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Abstrakt 

 

Trots bättre hälsa generellt har ungas mentala ohälsa ökat de senaste decennierna. Det 

kommer oroväckande rapporter från World Health Organisation gällande depression, oro, 

och ängslan och ungas mentala ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Syfte: att 

undersöka om oro för risker på samhällsnivå var associerat med ökad risk för 

psykosomatiska problem (PSP) bland ungdomar 13-16 år. Metod: Tvärsnittsstudie med 

enkätdata från 2010 i en kommun i norra Sverige. Oro för klimatförändringar; krig; 

smittsamma sjukdomar; och arbetslöshet i samhället och dessas samband med PSP 

analyserades med hjälp av logistisk regression. Resultat: Det fanns inget samband 

mellan oro och PSP hos pojkar (n = 717) efter justering för socioekonomi. Flickor (n = 

766) som rapporterade oro för pandemier (OR = 1,71, p = 0,009) samt oro för 

arbetslöshet i samhället (OR = 2,01, p = 0,025) hade omkring två gånger så stor 

sannolikhet att också rapportera PSP. Slutsats: Det finns en koppling mellan oro för 

pandemier och arbetslöshet och PSP bland flickor. 

 

 

Nyckelord: arbetslöshet, klimatförändringar, krig, mental hälsa, smittsamma sjukdomar, 

tvärsnittsstudie. 
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Abstract 

 

Even though youth health is better in general, their mental health has decreased in the 

past decades. There are alarming reports from The World Health Organisation about 

depression, worries, and anxiety and decreased mental health in youth is a growing public 

health issue. Purpose: to examine if there is an association between worries about 

phenomenon in society and psychosomatic problems (PSP) among adolescents 13-16 

years old. Method: Cross-sectional study with data samples from a survey in 2010 in 

northern Sweden. Worry about climate changes, war, pandemics, and unemployment in 

the society and their connection to PSP were analysed with logistic regression. Results: 

There was no connection between worry and PSP for boys (n = 717) after controlling for 

socioeconomic variables. Girls (n = 766) who reported worry for pandemics (OR = 1,7, p 

= 0,009) and worry for unemployment in the society (OR = 2,01, p = 0,025) had about 

two times as high probability to report PSP Conclusion: There is a connection between 

worries for pandemics and unemployment in the society and PSP within girls.  

 

 

Keywords: climate changes, cross-sectional, mental health, pandemics, unemployment, war. 
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Inledning 

I folkhälsopolitisk rapport fastslår Folkhälsoinstitutet (FHI) (Folkhälsoinstitutet, 2010) att 

hälsans framtid är allas ansvar. Obestridligt är det att barn och ungdomar utgör framtiden och det 

kan konstateras att de ungas välmående är av yttersta vikt för framtidens hälsa (World Health 

Organisation [WHO], 2015). Vad som händer med ens hälsa i en del av livet kan påverka vad 

som händer i en annan del (WHO, 2015) och enligt den vedertagna definitionen om fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande från WHO (1946) kan vi se hälsans omfattning och 

dimensioner. Att satsa på våra barns välmående är att investera i framtidens folkhälsa (WHO, 

2015). 

 

Ungas mentala hälsa 

Fram till år 2020 räknar vi med att ha 1 miljon barn i grundskolan i Sverige (Organisation for 

Economic Co-operation and Development [OECD], 2015), viket innebär att ca 10 % av Sveriges 

befolkning kommer att vara i åldern 7-16 år. Det är flera faktorer som spelar roll för den mentala 

hälsan som ålder och kön (FHI, u.å.). Men också familjernas konstellationer (Carlslund, 

Eriksson, & Sellström, 2013; Reinhardt Pedersen & Madsen, 2001). De två främsta arenorna är 

hem och skola (Carlerby, Viitasara, Knutsson & Gillander Gådin, 2013; Elgar et al., 2013; FHI, 

u.å.; Freeman, King, Kuntsche & Pickett, 2010). 

 

Sociala relationer är en stor del av livet och fyller en central funktion i ungdomarnas liv (Bergh, 

Hagquist & Starrin, 2010; Camara, Bacigalupe & Padilla, 2014; Landstedt, Asplund & Gillander 

Gådin, 2009; Natvig, Albrektsen, Anderssen & Qvarnstrøm, 1999; Warne, Snyder & Gådin, 

2013). En god relation med kompisar är en grundläggande förutsättning för att kunna må bra. 

Tidigare forskning visar samband mellan dåliga relationer till kompisar och försämrad mental 

hälsa (Carlerby et al., 2013; Sweeting, Young, West & Der, 2006). Det är framförallt mobbning 

(Carlerby et al., 2013; Sweeting et al., 2006) och att bli retad som resulterar i ohälsa (Gruber  
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Fineran, 2009) samt sexuella trakasserier som är den störst bidragande faktorn (Gruber & 

Fineran, 2009; Zetterström Dahlqvist, Landstedt, Young & Gillander Gådin, 2016).  

 

Det kommer oroväckande rapporter på den negativa utvecklingen för ungdomars mentala hälsa 

under 1990- och 2000-talet och hur den nedåtgående trenden ser ut att fortsätta (FHI, 2010; FHI, 

(u.å.); Kinnunen, Laukkanen & Kylmä, 2010; Petersen et al., 2010; SoS 2013; WHO, 2015). Det 

är framförallt depressioner och ångestsjukdomar tillsammans med oro som ökar (Socialstyrelsen 

[SoS], 2013; WHO, 2015). Hälften av all mental ohälsa startar redan vid 14 års ålder enligt 

WHO (2015). Globalt är självmord den tredje vanligaste dödsorsaken bland unga och 

depressioner är vanligaste upphovssaken för olika sorters funktionsnedsättningar (WHO, 2015). 

Den fysiologiska utvecklingen under tonåren är individuell (Ahrén, 2010) och WHO (2015) 

konstaterar att ungdomar i åldern 10-19 år har ett behov som är unikt i förhållande till både barn 

och vuxna. Yngre ungdomar mår ofta bättre än de äldre (Berntsson & Ringsberg, 2014; Natvig, 

Albrektsen & Qvarnstrøm, 2003) samtidigt som unga vuxna ofta mår sämre och oroar sig mer än 

vuxna (Gonçalves & Byrne, 2012). Det unika behovet kommer av den stora fysiologiska 

förändringen som sker vid den här tidpunkten (Ahrén, 2010; WHO, 2015) och det är viktigt att 

de unga bemöts och får hjälp på rätt sätt för att lägga en grund för god hälsa i det vuxna livet 

(WHO, 2015). 

 

 

Psykosomatiska symptom 

Mental hälsa är ett vitt använt begrepp. Vi har bland annat psykosomatisk hälsa som omfattar 

såväl psykiska som somatiska aspekter av välbefinnande (Ahrén, 2010) jämförbart med 

psykosomatiska problem (PSP) där Hagquist (2007) har tagit fram en mätbar skala. PSP är det 

begrepp som kommer att användas vidare i föreliggande studie. PSP kan definieras som 

somatiska symptom som omfattas av både kroppsliga, psykiska och sociala aspekter som till 

exempel huvudvärk, magont och/eller yrsel (Ahrén, 2010; FHI, u.å) där huvudvärk och magont 

är mest frekvent förekommande för just ungdomar (Ahrén, 2010; Kinnunen et al., 2010). Stress 

är allmänt accepterat som en orsak till psykosomatiska problem enligt Ahrén (2010) och att vara 

tillfredsställd med livet är en indikator för en god psykosomatisk hälsa medan depressiva 

symptom har en stark negativ influens för de ungas livstillfredsställelse (Piko, 2006). Tidigare 
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forskning (Piko, 2006; Yuen-Ha Wong & Yee-Tak Fong, 2014) visar att depressiva symptom har 

en koppling till PSP. Enligt FHI (u.å.) har andelen 13- och 15-åringar med minst två olika typer 

av PSP senaste veckan regelbundet under det senaste halvåret ökat för båda könen. Prevalensen 

ligger högre än någonsin för 15-åriga flickor och omfattar över hälften av flickorna sedan 

mätningarnas början på 80-talet (FHI, u.å.). Ökningen av psykisk ohälsa bland unga utgör nu ett 

växande folkhälsoproblem (SoS, 2013). Trots högre frekvens av PSP ser vi dock att svenska 

skolbarn är aktivare idag än vad de var för 30 samt 20 år sedan, de besöker till exempel vänner 

oftare, de går oftare på tillställningar och evenemang och är oftare medlemmar i någon form av 

förening (Berntsson & Ringsberg, 2014). Det är värt att nämna är att de flesta svenska skolbarn 

uppger ett högt välbefinnande ända sedan början av 2000-talet (FHI, u.å.).  

 

 

Oro för samhällsfenomen 

Det är endast en liten del i gruppen av ungdomar som uttrycker en frekvent oro som ger upphov 

till besvär (Brown et al., 2006; Tikkanen, 2016). De unga som faktiskt oroar sig verkar mest oroa 

sig för vad andra ska tycka om de själva och det är omdiskuterat vad upphovet till detta skulle 

vara (Bell & Bromnick, 2003). Bell and Bromnick (2003) menar att de hela tiden jämför sig med 

varandra och är oroliga för att göra fel och att bli utskrattade, de som är mest oroliga är de som i 

högre grad utvärderar andra runt omkring sig. Bell and Bromnick (2003) menar liksom Camara 

et al. (2014) att socialt stöd, oavsett om det är från vänner familj eller någon annan, är den mest 

avgörande faktorn för ungas välbefinnande. Forskning (Bell & Bromnick, 2003; Camara et al., 

2014) visar på både positiva och negativa samband för det sociala stödet. Stressfulla 

livshändelser kan framkalla oro som är en indikator för nervösa och depressiva symptom 

(Camara et al., 2014; Young & Dietrich, 2015).  

 

Oro för samhällsfenomen kan uttryckas som oro för risker på samhällsnivå. Tittar vi tillbaka i 

tiden kan vi se att för drygt 25 år sedan sågs både oro för klimatförändringar och kärnvapenkrig 

minska hos de svenska ungdomarna efter att ha legat på tidigare högre nivåer (Hagquist, 1998). 

Generellt är det fortfarande en väldigt liten del i befolkningen som oroar sig för ekosystemet 

enligt Verplanken and Roy (2013). Under 2000-talet har klimatfrågan dock varit ett omdebatterat 

ämne och Världsnaturfonden (WWF) uppger att det nu kommer oroande rapporter för elevers 
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klimatångest (www.wwf.se). Oro för fenomen och närvaron av dessa verkar således vara av 

betydelse. Tittar vi till exempel på skillnaderna i attityd gentemot krig hos unga uppges denna 

vara beroende på var i världen de bor (McAlister et al., 2001), det finns en koppling mellan 

närvaron av förestående konflikt och oro som påverkar ungas mentala hälsa (Poikolainen, Terhi, 

Tuulio-Henriksson, Marttunen & Lönnqvist, 2004). 

 

Hur vi blir exploaterade för olika fenomen är också av betydelse. Media bär ett stort ansvar för 

hur vi oroar oss och ju mer de rapporterar om till exempel smittsamma sjukdomar ju mer ses 

oron för dessa öka (Van den Bulck & Custers, 2009; Walter, Böhmer, Reiter, Krause & 

Wichmann, 2012). Det finns dock en skillnad i hur vi tar hot om sjukdomsspridning på allvar, 

årliga influensaepedemier tar vi inte på samma allvar som när det rapporteras om allvarligare 

viruspandemier som till exempel SARS (Chan, Cheng, Tam, Huang & Lee, 2015). Van den 

Bulck and Custers (2009) och Walter et al. (2012) menar dock att media också har en viktig roll i 

att sprida kunskap och medvetenhet i samband med epidemier och pandemier och vilka 

försiktighetsåtgärder och förhållningssätt som bör efterföljas.  

 

De socioekonomiska faktorer som påverkar oro kan delvis vara beroende av hushållets ekonomi 

och föräldrarnas placering på arbetsmarknaden, är de arbetslösa, sökande eller har de anställning 

(Myklestad, Røysamb & Tambs, 2011; Reinhardt Pedersen, Madsen & Köhler 2005; Reinhardt 

Pedersen & Madsen, 2001; Reiss, 2013)  och under tidigt 90-tal ökade frekvensen av oro för att 

en förälder skulle bli arbetslös hos ungdomarna i Sverige (Hagquist, 1998) detta i samband med 

efterdyningarna av finanskrisen i slutet på 80-talet.  Efter finanskrisen 2008 var arbetslösheten 

högre än någonsin i Sverige och låg på 8,5 % (Arbetskraftsundersökningarna, www.scb.se).  

 

Enligt Young and Dietrich (2015) oroar sig unga oftare över det förgångna än över framtiden – 

de (Young & Dietrich, 2015) menar att oroar de sig över framtiden är det ofta i relation till det 

förflutna som till exempel tidigare misslyckanden eller besvikelser. Men oro för framtiden 

existerar (Camara et al., 2014; Tikkanen, 2016) och föräldrars utbildningsnivå kan till exempel 

ha en negativ koppling till framtida oro för ungdomar. Det kan enligt Tikkanen (2016) bero på 

att föräldrarnas stöd för elevernas skolarbete ofta är lägre om deras egen utbildningsnivå är lägre 

och de har svårare att ge support åt deras barns studier vilket ger till följd att barnen inte lyckas 
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lika bra i skolan. Unga som inte lyckas lika bra i skolan och som är utan fullständiga betyg har 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden (FHI, u.å.). Enligt Camara et al. (2014) är också 

skolresultat en upphovskälla till konflikter mellan unga och deras föräldrar som kan påverka en 

oro för framtiden. Kopplingen mellan oro och PSP är inte särskilt väl undersökt enligt Yuen-Ha 

Wong and Yee-Tak Fong (2014) och det saknas inte minst studier om oro för fenomen på 

samhällsnivå och dessas koppling till PSP. 

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka om oro för olika risker på samhällsnivå (klimatförändringar, 

krig, smittsamma sjukdomar och arbetslöshet i samhället) var associerat med ökad risk för PSP 

bland elever i åk 7 till 9. 

 

1. Hur fördelar sig oro för olika risker på samhällsnivå mellan olika elever, med fokus på 

sociodemografiska och socioekonomiska faktorer? 

2. Är oro för klimatförändringar/krig/smittsamma sjukdomar/arbetslöshet associerat med PSP? 

 

 

Metod  

Kontext 

Data användes från en enkätstudie som var en del av ett folkhälsoprojekt med fokus på 

ungdomars hälsosamma utveckling (UHU) som initierades 2010 i en mellanstor kommun i norra 

Sverige och som pågick i drygt tre år med huvudsyftet att öka ungdomar psykiska välbefinnande. 

Enkäten omfattar en rad olika frågeområden med koppling till ungdomars psykiska och 

somatiska hälsa. Aktuell kommun var Östersund i Jämtlands län. Befolkningsmängden har ökat 

stadigt sedan 1985 och når idag upp till 61 066 invånare. Vårterminen 2015 gick det 2231 elever 

i åk 6-9 (kommunala + friskolor) i kommunen. De flesta arbetstillfällena, fördelat på 32 000 av 
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invånarna, under 2013 var inom vård och omsorg följt av handel samt finansiella verksamheter 

(Östersund i siffror, 2015). 

 

Deltagare och datainsamlingsmetod 

Samtliga kommunala skolor samt friskolor inbjöds att delta i studien och alla kommunala skolor 

(N=9) och en av fyra friskolor valde att delta. Data samlades in via elektroniska enkäter under 

2010, 2011 och 2012. För syftet med den aktuella studien har data från 2010 använts - studien 

har således en tvärsnittsdesign (Polit & Beck, 2012, s. 226). Svarsfrekvensen för det totala 

urvalet på 1622 elever, fördelat på 828 flickor och 794 pojkar, årskurs 6 till 9 var 77.3%. Vilket 

resulterade i ett bortfalla på 22,7 %. 

 

Arbetet följer de etiska principer som finns i Helsingforsdeklarationen (1964) och är granskat av 

Umeås etiska kommitté. Enkäten fylldes i av eleverna under skoltid med en projektassistent 

närvarande i klassrummet. Informerat samtycke samlades in från föräldrar och elever innan 

datainsamlingen och eleverna informerades om syftet med frågeformuläret i enlighet med Polit 

and Becks (2012, s. 157-158) rekommendation.  

 

Mått 

För att mäta psykosomatiska problem (PSP) användes en sedan tidigare vetenskapligt beprövad 

skala av Hagquist (2007) och eleverna bads indikera hur ofta under de senaste 6 månaderna de 

haft följande besvär, huvudvärk; ont i magen; ont i ryggen; känt dig ledsen; irriterad eller på 

dåligt humör; känt dig spänd; svårt att sova; yr i huvudet; skuldkänslor; varit trött; svårt att 

koncentrera dig; varit rädd; dålig aptit; varit arg; känt dig nere med svarsalternativ från alltid, 

ofta, ibland, sällan och aldrig för vart och ett av dessa. Samtliga symptom lades ihop till ett 

index som sedan dikotomiserades genom att skapa två kategorier: de 75 % som mådde bäst (0) 

samt de 25 % som mådde sämst (1). Där de som svarade alltid och ofta kontrasterades mot 

övriga. 

De oberoende variablerna om oro formulerades enligt följande Brukar du känna oro över 

följande saker? Fyra stycken orosmoment på samhällsnivå angavs: klimatförändringar i världen; 
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att det ska bli krig; sjukdomar som sprider sig snabbt, tex svininfluensan eller andra smittsamma 

sjukdomar; och arbetslöshet i samhället med svarsalternativ från alltid, ofta, ibland, sällan och  

aldrig för vart och ett av dessa. Liksom i fallet med beroende variabeln lades alla frågor ihop till 

ett index som sedan kodades om till att bli dikotomt med alternativ nej (0) och ja (1). Där de som 

svarat alltid och ofta kontrasterades mot övriga. 

 

Enligt tidigare forskning (Ahrén, 2010; Polit & Beck, 2012, s. 201; Villalonga-Olives & Forero, 

2011) är det viktigt att utgå från ett multifaktoriellt synsätt med psykologiska och sociala 

bakgrundsfaktorer när vi ämnar studera beteenden och effekter hos människan. Därför frågades 

även eleverna om en rad socioekonomiska faktorer. Familjekonstellation mättes genom att fråga 

Vilka bor du med? Svar: Både mamma och pappa; Ibland med mamma; Ibland med pappa; 

Mamma med ny partner; Pappa med ny partner; Bara mamma; Bara pappa; eller Någon 

annan/andra. De som bodde med både mamma och pappa kontrasterades mot övriga. Utländsk 

härkomst mättes genom att fråga I vilket land är din pappa/mamma född? Svar: Sverige; I ett 

annat land; eller Vet ej. De med båda föräldrarna födda i Sverige kontrasterades mot övriga. 

Personligt relativt välstånd mättes genom att fråga Om du tänker på de tre senaste månaderna, 

har du haft tillräckligt med pengar för att kunna göra samma sak som kompisar? Svar: alltid, 

ofta, ibland, sällan eller aldrig. De som svarade alltid, ofta kontrasterades mot övriga. 

Föräldrarnas arbetslöshet mättes genom att fråga Har din pappa/mamma ett arbete? Svar: ja; 

nej; vet ej; eller har ingen pappa/mamma eller träffar honom/henne inte. De som hade båda 

föräldrar i arbete kontrasterades mot övriga. 

 

Då oro kan tänkas påverkas av socialt stöd (Camara et al., 2014; Villalonga-Olives & Forero, 

2011) mättes detta genom att fråga Brukar du prata om det mesta med din…? Mamma; Pappa; 

Annan vuxen; och Kompis eller syskon med svarsalternativ från alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig 

och har ingen/träffar aldrig för vart och ett av dessa. De med svarsalternativ som alltid, ofta, 

kontrasterades mot de som svarade ibland, sällan och aldrig. 

 

Proxy för ålder var årskurs. Vilken årskurs går du i? Svar: Årskurs 6, 7, 8 eller 9. 
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Statistisk analys 

All data analyserades med hjälp av SPSS for Windows 22. Ett p-värde <0.05 ansågs vara 

statistiskt signifikant (Ejlertsson, 2014, s. 120; Pallant, 2015, s. 140). Variablerna kategoriseras 

som nominaldata. Könsseparata analyser genomfördes för att motverka orsaksförväxling (SBU, 

2013, s. 49). Bivariata analyser gjordes med hjälp av Chi2-test eftersom variablerna var kodade 

att vara på nominal nivå. Nominaldata för olika grupper, åk och kön, kontrollerades för antal så 

att det inte var för stora skillnader i storlek mellan grupperna, som föreslås av Pallant (2015, s. 

152). För att kontrollera för generaliserbarhet i studien användes Tabahnick and Fidells (2013) 

metod citerad i Pallant (2015, s.156) där N > 50 + 8m (m = antalet oberoende variabler, i detta 

fall nio stycken) ger att N > 122, N = 1500 resulterade i ingen risk för att studien generaliserade 

något som inte kunde upprepas (Pallant, 2015, s. 156). Logistisk regression användes för de 

multivariata analyserna där variablerna var kategoriska (på nominal nivå) för att se hur väl dessa 

prediktorer förutspådde eller förklarade de beroende variablerna (Pallant, 2015, s. 175-176; SBU, 

2013, s. 49). 

 

 

Resultat  

Frekvensen av oro (Tabell 1.) var fördelat enligt följande: Flickor var oroligare än pojkar 

överlag, framförallt för klimatförändringar, krig och smittsamma sjukdomar (p <0,001) medan 

det inte gick att se någon signifikant skillnad mellan könen för oro för arbetslöshet i samhället (p 

= 0,062). 

 

Tabell 1. 

Fördelning av oro för samhällsfenomen mellan könen 

 Oro för 

klimatförändringar 

Oro för 

krig 

Oro för smitt samma 

sjukdomar 

Oro för arbetslöshet 

i samhället 

pojkar 17,9 % 6,3 % 8,2 % 9,1 % 

flickor 26,2 % 12,6 % 18,9 % 12,2 % 

p - värde <,001 <,001 <,001  ,062 

 

Urvalet visade att det av 1622 elever var 400 stycken i den övre kvartilen för oro och att dessa 

var fördelade med 100+18 elever per åk. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
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ålder och oro. I Tabell 2. framgår att av de ungdomar som oroade sig mest var det en statistiskt 

signifikant större andel flickor som rapporterade hög PSP. Inom könen var det en tredjedel av 

flickorna som befann sig i den övre kvartilen inom båda variablerna medan endast en knapp 

fjärdedel av pojkarna befann sig där. Det var 2,7 gånger större risk att som flicka drabbas av oro. 

Därför genomfördes en könsseparerad multivariat analys. För den kvartil som var oroligast fanns 

en relativt jämn fördelning av antal elever i de olika årskurserna. Utav den kvartil som oroade sig 

mest var det flest flickor som inte pratade med sin pappa (p = 0,001) och flertalet av flickorna 

pratade inte heller med kompisar eller ett syskon (p < 0,001). 

 

Tabell 2. 

Fördelning av pojkar och flickor inom övre kvartilen för oro för samhällsfenomen.  

Oro för samhällsfenomen 

(25 % som är oroligast, n = 400) 

Pojkar 

 (n = 124) 

Flickor  

 (n = 276) 

p-värde 

Åk 6 28 (34,1 %) 54 (65,9 %) 

,592 
Åk 7 40 (34,2 %) 77 (65,8 %) 

Åk 8 28 (27,2 %) 75 (72,8  %) 

Åk 9 28 (28,6 %) 70 (71,4 %) 

PSP (25 % med mest besvär) 33 (28,2 %) 131 (71,8 %) <,001 

Har inte lika mkt pengar som kompisar 30 (32,3 %) 63 (67,7 %) ,878 

Bor inte med mamma/pappa 36 (9,0 %) 104 (26,1 %) ,112 

Mamma/pappa är arbetslös 19 (22,6 %) 65 (77,4 %) ,077 

Mamma/pappa född i utlandet 26 (33,8 %) 51 (66,2 %) ,667 

Pratar ej med mamma om det mesta 46 (31,7 %) 99 (68,3 %) ,490 

Pratar ej med pappa om det mesta 56 (23,8 %) 179 (76,2 %) ,001 

Pratar ej med annan vuxen om det mesta 75 (25,9 %) 21 (74,1 %) ,058 

Pratar ej med kompisar/syskon om det mesta 57 (46,7 %) 65 (53,3 %) <,001 

 

 

Samband mellan oro och PSP 

Modell 1 var statistisk signifikant för båda könen: pojkar, χ2(4, N=717) = 11,36, p < 0,05; 

flickor, χ2(4, N=766) = 22,30, p < 0,01. Den förklarade 2,7 % (Nagelkerke R2) av variationen 
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inom PSP för pojkarna (Tabell 3.) och 3,9 % (Nagelkerke R2) av variationen inom PSP för 

flickorna (Tabell 4.). En oberoende variabel skapade ett unikt statistisk signifikant bidrag till 

Modell 1 för pojkarna, de pojkar som rapporterade hög grad av oro för arbetslöshet i samhället 

hade två gånger så hög sannolikhet för att också ha rapporterat höga nivåer av PSP (Tabell 3.). 

För flickorna var det två av de oberoende variablerna, oro för pandemi och oro för arbetslöshet i 

samhället som bidrog med statistisk signifikans till Modell 1. De som rapporterade att de led av 

PSP bland flickorna löpte två gånger så stor sannolikhet att rapportera att de upplevde oro för 

arbetslöshet samt nästan två gånger så stor sannolikhet att de upplevde oro för pandemier (Tabell 

4.).  

 

 

Socialt stöd, sociodemografiska och 

socioekonomiska störningsfaktorer för oro 

I detta steg kontrollerades det för confounders: bodde endast med en av föräldrarna, minst en av 

föräldrarna var född i utlandet, minst en förälder var arbetslös, pratade ej om det mesta med 

mamma, pappa, annan vuxen eller med kompis/syskon. Modell 2 var statistiskt signifikant för 

båda könen: pojkar, χ2(13, N=578) = 38,56, p < 0,001; flickor, χ2(13, N=653) = 84,39, p < 0,001. 

Modell 2 förklarade 11,2 % (Nagelkerke R2) av variationen inom PSP för pojkarna (Tabell 3.) 

och 16,5 % (Nagelkerke R2) av variationen inom PSP för flickorna (Tabell 4.). En confounder 

om de upplevde att de hade lika mycket pengar som kompisarna, skapade en unik signifikans 

med en OR på 2,4 för pojkarna (Tabell 3.). För flickorna (Tabell 4.) var det tre stycken 

confounders som bidrog med statistisk signifikans. Prediktorn för om de upplevde att de inte 

hade lika mycket pengar som sina kompisar var den mest avgörande för sannolikheten att de 

också rapporterade höga nivåer av PSP med en OR på 2,2.  
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Tabell 3.  

Logistisk regression, sannolikheten att rapportera PSP för pojkar.  

 Modell 1  Modell 2 

Variabler OR 95 % Konfidens-

intervall 

p - 

värde 

 OR 95 % Konfidens-

intervall 

p - 

värde 

Oro klimatförändringar ,859 ,461 - 1,601 ,632  ,872 ,419 - 1,815 ,715 

Oro för krig ,891 ,306 - 2,594 ,832  ,778 ,198 - 3,051 ,719 

Oro för smittsamma 

sjukdomar 

2,030 ,883 - 4,670 ,096  2,296 ,865 - 6,096 ,095 

Oro för arbetslöshet i 

samhället 

2,092 1,039 - 4,210 ,039  1,746 ,737 - 4,135 ,205 

Förklarad varians1 ,027      

Bor med endast en 

förälder 

    1,255 ,756 - 2,085 ,379 

Minst en utlandsfödd 

förälder 

    1,034 ,507 - 2,110 ,927 

Minst en förälder 

arbetslös 

    1,324 ,715 - 2,451 ,373 

Har inte lika mycket 

pengar som kompisar 

    2,453 1,406 - 4,280 ,002 

Pratar ej om det mesta 

med mamma 

    1,624 ,857 - 3,079 ,137 

Pratar ej om det mesta 

med pappa 

    1,970 ,945 - 4,107 ,070 

Pratar ej om det mesta 

med annan vuxen 

    ,851 ,348 - 2,081 ,723 

Pratar ej om det mesta 

med kompis/syskon 

    ,855 ,514 - 1,423 ,548 

Total förklarad varians1     ,112  

1Nagelkerke R2 
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Tabell 4.  

Logistisk regression, sannolikheten att rapportera PSP för flickor. 

 Modell 1  Modell 2 

Variabler OR 95 % Konfidens-

intervall 

p - 

värde 

 OR 95 % Konfidens-

intervall 

p - 

värde 

Oro klimatförändringar ,982 ,679 - 1,420 ,923  1,016 ,665 - 1,554 ,941 

Oro för krig ,979 ,574 - 1,669 ,937  ,765 ,418 - 1,400 ,384 

Oro för smittsamma 

sjukdomar 

1,711 1,107 - 2,645 ,016  1,949 1,185 - 3,205 ,009 

Oro för arbetslöshet i 

samhället 

2,012 1,248 - 3,245 ,004  1,876 1,081 - 3,257 ,025 

Förklarad varians1 ,039      

Bor med endast en 

förälder 

    1,231 ,861 - 1,760 ,254 

Minst en utlandsfödd 

förälder 

    ,844 ,517 - 1,379 ,498 

Minst en förälder 

arbetslös 

    1,392 ,898 - 2,158 ,140 

Har inte lika mycket 

pengar som kompisar 

    2,157 1,409 - 3,302  < ,001 

Pratar ej om det mesta 

med mamma 

    1,808 1,240 - 2,635 ,002 

Pratar ej om det mesta 

med pappa 

    1,690 1,096 - 2,607 ,018 

Pratar ej om det mesta 

med annan vuxen 

    ,866 ,465 - 1,615 ,651 

Pratar ej om det mesta 

med kompis/syskon 

    ,768 ,520 - 1,135 ,185 

Total förklarad varians1     ,165  

1Nagelkerke R2 
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Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka om det fanns något samband mellan oro för fenomen i 

samhället och psykosomatiska problem (PSP) hos ungdomar i ålder 13-16 år. För att få 

information om detta utnyttjades en enkät med svar från ett av åren i det tre år långa UHU-

projektet. Att just flickor upplevde mer oro associerat med PSP var inte helt oväntat eftersom det 

sågs i tidiga jämförelser mellan könen att det var skillnad för både oro och PSP var för sig och 

det stämmer överens med den utveckling som pågått under en längre tid enligt tidigare forskning 

(Berntsson & Ringsberg, 2014; Kinnunen et al., 2009; FHI, u.å; Natvig, et al., 1999; Yuen-Ha 

Wong & Yee-Tak Fong, 2014).  

 

Oro för samhällsfenomen. Vid en första kontroll av prevalensen av oro för 

klimatförändringar visade det sig att det var det främsta orosmomentet av de angivna riskerna på 

samhällsnivå för båda könen, flickorna i större utsträckning än pojkar. Inga statistiska samband 

mellan oro för klimatförändringar och PSP kunde dock påvisas. Detta står i relation till tidigare 

forskning där det inte heller har kunnat påvisas en patologisk oro för klimatförändringar 

(Verplanken & Roy, 2013). Det fanns inte heller något samband mellan oro för krig och PSP i 

studien. Det kan vara avsaknaden av aktuella konflikter i Sverige under det här året som gör att 

aktuell studie inte kunde finna något signifikant samband. Som tidigare studier har visat faktorn 

närvaro av konflikt bidragande för oro (Poikolainen et al., 2004).  Det kan också vara att vi har 

olika preferenser beroende på var i världen vi bor (McAlister et al., 2001). Begreppet krig kan 

tolkas olika och kanske hot om terrordåd hade varit ett mer aktuellt begrepp. En annan 

formulering av frågan i enkäten hade således kunnat ge andra resultat. 

 

Signifikant samvariation fanns istället mellan oro för smittsamma sjukdomar och PSP hos 

flickorna under det här året i Sverige och det kan ha funnits en koppling med närvaro av aktuell 

pandemi eftersom tidigare forskning har kunnat visa ett samband mellan frekvent rapportering av 

smittsamma sjukdomar och oro (Van den Bulck & Custers, 2009; Walter et al., 2012). Det var 

under 2009 som den första mediauppmärksammade utbrottet kom om svininfluensan (H1N1) 

(Savoial, Testa & Viswanath, 2012; Van den Bulck & Custers, 2009; Walter et al., 2012). En 

viss oro för arbetslöshet i samhället samvarierade också med PSP hos och flickor i aktuell studie. 
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Pojkarnas oro för arbetslöshet i samhället kvarstod inte efter justering för störningsfaktorer. I 

relation till tidigare forskning som menar att pojkarna i regel är mindre oroliga än flickor men att 

deras mer frekventa oro är för framtiden och arbetslöshet (Brown et al., 2006; Esters, 2003; 

Sweeting, West, Young & Der, 2010) innebär studiens resultat endast att det inte finns en 

koppling till PSP med det faktum att en del ändå oroar sig kvarstår.  

 

Socioekonomi, socialt stöd och oro för risker på samhällsnivå. I tidigare 

studier (Reinhardt Pedersen & Madsen, 2001; Sweeting et al., 2010) har det visat sig att unga 

som bor med styvföräldrar eller singelföräldrar skulle ha sämre hälsa än de som bor i den 

traditionella konstellationen med båda föräldrarna tillsammans. Detta samband kunde inte 

påvisas i den här studien; det gick inte att finna någon signifikant skillnad för de med PSP i 

förhållande till oro hos de som bodde med en versus två föräldrar. Inte heller kunde ett samband 

påvisas mellan att ha en eller två utlandsfödda föräldrar och sämre välmående som tidigare 

forskning antyder (OECD, 2015; Reinhardt Pedersen & Madsen, 2001; Vieno, Santinello, Lenzi, 

Baldassari & Mirandola, 2009) där de socioekonomiska förhållandena och brist på social 

interaktion och diskriminering är avgörande faktorer för hur utlandsfödda får möjlighet att 

interagera i samhället (Vieno et al., 2009).  

 

Enligt tidigare forskning tenderar yngre elever att uppleva mindre oro än äldre (Berntsson & 

Ringsberg, 2014; Natvig, Albrektsen & Qvarnstrøm, 2003) någon sådan skillnad kunde inte 

heller påvisas i gjord studie. Det fanns, som konstaterats, en skillnad mellan könen. När det 

kontrollerades för fler oberoende variabler för pojkarna visade det sig att inte ha lika mycket 

pengar som kompisarna var en samvarierande faktor med PSP och oro för arbetslöshet med PSP 

som utfall kunde inte längre påvisas. För flickorna kvarstod oro för smittsamma sjukdomar och 

arbetslöshet i samhället som samvarierande med PSP efter justering. Enligt tidigare forskning 

erhåller flickor en större ansvarskänsla än pojkar och är därför mindre risktagande (Landstedt et 

al., 2009). Det skulle kunna ha påverkat till exempel oro för smittspridning och arbetslöshet. 

Savoial et al. (2010) menar att de flickor som kommer från stabilare hemförhållanden är ofta mer 

välinformerade och skulle inneha mer kunskap om smittspridning än andra, enligt Van den Bulck 

and Custers (2009) och Walter et al. (2012) skulle det ju innebära att de inte oroades lika mycket.  
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Som nämnts, var den sociala interaktionen med mamma och pappa av vikt för rapporterad PSP 

främst hos flickorna. Tidigare forskning sätter hemmiljön som en av de arenor avgörande för de 

ungas välbefinnande och menar att om denna upplevs som positiv, till exempel bra kontakt med 

föräldrar, så minskar frekvensen av PSP (FHI, u.å.; Elgar et al., 2013; Freeman et al., 2010). De 

flickor som inte upplevde att de hade lika mycket pengar som kompisar och som inte pratade 

med mamma och/eller pappa om det mesta uppgav också att de upplevde PSP i högre grad. Å 

andra sidan skulle det kunna tolkas som att en orolig tonåring väljer att prata mer med sin 

mamma eller pappa och genom detta upplever en minskad oro. De flesta unga uppger ändå att de 

har lätt att prata med sina föräldrar om sina problem (FHI, u.å.). Relaterat till vald studiedesignen 

går det inte att avgöra orsaksriktningen av nämnda faktorer.  

 

Den andra arenan för social interaktion och upplevelse av välbefinnande är skolan (FHI, u.å.; 

Elgar et al., 2013; Freeman et al., 2010). Flickors oro behöver inte nödvändigtvis bara grunda sig 

i risker på samhällsnivå utan kan ha sina rötter i en mer självcentrerad form som att passa in, hur 

deras kropp ser ut jämfört med andra unga och att vara respekterad och uppskattad (Brown, 

Teufel, Birch & Kancherla, 2006; Gruber & Fineran, 2016; Landstedt, et al., 2009; Yuen-Ha 

Wong & Yee-Tak Fong, 2014).  Stöd från klasskamrater och lärare är viktigt för välmående och 

för att motverka skolrelaterad stress och psykosomatiska symptom (Bergh et al., 2001; Landstedt 

et al., 2009; Natvig et al., 1999; Warne et al., 2013). I denna studie kunde det inledningsvis ses 

ett samband mellan att från ofta till alltid känna oro och att inte prata med kompisar eller syskon 

för flickorna vilket kan associeras med tidigare forskning (Ahrén, 2010) som tagit upp 

problematiska relationer till kompisar som en faktor för PSP. Kopplingen mellan PSP och 

upplevelsen av att inte ha lika mycket pengar som kompisar kan vara en indikator för de sociala 

relationerna som finns i skolan om vi till exempel utgår från den tidigare forskningen (Brown et 

al. 2006; Gruber & Fineran, 2016; Landstedt, et al., 2009; Nordhagen, Nielsen, Stigum & 

Köhler, 2005; Yuen-Ha Wong & Yee-Tak Fong, 2014) som har tittat på behovet av att vara som 

andra för att minska risken att utsättas för mobbning eller utanförskap.  
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Metoddiskussion 

Tidigare forskning visar på vikten av multivariata analyser vid den här typen av undersökning 

(Ahrén, 2010; Camera et al., 2014; Polit & Beck, 2012, s. 201; Villalonga-Olives & Forero, 

2011) och gör det befogat att logistisk regression användes. Oftast, av metodologiska skäl, är 

sambanden underskattade (SBU, 2013, s. 49) och reliabiliteten anses ofta hög vid den här typen 

av studie relaterat till antalet studiedeltagare (Polit & Beck, 2012, s. 229). 

 

Studiens begränsningar. Det finns en viss risk med att ha omvärderat data från ordinal 

skalnivå till kategoriska variabler för att passa analysformen eftersom att information kan ha 

missats i övergången (Pallant, 2015, s. 94). Det Chi2-test som används till icke-parameterdata är 

också mer okänsligt och kan ha försummat befintliga samband relaterat till detta (Pallant, 2015, 

s. 94). Enligt Pallant (2015, s. 10) kan oftast en omformulering av forskningsfrågorna generera i 

att andra lämpliga statistiska metoder kan användas för att analysera materialet. Använt 

datamaterial är från endast en tidpunkt vilket gör att studien har en tvärsnittsdesign och det gör 

det svårt att svara på något annat än prevalensen (SBU, 2013, s. 47) och om ett samband 

existerar (Pallant, 2015, s. 129) därför användes en analys lämplig för denna typ av design. 

Eventuellt kan formuleringen av enkätfrågorna (Ejlertsson, 2014, s. 37) ha utgjort ett problem för 

vissa elever att svara men då det fanns en projektassistent närvarande för frågor under tiden de 

gjorde enkäten torde inte detta ha bidraget i större utsträckning till bortfallet på 22,7 %. Inga 

åtgärder vidtogs av författaren i efterhand för att minimera bortfallet då det ansågs för riskabelt 

för studiens utfall (Pallant, 2015, s. 61). Bortfallet kan ha påverkat studiens resultat (Ejlertsson, 

2014, s.38).  

 

Det faktum att PSP-utfallet var baserat på de 25 % som uppgav mest PSP kan ha uteslutit 

kopplingar eller minskat generaliserbarheten i studien eftersom det kan vara ytterligare 

bakomliggande faktorer som påverkat att de mår så pass dåligt, till exempel bakomliggande 

sjukdomar. Det går därför inte med säkerhet att säga att det endast är de sociodemografiska, 

socioekonomiska skillnaderna samt skillnader i socialt stöd som påverkade frekvensen av PSP 

eftersom det kan ha funnits ytterligare faktorer som det inte kontrollerats för (Polit & Beck, 

2012, s. 228). Ett orsakssamband kan inte heller påvisas vid denna typ av studie (Pallant, 2015, s. 

129; Polit & Beck, 2012, s. 228; SBU, 2013, s. 49).  
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Slutsats. Flickor upplevde överlag mer oro än pojkar för klimatförändringar, krig och 

smittsamma sjukdomar. Oro för smittsamma sjukdomar och arbetslöshet i samhället var 

dessutom förknippat med fysiologiska symptom som bland annat huvudvärk, magont, yrsel och 

nedstämdhet hos flickorna. Det skulle det kunna vara så att upplevelsen av PSP ökade närvaron 

av oro. Magont eller huvudvärk skulle kunna göra att flickor oroar sig mer för smittsamma 

sjukdomar som till exempel influensor. Som flera tidigare studier påvisat är socioekonomi 

avgörande för ungas hälsa och i aktuell studie var upplevelsen av att inte ha lika mycket pengar 

som kompisar associerat med PSP för båda könen och för pojkar var det en ensam bidragande 

faktor för symptom på skalan. 

 

Framtida forskning och implikationer för förebyggande arbete. Nästa steg för forskningen skulle 

kunna vara att titta på orsaksriktningen för oro och PSP och eventuellt andra utfall som 

depressiva symptom, akademisk prestation och fördjupning i åldersrelaterad oro. Skolan har en 

central roll i de ungas liv och en positiv skolmiljö kontra en negativ hemmiljö gör stor skillnad 

för en positiv effekt på elevernas hälsa enligt Freeman et al. (2010). Eftersom hälsoutfall från 

tidigare skolår dessutom kan förutsäga risker för ohälsa kommande år hos de unga (Gillander 

Gådin & Hammarström, 2001) bör vi använda oss av skolan som en arena för att främja och 

förebygga hälsa. Forskningen skulle kunna undersöka om kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena inom grundskolan innehåller tillräckliga möjligheter att diskutera 

risker på samhällsnivå för att minska oron.  Det skulle kunna undersökas i vilka sammanhang 

som ungdomarna upplever att de har mindre pengar än sina kompisar och hur vi utifrån det kan 

utforma skolan för att förebygga klyftor och främja jämlikhet. 
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Bilaga 1. 

 

Q2. Vilken årskurs går du i? 

 

 Årskurs 6

 Årskurs 7

 Årskurs 8

 Årskurs 9

 

Q4. Är du kille eller tjej? 

 

 Kille

 Tjej

 

Q6. Vilka bor du med? (Här kan du markera flera svar) 

 

 Både mamma och pappa

 Ibland med mamma, ibland med pappa

 Mamma med ny partner

 Pappa med ny partner

 Bara mamma

 Bara pappa

 Någon annan/andra

 

Q8. I vilket land är din mamma född? 

 

 Sverige

 I ett annat land. 

 Vet ej

 

Q9. I vilket land är din pappa född? 

 

 Sverige

 I ett annat land.

 Vet ej
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Q14. Om du tänker på hur det varit de sista tre månaderna, har du haft 

tillräckligt med pengar för att kunna göra samma saker som dina kompisar? 

 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig

 

Q15. Har din pappa ett arbete? 

 

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Har ingen pappa eller träffar honom inte

 

Q16. Har din mamma ett arbete? 

 

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Har ingen mamma eller träffar henne inte

 

Nu kommer lite frågor om hur du trivs och hur du mår. Markera det svar 

som stämmer bäst! 

 

Q17. Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär? 

 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Huvudvärk      

Ont i magen      

Ont i ryggen      

Känt dig ledsen     

Irriterad eller på dåligt humör     
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Känt dig spänd     

Svårt att sova     

Yr i huvudet     

Skuldkänslor     

Varit trött     

Svårt att koncentrera dig     

Varit rädd     

Dålig aptit     

Varit arg     

Känt dig nere     

 

Q28. Brukar du känna oro över följande saker: 

 

 Alltid

  

Oft

a 

Ibla

nd 

Säll

an 

Aldr

ig 

Klimatförändringarna i världen    

Att det ska bli krig    

Sjukdomar som sprider sig snabbt,  t ex svininfluensan eller 

andra smittsamma sjukdomar

   

Arbetslöshet i samhället    

 

Q59. Brukar du prata om det mesta med din ... 

 

 Alltid

  

Ofta Ibland Sällan Aldrig Har ingen/träffar aldrig 

Mamma      

Pappa      

Annan vuxen      

Kompis eller syskon      

 

 


