföra låg självkänsla och därmed psykisk ohälsa (Landstedt et al., 2009). Ungdomar som anser 
att deras familjs ekonomi är dålig uppger fler och mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Ett bra socialt nätverk i skolan kan minska upplevd ohälsa och jämna ut 
socioekonomisk ojämlikhet (Nielsen et al., 2015). 

2.3 Elevhälsans arbete 
Elevhälsan är en del av distriktssjuksköterskans verksamhetsområde. Distriktssköterskor har 
kompetens för att arbeta som skolsköterska. Skolsköterskan ingår i elevhälsan och är en del av ett 
team men arbetar i stor utsträckning självständigt. I arbetet som skolsköterska krävs ett samarbete 
även med skolans personal, föräldrar och andra samhällsinstitutioner (Socialstyrelsen, 2016). För 
samtliga elever i grund- och gymnasieskola i Sverige erbjuder elevhälsan minst tre hälsobesök, jämt 
fördelade under skolåren. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det vid behov 
finnas tillgång till skolsköterska, läkare, psykolog och kurator (SFS 2010:800). Hälsobesök ska stödja 
elevernas utveckling mot kunskapsmålen och förebygga hinder för lärande (Morberg, Dellve, Karlsson 
& Lagerström, 2006). Den medicinska delen av elevhälsan där skolsköterskan ingår, följer de lagar och 
förordningar som styr all hälso- och sjukvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och 
sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Genom att 
elevhälsan finns med i skolans vardag och har regelbundna kontakter med elever och deras familjer 
finns möjligheter att bedriva förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett livsperspektiv och på olika 
samhällsnivåer. På individ- och gruppnivå kan elevhälsan arbeta förebyggande genom att till exempel 
uppmärksamma enskilda elever eller grupper som är särskilt sårbara och i riskzonen för ohälsa. Det 
ingår i skolsköterskans profession att möta och identifiera behov hos enskilda elever men även hos 
större grupper av elever med liknande hälsoproblem. (Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskan har sin 
grund i folkhälsoarbetet och besitter kunskap som behövs för hälsofrämjande och förebyggande 
insatser även i samhället och på organisationsnivå. Skolsköterskan har en viktig roll när det gäller 
folkhälsointerventioner genom hälsoövervakning, uppföljning, samarbete med eller hänvisning till 
annan vårdgivare (Anderson et al., 2018). Hälsobesök hos elevhälsan innefattar utöver hälsokontroller 
även hälsosamtal med syfte att väcka elevernas intresse för hälsa och en hälsosam livsstil. Under 
hälsosamtalet får ungdomarna möjlighet att diskutera sin egen hälsa och livssituation med 
skolsköterskan som kan bidra till att belysa hälsorisker, hinder eller sådant som främjar elevernas 
utveckling (Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskor har utvecklat hälsosamtalet som en metod eller ett 
verktyg i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (Golsäter, 2012). 
 
Hälsofrämjande arbete bör utgå från en bred definition av hälsa. Hälsa har betydelse för individen 
men även för den samhällsekonomiska utvecklingen. Folkhälsoarbete styrs enligt principen att hälsa 
påverkas av både sociala, miljörelaterade, ekonomiska och politiska faktorer (Ewles & Simnett, 2013). 
Folkhälsomyndigheten (2018) mäter psykiska och psykosomatiska besvär bland skolelever som ett 
mått på folkhälsan, som tillsammans med andra indikatorer ger en uppfattning om hur befolkningen 
mår. Elevhälsan eller liknande instanser har visats vara en kostnadseffektiv investering av 
samhälleliga finanser vilket bör tas i beaktning då det lägger grunden för hur unga mår i framtiden 
(Wang et al., 2014). 

 



2.4 Relationens betydelse 
Skolsköterskan bör vara medveten om att hälsa kan påverkas av elevens sammanhang även utanför 
skolan, till exempel om eleven lever i en familj med svårigheter (Socialstyrelsen, 2014). Det som har 
mest betydelse för ungdomars hälsa är relationer till andra människor. Engagemang, stöd och tillit 
från föräldrar i ungdomars liv spelar stor roll för deras mående (Landstedt et al., 2009). Det finns ett 
starkt samband mellan relationen till familjen och ungdomars välbefinnande. Bristande relationer och 
familjestress är kopplat till lägre välbefinnande och känslor av ensamhet (Chappel, Suldo & Ogg, 
2014). Goda familjerelationer kan ses som ett skyddande nät mot ohälsa och bidrar till motståndskraft 
mot negativa effekter såsom stress och andra påfrestningar. Brister i de sociala relationerna kan vara 
en hälsomässig riskfaktor (Folkhälsomyndigheten 2018, Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det finns ett 
samband mellan problem med kamratrelationer respektive familjerelationer i unga år och metabola 
hälsoproblem i vuxen ålder. Det tyder på att sociala problem redan under skolåren kan få mer 
långsiktiga negativa hälsoeffekter under livet (Gustafsson, Janlert, Theorell, Westerlund & 
Hammarström, 2012). 
 

2.5 Familjesituationens betydelse för ungdomars hälsa 
Tre fjärdedelar av barnen i Sverige bor tillsammans med båda sina föräldrar. Att bo tillsammans med 
båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och bland barn till högutbildade föräldrar. Varje år är 
cirka 50 000 barn i Sverige med om en föräldrarseparation och en fjärdedel av alla barn i åldrarna 0-
17 år har särlevande föräldrar. Ju äldre barnen är desto större är sannolikheten att barnet har 
särlevande föräldrar, för 15-åringar är andelen strax under 40 procent. Sedan 80-talet har antalet barn 
som lever växelvis hos sina föräldrar ökat kraftigt. Idag bor mellan 30-40 procent av barn till 
särlevande föräldrar växelvis hos dem båda, motsvarande siffra under 80-talet var cirka 2 procent 
(SCB 2018). Växelvis boende ökar och är mer vanligt förekommande även internationellt, främst i 
västerländska samhällen. USA visar upp liknande siffror som Sverige (Steinback, 2018). De allra flesta 
barn med särlevande föräldrar har föräldrar som någon gång har bott tillsammans, det vill säga de är 
separerade (SCB, 2018) 
 
Kärnfamilj är ett vedertaget begrepp som används av Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) som syftar 
på sammanboende par med gemensamma barn. Med kärnfamilj avses i föreliggande studie att 
familjen är intakt, att ingen separation har skett. Med gemensam vårdnad avses i juridisk mening att 
föräldrarna delar på ansvaret för barnets vårdnad oavsett om de bor tillsammans eller inte 
(Regeringskansliet, 2018). I en del forskning används begreppet gemensam fysisk vårdnad och syftar 
då på att barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos bägge föräldrarna (Bergström et al., 2013). Enligt 
barnkonventionen anses i regel gemensam vårdnad vara en del av principen om barnets bästa. Ett 
barn ska inte skiljas från föräldrarna utom i undantagsfall. Barnet har alltid rätt att träffa sina 
föräldrar regelbundet och barnets vilja ska beaktas i förhållande till barnets mognad. Statens uppgift 
är att stödja föräldrarna att ansvara för barnets vårdnad (UNICEF, 2018). Barn som bor tillsammans 
med båda föräldrarna i en så kallad kärnfamilj och även barn som bor växelvis hos sina föräldrar, mår 
bättre, har fler fritidsaktiviteter och bättre relation till bägge sina föräldrar än barn som bor enbart 
eller större delen av tiden med bara en förälder (SCB, 2018, SOU 2011:51). 
 
Det är förknippat med nästan alla aspekter av välbefinnande att bo i en kärnfamilj, det vill säga 
tillsammans med båda sina föräldrar jämfört med välbefinnandet hos barn som bor med separerade 
föräldrar. Samtidigt upplever barn med regelbunden kontakt med båda sina föräldrar efter en 
separation bättre självskattat välbefinnande än barn som lever mest eller bara med en förälder 
(Bergström et al., 2013). Självkänslan skattas även sämre hos de ungdomar som bara bor med en 
förälder efter en separation, men skiljer sig inte mellan de som bor växelvis hos föräldrarna och de 
som bor tillsammans med båda föräldrarna (Turunen, Fransson & Bergström, 2017). De ungdomar 
som har föräldrar som lever isär, rapporterar sämre självskattad hälsa än ungdomar i kärnfamiljer. 
Skillnaden i upplevd hälsa är dock mindre för ungdomar som bor växelvis hos sina föräldrar med 
gemensam fysisk vårdnad än för de som bara bor med en ensamstående förälder (Låftman, Bergström, 
Modin & Östberg, 2014). Föräldrars tillfredsställelse med deras hälsa, sociala och ekonomiska 
situation följer samma mönster som hos barnen. Separerade föräldrar med ensam vårdnad skattar sin 
hälsa sämre än föräldrar i kärnfamiljer (Bergström, Fransson, Hjern, Köhler & Wallby, 2014). 
Föräldraseparation innebär en stor risk för barnet att utveckla depression senare i livet. Hela 13 % av 
kliniskt diagnostiserade personer med depression lider av detta till följd av en föräldraseparation 
(Björkenstam, Vinnerljung & Hjern, 2017). Ungdomar som lider av depression har större risk för 
återinsjuknande senare i livet om de levt med separerade föräldrar än ungdomar som inte varit med 



om en föräldraseparation (Bohman, Låftman, Päären & Jonsson, 2017). En av de vanligaste 
stressfaktorerna i ett barns vardagsliv är om föräldrarna separerar och det är alarmerande eftersom 
barn jämfört med vuxna är mer sårbara för hälsoeffekterna av långvarig stress (Vanaelst, Vriendt, 
Huybrechts, Rinaldi & De Henauw, 2012). 
 

2.6 Motiv till studien 
Sammanfattningsvis visar tidigare studier att familjesituationen kan ha stor betydelse för ungas hälsa. 
Ungdomar som lever med separerade föräldrar har visat sig ha ökad risk för psykisk ohälsa. Trots 
detta beskriver en del tidigare studier att det i stort sett är lika fördelaktigt för ungas hälsa att bo 
växelvis hos sina föräldrar som att bo i en intakt familj. Familjesituationens betydelse för ungdomars 
hälsa efter en föräldraseparation behöver därför undersökas vidare. För att arbeta hälsofrämjande 
utifrån varje elevs specifika situation behöver skolsköterskor en fördjupad kunskap inom området. 
Vidare kunskap om familjesituationens betydelse kan också bidra till förslag till förbättring inom 
elevhälsan för att skapa förutsättningar för skolsköterskans arbete med att stödja elever 

 



3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra psykisk hälsa hos unga i årskurs nio i relation till 
familjesituation. 

3.1 Frågeställningar 
Hur skattar tjejerna sin psykiska hälsa jämfört med killarna? 

Hur ser ungdomarnas familjesituation ut? 

Hur påverkar familjesituationen ungdomarnas psykiska hälsa? 



4. Metod 

4.1 Design 
Examensarbetet är en kvantitativ studie och bygger på data från Folkhälsoenkät Ung, en webbaserad 
enkätundersökning genomförd i Jönköpings län 2017 för elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på 
gymnasiet. Designen är retrospektiv tvärsnittsstudie som används när en grupp vid ett visst tillfälle 
undersöks, till exempel ett visst hälsobesvär vid en specifik ålder. En kvantitativ ansats gör det möjligt 
att beskriva erfarenheter med objektiva mått och de slutsatser som görs i studien kan generaliseras i 
liknande sammanhang (Polit & Beck, 2012). 

4.2 Urval 
Urvalet i enkätundersökningen bestod av elever från årskurs 9 från totalt 13 kommuner i länet som fick 
möjlighet att delta. En kommun samt några privata skolor avstod från att medverka. Totalt antal elever 
i återstående 12 kommuner var 3 951 i årskurs 9. Antal elever som deltog i enkäten var 2 703 i årskurs 
9, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68%. Totalt 50 enkätsvar i årskurs 9 bedömdes som oseriösa 
utav avdelning Folkhälsa och sjukvård och plockades bort. Återstående enkäter var 2 653 svarande 
elever i årskurs 9 (Region Jönköpings Län, 2018). Elever i årskurs 9 användes som urval till detta 
examensarbete, då 15-åringar i stor utsträckning bor kvar hemma och därmed i högre grad förväntas 
påverkas av hur familjesituationen ser ut. 

4.3 Datainsamling 
Materialet till studien inhämtades från en enkätundersökning utförd av avdelning Folkhälsa och 
sjukvård, Region Jönköpings län 2017. Enkäten återkommer vartannat år. Den utformas i samverkan 
med länets kommuner och syftet med enkäten är att kartlägga folkhälsan bland länets ungdomar. 
Resultatet från enkäten ska ligga till grund för ett mer effektivt arbete för ungdomars hälsa. 
Datainsamlingen genomfördes under avsatt lektionstid hösten 2017, under veckorna 41-47. Att få 
information om enkäten och besvara den uppskattades att ta maximalt 30 minuter. Information från 
avdelning Folkhälsa och sjukvård om enkätens genomförande gavs till rektor och lärare, som i sin tur 
framförde informationen till eleverna. Ett informationsbrev gick ut till föräldrar/vårdnadshavare 
innan genomförandet. Deltagandet var frivilligt där eleverna kunde erbjudas annan uppgift om de ej 
ville medverka. För de elever som valde att delta var det tillåtet att hoppa över frågor som de inte 
kunde eller ville besvara. Enkäten var webbaserad och skulle fyllas i under provliknande förhållanden 
med avskildhet och lugn. För att kunna svara på frågorna krävdes grundläggande läskunnighet i 
svenska språket samt enklare datakunskaper. Enkäten bestod av totalt 72 frågor fördelade på 5 frågor 
kring “Livet och framtiden”, 30 frågor kring “Tobak/alkohol/narkotika”, 9 frågor kring “Skola och 
fritid”, 14 frågor kring familjen “Du och din familj” samt 14 frågor kring “Hälsa och livsstil” (bilaga 2). 
Frågorna hade upp till fem svarsalternativ. I föreliggande studie inkluderades två frågor från området 
“Du och din familj” samt tre frågor från området “Hälsa och livsstil” (Region Jönköpings Län, 2018).  
För att koppla till familjesituation användes frågan: ”Vilka bor du tillsammans med?”. Denna fråga 
definieras i föreliggande studie som familjesituation. Andra begrepp som kan förklara samma sak är: 
levnadsarrangemang, familjesammansättning, boendesituation, familjetyp eller familjestruktur.  Även 
frågor om  allmän hälsa och självskattning av hur ofta psykiska och psykosomatiska besvär 
uppkommer användes. 

 

4.4 Dataanalys 
Bearbetning och analys av insamlat material har gjorts genom deskriptiv- och inferensstatistik. 
Fördelningen av data beskrivs med hjälp av antal (n) och procent (%). Signifikanta skillnader mellan 
grupper har undersökts med Chi-två test då variablerna könsindelning samt familjesituation var på 
nominalskalenivå (Ejlertsson, 2012). Resterande variabler var på ordinalskalenivå. Skillnader mellan 
grupperna ansågs vara signifikanta vid nivå p <0,05. Statistikprogram Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 25 har använts för de statistiska analyserna. Resultatet är redovisat i 
tabeller, diagram och i löpande text. Resultatet från frågan “Hur ofta de senaste 6 månaderna har du 
haft följande besvär?” redovisas i översiktstabeller, en fördelad på kön och en på familjesituation, där 
följande tre skalsteg slagits ihop: ungefär en gång i veckan, mer än en gång i veckan samt i stort sett 



varje dag. Analysen har gjorts på samtliga skalsteg i frågan (bilaga 1) men redovisningen i 
översiktstabellerna (tabell 2 och 5) har slagits ihop för att kunna avläsa ett tydligare resultat och för att 
få det mer överskådligt (Ejlertsson, 2012). För att chi-två test ska kunna användas krävs viss storlek på 
materialet. I en del analyser är förväntad frekvens på gränsen till för liten. Gruppen “Annan 
könstillhörighet” har analyserats men redovisas inte i översiktstabellerna (tabell 2 och 5). Gruppen 
representerar urvalet men påverkar inte resultatet då stickprovet är litet. Gruppen ”Annat boende” är 
sammanslagen med närliggande klasser såsom ”bor i familjehem”, ”bor på elevhem”,  så att villkoren 
för chi-två test uppfylls (Ejlertsson, 2012). 

4.5 Etiska överväganden 
Allt material och insamlad data från enkätundersökningen har behandlats konfidentiellt enligt 
riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Muntligt och skriftligt 
tillstånd för användning av det empiriska materialet har getts av avdelning Folkhälsa och sjukvård, 
Regionens Hus Jönköping. Svaren är avidentifierade och har hanterats varsamt, en ansvarsförbindelse 
har upprättats mellan författarna till föreliggande studie och avdelning Folkhälsa och sjukvård, 
Regionens Hus. Ansvariga för Folkhälsoenkät Ung 2017 har inte sökt eller erhållit etiskt godkännande, 
materialet ska ses som ett verktyg för att få en bild av hur unga i länet mår (Region Jönköpings län, 
2018). Ansökan om etikprövning har ej heller gjorts på föreliggande studie då examensarbeten på 
avancerad nivå inte omfattas av etikprövningslagen (SFS 2003:460). Däremot har en etisk granskning 
och reflektion i riktlinje med Hälsohögskolans policy genomförts (Jönköping University, 2018). Det 
finns en risk att frågorna i enkätundersökningen väcker minnen eller oro hos vissa ungdomar. I 
enkäten fanns informationsrutor om att eleverna kunde vända sig till skolsköterskan, kurator eller 
ungdomsmottagningen för samtal eller särskilt stöd. Det framgår också tydligt i informationen till 
eleverna att enkätsvaren är helt anonyma och ej kan kopplas till enskilda elever. Den som 
introducerade enkäten för eleverna uppmanades att vara extra lyhörd på om någon elev verkade ta illa 
vid sig av frågorna (Region Jönköpings län, 2018).  

 

 



5. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna i tur och ordning. Först redovisas resultatet om tjejer 
och killars psykiska hälsa, följt av hur familjesituationen ser ut. Till sist presenteras ungas psykiska 
hälsa i relation till familjesituation.  

5.1 Självskattad hälsa hos tjejer och killar 
Resultatet baseras på totalt 2653 enkätsvar från elever i årskurs 9 varav 1321 (49,8%) killar och 1303 
(49,1%) tjejer, 23 (<1%) elever har svarat annan könsidentitet. Nästan 80 procent av ungdomarna 
skattar sin allmänna hälsa till bra eller mycket bra. 178 elever (6,8%) svarade att de mår dåligt eller 
mycket dåligt. Killarna uppgav dubbelt så ofta att de mådde mycket bra jämfört med tjejerna. Att 
skatta sin hälsa dåligt eller mycket dåligt är mer vanligt förekommande hos tjejerna. Tjejerna skattar 
sin hälsa signifikant sämre än killarna i länet (Tabell 1). 

Tabell 1. Ungdomars självskattade hälsa totalt och fördelat på kön. Svaren anges i antal och 
procent (%). Svar på frågan “Hur mår du rent allmänt?” 

 
Killar 
n=1315 

Tjejer 
n=1298 

Annan 
könsidentitet 
n=23 

Totalt 
n=2636* 

Mycket dåligt 14  
(1,1) 

34  
(2,6) 

4  
(17,4) 

52  
(2,0) 

Dåligt 36  
(2,7) 

88  
(6,8) 

2  
(8,7) 

126  
(4,8) 

Varken bra eller dåligt 132  
(10,0) 

277  
(21,3) 

5  
(21,7) 

414  
(15,7) 

Bra 524  
(39,8) 

601  
(46,3) 

9  
(39,1) 

1134  
(43,0) 

Mycket bra 609  
(46,3) 

298  
(23,0) 

3  
(13,0) 

910  
(34,5) 

Chi-två test p < 0,001. 3 celler innehåller förväntat antal färre än 5. * internt bortfall 17 svar. 

Tjejerna uppger mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom än killarna. Dubbelt så många 
tjejer som killar upplever huvudvärk, ont i magen samt oro/nervositet en gång i veckan eller oftare. 
Cirka 25 procent fler tjejer än killar uppger att de känt sig nere eller ledsna och 33 procent fler tjejer än 
killar har känt sig stressade en gång i veckan eller oftare. Tjejerna tar oftare receptfria värktabletter än 
killarna. Antal och andel procent (%) ungdomar som uppger att de upplever psykiska och 
psykosomatiska besvär oftare än en gång per vecka, tre skalsteg, redovisas sammanslagna i en 
översiktstabell fördelade på symtom (tabell 2). Samtliga skalsteg finns redovisade i fullständig tabell 2 
(bilaga 1). 

 

 

 

 



Tabell 2. Översiktstabell antal och (%) som upplever psykiska och psykosomatiska symtom 
en gång i veckan eller oftare fördelat på kön. Svar på frågan “Hur ofta under de senaste 6 
månaderna har du haft följande besvär”? 

 
Killar 
 

Tjejer 
 

Totalt P-värde 

Huvudvärk n=1300 n=1291 n=2614  
 

274 
(21,1) 

540 
(41,8) 

820 
(31,4) 

p<0,001 

Ont i Magen n=1282 n=1274 n=2579  
 

179 
(14) 

351 
(27,6) 

535 
(20,7) 

p<0,001 

Ont i Ryggen 
 

n=1267 n=1253 n=2543  

 
238 
(18,8) 

327 
(26,1) 

575 
(22,6) 

p<0,001 

Känt sig nere/ledsen 
 

n=1282 n=1279 n=2581  

 
277 
(21,6) 

727 
(56,9) 

1017 
(39,4) 

p<0,001 

Varit irriterad/dåligt humör 
 

n=1279 n=1275 n=2577  

 
560 
(43,9) 

868 
(68,1) 

1445 
(56,1) 

p<0,001 

Känt sig orolig/nervös 
 

n=1283 n=1284 n=2589  

 
358 
(28,0) 

721 
(56,2) 

1093 
(42,2) 

p<0,001 

Känt sig stressad 
 

n=1273 n=1261 n=2557  

 
501 
(39,4) 

914 
(72,5) 

1431 
(56,0) 

p<0,001 

Svårt att somna 
 

n=1289 n=1282 n=2594  

 
436 
(33,8) 

601 
(46,9) 

1052 
(40,6) 

p<0,001 

Tagit receptfria värktabletter ** 
 

n=1294 n=1293 n=2609  

 
328 
(25,3) 

759 
(58,7) 

1099 
(42,1) 

p<0,001 

Samtliga analyser har signifikansnivå p<0,001. **intar receptfria värktabletter några gånger 
per månad eller oftare (bilaga 1 och 2). “Annan könstillhörighet” är inkluderat i varje enskild 
analys men redovisas inte i tabellen. 

 

 

 

 

 



5.2 Ungas familjesituation 
Nästan 76 procent (n=1996) av de unga i årskurs 9 bor tillsammans med båda sina föräldrar eller 
vårdnadshavare. 308 elever (11,7%) har angett att de bor växelvis hos föräldrarna. 267 elever (10%) av 
eleverna bor bara med en förälder (diagram 1). Fler tjejer bor tillsammans med bara en förälder än 
killarna (tabell 3).  

Diagram 1. Fördelning av ungas familjesituation.  

Tabell 3. Ungdomars familjesituation totalt och fördelat på kön. Svaren anges i antal och 
procent (%). Svar på frågan “Vilka bor du tillsammans med?” 

 
Tillsammans med 
båda föräldrarna 

Växelvis hos 
föräldrarna 
  

Bara med en 
förälder 

Annat 

Killar 
n=1316 

1002  
(76,1) 

148 
(11,2) 

118 
(9) 

48 
(3,6) 

Tjejer 
n=1297 

975 
(75,2) 

158 
(12,2) 

145 
(11,2) 

19 
(1,5) 

Annan 
könsidentitet 
n=23 

18 
(78,3) 

2 
(8,7) 

1 
(4,3) 

2 
(8,7) 

Totalt 
n=2636* 

1995  
(75,7) 

308  
(11,7) 

264  
(10,0) 

69  
(2,6) 

Chi-två test p <0,001, * internt bortfall 17 svar. 3 celler innehåller förväntat antal färre än 5. 

 

 



5.3 Ungdomars psykiska hälsa i relation till familjesituation 
De ungdomar som bor tillsammans med båda föräldrarna skattar sin hälsa signifikant oftare bra eller 
mycket bra (80,5%), än de som bor växelvis (72,6%), eller med bara en förälder (64,7%). Ungdomar 
som bor med bara en förälder uppger mer än dubbelt så ofta att de mår mycket dåligt, motsvarande 
nio ungdomar (3,4%), jämfört med 31 ungdomar (1,6%) som bor tillsammans med båda sina föräldrar 
(tabell 4).  

Tabell 4. Ungdomars självskattade hälsa i relation till familjesituation. Svaren anges i antal 
och procent (%). Svar på frågorna “Vilka bor du tillsammans med?” och “Hur mår du rent 
allmänt?” 

 
Tillsammans med 
båda föräldrarna 
n=1990 

Växelvis hos 
föräldrarna 
n=307 

Bara med en 
förälder 
n=266 

Annat 
n=67 

Totalt 
n=2630* 

Mycket 
dåligt 

31 
(1,6) 

8 
(2,6) 

9 
(3,4) 

4 
(6,0) 

52 
(2,0) 

Dåligt 82 
(4,1) 

18 
(5,9) 

18 
(6,8) 

8 
(11,9) 

126 
(4,8) 

Varken bra 
eller dåligt 

274 
(13,8) 

58 
(18,9) 

67 
(25,2) 

16 
(23,9) 

415 
(15,8) 

Bra 868 
(43,6) 

136 
(44,3) 

96 
(36,1) 

29 
(43,3) 

1129 
(42,9) 

Mycket bra 735 
(36,9) 

87 
(28,3) 

76 
(28,6) 

10 
(14,9) 

908 
(34,5) 

Chi-två test p <0,001. 1 cell innehåller förväntat antal färre än 5. *internt bortfall 23 svar. 

 

Antal och andel procent (%) ungdomar som uppger att de upplever psykiska och psykosomatiska 
besvär oftare än en gång per vecka, tre skalsteg, redovisas sammanslagna i en översiktstabell fördelade 
på symtom (tabell 5). Samtliga skalsteg finns redovisade i fullständig tabell 5 (bilaga 1). Dataanalys av 
varje enskilt symtom var för sig i relation till familjesituation visade att ungdomar som bor växelvis 
eller bara med en förälder uppger signifikant mer frekvent psykiska och psykosomatiska symtom än de 
som bor med bägge föräldrarna. De ungdomar som bor tillsammans med båda föräldrarna mår bättre 
än de grupper som har särlevande föräldrar. Psykiska och psykosomatiska symtom som huvudvärk, 
ont i magen, irritation, stress och sömnsvårigheter är vanligast hos den grupp unga som bor växelvis 
hos föräldrarna. På frågan “Hur ofta intar du receptfria läkemedel?” svarar de som bor växelvis hos 
föräldrarna eller med bara en förälder att de oftare intar värktabletter än de som bor tillsammans med 
båda föräldrarna (tabell 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 5. Översiktstabell antal och (%) som upplever psykiska och psykosomatiska symtom 
en gång i veckan eller oftare i relation till familjesituation. Svar på frågan “Hur ofta under de 
senaste 6 månaderna har du haft följande besvär”? 

 
Tillsammans 
med båda 
föräldrarna 
 

Växelvis 
hos 
föräldrarna 
 

Bara 
med en 
förälder 
 

Totalt P-värde 

Huvudvärk 
 

n=1974 n=304 n=264 n=2609  

 
575 
(29,1) 

119 
(39,1) 

97 
(36,8) 

819 
(31,4) 

p< 0,001 

Ont i Magen 
 

n=1951 n=303 n=257 n=2574  

 
365 
(18,7) 

83 
(27,4) 

69 
(26,8) 

535 
(20,9) 

p< 0,001 

Ont i Ryggen 
 

n=1931 n=295 n=257 n=2540  

 
417 
(21,6) 

70 
(23,7) 

72 
(28,0) 

575 
(22,6) 

p= 0,06 
 

Känt sig 
nere/ledsen 

n=1948 n=301 n=261 n=2577  

 
706 
(36,2) 

139 
(46,2) 

131 
(50,2) 

1014 
(39,3) 

p< 0,001 

Varit irriterad/ 
dåligt humör 

n=1953 n=301 n=259 n=2574  

 
1063 
(54,4) 

189 
(62,8) 

159 
(61,4) 

1444 
(56,0) 

p= 0,026 

Känt sig 
orolig/nervös 

n=1957 n=300 n=262 n=2585  

n=2585 793 
(40,5) 

141 
(47,0) 

124 
(47,3) 

1092 
(42,2) 

p= 0,007 
 

Känt sig 
stressad 

n=1937 n=295 n=258 n=2553  

 
1048 
(54,0) 

194 
(65,8) 

156 
(60,5) 

1432 
(56,1) 

p= 0,008 
 

Svårt att 
somna 

n=1959 n=304 n=262 n=2590  

 
742 
(37,9) 

151 
(49,7) 

128 
(48,9) 

1053 
(40,7) 

p<0,001 

Tagit 
receptfria 
värktabletter** 

n=1971 n=304 n=263 n=2603  

 
776 
(39,4) 

160 
(52,6) 

127 
(48,3) 

1096 
(42,1) 

P<0,001 

Analysen av “Ont i ryggen” är inte signifikant p>0,05. Övriga symtom har signifikansnivå 
p<0,05 eller p<0,001. **intar receptfria värktabletter några gånger per månad eller oftare 
(bilaga 1 och 2). “Annat boende” är inkluderat i varje enskild analys men är inte redovisat i 
tabellen. 

 

 



6. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva och jämföra psykisk hälsa hos unga i årskurs nio i 
relation till familjesituation. Sammanfattningsvis visade resultatet följande: Tjejer och killars 
självskattade hälsa skiljer sig signifikant. Tjejerna skattar sin allmänna hälsa sämre än killarna i länet 
och upplever mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom. En övervägande andel av 
ungdomarna bor tillsammans med båda sina föräldrar eller vårdnadshavare, cirka en tiondel bor 
växelvis respektive en tiondel med bara en förälder. Utifrån familjesituation har ungdomarna skattat 
sin hälsa med signifikanta skillnader, den grupp som angivit att de bor tillsammans med båda sina 
föräldrar uppger att de mår bättre än grupperna med särlevande föräldrar. Psykiska och 
psykosomatiska symtom som huvudvärk, ont i magen, irritation, stress och sömnsvårigheter är 
vanligast hos den grupp ungdomar som bor växelvis hos sina föräldrar. De ungdomar som bor 
tillsammans med båda sina föräldrar uppger mer sällan psykiska och psykosomatiska symtom än 
gruppen med särlevande föräldrar. Konsumtionen av receptfria värktabletter följer samma mönster. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Kvantitativ metod motiveras då en enkätstudie ger möjlighet att samla in information från många 
personer samtidigt och därför anses en tvärsnittsstudie vara lämplig för att besvara studiens syfte. Det 
kan vara problematiskt att använda för stora enkäter särskilt när det gäller barn, då de kan förstå 
frågorna fel eller tröttna på att svara (Polit & Beck, 2012). Fördelen med en webbaserad enkätstudie är 
att det är praktiskt, enkelt att genomföra och hantera data jämfört med en pappersenkät. 
Språkförbistring påverka hur eleverna svarat på frågorna. En del kommentarer från eleverna var till 
exempel på engelska. Tillgång till tolk fanns inte (Region Jönköpings Län, 2018). Hur sanningsenligt 
frågorna har besvarats eller hur deltagarna har tolkat frågorna går ej att uttala sig om. Däremot stärks 
resultatet av att flera enkäter med oseriösa svar uteslutits av ansvariga för avdelning Folkhälsa och 
sjukvård. En pilotstudie har gjorts och små revideringar i enkäten med formuleringsskillnader och 
tillägg har gjorts sedan förra enkäten 2015 (Region Jönköpings Län, 2018) där tillägg som ledsen samt 
orolig medfört annan fördelning av svar. Svaren säger trots detta något om relationen mellan olika 
grupper. 
Svarsfrekvensen var strax under 68 procent. En svarsfrekvens på minst 70 procent anses statistiskt 
mer acceptabel (Polit & Beck, 2012). Ett externt bortfall på 32 procent ger en viss osäkerhet kring om 
urvalet är tillräckligt omfattande för att kunna generaliseras. Antalet elever i vissa grupper var så pass 
få att försiktighet bör iakttagas vid slutsatser av resultatet (Billhult & Gunnarsson, 2012).  Däremot får 
antal deltagare i enkäten (2653 elever)  anses vara ett stort antal och väger upp detta.   
 
Internt bortfall bestod av 50 oseriösa enkäter som redan plockades bort utav ansvariga för enkäten 
(Region Jönköpings Län, 2018). Svaren från ytterligare två enkäter plockades bort av författarna till 
föreliggande studie, på grund av oseriös karaktär. Gällande frågorna om psykiska och psykosomatiska 
symtom saknades många svar, allt ifrån 35 svar angående huvudvärk till 106 saknade svar kring 
ryggsmärta. Så många saknade svar kan bero på att enkäten var massiv med fem temaområden 
fördelade på totalt 72 personliga frågor. Uteblivna svar markerades som saknad data och togs ej med i 
de statistiska analyserna. Det interna bortfallet på använt datamaterial kan eventuellt påverka 
resultatet, men de kvarvarande svaren från eleverna anses ändå vara tillräckligt många för ett pålitligt 
resultat. I föreliggande studie analyserades fem av enkätens frågor. Polit & Beck (2012) menar att det 
finns en risk med att utesluta stora delar av en enkätundersökning och att missa helheten när alla 
områden inte analyserats. Detta gjordes dock för att kunna besvara studiens syfte.  
 
I föreliggande studie mäter de utvalda och inkluderade frågorna från enkäten vad de avser att mäta då 
dessa ger svar på studiens syfte och frågeställningar. Validiteten anses således god (Polit & Beck, 
2012). Frågorna som inkluderades och togs med i analysen är relevanta då dessa kan besvara hur 
ungdomars psykiska hälsa i relation till familjesituation ser ut. Resultatet säger ingenting om 
orsakssamband utan beskriver bara fördelning av grupper och om där finns en skillnad i hur unga som 
svarat på enkäten bor och deras självskattade psykiska hälsa. Valda frågor är relevanta för den här 
gruppen. Ytterligare frågor från enkäten (bilaga 2) skulle kunna tagits med för att få ett bredare 
resultat, men vissa begränsningar behövdes.  Till exempel frågan om föräldrars sysselsättning från 
enkäten skulle kunna ge mer information om den socioekonomiska familjesituationen, vilket också 
kan anses påverka ungas psykiska hälsa, se vidare i resultatdiskussionen. För den här gruppen 
ungdomar i årskurs nio hade det också varit intressant att ha tittat på frågor från området “Skola och 



fritid” kopplat till skolsköterskans område, då tidigare forskning visar starka samband mellan 
upplevda prestationskrav från skolan och sämre självskattad hälsa (Wiklund et al., 2012). 
Enkätens giltighet är hög men dock inte validerad. Många av frågorna finns med i större validerade 
undersökningar som exempelvis i “Skolbarns hälsovanor i Sverige” (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
Vad gäller reliabilitet går föreliggande studie att upprepa då de statistiska analyserna beskrivits och 
gjorts på ett tillförlitligt sätt. Möjliga felkällor skulle kunna vara de av mänsklig faktor när programmet 
SPSS använts för att analysera datamaterialet. Enkätens reliabilitet anses god då den upprepas 
vartannat år med liknande resultat och där eleverna haft så likvärdiga förutsättningar som varit 
möjligt för att besvara enkäten (Gunnarson & Billhult, 2012). Slumpavvikelser kan ha förekommit vid 
missuppfattningar eller feltolkningar av frågorna i enkäten men anses inte påverka resultatet. 
 
Författarna till föreliggande studie har tagit del av redan insamlade data vilket utsatt de svarande 
ungdomarna för minimalt utlämnande och har inte haft någon inverkan på informationskrav eller 
samtyckeskrav i samband med enkätutskick.  Vid utdelning av enkäten från Region Jönköpings Län 
(2018) gavs tydlig information om samtycke till de svarande ungdomarna, vilket följer de 
forskningsetiska principerna. Data har behandlats konfidentiellt enligt etiska riktlinjer, ingen enskild 
kommun eller elev har lämnats ut (World Medical Association, 2013). Viss kritik bör lyftas kring att en 
etisk ansökan för enkäten (Folkhälsoenkät Ung) inte gjorts.  Resultatet hade vägt tyngre och varit 
möjligt att publicera och därmed användas bättre om det fanns ett etiskt godkännande. Att göra en 
studie på en del av enkätens svar anses vara av god forskningsetik, då resultatet från enkäten används 
ges ungdomarna i länet större chans att få nytta av det. Att utsätta elever för stora och massiva 
enkätundersökningar utan att de får se svar eller nytta är inte etiskt försvarbart (Kjellström, 2012). 
Under enkättillfället uppmanades lärarna som informerade om enkäten att avsluta med en diskussion 
om vad eleverna tyckte om enkäten och hur de skulle vilja vara delaktiga när resultaten kommer. 
 
Vad gäller analysen av resultatet kunde eventuellt de små grupperna ”Annan könstillhörighet” och 
gruppen ”Annat boende” uteslutits från analysen för att uppnå optimalt antal för chitvå-test 
(Ejlertsson, 2012). Dessa grupper behölls dock ändå i analysen då de ansågs representera urvalet och 
togs med för att beskriva och jämföra ungas psykiska hälsa i relation till familjesituation. Ett mer exakt 
test som kunde använts istället är Fisher´s exakta test som testar sannolikheten för observerad tabell 
vid förväntad frekvens <5 i 20% av cellerna (Ejlertsson, 2012). 

6.2 Resultatdiskussion 
Tjejers och killars självskattade hälsa visar på liknande siffror som Folkhälsomyndigheten (2018) 
rapporterar från sin senaste mätning 2013/14 där 8000 elever i Sverige ingick med liknande 
svarsfrekvens som föreliggande studie. Att unga tjejer mår sämre än killar överensstämmer med 
tidigare forskning i Sverige och internationellt (Bor et al., 2014, Wiklund et al., 2012). Oro, nervositet 
och stress är betydligt vanligare hos tjejerna och en möjlig orsak skulle kunna vara att tjejer upplever 
högre prestationskrav psykosocialt och från skolan (Wiklund et al., 2012). Folkhälsomyndigheten 
(2018) rapporterar att ohälsan hos 15-åringar är konstant hög men att upplevda prestationskrav ökar 
hos framförallt tjejer. 
 
Hur killar och tjejer upplever, hanterar och bemästrar problem i livet verkar skilja sig åt. Det är möjligt 
att killar uppfattar påfrestningar i livet mer hanterbart för att de använder andra resurser och 
motivation för att hantera problemen. Det finns en skyddade eller hälsofrämjande faktor i att ha en 
stark känsla av sammanhang (Moksnes & Espnes, 2017). En förklaring eller hjälp till att försöka förstå 
varför skillnaderna ser ut som de gör, skulle kunna vara en svagare känsla av sammanhang hos 
tjejerna (Antonovsky, 2005). Landstedt et al. (2009) beskriver hur sociala normer kan vara en 
förklaring till skillnaden i psykisk ohälsa mellan killar och tjejer. Barnets ålder samt kön har betydelse 
för hur det påverkas av en separation. Ju äldre barnet är vid en separation ju mindre risk för 
depression senare i livet (Kravdal & Grundy, 2019). Att det finns en skillnad mellan tjejers och killars 
psykiska hälsa är en viktig vetskap i skolsköterskans arbete.  
 
Drygt 20 procent av ungdomarna i föreliggande studie har särlevande föräldrar och uppger att de bor 
växelvis eller tillsammans med bara en förälder (diagram 1). För gruppen 15-åringar i landet som har 
särlevande föräldrar är siffran strax under 40 procent (SCB, 2015). Det innebär att länets 20 procent 
med särlevande föräldrar skiljer sig markant. I Jönköpings län mår denna grupp sämre än i resten av 
landet. Vad det beror på behöver studeras vidare. Folkhälsoenkät Ung (Region Jönköpings Län, 2018) 
bygger på att ungdomarna själva fyller i sin familjesituation och detta bidrar med värdefull 
information om hur de verkligen bor. Än mer intressant eftersom statliga register och folkbokföringen 



bara stämmer till 60 % med hur barn och unga mestadels faktiskt bor (SOU 2011:51). Analys av 
resultatet visar att familjesituationen kan spela roll i ungas hälsa, då den grupp som bor tillsammans 
med båda föräldrarna skattar sin hälsa bättre än grupperna med särlevande föräldrar. Det går dock 
inte uttala sig om det är boendeformen eller familjesituationen i sig som skapar en viss livssituation för 
ungdomarna. Det kan lika gärna vara bakomliggande orsaker till varför familjesituationen ser ut som 
den gör, som har betydelse för hur ungdomar skattar sin hälsa. Föräldrarnas samarbete och 
engagemang i barnet kan se olika ut beroende på familjerelation och påverkar således hur ungdomar 
mår. Landstedt et al. (2009) beskriver att det som har mest betydelse för ungdomars välmående är 
engagemang och stöd från föräldrarna. En separation föregås generellt av konflikter i sig, och 
familjekonflikter kan ha pågått långt före den faktiska separationen, vilket gör det svårt att avgöra om 
negativa effekter på unga orsakas av föräldraseparationen eller familjekonflikter. Familjekonflikter och 
separation är båda riskfaktorer som påverkar ungdomar. Unga som varit med om en 
föräldraseparation med få konflikter far inte lika illa som de som varit med om en konfliktfylld 
separation (Xerxa et. al., 2019). Andra riskfaktorer kan vara kan posttraumatisk stress hos nyanlända 
unga som upplevt krig och flykt och därmed lider av psykisk ohälsa (Kieling et al., 2011). Andra 
förklaringar till skillnader i skattad hälsa kan vara kronisk sjukdom, funktionshinder, 
inlärningssvårigheter eller utsatthet för mobbning. Att leva med föräldrar som har 
missbruksproblematik eller är sjuka kan också påverka den psykiska hälsan negativt hos ungdomar 
(Landstedt et al., 2009, Kieling et al., 2011). Några av dessa riskfaktorer ovan förekommer troligen i 
föreliggande studiens urval. Det kan finnas fler för oss okända bakomliggande orsaker, så kallade 
confounders, som påverkat resultatet. 
 
Att ha tillgång till båda sina föräldrar oavsett boendesituation kan vara en bra resurs för att kunna 
hantera påfrestningar i livet (Chappel, Suldo & Ogg, 2014). Att ungdomar som bor tillsammans med 
bägge sina föräldrar skattar sin hälsa bättre än de med särlevande föräldrar kan följa Antonovskys 
(2005) förklaringsmodell. KASAM som begrepp eller strategi ger en användbar syn på ungdomars 
hälsa under tonårens övergångsfas till vuxen ålder. Ungdomars känsla av sammanhang (SOC) är 
relaterad till hälsa när det gäller livskvalitet, hälsoproblem, psykisk hälsa eller familjeförhållanden 
(Länsimies, Pietilä, Hietasola-Husu & Kangasniemi, 2017). Det kan således upplevas mer meningsfullt, 
begripligt och hanterbart att klara påfrestningar i livet om föräldrarna bor tillsammans. 
 
Ett antagande kan vara att barn som bor med bara en förälder växer upp med sämre ekonomiska 
förhållanden och skulle skatta sin psykiska hälsa sämre på grund av andra socioekonomiska 
förutsättningar. Annan forskning visar emellertid att skillnaderna i hälsa mellan ungdomar som bor 
tillsammans med bägge sina föräldrar och de som bara bor med en förälder inte beror på föräldrarnas 
ohälsa eller andra socioekonomiska variabler (Fransson, Turunen, Hjern, Östberg & Bergström, 2016). 
I föreliggande studie är det 11,7 procent som bor växelvis hos sina föräldrar vilket motsvarar 307 
ungdomar. Det finns risker med att dra för stora slutsatser om denna grupps svar då den är begränsad 
i antal, men svaren skiljer sig ändå i jämförelse med de andra grupperna. Varför dessa ungdomar som 
bor växelvis hos sina föräldrar uppger mer frekventa psykiska och psykosomatiska symtom kräver 
ytterligare forskning då det inte är förenligt med tidigare studier. De flesta tidigare studier menar att 
hälsan inte skiljer sig lika mycket mellan gruppen ungdomar som bor tillsammans med bägge sina 
föräldrar och med gruppen ungdomar som bor växelvis hos föräldrarna (Bergström et al., 2013, 
Låftman et al., 2014, Fransson et al., 2016). Flera internationella studier visar att växelvist boende 
främst har positiva effekter för barnets mående (Steinback, 2018). I föreliggande studie är det gruppen 
som bor växelvis hos föräldrarna som i många avseenden när det kommer till psykiska och 
psykosomatiska symtom även mår sämre än den grupp som bor med bara en förälder. Stress jämfört 
med övriga psykiska och psykosomatiska symtom skiljer sig markant med 5,3 procentenheters 
skillnad. En förklaring skulle kunna vara att ungdomarna upplever mer stress av att ständigt byta 
miljö vid växelvis boende. Det är relationen mellan individens förmåga, mål och miljö som avgör vad 
hälsa innebär för den enskilde individen (Nordenfelt, 1986). 
 
Påfrestningar och förändrad familjesituation i livet kan vara svårt att undvika. Skolsköterskan kan 
hjälpa ungdomar att lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt genom att kunna överblicka, 
förstå och se ett sammanhang i sin situation samt vara observant på olika faktorer som kan leda till 
ohälsa, som kan härledas till Antonovskys begrepp KASAM (Antonovsky, 2005, Lindström & Eriksson, 
2005). Att vara medveten om familjeförändringar och dess konsekvenser är avgörande för 
skolsköterskan som till exempel kan se varningstecken, erbjuda hjälp att hantera familjeseparationer 
eller ställas inför föräldrarnas konflikter angående barnet (D’Onofrio & Emery, 2019). Skolsköterskan 
har en viktig roll för att främja ungdomars psykiska hälsa och att uppmärksamma ungdomar som av 
någon anledning inte mår bra (Socialstyrelsen, 2016). Att som skolsköterska känna till att det kan vara 



en riskfaktor för ohälsa att ha särlevande föräldrar kan göra detta arbete lättare. Om skolsköterskan är 
följsam och lyhörd under hälsosamtalet går det bra att försiktigt initiera samtal om olika 
problemområden av intresse för eleven (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012). Att under 
hälsosamtalet till exempel lyfta hur familjesituationen kan påverka den psykiska hälsan kan skapa en 
värdefull dialog mellan elev och skolsköterska och ge förutsättningar för individuellt stöd. Golsäter et. 
al (2010) beskriver att en lyhörd skolsköterska bidrar till att hälsosamtalet blir framgångsrikt och 
måste kunna anpassa varje hälsosamtal och vara följsam utifrån varje elevs behov och önskningar, så 
att eleverna kan få reflektera över den egna situationen. Ytterligare en förutsättning för att få 
hälsosamtalet så framgångsrikt som möjligt är att både elever och skolsköterska förbereder sig innan. 
Eleverna tilldelas en hälsoenkät inför hälsosamtalet och det är viktigt att skolsköterskan läst igenom 
svaren (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 201o). Det ingår i skolsköterskans 
kompetensbeskrivning att kunna identifiera, vägleda och göra individer delaktiga för att främja sin 
egen hälsa, även de elever som inte uttrycker något informationsbehov (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016). 
 
Ett verktyg och förbättringsförslag på gruppnivå kan vara att starta samtalsgrupper för ungdomar med 
särlevande föräldrar. Att öka medvetenheten om denna riskfaktor för ohälsa ger bättre förutsättningar 
för skolsköterskan att fånga upp dessa ungdomar. En kvalitativ studie har visat att en viktig 
hälsofrämjande faktor för ungdomar med psykisk ohälsa kan vara möjligheten att träffa andra 
ungdomar som delar liknande omständigheter. Det finns ett behov av ömsesidigt förtroende, vänskap, 
utbyte av erfarenheter och hopp tillsammans med andra i liknande situation (Biering & Jensen, 2017). 
 
Grunden för ett hälsosamt liv läggs till stor del under uppväxten. Det är därför av stor vikt att 
elevhälsan arbetar hälsofrämjande som på sikt påverkar folkhälsan. Genom svaren från 
Folkhälsoenkät Ung och resultatet från föreliggande studie kan skolsköterskan få fördjupad kunskap 
och möjlighet att kunna kartlägga och synliggöra faktorer som påverkar ungas psykiska hälsa, till 
exempel familjesituationen. Det krävs ett ständigt utvecklingsarbete för att möta nya behov hos barn 
ungdomar idag. En förhoppning är att en fördjupning i detta ämne och synliggörande av olika faktorer 
som påverkar hälsan hos unga kan ge ökad kunskap och förståelse för ungas hälsa och livsvillkor och 
därmed bli ett underlag till hälsofrämjande insatser inom elevhälsan. Resultatet från tidigare 
Folkhälsoenkät Ung har presenterats för skolsköterskor i länet vilket skapar underlag för lokala 
förbättringsarbeten. Föreliggande studie skulle kunna presenteras på liknande sätt för att nå ut till 
ungdomar i länet. Idag strävar samhället efter att separerade föräldrar ska dela på den fysiska 
vårdnaden om sina barn - “för barnets bästa”, i enlighet med barnkonventionen (UNICEF, 2018). 
Riskerna och fördelarna med växelvis boende är dock ännu inte helt tydliga eller klarlagda. 
Föreliggande studie lyfter även nackdelar med växelvis boende. Att beskriva och jämföra 
familjesituation med ungdomars psykiska hälsa i länet är inte tidigare gjort, jämförelserna av dessa 
variabler behöver lyftas vilket presenteras i resultatet. 
 
Svaren på frågorna om den allmänna hälsan och på specifika psykiska och psykosomatiska symtom 
bidrar till en bredare bild av hur den psykiska hälsan hos unga i årskurs nio ser ut. Tänkvärt i 
skolsköterskans arbete är att känna till att fysiska symtom bör ses i sitt sammanhang utifrån varje 
individ och kan vara uttryck för psykisk ohälsa. Skolsköterskan bör ha detta i beaktning vid 
administrering av värktabletter till elever. Givetvis kan den allmänna hälsan vara bra trots enskilt 
symtom eller sjukdom precis som Nordenfelt (1986) beskriver. Likaså kan ett enskilt fysiskt symtom 
stå för sig självt och inte vara ett uttryck för psykisk ohälsa. I föreliggande studie behandlas samtliga 
symtom som ett uttryck för psykiska och psykosomatiska symtom, vilket bör göras med viss 
försiktighet. Det som är intressant är den påvisade skillnaden mellan grupperna relaterat till 
familjesituation, där gruppen ungdomar som bor tillsammans med båda sina föräldrar skattar sin 
hälsa bäst och anger minst psykiska och psykosomatiska symtom. Att gå vidare med en kvalitativ 
studie med intervjuer eller fokusgrupper skulle också vara spännande för att undersöka ungas 
upplevelser av hur den psykiska hälsan kan påverkas av familjesituation. 



7. Slutsatser 

De flesta ungdomar i studien skattar sin psykiska hälsa bra eller mycket bra men resultatet visar att det 
finns en skillnad i psykisk hälsa hos ungdomar i relation till familjesituation. Upplevd psykisk hälsa 
skiljer sig mellan 15-åringar som bor tillsammans med båda sina föräldrar och de som har särlevande 
föräldrar, oavsett växelvis boende eller om de bor med bara en förälder. De ungdomar som bor 
tillsammans med båda sina föräldrar i länet skattar sin psykiska hälsa bäst. Självskattad hälsa skiljer 
sig även mellan tjejerna jämfört med killarna i studien, då tjejerna skattar sin hälsa sämre. Detta är en 
viktig kunskap i skolsköterskans profession.  

7.1 Kliniska implikationer 
Sammanfattning av kliniska implikationer: 

 Skolsköterskan kan hjälpa ungdomar att lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt 
genom att kunna överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. Att under 
hälsosamtalet till exempel lyfta hur familjesituationen kan påverka den psykiska hälsan kan 
skapa en värdefull dialog mellan elev och skolsköterska och ge förutsättningar för individuellt 
stöd. 

 Ett verktyg och förbättringsförslag på gruppnivå kan vara att starta samtalsgrupper för 
ungdomar med särlevande föräldrar. Att öka medvetenheten om denna riskfaktor för ohälsa 
ger bättre förutsättningar för skolsköterskan att fånga upp dessa ungdomar. 

 Resultatet kan ge skolsköterskan fördjupad kunskap och möjlighet att kunna kartlägga och 
synliggöra faktorer som påverkar ungas psykiska hälsa, till exempel familjesituationen. Det är 
av stor vikt att elevhälsan arbetar hälsofrämjande som på sikt påverkar folkhälsan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Fullständiga tabeller med samtliga skalnivåer 

 
Fullständig tabell 2. Antal och (%) som upplever psykiska och psykosomatiska symtom 
fördelat på killar och tjejer. Svar på frågan ”Hur ofta under de senaste 6 månaderna har du 
haft följande besvär?”  

Killar Tjejer Totalt P-värde 

Huvudvärk n=2614       p<000,1 

I stort sett varje dag 31(2,4) 93(7,2) 127(4,9)   

Mer än en gång i veckan 70(5,4) 173(13,4) 244(9,3)   

Ungefär en gång i veckan 173(13,3) 274(21,2) 449(17,2)   

Ungefär en gång i månaden 403(31,0) 410(31,8) 822(31,4)   

Sällan eller aldrig 623(47,9) 341(26,4) 972(37,2)   

Ont i magen n=2579       p<000,1 

I stort sett varje dag 25(2,0) 48(3,8) 74(2,9)   

Mer än en gång i veckan 36(2,8) 122(9,6) 160(6,2)   

Ungefär en gång i veckan 118(9,2) 181(14,2) 301(11,7)   

Ungefär en gång i månaden 337(26,3) 384(30,1) 725(28,1)   

Sällan eller aldrig 766(59,8) 539(42,3) 1319(51,1)   

Ont i ryggen n=2543       p<000,1 

I stort sett varje dag 58(4,6) 85(6,8) 147(5,8)   

Mer än en gång i veckan 61(4,8) 108(8,6) 173(6,8)   

Ungefär en gång i veckan 119(9,4) 134(10,7) 255(10,0)   

Ungefär en gång i månaden 280(22,1) 307(24,5) 590(23,2)   

Sällan eller aldrig 749(59,1) 619(49,4) 1378(54,2)   

Känt sig nere/ledsen n=2581       p<000,1 

I stort sett varje dag 48(3,7) 174(13,6) 226(8,9)   

Mer än en gång i veckan 89(6,9) 253(19,8) 347(13,4)   

Ungefär en gång i veckan 140(10,9) 300(23,5) 444(17,2)   

Ungefär en gång i månaden 369(28,8) 360(28,2) 734(28,4)   

Sällan eller aldrig 636(49,6) 190(14,9) 830(32,2)   

Varit irriterad/dåligt humör n=2577       p<000,1 

I stort sett varje dag 75(5,9) 198(15,5) 280(10,9)   

Mer än en gång i veckan 181(14,2) 354(27,8) 540(21,0)   



Ungefär en gång i veckan 304(23,8) 316(24,8) 625(24,3)   

Ungefär en gång i månaden 422(33,0) 274(21,5) 701(27,2)   

Sällan eller aldrig 297(23,2) 133(10,4) 431(16,7)   

Känt sig orolig/nervös n=2589       p<000,1 

I stort sett varje dag 48(3,7) 175(13,6) 228(8,8)   

Mer än en gång i veckan 90(7,0) 250(19,5) 345(13,3)   

Ungefär en gång i veckan 220(17,1) 296(23,1) 520(20,1)   

Ungefär en gång i månaden 421(32,8) 325(25,3) 752(29,0)   

Sällan eller aldrig 504(39,3) 238(18,5) 744(28,7)   

Känt sig stressad n=2557       p<000,1 

I stort sett varje dag 97(7,6) 307(24,3) 410(16,0)   

Mer än en gång i veckan 168(13,2) 330(26,2) 503(19,7)   

Ungefär en gång i veckan 236(18,5) 277(22,0) 518(20,3)   

Ungefär en gång i månaden 354(27,8) 221(17,5) 581(22,7)   

Sällan eller aldrig 418(32,8) 126(10,0) 545(21,3)   

Haft svårt att somna n=2594       p<000,1 

I stort sett varje dag 107(8,3) 166(12,9) 279(10,8)   

Mer än en gång i veckan 142(11,0) 203(15,8) 351(13,5)   

Ungefär en gång i veckan 187(14,5) 232(18,1) 422(16,3)   

Ungefär en gång i månaden 278(21,6) 272(21,2) 556(21,4)   

Sällan eller aldrig 575(44,6) 409(31,9) 986(38,0)   

Tagit receptfria värktabletter 
n=2609 

      p<000,1 

Dagligen 13(1,0) 21(1,6) 36(1,4)   

Några gånger per vecka 38(2,9) 155(12,0) 194(7,4)   

Några gånger per månad 277(21,4) 583(45,1) 869(33,3)   

Några gånger per år 658(50,9) 428(33,1) 1091(41,8)   

Aldrig 308(23,8) 106(8,2) 419(16,1)   

Varje symtom har analyserats var för sig. Internt bortfall varierar från de olika symtomen
 

 

 

 



Fullständig tabell 5. Antal och (%) som upplever psykiska och psykosomatiska symtom 
fördelat på familjesituation. Svar på frågan ”Hur ofta under de senaste 6 månaderna har du 
haft följande besvär?” 

 
  

Tillsammans 
med bägge 
föräldrarna 

Växelvis hos 
föräldrarna 

Bara 
med en 
förälder 

  

Totalt P-
värde 

Huvudvärk 
n=2609 

        p<0,001 

I stort sett varje dag 87(4,4) 22(7,2) 14(5,3) 127(4,9)   

Mer än en gång i 
veckan 

156(7,9) 35(11,5) 39(14,8) 243(9,3)   

Ungefär en gång i 
veckan 

332(16,8) 62(20,4) 44(16,7) 449(17,2)   

Ungefär en gång i 
månaden 

619(31,4) 91(29,9) 91(34,5) 819(31,4)   

Sällan eller aldrig 780(39,5) 94(30,9) 76(28,8) 971(37,2)   

Ont i magen 
n=2574 

        p<0,001 

I stort sett varje dag 54(2,8) 11(3,6) 8(3,1) 74(2,9)   

Mer än en gång i 
veckan 

112(5,7) 22(7,3) 22(8,6) 160(6,2)   

Ungefär en gång i 
veckan 

199(10,2) 50(16,5) 39(15,2) 301(11,7)   

Ungefär en gång i 
månaden 

545(27,9) 86(28,4) 65(25,3) 722(28,0)   

Sällan eller aldrig 1041(53,4) 134(44,2) 123(47,9) 1317(51,2)   

Ont i ryggen 
n=2540 

        p= 0,06 
p>0,05 

I stort sett varje dag 101(5,2) 18(6,1) 19(7,4) 147(5,8)   

Mer än en gång i 
veckan 

127(6,6) 18(6,1) 23(8,9) 173(6,8)   

Ungefär en gång i 
veckan 

189(9,6) 34(11,5) 30(11,7) 255(10,0)   

 Ungefär en gång i 
månaden 

442(22,9) 79(26,8) 56(21,8) 591(23,3)   

Sällan eller aldrig 1072(55,7) 146(49,5) 129(50,2) 1374(54,1)   

Känt sig 
nere/ledsen 
n=2577 

        p<0,001 

I stort sett varje dag 144(7,4) 34(12,2) 33(12,6) 226(8,8)   

Mer än en gång i 
veckan 

240(12,3) 41(13,5) 52(19,9) 346(13,4)   

Ungefär en gång i 
veckan 

322(16,5) 64(21,1) 46(17,6) 442(17,2)   



Ungefär en gång i 
månaden 

583(29,9) 78(25,7) 60(23,0) 734(28,5)   

Sällan eller aldrig 659(33,8) 84(27,6) 70(26,8) 829(32,2)   

Varit irriterad/ 
dåligt humör  
n=2574 

        p=0,026 
p<0,05 

I stort sett varje dag 195(10,0) 41(13,6) 35(13,5) 280(10,9)   

Mer än en gång i 
veckan 

388(19,9) 74(24,6) 68(26,3) 540(21,0)   

Ungefär en gång i 
veckan 

480(24,6) 74(24,6) 56(21,6) 624(24,2)   

Ungefär en gång i 
månaden 

556(28,5) 73(24,3) 57(22,0) 700(27,2)   

Sällan eller aldrig 334(17,1) 39(13,0) 43(16,6) 430(16,7)   

Känt sig 
orolig/nervös 
n=2585 

        p=0,007 
p<0,05 

I stort sett varje dag 155(7,9) 29(9,7) 32(12,2) 227(8,8)   

Mer än en gång i 
veckan 

248(12,7) 40(13,3) 47(17,9) 345(13,3)   

Ungefär en gång i 
veckan 

390(19,9) 72(24,0) 45(17,2) 520(20,1)   

Ungefär en gång i 
månaden 

581(29,7) 91(30,3) 62(23,7) 751(29,1)   

Sällan eller aldrig 583(29,8) 68(22,7) 76(29,0) 742(28,7)   

Känt sig stressad  
n=2553 

        p=0,008 
p<0,05 

I stort sett varje dag 293(15,1) 52(17,6) 56(21,7) 410(16,1)   

Mer än en gång i 
veckan 

361(18,6) 75(25,4) 54(20,9) 502(19,7)   

Ungefär en gång i 
veckan 

394(20,3) 67(22,7) 46(17,8) 520(20,4)   

Ungefär en gång i 
månaden 

451(23,3) 59(20,0) 51(19,8) 579(22,7)   

Sällan eller aldrig 438(22,6) 42(14,2) 51(19,8) 542(21,2)   

Haft svårt att 
somna  

n=2590 

        p<0,001 

I stort sett varje dag 186(9,5) 38(12,5) 43(16,4) 280(10,8)   

Mer än en gång i 
veckan 

245(12,5) 48(15,8) 45(17,2) 351(13,6)   

Ungefär en gång i 
veckan 

311(15,9) 65(21,4) 40(15,3) 422(16,3)   

Ungefär en gång i 
månaden 

440(22,5) 53(17,4) 46(17,6) 555(21,4)   



Sällan eller aldrig 777(39,7) 100(32,9) 88(33,6) 982(37,9)   

Tagit receptfria 
värktabletter 
n=2603 

        p<0,001 

Dagligen 24(1,2) 5(1,6) 5(1,9) 36(1,4)   

Några gånger per 
vecka 

129(6,5) 31(10,2) 27(10,3) 194(7,5)   

Några gånger per 
månad 

623(31,6) 124(40,8) 95(36,1) 866(33,3)   

Några gånger per år 874(44,3) 111(36,5) 90(34,2) 1087(41,8)   

Aldrig 321(16,3) 33(10,9) 46(17,5) 420(16,1)   

Varje symtom har analyserats var för sig. Internt bortfall varierar från de olika symtomen.
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Folkhälsoenkät Ung 2017 
Detta är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner i Jönköpings län. 
Resultaten kommer att användas som ett kunskapsunderlag för kommunens och Region 
Jönköpings läns arbete bland ungdomar. 
Det är frivilligt att delta och du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på genom 
att klicka på den högra knappen i nederkanten på sidan. Enkäten är anonym, det lösenord du fått 
kan inte kopplas till dig. 
Välkommen att starta enkäten! 
  
Enkäten handlar om: 
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Är du ...? 
 

 Kille  

 Tjej  

 Annan könsidentitet (om du är eller känner dig tillhöra 

annat kön än kille eller tjej) 
 

 
 
I vilket skolår går du? 
 

 Skolår 7  

 Skolår 8  

 Skolår 9  

 År 1 på gymnasiet  

 År 2 på gymnasiet  

 År 3 på gymnasiet  

 
 
Vilken typ av program går du? 
 

 Yrkesförberedande program  

 Högskoleförberedande program  

 Introduktionsprogram  

 
 

Har du fyllt 18 år? 
 

 Nej  

 Ja  
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Vilken kommun bor du i? 
 

 Aneby  

 Eksjö  

 Gislaved  

 Gnosjö  

 Habo  

 Jönköping  

 Mullsjö  

 Nässjö  

 Sävsjö  

 Tranås  

 Vaggeryd  

 Vetlanda  

 Värnamo  

 Annan kommun  

 
 
Vilka bor du tillsammans med? 
 

 Båda mina föräldrar/vårdnadshavare  

 Växelvis hos mina föräldrar/vårdnadshavare  

 Bara en förälder/vårdnadshavare och eventuell annan 

vuxen 
 

 Bor i familjehem  

 Bor på skolinternat eller elevhem  

 Annan/andra:__________  

 

Var är du född? 
 

 I Sverige  

 I ett annat land i Norden  

 I ett annat land i Europa  

 I ett annat land utanför Europa  
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Vilket år kom du till Sverige? 
 

Årtal: __________ 
 
 
 
Var är dina föräldrar födda? 
I de fall du inte vet vad du ska svara lämnar du den raden blank  

 Sätt ett kryss på varje rad  
 

 I Sverige 
I ett annat 

land i Norden 
I ett annat 

land i Europa 

I ett annat 

land utanför 

Europa 

Förälder A     
Förälder B     
 
 
 
 
Vad gör dina föräldrar/vårdnadshavare (huvudsaklig sysselsättning)? 
Om du bor med foster-/styvförälder anger du dennes/deras sysselsättning. I de fall du 

inte vet vad du ska svara lämnar du den raden blank  

 Sätt ett kryss på varje rad  
 

 Arbetar Studerar Arbetslös 

Långtids-

sjukskriven 

eller 

sjukpension

är 

Annat 

Förälder/vårdnadshavare A      
Förälder/vårdnadshavare B      
 
 
Hur väl stämmer dessa påståenden? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 
 
 

 
Stämmer 

precis 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

till viss 

del 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag kan alltid lita på någon 

av mina 

föräldrar/vårdnadshavare när 

det verkligen gäller 

     

Det finns vuxna i min närhet 

som jag litar på      

Jag har en riktigt bra kompis 

som jag litar på och kan 

berätta personliga saker för 
     

Jag har kompisar i skolan 

som vill vara med mig      
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I min familj ... 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Nästan 

alltid 
Ibland Aldrig 

Har 

inga/vi 

träffas 

inte 
... hjälper mina föräldrar/vårdnadshavare 

mig så mycket som jag behöver     

... låter mina föräldrar/vårdnadshavare 

mig göra saker jag tycker om     

... får mina föräldrar/vårdnadshavare mig 

att må bättre när jag är upprörd     

... har jag syskon som hjälper mig så 

mycket som jag behöver     

... har jag syskon som låter mig göra saker 

jag tycker om     

... har jag syskon som får mig att må 

bättre när jag är upprörd     

 
 
 
Har det förekommit våld mellan vuxna i din familj? 
 

 Nej  

 Ja, en gång  

 Ja, flera gånger  

 
 
 
 
Har det hänt att du fått en örfil eller blivit slagen av någon vuxen? 
 

 Nej  

 Ja, en gång  

 Ja, flera gånger  
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Hur mår du rent allmänt? 
 

 Mycket bra  

 Bra  

 Varken bra eller dåligt  

 Dåligt  

 Mycket dåligt  

 

 

Hur ofta under de senaste 6 månaderna har du haft följande besvär? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Sällan 

eller 

aldrig 

Ungefär 

en gång 

i 

månade

n 

Ungefär 

en gång 

i veckan 

Mer än 

en gång 

i veckan 

I stort 

sett 

varje 

dag 

Huvudvärk      
Ont i magen (ej mensvärk)      
Ont i ryggen      
Känt mig nere/ledsen      
Varit irriterad eller på 

dåligt humör      

Känt mig orolig/nervös      
Känt mig stressad      
Haft svårt att somna      
 
 
 
Hur ofta använder du receptfria värktabletter (till exempel Alvedon, Panodil, 

Ipren eller Ibuprofen)? 
 

 Aldrig  

 Några gånger per år  

 Några gånger per månad  

 Några gånger per vecka  

 Dagligen  
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Har du en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt 

hälsoproblem som du har fått diagnosticerad av läkare? 
Till exempel diabetes, allergi, eksem, ADHD, läs- och skrivsvårigheter 
 

 Ja: Vilken/vilka? __________  

 Nej  

 
 
Hur påverkar det dig i din vardag? 
 

 Mycket positivt  

 Lite positivt  

 Inte alls  

 Lite negativt  

 Mycket negativt  

 

 

Hur ofta äter du vanligtvis frukost (mer än ett glas mjölk eller juice) under 

vardagar? 
 

 Varje vardag  

 3-4 vardagar  

 1-2 vardagar  

 Aldrig  

 

 

Hur ofta äter du vanligtvis frukost (mer än ett glas mjölk eller juice) under 

helger? 
 

 Båda helgdagarna (lördag och söndag)  

 En helgdag (lördag eller söndag)  

 Aldrig  
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Hur ofta brukar du äta/dricka följande? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Sällan 

eller 

aldrig 

En gång 

i veckan 

Några 

gånger i 

veckan 

Så gott 

som 

dagligen 

Mer än 

en gång 

om 

dagen 

Light-läsk      
Sockersötad läsk eller 

andra drycker som 

innehåller socker 
     

Energidryck      
Godis, chips, glass eller 

fikabröd      

Frukt      
Grönsaker      
Fisk eller skaldjur      
Pizza, hamburgare, kebab 

eller liknande      

Kosttillskott (för 

exempelvis 

prestationshöjning, 

muskeltillväxt, 

fettförbränning) 

     

 
Hur ofta går eller cyklar du en timme eller mer per dag? (Tiden behöver inte 

vara sammanhängande) 
 

 Varje dag  

 4-6 gånger i veckan  

 2-3 gånger i veckan  

 En gång i veckan  

 1-3 gånger i månaden  

 Mindre än en gång i månaden  

 Aldrig  

Hur ofta tränar du på fritiden i minst 30 minuter, så att du blir andfådd och 

svettas? 

 Varje dag  

 4-6 gånger i veckan  

 2-3 gånger i veckan  

 En gång i veckan  

 1-3 gånger i månaden  

 Mindre än en gång i månaden  

 Aldrig  
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Hur tycker du att du sover?   
 

 Mycket bra  

 Ganska bra  

 Varken eller  

 Ganska dåligt  

 Mycket dåligt   

 
 
Hur många timmar per natt brukar du sova?  
 
Antal timmar på vardagar 
Antal timmar på helger 
 
 
Vad skulle du behöva mer kunskap om gällande sex och samlevnad? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Hur man hittar någon att bli tillsammans med  

 Hur man får ett förhållande att fungera bra  

 Hur man gör slut  

 Säker sex  

 Homo-, bi- och transsexualitet  

 Religionens/kulturens/samhällets påverkan på sexualiteten  

 Hur man tar upp frågan om kondomanvändning, när man 

är på väg att ha sex 
 

 Hur man undviker oönskade graviditeter  

 Hur könssjukdomar smittar  

 Hur det är att leva med hiv  

 Annat:__________  
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Om du skulle ha sex med någon som ville använda kondom, hur skulle du 

reagera då? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Jag skulle tycka att personen verkade vara 

omtänksam/ansvarsfull 
 

 Det skulle kännas som att personen kanske hade en 

könssjukdom eller trodde att jag hade det 
 

 Jag skulle vilja använda kondom och tycker att det vore bra 

om min partner föreslog det 
 

 Jag skulle tycka att det var bra eftersom jag då inte 

behövde oroa mig efteråt 
 

 Jag skulle inte vilja använda kondom och skulle bli störd om 

min partner föreslog det 
 

 Jag skulle tycka att det var bra eftersom det skulle bli 

enklare att ha sex med kondom 
 

 Om jag kände personen sedan tidigare skulle jag inte tycka 

att det behövdes 
 

 Jag skulle inte tycka att kondom behövdes om jag eller min 

partner använde hormonellt preventivmedel, till exempel p-

piller, minipiller, p-ring 

 

 Vet inte  
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Röker du? 
 

 Nej  

 Ja, ibland  

 Ja, varje dag  

 
 
Snusar du? 
 

 Nej  

 Ja, ibland  

 Ja, varje dag  

 
 
Har du någon gång rökt vattenpipa? 
 

 Nej  

 Ja, en gång  

 Ja, flera gånger  

 
 
Var det med eller utan tobak? 
 

 Bara med tobak  

 Bara utan tobak  

 Både med och utan tobak  

 Vet inte  

 
 
Använder du e-cigaretter (vaping)? 
 

 Nej  

 Ja, ibland  

 Ja, varje dag  
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Hade du använt tobak innan du provade e-cigaretter (vaping)? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Nej  

 Ja, cigaretter  

 Ja, snus  

 Ja, vattenpipa  

 

 

Hur får du tag på tobak? 
Till exempel cigaretter, snus och tobak till vattenpipa. Du kan markera flera alternativ 
 

 Köper själv i butik, kiosk eller liknande  

 Köper själv från internet  

 Från kompisar  

 Från syskon  

 Från föräldrar  

 Från försäljare av smuggeltobak  

 På annat sätt: __________  

 Jag använder inte tobak  

 
 
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit alkohol? 
Räkna inte med drycker under 2,8 %, t ex lättöl eller svag cider. Detta gäller för alla 

frågor om alkohol 
 

 Nej  

 Ja  

 
 
Hur ofta dricker du alkohol? 
 

 Har provat enstaka gång  

 Några gånger per år  

 1 gång i månaden  

 2-3 gånger i månaden  

 Någon gång i veckan  

 Flera gånger i veckan  
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Vad brukar du dricka? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Folköl  

 Starköl  

 Starkcider  

 Vin  

 Sprit  

 Alkoläsk  

 
 
Hur ofta händer det att du vid ett och samma tillfälle dricker alkohol 

motsvarande minst:  

- fyra stora burkar starköl/starkcider  

- eller 25 cl sprit (ca sex shots/drinkar)  

- eller en hel flaska vin  

- eller sex burkar folköl? 
 

 Jag dricker aldrig så mycket alkohol  

 Några gånger per år  

 1 gång i månaden  

 2-3 gånger i månaden  

 Någon gång i veckan  

 Flera gånger i veckan  

 
 
 
Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? 
 

 Nej  

 Ja  

 
 
Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? 
 

 Några gånger per år  

 1 gång i månaden  

 2-3 gånger i månaden  

 Någon gång i veckan  

 Flera gånger i veckan  
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Hur får du tag på alkohol? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Köper själv, till exempel via Internet, utomlands, på 

restaurang/bar/pub 
 

 Köper från någon som annonserar på sociala medier  

 Köper från någon annan som säljer/köper ut till ungdomar  

 Från mina kompisar  

 Från syskon  

 Får av mina föräldrar/vårdnadshavare  

 Tar hemifrån utan tillstånd  

 Får/tar på fest  

 På annat sätt, nämligen: __________  

 
 
Har du blivit bjuden på alkohol av dina föräldrar/vårdnadshavare? 
 

 Nej  

 Ja, en gång  

 Ja, flera gånger  

 
Har du kört moped eller annat motorfordon när du varit berusad? 
 

 Nej  

 Ja  

 
 
Har du några negativa erfarenheter av alkohol? 
Till exempel att det har hänt något otrevligt när du själv eller någon annan varit berusad 
 

 Nej  

 Ja  

 
Beskriv dina negativa erfarenheter av alkohol  
 
 
Har du någon gång sniffat/boffat? 
 

 Nej  

 Ja, 1-2 gånger  

 Ja, flera gånger  
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Har du någon gång använt anabola steroider/dopingpreparat?  
 

 Nej  

 Ja, 1-2 gånger  

 Ja, flera gånger  

 

 

Har du någon gång använt läkemedel för att bli berusad? 
 

 Nej  

 Ja, 1-2 gånger  

 Ja, flera gånger  

 

 

Vilken typ av läkemedel har du använt för att berusa dig? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Receptbelagda smärtstillande läkemedel (exempelvis 

Tramadol, Citadon, Morfin, Oxycontin) 
 

 Receptbelagda sömnmedel/lugnande medel (exempelvis 

Xanor, Stesolid, Zopiklon, Oxascand) 
 

 Annat: __________  

 Vet ej  

 
 
Har du någon gång blivit erbjuden att köpa eller få narkotika? 
Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, spice, amfetamin 
 

 Nej  

 Ja  

 
 
Har du någon gång använt narkotika? 
 

 Nej  

 Ja  
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Vilken typ av narkotika har du använt? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Hasch/marijuana  

 Amfetamin  

 Heroin  

 Kokain  

 LSD  

 Ecstasy  

 GHB/GBL  

 Kat  

 Spice  

 Någon form av svamp  

 Vet inte  

 Annan typ av narkotika, nämligen: __________  

 
 
Hur många gånger har du använt narkotika de senaste 12 månaderna? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Ingen 

gång 
1 gång 

2-4 

gånger 
5-20 

gånger 

Fler än 

20 

gånger 

Hasch och/eller marijuana      
Annan narkotika än 

hasch/marijuana      

 
 
 
Av vem har du köpt eller fått narkotika? 
Du kan markera flera alternativ 
 

 Jag har köpt av okänd  

 Jag har köpt av någon jag känner  

 Jag har köpt via Internet  

 Jag har fått av någon jag känner (yngre än 20 år)  

 Jag har fått av någon jag känner (äldre än 20 år)  

 Jag har fått av någon okänd  

 På annat sätt, nämligen: __________  
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Har du någon gång åkt med en förare som du vet eller misstänker var påverkad 

av alkohol eller narkotika? 
 

 Nej  

 Ja  

 
 
Hur gammal var du första gången du: 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 

Det 

har 

aldrig 

hänt 

11 år 

eller 

yngr

e 

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 
18 år 

eller 

äldre 

Drack 

alkohol          

Blev berusad 

av alkohol          

Rökte en 

cigarett          

Snusade          
Rökte e-

cigarett          

Rökte 

vattenpipa          

Använde 

narkotika          

 
 
 
Vad tycker du är okej för någon som går i samma årskurs som du? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 
 Okej Inte okej 

Att dricka ett glas alkohol någon enstaka gång   
Att dricka alkohol så att man blir berusad   
Att feströka   
Att röka varje dag   
Att röka marijuana, hasch, spice   
Att säga till en berusad kompis att inte dricka mer   
Att säga till en kompis som röker att sluta   
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Vilket av svarsalternativen nedan stämmer bäst in på dina 

föräldrars/vårdnadshavares inställning? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
De förbjuder 

mig 

De pratar 

med mig om 

att jag inte 

ska 

De tycker 

att det är ok 
Jag vet inte 

Att röka cigaretter     
Att snusa     
Att dricka alkohol     
Att dricka mig berusad     
Att röka vattenpipa     
Att röka marijuana, 

hasch, spice     

Att gå ut utan att tala 

om vart du går     

Att ha en 

pojkvän/flickvän     
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Hur ofta upplever du detta i skolan? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Att du har arbetsro på 

lektionerna      

Att du ger upp när 

skoluppgifterna är svåra      

Att det är bra stämning      
Att du behandlas rättvist av 

lärarna      

Att lärarna ser vad du är bra på      
Att lärarna ger dig stöd och 

hjälp att utvecklas      

 
 
 

Hur känner du dig inför skolarbetet? 
 

 Mycket lugn  

 Ganska lugn  

 Ganska stressad  

 Mycket stressad  

 

 

Brukar du skolka från undervisningen? 
 

 Nej, aldrig  

 Ja, någon gång per termin  

 Ja, en gång i månaden  

 Ja, 2-3 gånger i månaden  

 Ja, en gång i veckan  

 Ja, flera gånger i veckan  
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Känner du dig trygg på följande ställen? 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 Ja, alltid Ja, oftast Nej 
Jag vistas 

inte där 

På väg till eller från skolan     
I klassrummet     
På rasterna i skolan     
På ungdomens hus, 

fritidsgården eller liknande     

I hemmet     
I mitt bostadsområde     
På nätet     
 
 
Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbning, trakasserier 

eller kränkningar? 
Du kan markera flera svarsalternativ 
 

 Nej  

 Ja, i skolan av en eller flera elever  

 Ja, utanför skolan av en eller flera ungdomar  

 Ja, i skolan av personal  

 Ja, av någon vuxen i din närhet (utanför skolan)  

 Ja, via mobiltelefon och/eller på Internet  

 
 
Har det hänt att någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem på ett 

sexuellt sätt? 
 

 Nej  

 Ja, en gång  

 Ja, flera gånger  

 

 

Om du tänker på en vanlig vecka, hur många kvällar brukar du då: 

Sätt ett kryss på varje rad 
 

Ingen 

kväll 

1-2 

kvällar i 

veckan 

3-7 

kvällar i 

veckan 

Vara på fritidsgården?    
Hålla på med idrottsaktiviteter eller träning?    
Hålla på med fritidsaktiviteter, ej idrott (t ex 

musik, teater, kyrkligt, scouter, politik eller 

annan föreningsverksamhet)? 
   

Vara ute på stan/samhället?    
Vara hemma hos kompisar?    
Vara hemma hela kvällen?    
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Hur många timmar en vardag efter skolan brukar du: 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Mindre 

än en 

timme 

1-2 

timmar 

3-

4 timm

ar 

5-

6 timm

ar 

7 

timmar 

eller 

mer 
Läsa tidningar och böcker i 

pappersformat      

Söka information eller läsa text 

på hemsidor, läsa tidningar på 

nätet, läsa e-böcker 
     

Spela tv-, data- eller mobilspel      
Se på film, serier, tv-program 

eller kolla på klipp 

(exempelvis Youtube) 
     

Använda sociala medier      
 
 
Hur många timmar en lördag eller söndag brukar du: 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Mindre 

än en 

timme 

1-2 

timmar 
3-4 

timmar 
5-6 

timmar 

7 

timmar 

eller 

mer 
Läsa tidningar och böcker i 

pappersformat      

Söka information eller läsa text 

på hemsidor, läsa tidningar på 

nätet, läsa e-böcker 
     

Spela tv-, data- eller mobilspel      
Se på film, serier, tv-program 

eller kolla på klipp (exempelvis 

Youtube) 
     

Använda sociala medier      
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Hur väl stämmer följande: 
Följande frågor handlar om dina grundläggande värderingar. En personlig tro eller 

övertygelse kan, men behöver inte, ha en religiös anknytning. Den kan också vara 

kopplad till exempelvis ideologi, filosofi eller vetenskap  

Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Stämmer 

precis 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

till viss 

del 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag upplever att mitt liv är 

meningsfullt      

Jag upplever att mitt liv 

har ett syfte      

Jag har en tro eller 

övertygelse som ger mig 

tröst/lättnad i vardagen 
     

Jag är hoppfull inför mitt 

liv      

 

 

Hur trivs du med livet just nu? 
 

 Mycket bra  

 Ganska bra  

 Inte särskilt bra  

 Inte alls  

 
 
Hur trivs du med: 
Sätt ett kryss på varje rad 
 

 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 

Inte 

särskilt 

bra 
Inte alls 

Kompisar     
Fritiden     
Familjen     
Din skola     
Ditt bostadsområde     
Din hemort/hemstad     
 
 
 
  



24 
 

Hur ser du på din framtid? 
 

 Mycket ljust  

 Ganska ljust  

 Varken ljust eller mörkt  

 Ganska mörkt  

 Mycket mörkt  

 
 
 
 
Avslutningsvis 
 
Har vi missat någon fråga som är viktig för dig eller har du andra synpunkter på 

enkäten?    
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