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Abstract

My purpose with this essay was to investigate psychic health/well-being among young people from
the concept Sense of Coherence and to try to make out such factors that could have an effect on
young peoples Sense of Coherence.
The main questions were:

• How is the Sense of Coherence look among the investigated youths?
• What kind of similarities/differences exists between genders regarding the Sense of

Coherence?
• Is it possible, through the questioner developed for the essay to find factors connected to the

Sense of Coherence?
• Are there any differences in these factors that can be connected to different gender, and if so

– how?
To get the information I have done an investigation among a total of 47 youths (in the ninth grade).
Everyone has answered two questioners – one that measures the Sense of Coherence, developed by
Aaron Antonovsky, a professor in medical sociology and one with questions. These questions were
made to answer what kind of factors – connected to young peoples conditions of life, that could
have an effect on the Sense of Coherence, and if these were affected by gender.
The results showed that there are factors that are connected to the Sense of Coherence and that a
difference between boys and girls exist to an extent. The results also showed a clear connection
between how the youth’s experience of their life-conditions can affect their psychic health/well-
being and therefore their Sense of Coherence.
The effect that I hope that the results of this essay will have is that the knowledge about how
certain factors can have an effect on young people’s Psychic health/well-being can help us to make
life easier and better fore those who have a more troubled life.
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FÖRORD

Arbetet med denna uppsats har varit förenat med många positiva känslor – glädje, spänning,

intresse och nyfikenhet men också en viss frustration. Det senare över att det sker saker som man

inte kan påverka själv och som leder till att tidsplaner omkullkastas, arbetet försvåras och försenas.

Trots detta har det varit roligt att skriva denna uppsatsen och jag har lärt mig mycket under arbetets

gång.

Jag vill säga STORT TACK till de skolor jag har fått lov att besöka liksom till de elever som ställt

upp och deltagit i undersökningen – utan er hade det inte blivit någon uppsats.

Jag vill också tacka min handledare Gunilla Lindén för hennes hjälp under arbetets gång och

framförallt för att hon fortsatt fanns där efter det att terminen faktiskt tagit slut – även om mitt

arbete fortsatte.

Sist men naturligtvis inte minst vill jag tacka mina nära och kära för deras stöd och uppmuntran

under hela arbetets gång.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar är ett aktuellt diskussionsämne idag, då det på senare

år kommit flera indikationer på att barn och ungdomars psykiska hälsa försämrats. Psykisk ohälsa

har i många folkhälsorapporter framställts som det största folkhälsoproblemet bland den vuxna

befolkningen. Den största ökning återfinns bland de unga vuxna (16-24 år) där symptom som oro,

ängslan och ångest närmare fördubblats under senare år (SOU 2001:55), en liknande utveckling kan

ses ibland barn och ungdomar, liksom upplevelsen av negativ stress.

Samhället har förändrats på ett omfattande sätt under1900- talet och med detta har även barn och

ungdomars levnadsvillkor förändrats. Mycket av de förändringar som skett kan anses vara positiva,

men med tanke på att den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen kan man tänka sig att dessa

förändringar också haft negativa aspekter.

Barn och ungdomar befinner sig i en komplex och motsägelsefull tillvaro där det är svårt att
navigera. Oro och otrygghet av olika slag är en grogrund för negativ stress. Barns och ungdomars
vardag förändras i samklang med samhället i övrigt. Detta ställer nya krav på samhället i stort, på

beslutsfattare och professionella som har en roll i barns och ungdomars liv.
(Barnombudsmannen rapporterar, BR 2003:02)

Att förklara varför psykisk ohälsa uppstår är inte enkelt på något sätt, det finns många olika

faktorer som påverkar människans psykiska välbefinnande. Dessa faktorer kan finnas på många

olika nivåer i en människas liv. En del faktorer kan vara personliga och direkt kopplade till

individens personlighet och personliga situation, och andra kan vara av mera kopplade till

omgivningen och hur denna upplevs av individen liksom hur individen uppfattar sin roll i detta

samanhang. Det är utifrån detta som mitt intresse växt, och jag anser det är angeläget att undersöka

detta vidare och att se om det finns urskiljbara faktorer (och då vilka) som kan vara kopplade till att

påverka det psykiska välbefinnandet hos ungdomar i dag.

KASAM perspektivet och dess ”skapare” Aaron Antonovsky presenterades för mig i början av min

utbildning. Det gjordes av Martin Olsson under en föreläsning och redan då tilltalades jag av tanken

bakom perspektivet – att det finns sådant i livet som bidrar till att göra de inre och yttre stimuli

(stressorer) vi möter i livet begripliga och då göra att det känns meningsfullt att anstränga sig för att

förändra sådant som kan behöva förändras. Jag ser på det som något som kan bidra till att förstå

andra människors livssituation och med det då en förmåga och möjlighet att hjälpa dem som

behöver det att förändra deras aktuella livssituation.
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Under min praktik inom Barn – och ungdomspsykiatrin fick jag ytterligare erfarenheter av

KASAM perspektivet och då i situationer där man arbetar med barn och ungdomar. Inom Barn –

och ungdomspsykiatrin är KASAM: s livsfrågeformulär ett av de redskap man använder sig av för

att kartlägga livssituationen för de ungdomar man möter och arbetar med.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka ungdomars psykiska hälsa/välbefinnande utifrån begreppet

KASAM samt att försöka skilja ut sådana faktorer som kan påverka/ främja ungdomars upplevelse

av KASAM.

De centrala frågeställningarna är:

• Hur ser de undersökta ungdomarnas KASAM ut?

• Vilka likheter/skillnader finns mellan könen beträffande upplevelsen av KASAM?

• Kan man genom den för studien utformade enkäten skilja ut faktorer som går att koppla till

utfallet av upplevelsen av KASAM?

• Skiljer sig dessa faktorer mellan könen och i så fall hur?

1.3 Perspektivval och avgränsningar

1.3.1 Salutogent perspektiv

Jag har valt att inrikta mig på – och utgå ifrån ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet

tar sin utgångspunkt i det friska eller om man vill, det som fungerar. Fokus ligger på vad som

orsakar hälsa (salutogenes) snarare än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (Antonovsky, 1991) har beskrivit det salutogena

perspektivet, som något vars kärna utgörs av ett grundläggande filosofiskt antagande om att den

mänskliga organismen normalt befinner sig i ett dynamiskt tillstånd av obalans. Oavsett om de

stressorer som skapar obalans härrör ifrån den inre eller yttre världen, om de utgörs av dagliga

förtretligheter, är akuta eller kroniska, om de tvingats på oss eller är frivilligt valda så är livet fullt

av stimuli som vi inte har några automatiska svar på, men som vi ändå måste svara på. Om vi kan

möta stressorerna med kreativitet, uppfinningsrikedom och flexibilitet kan detta påverka hälsan på

ett positivt sätt. Möjligheterna till att göra detta är beroende av våra resurser, vilket jag kommer att

ta upp längre fram uppsatsen.
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1.3.2 Avgränsningar

Jag har valt att genomföra min studie bland ungdomar i årskurs 9. Jag har valt denna grupp dels

därför att jag tror att de är så pass långt i sin kognitiva utveckling att de skulle kunna hantera och

förstå KASAM formuläret, vilket var ett av de instrument jag avsåg använda i min studie. Vidare

valde jag denna grupp på grund av att de befinner sig i en intressant utvecklingsperiod –

adolescensen.

2. METOD OCH URVAL

2.1 Metodval

Enligt Martyn Denscombe (Denscombe, 2000) är både den kvalitativa och kvantitativa metodens

syfte är att ge en ökad förståelse för ett visst fenomen. Den mest grundläggande skillnaden mellan

de två ligger i användningen av ord eller siffror som fundamental analysenhet, och i behandlingen

av data snarare än forskningsmetoden som sådan. Det ena sättet utesluter inte det andra, och

samhällsforskning bygger sällan på enbart det ena eller det andra tillvägagångssättet. Bra forskning

tenderar att använda inslag av båda och skillnaden ligger då i hur – och i vilken mån – forskaren

har tagit sin utgångspunkt i det ena eller det andra lägret.

Jag har valt att använda mig av kvantitativ metod då jag valt att genomföra enkätundersökningar.

Syftet med studien är att undersöka ungdomars psykiska hälsa/välbefinnande utifrån begreppet

KASAM och att försöka skilja ut och titta närmare på faktorer som kan påverka ungdomars

upplevelse av KASAM. Jag har valt den kvantitativa metoden och att genomföra

enkätundersökningar för att detta ger mig möjlighet till att fråga ett större antal ungdomar samma

frågor och som följd av det få en större och mer generell bild av resultatet.

Jag har valt att använda mig av två frågeformulär; det av A. Antonovsky utformade KASAM-

formuläret (Antonovsky, 1991) och ett för studien utformat frågeformulär. Det senare är utformat

för att ge möjlighet till att besvara frågorna om det finns urskiljbara faktorer som kan vara av

betydelse för ungdomarnas upplevelse av KASAM, och på vilket sätt dessa eventuellt skiljer sig åt

utifrån ett genusperspektiv.

Informationen ifrån enkätundersökningen kommer att utgöra primärdata. Vidare kommer studier av

för problemområdet relevant litteratur och tidigare undersökningar att användas – detta kommer att

utgöra sekundärdata. Det senare med syfte är att ge en ökad förståelse och bredare bild av
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problemområdet. Ungdom och deras levnadsvillkor kommer att beskrivas utifrån

utvecklingspsykologiska aspekter på adolescensen och ungdomars socialisationsprocess.

2.2 Urval

Jag har valt att genomföra undersökningen tillsammans med elever i årskurs 9 utifrån det att jag är

av den uppfattningen att de i sin kognitiva utveckling kommit så långt att de kan förstå KASAM-

formuläret och därför att ungdomar i denna ålder är på väg in i en livsfas som innebär stora fysiska,

psykiska och emotionella förändringar.

Undersökningen görs på tre skolor i en mindre skånsk kommun och detta urval har varit

slumpmässigt, d v s jag har inte haft några bakomliggande motiv när jag valt ut vilka skolor som

skulle delta i studien. En skola ligger i centralorten och de andra två utanför centralorten men jag

kan inte se att detta på något sätt skulle påverka urvalet eller resultaten, alla skolorna är kommunala

F-9 skolor.

Jag gjorde en förfrågan om att få träffa en klass med elever i årskurs 9, och skolorna har därefter

själva fått hänvisa mig till vilka klasser jag fått möta. Detta har de gjort utifrån praktiska

motiv/orsaker såsom t.ex. scheman och arbetssituation och jag kan inte se att dessa val inneburit

någon påverkan på urvalet.

Jag har själv varit närvarande i klassrummen när eleverna besvarat frågeformulären och har då haft

möjlighet att själv besvara frågor och reda ut eventuella missförstånd som eventuellt kunnat uppstå.

I undersökningen deltog totalt 47 elever; 28 pojkar och 19 flickor, fördelade på tre skolor.  De

skolklasser jag fick träffa bestod utav fler pojkar än flickor, detta gör att det blir en ojämn

fördelning mellan könen vilket bör finnas med när man sedan betraktar de resultat som

undersökningen kommit fram till.

2.3  Tillvägagångssätt

Min önskan var att göra en studie bland elever i årskurs 9. Jag startade med att kontakta tre skolor i

den kommun jag valt, denna kontakt togs genom att jag skickade ut ett brev (bilaga 1) till varje

skolas rektor med en förfrågan om de var intresserade av att delta i studien. Jag tog därefter kontakt

med vederbörande per telefon. Av de tre skolor jag kontaktade i detta skede var det endas en som

hade möjlighet att delta i studien. Att de övriga inte kunde delta berodde på att en skola genomfört

flera enkätundersökningar under en period strax innan jag kom med min förfrågan liksom att de

befann sig i en situation där eleverna var mitt uppe i att göra sina nationella prov; den andra skolan

uppgav sjukdom hos personalen som orsak till att de inte kunde delta.



11

I detta skede återstod då en skola som kunde tänka sig att delta i studien och jag kom överens om

en tid när jag kunde komma till skolan och genomföra enkätundersökningarna med eleverna.

Vidare kontaktade jag istället två andra skolor i samma kommun på samma sätt som jag kontaktat

de tidigare tre (genom brev och telefonkontakt), och båda dessa skolor ville delta i studien – och

tidpunkt för genomförande av enkätundersökningen bestämdes således.

Jag var personligen närvarande vid alla tillfällena för undersökningen, vilket innebar att jag själv

administrerade och samlade in undersökningsmaterialet. Dessutom gav detta mig möjlighet att

möta elever och lärare och presentera mig själv och mitt syfte med undersökningen, liksom en

möjlighet att under tiden som eleverna fyllde i undersökningsmaterialet finnas till hands och

besvara frågor och reda ut eventuella missförstånd.

Jag blev väl mottagen i alla klasser jag besökte, både av lärare och av elever.

Svarsfrekvensen är fullständig – alla närvarande elever har deltagit och fyllt i

undersökningsmaterialet.

Bortfallsfrekvensen är låg, endast några bortfall på enstaka frågor förekom och den vanligaste

orsaken till detta är att eleven valt att inte svara på frågan (eller kanske missat att besvara den).

2.4 Bearbetning och analys av undersökningsmaterialet

Jag har valt att använda mig av två formulär i min studie – det av A.Antonovsky utformade

KASAM-formuläret och en av mig utformad formulär med enkätfrågor, d.v.s. frågor med fasta

svarsalternativ.

Enkätfrågorna har utformats utifrån egna tankar om vad som kan vara viktigt för ungdomars

livssituation, i diskussioner med min handledare och genom att jag studerat undersökningar om

psykisk hälsa, ungdomars situation och levnadsvillkor som tidigare gjorts. Enkäten (bilaga 3)

omfattar totalt 38 frågor, varav 5 inte anger svarsalternativ utan är av beskrivande natur.

De olika frågorna har utformats utifrån olika teman – vilka kan vara av betydelse för ungdomars

livsvillkor och välbefinnande. Dessa är ekonomi, utseende/kroppsuppfattning och egenskaper,

skola, relationer, fritid, upplevelse av somatiska/psykosomatiska symptom, yttre påverkan och

framtid.

 Utifrån de resultat jag fick in har jag sedan försökt att urskilja vilka av dessa som skulle kunna

kopplas till en hög respektive låg upplevelse av KASAM – och det är resultaten av denna analys

som kommer att presenteras i uppsatsens analysavsnitt.
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Jag har använt mig av KASAM-formuläret (bilaga 2) såsom det ursprungligen utformats av A.

Antonovsky (Antonovsky, 1991 s 230) med en mindre ändring – jag har valt att utesluta fråga 10 –

De senaste tio åren har ditt liv varit: med motiveringen att denna fråga kan vara svår att besvara av

den undersökta gruppen och att svaren skulle kunna bli missvisande och påverka det totala

resultatet.

Materialet har kodats för att ge möjligheter att koppla de båda formulären till samma individ liksom

för att veta vilket kön respondenten är av – detta för att ge möjligheter att jämföra och söka

eventuella samband/skillnader hos resultaten och utifrån ett genusperspektiv .

När undersökningen genomförts har jag analyserat det insamlade materialet ”för hand” – jag har

alltså inte använt mig av något dataprogram avsett för att analysera statistisk information. Att jag

valt att gå tillväga på detta sett beror dels på att jag inte anser mig ha tillräcklig kunskap om sådana

dataprogram men också därför att jag ansett mängden insamlat material vara av den storleken att

det inte inneburit några problem eller svårigheter för mig att gå till väga på det av mig valda sättet.

Enligt Martyn Denscombe är det:

Förutsatt att forskaren har en föreställning om för – och nackdelarna, och är medveten om
begränsningarna i de slutsatser som kan dras på grundval av insamlade data, behöver bra

kvantitativ forskning inte kräva avancerad statistisk analys. (Denscombe, 2000 s 208)

Resultaten från KASAM- formulären har analyserats och poängen räknats ut på det sätt som angetts

av A. Antonovsky (Antonovsky, 1991 s227). Medelvärden har räknats ut totalt och för respektive

kön.

Enkätformulären har analyserats och frågorna med fasta svarsalternativ har beräknats utifrån antalet

som angivit de olika svaren. Vissa frågor har beräknats och fördelats utifrån kön (dessa frågor har

valts utifrån intresset att studera eventuella skillnader mellan kön och de svar som valts). Resultaten

har beräknats både i antal elever som angivit ett visst svar och i hur stor del svaren utgör i procent.

Materialet har därefter sammanställts och framställts med hjälp av tabeller, diagram och text. Nästa

steg har varit att välja ut ett antal elevers svar för närmare analys. Detta har gjorts genom att det på

resultaten på KASAM- formulären har tillförts en standardavvikelse baserad på medelvärdet.

Medelvärdet (aritmetiska medelvärdet) är det vanligaste genomsnittsvärdet för att beskriva var en

fördelnings tyngdpunkt ligger (Ejlertsson, 1992) och är summan av alla mätvärden dividerat med

antalet mätvärden. Ensamt ger dock genomsnittsvärdet begränsad information om ett material och

för att få ytterligare information behövs ett spridningsmått. Det vanligaste spridningsmåttet är
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standardavvikelsen, vilket också är det som jag har använt mig av för att skilja ut det material ifrån

min undersökning för en närmare analys. Standardavvikelsen blev här 23. Formeln (ibid) för att

räkna ut standardavvikelsen som jag använt mig av är följande:  s = ( )2

1
1

xx
n i −∑

−

Materialet har sedan analyserats utifrån mitt syfte med uppsatsen och dess centrala frågeställningar.

Jag har även tittat på eventuell korrelation med tidigare forskning inom området och betraktat

materialet utifrån de för uppsatsen valda teorierna och perspektiven.

2.5 Resultatens tillförlitlighet

Det är naturligtvis så att en forskares förförståelse kommer att påverka en undersökning – det är

delvis genom denna som intresset att studera ett fenomen väckts. Det är därför viktigt att vara

medveten om sin egen förförståelse och hur den kan ta sig uttryck. Genom att vara kritisk i arbetet

med syfte, frågeställningar, formulering av enkätfrågor och analys kan man undvika att styra

resultatet så att det passar ens egna önskningar. Detta är något jag genomgående strävat efter.

Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i en undersökning. Denna minskar om det finns ett stort

bortfall. Min undersökning har endast ett litet bortfall vilket gör att tillförlitligheten inte minskar.

Huruvida formulärens frågor missuppfattats av ungdomarna i undersökningen är svårt att uttala sig

om eftersom jag inte kunnat utläsa något sådant i svaren. Också det faktum att jag själv varit

närvarande i klassrummen när eleverna/ungdomarna har genomfört undersökningen har inneburit

att jag funnits tillgänglig för eventuella frågor som uppkommit till följd av frågorna – vilket endast

skedde i en liten utsträckning.

Även hur ”ärligt” frågorna besvaras påverkar tillförlitligheten – det kan vara så att man väljer det

svar som man tror är ”korrekt”. Jag har inte kunnat finna några svar som tydligt pekar på detta utan

jag har haft känslan av att svaren varit ärliga när jag gått igenom det insamlade materialet. Nu är

det naturligtvis min ”känsla” och huruvida den är korrekt eller inte är svårt för mig att bedöma.

Man kan vara (och jag är) kritisk till hur mycket man egentligen kan generalisera kring en

småskalig undersökning (47 deltagare) och om resultaten kan anses vara representativa för

majoriteten av ungdomar i den aktuella åldern. I de fall då resultaten överensstämmer med tidigare

forskning inom det aktuella området ökar också deras tillförlitlighet. Det är viktigt att alltid betrakta

materialet kritiskt och att inte se resultaten som någon ”sanning” – det sätt som jag valt för att

undersöka fenomenet och resultaten där av är ett av många sätt att skildra det aktuella

problemområdet.
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2.6 Etiska överväganden

Skolorna och de klasser som jag besökte gav sitt godkännande till att jag genomförde min

enkätundersökning. Alla elever har varit anonyma och det insamlade materialet har behandlats

konfediellt. Även de deltagande skolornas namn och namnet på den kommun de kan återfinnas i

har förblivit anonyma.

Ambitionen och avsikten när jag utformade enkätfrågorna var att ta hänsyn till elevernas integritet

och därför undvika frågor eller en utformning av frågor som skulle kunna vara av känslig – eller för

”närgången” natur.

Det insamlade materialet har kodats för att ge möjlighet till att skilja ut kön och för att få möjlighet

att koppla de olika enkäterna till den rätta respondenten (eftersom varje elev fyllt i två olika

formulär och syftet har varit att se eventuella samband mellan de olika resultaten). Det går inte på

något sätt att koppla svaren till en enskild eller specifik respondent.

2.7 Källkritik

För denna uppsats har jag använt mig av både primärdata och sekundärdata.

Primärdata är det insamlade empiriska materialet, vilket består av två formulär – ett KASAM

formulär som mäter känsla av sammanhang och ett frågeformulär med frågor som utformats i syfte

att besvara de centrala frågeställningarna. Båda dessa formulär har distribuerats till totalt 47 elever i

årskurs 9 på tre olika skolor i en mindre kommun.

Det insamlade materialet innehåller ett mycket litet bortfall, vilket gör att dess tillförlitlighet ökar.

Trots detta är det en småskalig undersökning och hur mycket man då kan generalisera kring

resultaten kan diskuteras.

Sekundärdata är tidigare forskning, rapporter, artiklar och litteratur. Den tidigare forskningen

utgörs av rapporter av senare datum från Statens offentliga utredningar (SOU), Statens

Folkhälsoinstitut (fhi) och Barnombudsmannen (BO), vilka är källor jag anser vara tillförlitliga.

Undersökningarna innehåller statistiska uppgifter från andra undersökningar med ett stort urval

vilket bidrar till deras tillförlitlighet. Det är dock som med all statistik – den påverkas av

sammanställarens utgångspunkter liksom betraktarens (den som skall tolka informationen)

utgångspunkt.
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Den tidningsartikel som referats till i uppsatsen har varit publicerad i Socionomen.

Litteraturen som använts har i vissa fall några år på nacken men är relevant och behandlar teorier

som det forskats grundligt om och som står på en stabil vetenskaplig grund.

2.8 Fortsatt framställning

I den fortsatta framställningen av uppsatsen kommer delar av den forskning som finns inom

problemområdet presenteras i det tredje kapitlet. De teoretiska utgångspunkterna jag valt kommer

att presenteras i det fjärde kapitlet – dessa är perspektivet KASAM (känsla av sammanhang),

utvecklingspsykologiska tankar om adolescensen och ungdomars socialisationsprocess. Dessa är

liksom presentationen av tidigare forskning mitt försök att ge läsaren en bild av barn och

ungdomars levnadsvillkor liksom en inblick i begreppet ungdom och dess innebörd. Min tanke är

att detta skall ge läsaren något – en ”grund” att använda i den fortsatta läsningen av uppsatsen.

Det femte kapitlet kommer att innehålla en redovisning och sammanställning av det empiriska

materialet och detta kommer sedan att analyseras i kapitel sex utifrån mitt syfte och mina

frågeställningar. Det kommer även göras en koppling till tidigare forskning och i viss mån

presenterade teorier och perspektiv.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande och reflexiv diskussion.

3. TIDIGARE FORSKNING

Det är först under senare år som intresset för att forska och få fram uppgifter om barns och

ungdomars levnadsvillkor aktualiserats på allvar. Tidigare undersökningar har till större delen

gjorts i USA, och dessa resultat är inte helt jämförbara med svenska barns levnadsvillkor (SOU

2001:55).

Barns och ungdomars psykiska välbefinnande är beroende av deras levnadsvillkor så det är i den

änden man bör börja. Genom dessa undersökningar kommer också information om den psykiska

hälsan fås och den kan då i sin tur studeras utifrån omfattning och i relation till levnadsvillkoren.

Det finns alltså inte mycket forskning om svenska barns och ungdomars psykiska

hälsa/välbefinnande, tidigare undersökningar har ofta fokuserat på den fysiska hälsan (dessa har

funnits under ganska lång tid) och de har då fokuserats mycket på användandet av tobak, alkohol

och andra droger och nu på senare även med ett intresse för hur barn och ungdomar mår psykiskt

och i vilken omfattning våra barn och ungdomar idag är utsatta för negativ stress.
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En av de vanligaste frågorna (Barnombudsmannen rapporterar, BR 2003:02) som barn och

ungdomar själva tar upp, när det gäller vad de tycker är viktigt för beslutsfattare och andra vuxna

skall arbeta med, är just stress. Andra frågor som alltid tas upp är skolans arbetsmiljö, skolmaten

och mobbning – vilka också har en koppling till upplevelsen av negativ stress.

En möjlig orsak till att barns och ungdomars levnadsvillkor uppmärksammas mera kan var

skapandet av FN: s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) som antogs av FN:s

generalförsamling 1989(BO,2002).

En viktig informant när det gäller barns och ungdomars levnadsvillkor är Barnombudsmannen

(fortsättningsvis benämnd BO) som gör många undersökningar om barn och ungdomar. Sedan

1994 lämnar BO en årsrapport till regeringen – vilka alla utgår ifrån olika teman som berör barns

och ungdomars levnadsvillkor och de ger också tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) ut

faktaboken Upp till 18, vilken hittills utkommit i tre upplagor; 1995, 1998 och 2001.

Välfärdsbokslutet Barns och ungdomars välfärd (SOU 2001:55) är en omfattande rapport om barns

och ungdomars levnadsvillkor. Kommittén för detta välfärdsbokslut tog initiativ till en

undersökning om barns och ungdomars levnadsnivå – Barn-LNU, vars svar legat som statistiskt

underlag för rapporten.

Barn-LNU (SOU 2001:53) gjordes som en del av en levnadsnivåundersökning (LNU) av den vuxna

befolkningens levnadsnivåer. Denna är troligtvis den undersökning som i dagsläget innehåller den

mest omfattande statistiska informationen om barns och ungdomars levnadsvillkor och välfärd.

Man har i denna studie (SOU 2001:55) försökt att kombinera fyra aspekter som man anser viktiga

för studier baserade på stora urval och där man då kan göra anspråk på att tala generellt om en stor

grupp i samhället. Dessa fyra aspekterna är representativitet, uppgiftslämnare, ålderstäckning och

innehållsbredd – forskning med kombination av dessa fyra är något som saknats i svensk forskning

och som fyller en lucka i statistiken om barn och ungdomar. Undersökningen är den första av sitt

slag i Sverige och uppläggningen har gjort att urvalet blivit i stort sett slumpmässigt.

Undersökningen (Ibid) behandlar sådant som anses vara av betydelse för att redogöra för barns och

ungdomars levnadsvillkor och välfärd, dess utgångspunkt är fokus på barns och ungdomars

handlingsutrymme och resurser – barn och ungdomar ses som subjekt, handlande och tänkande.

Den bärande tanken bakom de svenska levnadsnivåundersökningarna (LNU) formulerad av Sten

Johansson (Sten Johansson i SOU 2001:55 s36) är att levnadsnivå definieras som … individers

förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, psykisk och fysisk energi, sociala
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relationer, säkerhet m.m. med vilkas hjälp individen kan kontrollera och medvetet styra sina

livsvillkor.

De dimensioner för barns och ungdomars levnadsnivå som Barn-LNU (SOU 2001:55)  utgått ifrån

liksom de operationaliseringar som gjorts av dem är följande:

Levnadsnivåns dimensioner Operationaliseringar (ej fullständig lista)

Hälsa och tillgång till vård Fysisk och psykisk hälsa, tillgång till vård

Sysselsättning och skolmiljö Fysisk och psykosocial miljö i skola, daghem, fritidshem;

hushållsarbete;  förvärvsarbete

Ekonomiska resurser Familjens och barnets ekonomi, kontantmarginal, ägodelar

Kunskaper och utbildningsmöjligheter Möjlighet till undervisning av hög kvalitet

Familj och social förankring Familjeförhållanden, hushållssammansättning, sociala

relationer, socialt stöd

Bostad och närmiljö Bostadens utrymmesstandard, eget rum, utrustningsstandard,

trafik – och lekmiljö, kommunikationer

Trygghet och säkerhet Trygghet, utsatthet för våld, hot och stöld

Rekreation och kultur Fritidsvanor, semester, organisationsaktiviteter

Politiska resurser Möjligheter att påverka i hem, skola, närområde och

samhälle

Källa: SOU 2001:55 s 41

Jag kommer fortsatt att redovisa axplock ur denna undersöknings resultat (framför allt sådant som

jag anser kan kopplas till mitt intresse för vilka faktorer som kan påverka ungdomars psykiska

välbefinnande) och där det finns möjlighet göra jämförelser med andra undersökningsresultat.

3.1  Barns sociala demografi, familjeförhållanden och sociala resurser

Historiskt framträder det tre bilder av barn i åldern 10-18år, vilka alla är svårtolkade. Först är det

att barnen idag har det ”bättre” än vad barnen hade det för en eller flera generationer sedan. Den

andra bilden är att barn och ungdomar har ett ”annorlunda” vardagsliv i vissa avseenden. Den tredje

bilden är att det för barn och ungdomar idag finns en minskad stabilitet tillexempel beträffande

geografisk rörlighet och familjestabilitet.

Familjestabilitetens minskning har inneburit att alltfler har upplevt att deras föräldrar separerat och

alltfler lever i ombildade familjer. Föräldrarna är den mest betydande sociala resurs som framförallt

yngre barn och ungdomar har. Analyserna tyder på att barn som erfarit separation har mindre

sociala resurser i form av relationer till sina föräldrar. Intressant och viktigt att notera i ett sådant

här samanhang är att de som saknar stöd ifrån båda föräldrarna är lika stor i oavsett vilken

familjetyp som analyserats (SOU 2001:55).
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Föräldrar spelar en viktig roll i sina barns liv och utveckling, och i BO: s undersökning Rätten att

komma till tals (BO rapport, 2003) framgår det tydligt att familjen är det absolut viktigaste för barn.

Både flickor och pojkar är nöjda med sina familjerelationer, men familjerelationerna har en större

betydelse för välmåendet hos flickorna.

3.2 Ekonomiska och materiella resurser

Ekonomiska resurser är centrala för individens levnadsvillkor. En god ekonomi är inte enbart

trygghet och frihet, den ökar även möjligheten till att förebygga ohälsa och minska risken för social

isolering.

Barn är del i ett hushåll, där resurserna främst är givna utifrån deras föräldrars inkomster och

förmögenheter. Det är inte så att man kan avgöra de ungas ekonomi enbart utifrån föräldrarnas,

eftersom det i praktiken handlar om en fördelning av ekonomiska resurser ifrån föräldrar till barn.

Denna fördelning kan se olika ut i olika familjer (SOU 2001:55).

3.2.1 Hushållens ekonomi

Barnhushållens ekonomiska resurser under de senaste decennierna förändrats positivt, men det

handlar inte om stora förändringar, undantaget bostadsstandarden som förbättrats avsevärt (ibid.).

Enligt Yvonne Sjöblom (Yvonne Sjöblom, 2003) har slutet av 1990-talet dock varit en tid då

ungdomar drabbades hårt av den ekonomiska krisen och Sveriges försämrade statsfinanser. Barn

och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer fick en lägre välfärd jämfört med andra barn och

ungdomar i Sverige.

Ett mått på ekonomiska resurser som ofta används inom forskningen (SOU 2001:55 s 109), är

kontantmarginal d.v.s. oförmågan att möta en oförutsedd utgift om ett givet belopp och att inte

heller ha möjlighet att låna (av bank eller släktingar utanför den närmaste familjen) till denna

summa. Uppgifterna nedan (figur 3:1) kommer ifrån LNU undersökningarna och beloppet på den

oförutsedda utgiften har justerats efter inflation m.m.

Utöver tillgång till pengar (ibid.) bör även materiella tillgångar tillfogas begreppet ekonomiska

resurser. För både barn och vuxna är det ”varaktiga konsumtionsvaror” som är de som slukar mest

pengar och därmed utgör den största ekonomiska resursen. Dessa är också den bästa indikatorn på

ekonomisk standard. För unga kan detta vara t.ex. olika elektroniska apparater som CD-spelare,

TV, mobiltelefon m.m. Utöver att dessa saker är ett tecken på goda ekonomiska resurser, har de

också en viktig social funktion, nämligen status. Sakerna säger något om vem man är som person
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och bidrar till individens självaktning. För ungdomar kan det vara viktigt att känna att man inte står

utanför eller ses som annorlunda, ”sämre” än sina jämnåriga. I dagens konsumtionssamhälle kan

man anta att ha tillgång till materiella resurser kan spela en stor roll för denna grupp.

Figur 3:1 Andel barn (0-16år) i hushåll som ej har kontantmarginal, år 1968-2000, i procent
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Källa: SOU 2001:55 s 109

Bland de olika kategorierna finns ingen trend (ibid.), men andelen som saknar kontantmarginal

bland både arbetare och tjänstemän verkar vara högre år 2000 än tidigare. Vad som man kan se är

att det finns stora nivåskillnader som finns i den sociala strukturen. Nästan 30 % av barn i

arbetarhem lever i hushåll med små ekonomiska marginaler, medan barn till högre tjänstemän som

befinner sig i en sådan situation endast är 5 %. De ensamstående föräldrarna uppvisar ännu större

andelar och för dem med barn mellan 0-6 år är situationen sämst.

Slutsatsen man kan dra av informationen är att de olika kategoriernas situation i stort inte

förändrats nämnvärt under de dryga 30 år som gått.

3.2.2 Barns och ungdomars ekonomi

Ungas egen ekonomi är komplicerad att mäta eftersom det finns ett antal olika sätt för den att få

pengar av sina föräldrar i kombination med vad de behöver betala själva. En del får pengar mot att

de gör vissa arbeten/tjänster i hushållet, vissa får sitt barnbidrag/studiebidrag, men måste själva

köpa sina egna kläder o.s.v. En del ungdomar arbetar utanför hemmet och får på så sätt pengar. I

undersökningen av de ungas egen ekonomi framkommer att de ekonomiska resursskillnaderna är

starkt åldersbetingade (figur 3:2).
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Figur 3:2  De ungas ekonomi från 10 till och med 18 års ålder, år 2000, i procent
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Källa: SOU 2001:55 s 130

3.3  Vardagen i skolan, arbetsmiljön, vänner och mobbning

Barns vardagliga arbetsmiljö är efter sex års ålder skolmiljön och med tanke på all tid som de

spenderar där är det naturligtvis en mycket betydelsefull miljö. Slutet av 1990-talet och den

försämrade ekonomiska situationen i Sverige har inneburit mycket för skolan.

Påtagliga åtstramningar har gjorts och de ekonomiska medlen per elev har minskat, lärartätheten

sjunkit och lärarnas arbetsmiljö försämrats (Yvonne Sjöblom, 2003). Av de möjliga problem i

skolmiljön som studerats (SOU 2001:55) var bristen på lugn i klassrummet speciellt vanligt. De

flesta sade att de tycker att de får den hjälp av läraren som de behöver och att de får gå fram i den

takt de själva vill. Endast 5 % sade sig uppleva den negativa sidan av båda dessa aspekter i

kombination.

Skolan och skolklassen är ett sammanhang med möjligheter till lärande, krav, framgångar liksom

misslyckanden. Vidare utgör skolklassen en grupp som är bestående över tid och där barn har

dagliga erfarenheter av social interaktion, vänskap och i vissa fall utanförskap. Det senare –

vanligen kallat mobbning är en central aspekt för barnens välbefinnande i skolan.

I skolans sociala miljö och i klassen upplever eleverna en varierande grad av popularitet och

vänskap, i vissa fall upplevs istället ett utanförskap. Det finns några sociala skillnader när det gäller

barn och deras skolmiljö. Dessa resultat pekar på en mera problematisk situation både socialt och

utbildningsmässigt (detta gäller dock inte utsatthet för mobbning) för barn i enföräldershushåll och

för elever på gymnasiet.
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Mest oroande (Ibid.) är ändå situationen för de barn som utsätts för mobbning. Undersökningen

visar att andelen barn som blir utsatta för kränkningar av olika slag nästan varje dag inte är hög,

andelen blir något högre när det frågas om barnen upplever detta någon gång i veckan. Majoriteten

av barnen upplever dock sällan sådana kränkningar (tabell 3:3).

Men trots att andelen barn utsatta för mobbning är låg måste den tas på största allvar – det är inte

meningen att något barn skall behöva känna sig utsatt, kränkt eller mindre värd än andra barn.

Problemen för dessa barn begränsas inte till skolans värld eller till nutid. Dessa barn löper en högre

risk att känna otrygghet både i skolan och i sitt bostadsområde, de visar oftare på ett lägre psykiskt

välbefinnande, de har oftare psykosomatiska besvär, har ofta en mörk bild av framtiden, och de

talar mer sällan med någon när de har problem. De sista gäller dock även de som mobbar och denna

kombinationen kan vara något som bidrar till att ibland hålla problemet dolt för vuxenvärlden.

Tabell 3:3 Utsatt för kränkande handlingar i skolan. Andel barn 10-18 år, efter typ av handling och

frekvens. Viktade procent (N=1 304)

Hur ofta brukar du vara med om följande i skolan?

Att andra elever        Att andra elever       Att ingen vill       Att någon eller 
anklagar dig för visar att de inte vara tillsammans några elever  
saker som du inte gillar dig på med dig slår dig eller 
gjort eller sådant något vis t.ex. gör dig illa på
du inte kan rå för genom att reta, något annat sätt

viska eller
skämta om dig       

Nästan varje dag 1,3 2,2 2,3 0,5

Minst en gång i
veckan 5,3 2,8 2,2 1,5

Minst en gång i
månaden 5,8 3,4 1,8 1,9

Någon enstaka gång 41,5 28,7 15,3 13,3

Aldrig 45,8 62,8 78,2 82,6

Källa: SOU 2001:55 s 192
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3.4 Hälsa och välbefinnande

3.4.1 Fysisk hälsa

Att ha en tillräckligt god hälsa är ett centralt levnadsvillkor (SOU 2001:55) för såväl vuxen som

barn. Hälsan är en resurs som man är beroende av för att ha möjlighet att tillgodose sig

undervisning, att delta i olika fritidssysselsättningar och för att ha möjlighet att ingå i den större

gemenskapen tillsammans med barn och vuxna. Svenska barns hälsa framstår som god – både i ett

nationellt och historiskt perspektiv. WHO:s undersökningar av barn i åldrarna 11-, 13-, och 15 år

visar att barn i Sverige till 98 % ser sig själv helt eller delvis friska.

Att barn generellt sätt är nöjda med kropp och hälsa (BO rapport, 2003) betyder mycket för det

totala välbefinnandet och livskvalitén. Det är bara ett fåtal barn som är missnöjda med kroppen och

hälsan, men samtidigt är det bara 10 % som är helt nöjda. Generellt betyder hälsan mera för flickor

och barn i åldern 13-16 år (åk 7-9) och för de funktionshindrade barnen.  Högst betydelse för

välbefinnandet har kropp/hälsa för ungdomar i åldern 14 -16 år (åk 8-9), vilka också är de som har

det lägsta värdet för hälsa gruppen som undersökts.

Levnadsvanor (SOU 2001:55) – matvanor, motionsvanor, tobak – och alkoholvanor är sådant som

anses vara av stor betydelse för folkhälsan. Grunden för dessa vanor läggs ofta i ungdomsåren och

det är i åldern 16-18 år som ohälsosamma vanor blir mera frekventa. De sociala skillnader som man

kan se hos barn och ungdomar liknar de som man kan se hos den vuxna befolkningen, vilket gör att

man kan dra slutsatsen att om de vanor som skapas i unga år består in i vuxen ålder, kommer

sådana skillnader att kvarstå.

3.4.2 Psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande är en självskattad, inre och subjektiv känsla av välmående, att känna trivsel,

tillfredställelse, glädje eller att känna motsatsen vantrivsel, missnöje och nedstämdhet (Ibid.).

Psykisk ohälsa och psykiska problem definieras av Barnpsykiatrikommittén (Yvonne Sjöblom,

2003) till både subjektiva och objektiva symptom som barn och ungdomar kan uppvisa och de som

har symptom som är varaktiga och vilka hindrar dem från att utvecklas optimalt beskrivs ha

psykiska problem som kräver stöd och vård.

Skolbarns psykiska hälsa verkar successivt ha blivit sämre under 1990-talet (SOU 1998:31), med

upplevelser som stress och symptom som huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och nedstämdhet.
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Det är bland flickor som den största försämringen skett, men även pojkarnas psykiska hälsa har

blivit sämre. I Barn-LNU (SOU 2001:55) som är gjord senare bekräftas detta (tabell 3:4).

Yvonne Sjöblom skriver (Yvonne Sjöblom, 2003) att depressioner bland ungdomar är något som

uppges ha ökat och bland flickor är diagnostiserade depressioner två till tre gånger vanligare än

bland pojkar. Ungdomar som lider av depression har ett sämre utgångsläge socialt än andra

ungdomar. De får sämre utbildning och sämre yrkeskarriär och ibland dessa ungdomar är det färre

som bildar familj och får barn. Att få hjälp tidigt är många gånger avgörande för att problemen inte

skall förvärras eller fördjupas.

Tabell 3:4 Psykosomatiska besvär och upplevelse av stress bland barn, 10-18 år. Viktade,

avrundade procent. (N=1304)

Huvudvärk minst en

gång i veckan

Ont i magen minst en

gång i veckan

Svårt att somna minst en

gång i veckan

Stressad minst en gång i

veckan

Alla 26 18 34 42

Ålder

10-12 (ref.)

13-15

16-18

21

28

29

18

18

19

40

31

31

31

44

55

Kön

Pojkar (ref.)

Flickor

19

31

12

24

35

33

35

49

Familjetyp

Båda föräldrarna (ref.)

En förälder

Ombildad familj

25

23

32

17

19

25

34

37

31

41

44

43

Samhällsklass

Hög. tjänsteman

(ref.)

Tjänsteman

Företagare

Arbetare

22

23

30

28

20

17

17

18

37

36

34

32

44

45

38

40

Förälders födelseland

Sverige (ref.)

Annat land 26

26

19

16

35

31

43

37

Källa: SOU 2001:55 s 248
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Stress förefaller vara det som är det besvär som är vanligast bland barn idag. Det som kan ses som

intressant i sammanhanget är att även om skillnaderna beroende på social klass inte är stora, så får

barn till arbetare lägst värden i detta avseende. I många av de övriga dimensioner som undersöks i

levnadsnivåundersökningen får dessa barn oftare sämre värden. Här är det något av ombytta roller

– barn till högre tjänstemän är de som får högst värden, alltså upplever fler psykosomatiska besvär.

En undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02,

Grundrapport) visar att både de somatiska besvären liksom de psykiska besvären ökat bland barn

och ungdomar mellan åren 1985-2001. Ökningen är större när det gäller de psykiska besvären –

detta gäller både bland flickor och pojkar, men bland flickorna är ökningen större.

3.5 Påverkansfaktorer

Det finns många faktorer som kan tänkas påverka det psykiska välbefinnandet hos barn och

ungdomar, trots att de inte syns strukturellt i studier. Forskarantologin Barns och ungdomars

välfärd (SOU 2001:55) tar upp två ”huvud”  faktorer – sociala relationer och ekonomiska resurser.

Sociala relationer är en ”samlingsrubrik” för olika typer av förhållanden mellan människor. För

individen finns det olika aspekter av de sociala relationerna som är/kan vara betydelsefulla för det

psykiska välbefinnandet. Inom forskningen finns det tre aspekter som anses betydelsefulla:

Kvantitet d.v.s. antalet relationer en individ har, vid få eller inga relationer talar man om social

isolering eller brist på social integration; Struktur d.v.s. relationens struktur som brukar beskrivas i

termer av socialt nätverk och Innehåll d.v.s. en koncentration på om individen relationer kan anses

innehålla sådant som kan vara stödjande för individen. Dessa aspekter samverkar med varandra och

bidrar till den psykiska hälsa/ välbefinnandet eller motsatsen psykisk ohälsa.

Sociala relationer ses som en viktig resurs vilken kan skydda mot psykisk ohälsa. Att känna att man

har stöd och/eller att vara integrerad i en grupp – ett samanhang kan leda till en ökad självkänsla

och ett ökat självförtroende. Detta kan i sin tur hjälpa individen att hantera situationer som kan

uppfattas som stressfyllda och annars kan resultera i en negativ påverkan på den psykiska

hälsan/välbefinnandet.

Bland barn och ungdomar har det visats (Ibid.) att hög status i klassen samvarierar med en god

fysisk hälsa och välbefinnande. Populära barn har oftare ett bra självförtroende och en bättre

psykisk hälsa.
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Ekonomiska resurser är viktiga för levnadsvillkoren (Ibid.). För barn och ungdomar är både

familjens ekonomi och den egna ekonomin viktiga faktorer. Ekonomin utgör en resurs som har

betydelse för hur både föräldrar och barn kan möta krav eller undanröja problem. För barn och

ungdomar kan ekonomiska resurser påverka möjligheterna till att delta i fritidsaktiviteter och andra

samanhang. Då ekonomi ofta är förknippat med status kan en knapp ekonomi påverka

möjligheterna till att få tillhöra en kamratgemenskap, vilket är betydelsefullt för välbefinnandet och

självskattningen. Om familjens ekonomiska situation är pressad ökar också detta risken för att barn

skall känna oro och stress, liksom att det kan leda till att relationerna i familjen påverkas negativt

som i sin tur kan påverka barns och ungdomars välbefinnande.

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta avsnitt tar jag upp de teoretiska perspektiv som jag ser som relevanta för arbetet och analys

av materialet. Det är dels Aaron Antonovskys perspektiv KASAM – känsla av samanhang

(Antonovsky, 1991), och dels utvecklingspsykologisk teori om adolescensen och ungdomars

socialisationsprocess. De senare för att försöka att ge en bild av den grupp som uppsatsen till större

delen är ägnad åt – ungdomar och den period i livet som brukar kallas adolescensen, ungdomstiden

eller tonåren.

4.1 KASAM – känsla av samanhang

Antonovsky utvecklade begreppet känsla av samanhang (KASAM), för att besvara sin fråga om

möjligheten till att identifiera en särskiljande regel som kunde hjälpa att identifiera det han kallar

generella motståndsresurser (GMR) (ibid). GMR är sådant som kan ge individen kraft att bekämpa

stressorer – livserfarenheter som karaktäriseras av bristande entydighet, under – eller

överstimulering och utan möjlighet till medbestämmande, exempel på sådana resurser är pengar,

jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd o.s.v. Antonovsky menar att alla sådana GMR har

gemensamt att de bidrar till att göra de stressorer som människan utsätts för begripliga, och genom

att gång på gång göra sådana erfarenheter skapas med tiden en känsla av samanhang. Begreppet

KASAM definieras som:

”… en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig
men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög

sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig”
( Antonovsky, 1991 s 13).

KASAM (Ibid.) har tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet :



26

• Begriplighet – syftar till i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som

förnuftsmässig, ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig information snarare än

kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Med en hög känsla av

begriplighet förväntas att de stimuli man kommer att möta är förutsägbara eller att de, om

de kommer överraskande åtminstone går att ordna och förklara.

• Hanterbarhet definieras som en grad av att uppleva att det finns resurser till ens

förfogande, under egen kontroll (jagstyrka) eller under kontroll av andra vilka man känner

att man kan räkna med och lita på (socialt stöd). Dessa resurser är till hjälp att möta de

krav som ställs ifrån de stimuli man möter.

• Meningsfullhet är en motivationskomponent och syftar på i vilken utsträckning man

känner att liver har en känslomässig innebörd, att de krav man ställs inför är värda att

investera energi i

4.1.1 Livserfarenheter och deras samanhang

Antonvskys arbete har ägnats åt frågan:

” Var man än befinner sig i floden – vars beskaffenhet bestäms av historiska, socio-kulturella och

fysiska omvärldsbetingelser – vad är det som gör att man klarar av att simma?

 (Antonovsky, 1991 s 118)

Floden kan tolkas som livet och vidare alltså de erfarenheter man gör (stimuli), hur man lär sig

hantera dessa och hur detta påverkar dimensionen hälsa-ohälsa. Simförmågan bestäms av ens

KASAM – d.v.s. man klarar sig olika även om ”floden” är densamma.

Antonovsky talar alltså om GMR – generella motståndsresurser, vidare talar han om generella

motståndsbrister (MB) och att dessa skall ses som ett samlat begrepp (GMR-MB). Individen kan i

alla avseenden – välstånd, jagstyrka, kulturell stabilitet o.s.v., placeras på ett kontinuum, hälsa-

ohälsa. Var man befinner sig på detta påverkar vilken typ av livserfarenheter man kommer att göra,

d.v.s. desto närmre polen hälsa desto större är sannolikheten att man kommer att göra sådana

livserfarenheter som bidrar till en stark KASAM och vice versa.

4.1.2 KASAM och adolescensen

Adolescensen (tonårstiden) beskrivs av Antonovsky som en tid ofta präglad av turbulens,

förvirring, självtvivel och utanförskap (ibid). Om det är på det viset kan man förvänta sig att den

grund till en stark KASAM som grundläggs i barndomen kommer att rivas upp under denna tid.
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Tonåringens budskap ifrån dess olika världar är ofta motstridiga. Detta är en tid av omvälvande

förändringar – ”från barn till vuxen”.

Ett centralt problem som ungdomar skall hantera är att ”bli någon” – att utveckla en personlighet i

en social verklighet som man förstår och att lära sig att bemästra tillvaron på ett framgångsrikt sätt.

Om detta fungerar kommer det att bli en upplevelse av att ens individuella sätt fungerar och tilltalar

andra. I ungdomen kan man enligt Antonovsky endast uppnå en provisoriskt stark KASAM som

kan ligga till grund för kortsiktiga förutsägelser av förmågan att hantera stressorer. Det är genom

inträdet i vuxenlivet, med dess långsiktiga engagemang i sociala roller, andra människor och arbete

som barndomens och adolescensens erfarenheter förstärks eller försvagas.

4.2 Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologins uppgift (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002) är att beskriva både

hur barns psykiska värld ser ut och hur den förändras över tid, men också varför dessa förändringar

sker och vilka krafter som för barns utveckling framåt. Dessa berör både tankelivet och känslolivet

d.v.s. såväl den kognitiva som affektiva utvecklingen.

4.2.1 Adolescensen

Ordet kommer ifrån latinets adolesco som betyder växa upp, och adolescensen kan då beskrivas

ungefär som ”vuxenblivande” (ibid.). Begreppet betecknar den psykologiska processen i samband

med denna period, som också kan kallas tonårstid vilken börjar vid ca tretton års ålder. Tonårstiden

omfattar övergången mellan barndom och vuxenhet, det är dags att ta farväl av barndomen

Adolescensen är enligt Carlberg (1994) den punkt i utvecklingen när det på många sätt inte finns

någon väg tillbaka, och kan ses som en krisperiod i livscykeln som under gynnsamma

omständigheter innebär möjligheter till mognad.

Perioden innebär oftast ett avbrott av en tidigare lugnare utveckling och stora förändringar skall ske

inom följande områden:

1. Förhållandet till föräldrarna. 2. Förhållandet till jämnåriga. 3. Förhållandet till kroppen

För att klara dessa förändringar blir det normalt att ungdomen uppträder oförutsägbart och t.ex.

ibland älskar sina föräldrar, ibland hatar dem, ibland revolterar mot dem och ibland är helt

beroende av dem. Ungdomen kan växla från att vara mera generös, idealistisk och osjälvisk till att

vara mer självcentrerad, egoistisk och beräknande. Många av dessa tvära kast mellan ytterligheter

skulle under andra perioder i livet betraktas som onormala.
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Flickor och pojkar kan nu själva bli föräldrar och relationen till både det egna och det motsatta

könet förändras liksom relationen till föräldrarna. Perioden innebär stora förändringar både fysiskt

och emotionellt. Denna utvecklingsperiod innefattar ofta ett intensivt känsloliv och innebär en

utmaning att bemästra sin ”nya kropp” och sexualitet.

Perioden innebär också stora kognitiva förändringar. Den begynnande adolescensen har ett tema av

gränsöverskridande, vilket speglar förmågan att tänka i mer abstrakta banor. Förmågan att tänka i

teorier, ideal och metaforer som tonåringen utvecklar ger möjlighet att på ett nytt sätt engagera sig i

existentiella frågor, religion och politik. Utvecklingen inrymmer en aspekt av självutveckling som

innebär en högre nivå av medvetenhet – bortom det personliga självet (Havnesköld & Risholm-

Mothander, 2002).

Philip Hwang och Björn Nilsson beskriver (Hwang & Nilsson, 1995) adolescensen på följande sätt:

”De kroppsliga förändringarna inledde ungdomstiden genom att omvandla barnets kropp till en
vuxen människas, den kognitiva utvecklingen får den unga människan att tänka logiskt.  Men det är

dock den socio-emotionella utvecklingen – att relatera till föräldrarna med större oberoende, till
vännerna med en ny närhet, till samhället med ett nytt engagemang och till sig själv med en ny
förståelse och insikt – som hjälper de unga att till slut uppnå en vuxens status och mognad.”

(Hwang & Nilsson, 1995 s 264)

Ungdomstiden karaktäriseras (Schultz Larsen, 1994) av ett sökande efter självständighet och

personlig frihet, en frigörelse ifrån föräldrarna och ett behov av att göra uppror mot vuxnas

restriktioner och förbud. Ofta innebär denna frigörelse också en ambivalens gentemot föräldrarna,

önskan om att uppnå en vuxen självständighet lever sida vid sida med behovet av att vara det

beskyddade barnet med föräldrarna som sin trygga bas med dess beskydd och omsorg.

Kampen för självständighet kan bli besvärlig om ungdomen inte har någon motpart att göra uppror

mot, då kan inte ungdomen lära känna gränserna för sin frihet och självständighet. Dagens snabba

samhällsutveckling har enligt författaren en tendens att bryta ned föräldrarnas traditionella roll som

auktoriteter(ibid).

Kamratgruppen ger enligt författaren ungdomarna möjligheter att pröva sig själva och

tillfredsställer sökandet efter bekräftelse och identitet. Beroendet av gruppen kan bli stort och det

grupptryck som riktas mot den enskilde kan under denna period vara starkare än någon annan

social faktor. Ungdomarna är mycket medvetna om sin placering på kamraternas popularitetslista

och de enskilda medlemmarna i gruppen ställer medvetna och/eller omedvetna krav på varandra.
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Grupper har ofta en tendens att påverka medlemmarna till likartade beteenden. Vår vilja att

underkasta oss grupptryck har samband med vad gruppen och att tillhöra denna betyder för oss.

Denna vilja kan också vara kopplad till vår personlighet och i vilken utsträckning vi behöver den

trygghet och säkerhet som gruppen kan ge oss (ibid).

Avslutningen på adolescensen – ”lösningen” karaktäriseras (enligt Staples m.fl. i Carlberg, 1994)

av följande:

• Att uppnå separation och oberoende i förhållandet till föräldrarna.

• Att etablera en sexuell identitet.

• Att engageras i arbete

• Att utveckla ett personligt moralsystem

• Att utveckla en kapacitet för hållbara relationer med både omvårdande och fysisk sexuell

kärlek i heterosexuella relationer.

• Att återvända till föräldrarna i en relation baserad på en relativ jämställdhet

Det är när man betraktar detta inte svårt att föreställa sig att adolescensen som en både jobbig och

spännande tid. Det är dock inte lite som ungdomar förväntas gå igenom och hantera, liksom

förväntningarna på vilket ”slutresultat” som skall uppnås.

4.3 Ungdomen och samhället

När man idag talar om ungdomars villkor i samhället (Yvonne Sjöblom, 2003) utgår man ifrån att

ungdomstiden blivit längre och att många ungdomar befinner sig i en mellanställning mellan

barndom och vuxenliv under en längre period än tidigare. Begreppet ”den förlängda ungdomstiden”

har blivit vanligt när man talar om ungdomars position i samhället i vår tid. Ett tecken på detta är

att mönstret för vanliga vuxenblivandeprocesser – att utbilda sig, etablera sig på arbetsmarknaden,

bli sammanboende och till sist att bli förälder, har förändrats. Styrkan i detta mönster har försvagats

för de senare generationerna och idag har ungdomars beroende av familjen ökat. Det finns klara

tendenser på att ungdomar bor kvar längre hemma hos föräldrarna, liksom att inträdet på

arbetsmarknaden förskjutits, idag är det först vid 26 års ålder som ungdomar betraktas som vuxna

ur arbetsmarknadssynpunkt.

En konsekvens av detta är att det kan uppstå konflikter mellan ungdomslivet och familjelivet; det

ökade beroendet kan komma i konflikt med de ökade kraven på självständighet och
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självbestämmande. Det finns enligt Carlberg (1994) ingen enkel förklaring till detta fenomen – att

samhället blivit otydligt gentemot ungdomarna beträffande ”vuxenheten”. Faktorerna som

samverkar är troligen både psykologiska, sociala och politiska. Situationen i samhället, med

bostadsbrist och arbetslöshet försvårar för de ”unga vuxna”, samtidigt som samhället förväntar sig

att de ska fungera som vuxna konsumenter på marknaden.

4.3.1 Socialisation

Varje samhälle behöver ”lära” sina unga medborgare ett socialt acceptabelt beteende – en

socialisationsprocess (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002).

Socialisation står här för det sätt samhället och dess olika instutioner (familj, skola, media, arbetsliv

o.s.v.) präglar människan från det hon är barn tills hon blir vuxen.

4.3.2 Den narcissistiska socialisationsstypen

Den tyske sociologen Thomas Ziehe (Schultz Larsen, 1994) samlade ungdomarna under ett

begrepp, vilket han kallar den narcissistiska socialisationstypen. En socialisationstyp kan förklaras

som den ”gängse” personlighetstypen i ett samhälle vid en viss historisk tidpunkt. Begreppet säger

något om de gemensamma drag, som vi kan möta hos människor som växt upp under någorlunda

liknande förhållanden. Den narcissistiska socialisationstypen betecknas av bl.a. en försvagad

jagkänsla (identitet), ett större behov av andras bekräftelse och ett ökat intresse för sig själv. Denna

socialisationstyp finns inte enbart bland ungdomar, narcissismen är en del av vår moderna kultur

och något som berör alla. Det finns dock geografiska och sociala skillnader, och först och främst

tros dessa drag kunna återfinnas i de delar av det moderna samhället där den kapitalistiska

utvecklingen är mest framskriden, t.ex. i storstäderna och bland de stora löntagargrupperna.

”Thomas Ziehe förklarar förändringarna hos den moderna ungdomen som ett resultat av en

förändrad socialisation” (Schultz Larsen, 1994 s 166).  Enligt Ziehe finns det sociala och

samhälleliga förändringar som ligger bakom uppkomsten av den narcissistiska socialisationstypen,

och då också bakom de drag som utmärker den (figur 4:1).
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Figur 4:1 Bakgrunden till den narcissistiska socialisationstypen

Källa: Schultz Larsen, 1994 s 16

5. REDOVISNING AV EMPIRI

I detta kapitel redovisas resultat som bygger på en undersökning av 47 elever i årskurs 9 – 28

pojkar och 19 flickor, fördelat på tre skolor i en mindre skånsk kommun. Eleverna har besvarat två

formulär – ett KASAM-formulär, vilket är utvecklat av A. Antonovsky (Antonovsky, 1991) och

mäter känslan av samanhang och en enkät bestående av 37 frågor, vilka kan sorteras in under

följande teman: ekonomi, utseende/kroppsuppfattning och egenskaper, skola, relationer, fritid,

upplevelse av somatiska/psykosomatiska symptom och stress, yttre påverkan och framtid. I

redovisningen framställs ett urval av de samanställda resultaten.

Svarsfördelningen kommer att anges i antal elever som valt respektive svarsalternativ och i vissa

fall i procent. Jag har valt att redovisa resultaten på detta sätt då en redovisning i procent, med

tanke på det inte så stora antalet deltagande i undersökningen, inte ger samma bild av resultaten.

Men vid de tillfällen då resultaten fördelats och redovisas utifrån kön kommer redovisningen ske i

procent då eventuella likheter/skillnader blir mera synliga då andelen av de deltagande som är

pojkar (60 %) är större än andelen flickor (40 %).

5.1 KASAM

Alla 47 deltagande elever har fyllt i ett KASAM-formulär (bilaga 2) vilket mäter känslan av

samanhang och är utvecklat av Aaron Antonovsky (A. Antonovsky, 1991 s 227).

Max antalet poäng är 196 poäng.

Medelpoängen i denna undersökning var 128 poäng (av 47 elever).
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Pojkarnas medelpoäng var 130 poäng (av 28 elever).

Flickornas medelpoäng var 125 poäng (av 19 elever).

Det högsta värdet som uppmättes var 176 poäng (en pojke) och det lägsta värdet 67 poäng (en

flicka).

5.2 Enkätundersökning

5.2.1 Ekonomi

Ungdomarna blev tillfrågade huruvida de tyckte att deras fickpengar räckte till och på vilket sätt de

fick sina fickpengar,  resultatet blev följande:

 5:1 Tycker du att dina fickpengar räcker till? 5:2 Hur får du dina fickpengar?
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Resultat i antal elever (av totalt 47 svar). Resultat i antal elever (av totalt 49 svar)

2 elever har angivit två svarsalternativ – av mina

föräldrar och annat.

Av svaren framgår det att majoriteten av ungdomarna upplever att deras fickpengar räcker till

ganska väl och endast 4 av de 47 eleverna inte alls tycker att deras fickpengar räcker till.

När det gäller hur ungdomarna får sina fickpengar visar svaren att lika stor del av eleverna (22

elever) antingen får sina pengar av sina föräldrar enbart eller av sina föräldrar kombinerat med eget

arbete. Det är endast två elever som enbart får pengar genom eget arbete (och alltså inget bidrag

ifrån föräldrarna).

Ungdomarna blev även tillfrågade huruvida de upplevde att deras familj hade en bra ekonomi och

resultaten blev följande:
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5:3 Upplever du att din familj har bra ekonomi?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Bortfall (0)

Har ingen uppfattning

Nej

Ja

Resultat i antal elever (av totalt 47 svar).

En stor majoritet av de tillfrågade eleverna (33 )elever upplever att deras familj har en bra ekonomi

och endast 7 elever (vilket i detta sammanhang innebär mindre än 1/5 av de tillfrågade eleverna)

uppger att de inte upplever sin familj som någon med bra ekonomi.

5.2.2 Utseende/kroppsuppfattning och viktiga personliga egenskaper

Detta avsnitt inleddes med att ungdomarna fick besvara frågan om hur viktigt de tycker att utseende

är generellt sett, och ungdomarna svarade följande:

5:4 Hur viktig tycker du att en persons utseende är?

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Inte alls viktigt (0)

Bortfall (0)

Resultat i antal elever (av totalt 47).

Den största andelen av eleverna har besvarat frågan med att en persons utseende är ganska viktigt

och ingen elev har ansett att en persons utseende som inte viktigt alls.

Vidare tillfrågades eleverna hur de upplevde sitt eget utseende respektive sin egen vikt och

resultaten blev följande:
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5:5 Är du nöjd med ditt eget utseende?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Mycket nöjd

Nöjd

Ganska nöjd

Inte riktigt nöjd

Inte alls nöjd

Bortfall (0)

Totalt

Tjejer

Killar

Resultat i procent .

5:6 Är du nöjd med din egen vikt?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Mycket nöjd

Nöjd

Ganska nöjd

Inte riktigt nöjd

Inte alls nöjd

Bortfall (0)

Totalt

Tjejer

Killar

Resultat i procent.

Av resultaten kan man utläsa att beträffande hur nöjda ungdomarna är med sitt eget utseende är

både majoriteten av pojkar och flickor, liksom totalt är nöjda med sitt utseende. Pojkarna uppger

oftare svaret att de är mycket nöjda med sit utseende, medan flickorna oftare uppger att de är nöjda

med sitt utseende och det är fler flickor som anser sig att inte vara så nöjda med det egna utseendet.

När ungdomarna besvarar frågan angående sin vikt kan man inte urskilja några direkta skillnader.

Majoriteten är ganska nöjd med sin vikt, men avstånden till att vara både nöjd eller inte riktigt nöjd

är inte så stora.

5.2.3 Skolan

Detta avsnitt innehöll bland annat frågor om hur ungdomarna trivdes i skolan och hur de uppfattade

skolarbetet. De blev också tillfrågade i vilken utsträckning de kände att de kunde påverka

arbetssituationen etc. i skolan. Eleverna svarade så här:
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5:7 Hur trivs du i skolan?   

0
5

10
15
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25
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40
45
50

Mycket bra

Bra

Ganska bra

Inte så bra

Inte alls

Bortfall

Resultat i antal elever (av 46)

5:8 Hur upplever du skolarbetet?

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Inte Svårt/jobbigt
alls

Lagom
svårt/jobbigt

Ganska
svårt/jobbigt

Svårt/jobbigt

Mycket
svårt/jobbigt

Bortfall

Resultat i antal elever (av 47).

5:9 I vilken utsträckning tycker du att du som elev får vara med och påverka undervisningen, skolarbetet och sådant

som händer i skolan i övrigt?
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50

Väldigt
mycket

Mycket

Ganska
mycket

För lite

Inte alls

Bortfall

Resultat i elever (av 47).

Av svaren kan vi se att en majoritet av eleverna har uppgivit att de trivs bra i skolan, det är 7 elever

som inte trivs så bra och endast en elev som uppger att han/hon inte trivs alls (av totalt 46 svar).
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De flesta av eleverna (21 av 47 elever) tycker att skolarbetet är lagom svårt/jobbigt, men en inte allt

för mycket mindre del av eleverna tycker att skolarbetet är ganska svårt/jobbigt (14 av 47 elever).

Ungefär hälften av eleverna (24 av 47 elever) upplever att de nästan alltid får den hjälp de behöver

i skolan

Det är däremot ingen av eleverna som upplever att de får vara med och påverka undervisning etc.

väldigt mycket, andelen som uppger att de får vara med och påverka ganska mycket  (20 av 47

elever) och andelen som upplever att de får vara med och påverka för lite (18 av 47 elever) är

nästan lika stor och totalt 6 elever uppger att de inte alls får vara med och påverka undervisning etc.

5.2.4 Relationer

Frågeformuläret innehöll ett antal frågor vilka jag sorterat in under temat relationer (och även under

temat skola fanns frågor som berörde ämnet relationer) vilka avsåg relationer till jämnåriga,

föräldrar och andra vuxna. Nedan redovisas ett urval och övriga frågor och resultat återfinns i

bilaga 2.

Ungdomarna fick frågan om de hade någon ”bästa vän” – 64 % (30 av 47 elever) uppgav att de

hade detta och 36 % (17 av 47 elever) att de inte hade någon ”bästa vän”.

Vidare gavs frågor om ungdomarna hade någon att tala med om problem och huruvida de kunde

tala med sina föräldrar när de upplevde sig ha problem och svaren fördelades på följande sätt:

5:10 Om du har problem (stora som små) känner du då att det finns någon du kan prata med?
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Alltid

Nästan alltid

Ibland

Sällan

Aldrig

Bortfall

Resultat i elever (av 45). Bortfallet på 2 elever kan hänföras till ett innehållsmässigt fel i de aktuella formulären.
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5:11 Kan du prata med dina föräldrar när du har problem?

0
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Alltid

Oftast

Ibland

Sällan

Aldrig

Bortfall

Resultat i elever (av 47).

Ungefär hälften (23 av 45 elever) uppger att det alltid finns någon de kan tala med när de har

problem (stora som små) och ytterligare 15 elever (av 47) uppger att det nästan alltid finns någon

de kan tala med. 3 elever har sällan någon att tala med och 2 elever uppger att de aldrig finns

någon de kan prata med vid problem.

Majoriteten av de tillfrågade ungdomarna (14 respektive 14 av 47 elever) svarar att de antingen

alltid eller oftast kan prata med sina föräldrar när de har problem. De som uppger att de bara kan

tala med sina föräldrar ibland är trots allt fler (15 av 47 elever) men det skiljer endast på en elev

(vilket utgör 2 % av det totala antalet deltagande).

Ungdomarna uppger att de helst pratar med kamrater eller kombinationen föräldrar/kamrater – här

är andelarna lika stora (15 av 50 svar – därför att 3 elever har kryssat för en kombination av två

svarsalternativ; kamrater + annan vuxen och 1 elev har angivit det egna svarsalternativet syskon).

Endast 4 elever uppger att de föredrar att tala med enbart sina föräldrar när de har problem och 6

elever föredrar att tala med en annan vuxen (av dessa har alltså 3 även angivit alternativet

kamrater). 9 elever har svarat att de inte vet vem de helst pratar med när de har problem.

5.2.5 Fritid

30 (av 47) elever uppger att de är med i någon förening eller annan typ av organiserad verksamhet

och 40 (av 47) elever uppger att de sysslar med någon sport eller annan aktivitet på fritiden – bland

dessa är det vanligast att man tränar eller liknande fler än 3 gånger/vecka (23 av 40).

5.2.6 Somatiska/psykosomatiska besvär och stress

Ungdomarna blev tillfrågade om de upplevt olika angivna symptom såsom huvudvärk, ont i magen,

nedstämdhet, svårt att sova, oro och ångest och hur ofta de i så fall upplevde detta. De fick också

besvara frågor om de kände sig stressade och då hur ofta. Ungdomarna svarade följande:



38

5:12 Antal elever som upplever att de känner/har känt minst 3 av de angivna symptomen (svårt att sova, huvudvärk, ont

i magen, oro, nedstämdhet och ångest).
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Killar

Tjejer

Totalt

Resultat i antal elever.

5:13 Hur ofta de antal elever som upplever att de känner/har känt minst 3 av de angivna symptomen gör detta.
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Nästan alltid
(flera

ggr/vecka)

Ofta (någon
ggr/vecka)

Ibland (någon
gång/månad)

Sällan Nästan aldrig

Killar

Tjejer

Totalt

Resultat i antal elever.

De symptom som fanns att välja mellan är delvis sådana som vi alla någon gång upplever

tillexempel huvudvärk och ont i magen. Därför har resultaten beräknats även utifrån de som svarat

att de upplevt minst tre utav sex symptom och bland dessa har det sedan också angivits hur ofta de

upplever symptomen.

Flickorna upplever detta oftare än pojkarna – antalet flickor som svarat att de känner/har känt

minst 3 symptom är 13 (vilket i sin grupp på totalt 19 flickor utgör 68 % och i jämförelse med det

totala antalet deltagande, 47 elever 28 %). Pojkarna i samma situation är 6 till antalet (vilket i deras

grupp på 28 pojkar utgör 21 % och av totalt 47 elever 13 %). Flickorna är också de som svarar att

de nästan alltid känner så här, vilket inga pojkar uppger och i fallet av att ofta och ibland känna

detta är flickorna också i majoritet.

Ungdomarna fick också frågan om de någonsin kände sig stressade och svarade så här:
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5:14 Känner du dig någonsin stressad?
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Nästan alltid
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Nästan aldrig
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Resultat i antal elever (av 47).

Det är inte många elever som nästan aldrig känner sig stressade och bortfallet på 2 elever

representerar dem som svarat att de aldrig är stressade på eget initiativ.

Som komplement till denna fråga fanns i frågeformulären en deskriptiv fråga: När du känner dig

stressad, vad tror du att det beror på? Majoriteten av dem som besvarat frågan uppger att skolan

och uppläggningen av skolarbetet och hemarbeten gör dem stressade. Även skolarbete och läxor i

kombination med att man skall hinna med andra aktiviteter på sin fritid är något som stressar

eleverna. Eleverna fick även frågan om vad de tyckte att man kunde göra för att minska stressen,

och även här var skolan det som togs upp i störst utsträckning. Ungdomarna förde fram att man till

exempel borde sprida ut prov och liknande jämnare över terminerna och att tid skulle ges i skolan

för att arbeta med läxor så att fritiden blev större och friare.

5.2.7 Framtid

De flesta av de tillfrågade ungdomarna tror att möjligheten till att framtiden blir sådan som de

önskar är mycket stor (10 utav 46 elever) eller stor (20 utav 46 elever) – en elev har inte besvarat

frågan. En elev tror att möjligheten till detta är obefintlig och sex elever svarar att de inte ser

möjligheten till detta som väldigt stor.

De flesta ungdomarnas tankar om hur de önskar att framtiden skall bli för just dem är ”vanliga”,

d.v.s. att få ett bra jobb, familj, vänner och att vara lycklig eller må bra.

6. ANALYS

I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet och jag försöker besvara de för uppsatsen valda

frågeställningarna och koppla detta till valda teoretiska perspektiv och utgångspunkter. I viss mån

kommer även analysen kopplas till tidigare forskning inom det valda problemområdet.
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KASAM står som tidigare nämnts för känsla av samanhang d.v.s. att de stressorer (inre och yttre

stimuli) man möter i livet upplevs som begripliga och hanterbara och att det känns meningsfullt att

lägga energi på att förstå och hantera dem. De undersökta ungdomarna befinner sig en omvälvande

utvecklingsfas – adolescensen. Det är mycket som förändras i deras förhållande till föräldrar,

vänner, den egna kroppen och det egna självet, liksom det faktum att ett större allvar gör sig påmint

– beträffande att ta eget ansvar för sig själv och för framtiden.

Med detta i minnet upplever jag att de resultaten som studien visade är ”normala”, medelpoängen

är inte på något sätt anmärkningsvärt låg eller avvikande. Mot bakgrund av att ungdomarna

befinner sig i en fas i livet som innebär många förändringar kan man inte heller (enligt min

uppfattning) förvänta sig alltför höga resultatsiffror – om så hade blivit fallet skulle nog det ha varit

mera anmärkningsvärt. Liknande resultat – att yngre grupper har lägre KASAM än äldre, kan

återfinnas i tidigare forskning (Hansson & Olsson, 2001).

Sedan har det i denna studie även framkommit enskilda KASAM resultat som kan ses som höga

liksom sådana som kan ses som låga. Vad som kan vara orsak till detta – om det finns urskiljbara

faktorer, kommer den fortsatta analysen försöka att svara på.

6.1 Hur ser de undersökta ungdomarnas KASAM ut?

Totalt deltog 47 elever i undersökningen, varav 28 pojkar och 19 flickor. Alla har besvarat ett

KASAM-formulär (Antonovsky, 1991 s 227). Den maximala poängen på formuläret är 196 och i

denna undersökning blev medelvärdet 128 poäng. Bland pojkarna var medelvärdet 130 poäng och

bland flickorna 125 poäng.

Det högsta uppmätta värdet blev 176 poäng och det lägsta 67 poäng.

Ungdomarna delades därefter in i två grupper med hjälp av att en övre och en undre

standardavvikelse beräknad på medelvärdet tillfördes (se kapitel 2, Bearbetning och analys av

undersökningsmaterial). Standardavvikelsen blev 23 och utifrån detta har alltså de som hade

resultat 23 poäng över respektive under medelvärdet (128 p) skiljts ut. Den första gruppen bestod

av 6 elever och den andra av 7 elever.

Det är detta materialet, d.v.s. dessa ungdomars svar och resultat som har använts i den fortsatta

analysen.
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6.2 Vilka likheter/skillnader finns mellan könen beträffande upplevelsen av KASAM?

I den tidigare forskningen (SOU 2001:55) om barns – och ungdomars psykiska välbefinnande visas

att flickor oftare än pojkar upplever ett sämre psykiskt välbefinnande och upplever oftare

psykosomatiska besvär. Också när det handlar om att ha diagnostiserade depressioner uppges

flickor vara överrepresenterade (Yvonne Sjöblom, 2003).

Resultaten ifrån den studie som gjorts för denna uppsats visar på vissa skillnader mellan könen

beträffande KASAM resultaten. Pojkarna har ett högre medelvärde (130 poäng), men avståndet till

flickornas resultat är små – flickorna fick ett medelvärde på 125 poäng. Man bör också tänka på att

det fler pojkar deltog i undersökningen. Att fördelningen pojkar/flickor inte var helt jämn är detta är

något att ”ha med sig” när man betraktar resultaten.

Bland dem som valdes ut för närmare analys var 9 pojkar och 4 flickor (även här blev det en ojämn

fördelning).

Den grupp som hade redovisade högre KASAM värden på 153 poäng eller mera hade följande

samansättning: 5 pojkar och 1 flicka, vilket utgör 11 % av pojkarna och 2 % av flickorna. Den

andra gruppen – med lägre KASAM värden på 107 poäng eller mindre utgjordes av 4 pojkar och 3

flickor, vilket utgör 8,5 % av pojkarna och 6 % av flickorna.

Dessa resultat pekar på att pojkarna oftare har fått högre KASAM. Tidigare undersökningar har

visat på att flickor oftare har ett lägre psykiskt välbefinnande och detta bekräftas till viss del även i

denna undersökning. Flickorna har inte höga KASAM värden i samma utsträckning som pojkarna –

endast 2 % av flickorna hamnar i denna grupp medan pojkarnas andel är 11 %. Däremot är

skillnaderna mellan pojkarna/flickorna inte i så stora när det gäller lägre KASAM värden. Det är

8.5 % av pojkarna som hamnat i gruppen med de lägre värden och 6 % av flickorna.

En förutsättning för att göra denna jämförelse är att man accepterar att upplevelse av KASAM kan

kopplas samman med psykiskt välbefinnande, vilket varit min utgångspunkt i denna studie. I de

tidigare undersökningarna har inte KASAM formuläret eller KASAM perspektivet använts.

Frågorna i KASAM formuläret har till syfte är att ”mäta” upplevelser av begriplighet, hanterbarhet

och meningsfullhet och dessa upplevelser behöver inte vara kopplade till en persons kön. Enligt

KASAM perspektivet är vår förmåga att hantera de stressorer (stimuli) vi utsätts för beroende av

sådana resurser som pengar (god ekonomi), jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd o.s.v. Dessa

resurser ser olika ut hos varje individ och då beroende på orsaker som inte behöver vara

könsrelaterade. Om och när dessa kan kopplas till en persons kön, kan till exempel bero på
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samhälleliga normer och värderingar – ett samhälle där jämlikhet mellan könen förordas,

accepteras och eftersträvas, kan också uppnå en ”jämlikhet” i fråga om upplevelsen av KASAM,

men också innebära att människor som på något sätt ”byter kultur” och skall anpassa sig till nya

normer och värderingar upplever en lägre KASAM.

6.3 Kan man genom den för studien utformade enkäten skilja ut faktorer som går att koppla

till utfallet av upplevelsen av KASAM?

Ungdomarna som deltagit i studien har besvarat två frågeformulär – ett KASAM formulär och ett

formulär med enkätfrågor (bilaga 2) vars syfte var att se om det gick att urskilja faktorer kopplade

till upplevelsen av KASAM. När jag valde de frågor som enkäten skulle innehålla utgick jag ifrån

mina egna tankar om vad som kan vara viktigt för ungdomars livssituation, de diskussioner jag och

min handledare fört och genom att jag studerade tidigare undersökningar om ungdomars psykiska

hälsa, ungdomars situation och levnadsvillkor.

Enkäten innehöll totalt 38 frågor som kan sorteras in under följande teman: ekonomi, utseende och

egenskaper, skola, relationer, fritid, upplevelse av somatiska/psykosomatiska symptom och stress,

yttre påverkan och framtid. Utifrån de resultat jag fick in har jag sedan försökt att urskilja vilka av

dessa som skulle kunna kopplas till en hög respektive låg upplevelse av KASAM – och det är

resultaten av denna analys som kommer att presenteras här. Resultat på alla enkätfrågor med fasta

svarsalternativ (alltså även de som inte presenteras här) finns redovisade i bilaga 3.

6.3.1 Ekonomi

 I Välfärsbokslutet Barns och ungdomars välfärd (SOU 2001:55) anges två faktorer som är visat

sig centrala för barns och ungdomars psykiska välbefinnande, nämligen ekonomiska resurser och

sociala relationer. Även Antonovsky (Antonovsky, 1991) ser pengar som en generell

motståndsresurs (GMR) vilken kan påverka upplevelsen av KASAM.

De ungdomar (totalt 47 elever och 13 som kvalificerade sig för den närmare analysen) som deltog i

studien fick frågor om sin egen ekonomi och om deras familjers ekonomi och svaren på dessa

visade på skillnader mellan de undersökta grupperna.

Bland ungdomarna med det högre KASAM värdet var det ingen som inte upplevde att deras familj

hade en bra ekonomi i jämförelse med 43 % i gruppen med det lägre KASAM värdet. Av alla de

undersökta ungdomarna var uppgick denna andelen till 30 %.
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Ungdomarnas uppfattning om hur väl de tyckte att deras egna fickpengar räckte till skiljde sig inte

åt på något speciellt sätt – vare sig mellan de två grupperna som analyserats närmare eller i

jämförelse med alla undersökta ungdomar. Ungefär hälften svarade att de tyckte att deras

fickpengar räckte ganska väl.

Att ekonomiska resurser kan kopplas till en högre upplevelse av KASAM överensstämmer med

Antonovskys slutsatser om att pengar är en av de motståndsresurser vi har. Det rimmar också väl

med vad tidigare forskning (se SOU 2001:55) kommit fram till.

Tillgången till ekonomiska resurser påverkar i vilken grad vi kan delta i sociala samanhang –

pengar gör det möjligt att för ungdomar (och andra) att delta i saker tillsammans med andra

jämnåriga. Detta i sin tur minskar riskerna för att hamna i ett utanförskap och har på så sätt en stor

inverkan på det psykiska välbefinnandet.

6.3.2 Utseende/kroppsuppfattning

Att barn generellt sätt är nöjda med kropp och hälsa (BO rapport, 2003) betyder mycket för det

totala välbefinnandet och livskvalitén. Generellt betyder hälsan mera för flickor och barn i åldern

13-16 år (åk 7-9) och för de funktionshindrade barnen.  Högst betydelse för välbefinnandet har

kropp/hälsa för ungdomar i åldern 14 -16 år (åk 8-9), vilka också är de som har det lägsta värdet för

hälsa gruppen som undersökts.

Ungdomarna som deltog i studien fick ett antal frågor som rörde utseende och vikt. Bland de

ungdomar som valdes ut för närmare analys kunde vissa skillnader urskiljas (figur 6:3 och 6:4).

Figur 6:3 Är du nöjd med dit eget utseende?
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Antal deltagande: Över 153 p = 6 ungdomar, Under 107 p = 7 ungdomar, Alla = 47 ungdomar.

Figur 6:4 Är du nöjd med din egen vikt?
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Antal deltagande: Över 153 p = 6 ungdomar, Under 107 p = 7 ungdomar, Alla = 47 ungdomar.

Det finns nog inte någon annan tid under våran livstid då kroppen förändras så mycket och så

snabbt som under ungdomstiden och i takt med att puberteten utvecklas blir kroppens utseende

ännu viktigare.

Undersökningen som gjorts mellan de två grupperna utifrån deras KASAM resultat visar på att det

finns skillnader när det gäller kroppsuppfattningen. Bland dem som har en hög KASAM är det en

större andel som upplever att de är nöjda med sitt eget utseende och inte någon har svarat att de

endast är ganska nöjda, inte är riktigt nöjda eller inte nöjda alls. I den andra gruppen är det

däremot en relativt stor andel som upplever att de inte är riktigt nöjda med sitt eget utseende.

När man tittar på vad ungdomarna svarar beträffande hur de upplever sin egen vikt ses ett liknande

mönster. Det är fler som är mycket nöjda eller nöjda med sin vikt. I denna grupp finns inte heller

någon som inte alls är nöjd med sin egen vikt. Ungdomarna med en låg KASAM är oftare

missnöjda med sin vikt och ingen i denna grupp upplever att de är mycket nöjda och endast en liten

andel svarar att de är nöjda med sin vikt.

Resultaten pekar på att utseende och kroppsuppfattning har en betydelse för upplevelsen av

KASAM. Ungdomstiden och puberteten innebär som sagt stora kroppsliga förändringar och

ungdomarna skall vänja sig och lära sig att tycka om sin nya kropp – detta hör utvecklingen till. Att

inte känna sig nöjd med sitt utseende och sin kropp påverkar det psykiska välbefinnandet negativt.
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Genom att förmedla en bild av den ”perfekta kroppen”, utan skavanker (och faktiskt inte normal),

vilket många medier gör idag ökar pressen på ungdomarna. Riskerna med att ungdomarna känner

sig missnöjda med sin kropp är att deras psykiska välbefinnande minskar och att puberteten blir

mer jobbig att gå igenom än vad den kanske behövt bli. Puberteten är och kommer troligen

naturligtvis alltid vara en omvälvande period i ungdomars utveckling, men med mindre

”ouppnåeliga” krav gör man i alla fall inte detta ännu jobbigare än vad det skulle kunna vara utan

sådana krav.

6.3.3 Skolan

Ungdomarna i undersökningen ombads svara på ett antal frågor som gick under temat skola, dessa

var bland annat hur de trivdes i skolan (figur 6:5).

Figur 6:5 Hur trivs du i skolan?
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Antal deltagande: Över 153 p = 6 ungdomar, Under 107 p = 7 ungdomar, Alla = 46 ungdomar (1 bortfall)

Skolan (SOU 2001:55) är den miljö där barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid och det är

en viktig social miljö. Skolklassen en grupp som är bestående över tid och där barn har dagliga

erfarenheter av social interaktion, vänskap och i vissa fall utanförskap. Skolan och skolklassen är

därför ett sammanhang med möjligheter till lärande, krav, framgångar liksom misslyckanden.

I Folkhälsoinstitutets undersökning (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, Grundrapport) pekas

det på ett samband mellan skolprestationer och det allmänna välbefinnandet – de som presterar bra

i skolan trivs oftare bra i skolan. Elevernas erfarenheter ifrån sin skola påverkar självförtroende,

utveckling och hälsovanor. Att trivas i skolan är viktigt för välbefinnandet och hur man trivs i livet

men också för barnens förutsättningar till ett gott liv.
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Eftersom skolan och dess miljö är så betydelsefull för barn och ungdomar blir det naturligt att de ett

samband mellan att trivas i skolan och ett gott psykiskt välbefinnande. Detta är också det som

undersökningen visar. De ungdomar som har fått ett högt KASAM resultat trivs oftare mycket bra

eller bra i skolan jämfört med dem som fått ett lågt KASAM resultat. Bland ungdomarna med låg

KASAM finns ungdomar som säger att de bara trivs ganska bra eller inte så bra i skolan – några

sådana svar finns inte bland ungdomarna med hög KASAM. I båda grupperna finns de som svarat

att de inte alls trivs i skolan, och då är faktiskt andelen högre bland dem med hög KASAM vilket är

en motsats jämfört med de tidigare resultaten. Värt att notera är att i denna undersökningen deltar

ett litet antal elever och  det är endas en elev som säger sin inte trivas alls i skolan.

Att man inte trivs i skolan kan naturligtvis bero på många orsaker till exempel miljön, skolarbetet,

lärare, klasskamrater och övriga elever. Det kan också vara så att man har problem utanför skolan

vilka påverkar det totala välbefinnandet och då också skolan trots att det inte är här problemen

finns. Oavsett var problemen än må finnas är det klart att skolan är betydelsefull och har en

inverkan på det psykiska välbefinnande – om problemen finns utanför skolan kan skolan istället bli

en betydande resurs genom att bli en plats där ungdomarna kan uppmärksamhet och hjälp att må

bättre.

6.3.4 Relationer

Enligt Välfärdsbokslutet Barns och ungas välfärd (SOU 2001:55) är sociala relationer liksom

ekonomiska resurser en viktig resurs, som kan skydda mot psykisk ohälsa. Att känna att man har

stöd och/eller att vara integrerad i en grupp – ett samanhang kan leda till en ökad självkänsla och ett

ökat självförtroende. Även Antonovsky (Antonovsky, 1991) talar om socialt stöd som en viktig

generell motståndsresurs för att hantera ”livets” stressorer och för upplevelsen av KASAM.

Jag ser själv också relationer som mycket viktiga och något som har stor betydelse för det psykiska

välbefinnandet. Frågeformuläret jag konstruerade innehöll ett antal frågor om relationer – några

sorterade jag in under temat skola (relationer till klasskamrater, lärare och övrig personal i skolan)

och svaren finns redovisade i bilaga 3. Ungdomarna fick också frågor om de hade någon bästa vän,

relationen till föräldrar, om de hade någon att prata med vid problem (stora som små) och då vem

de helt pratade med.

Svaren visade på att det går att se skillnader (figur 6:6- 6:8) mellan de med hög respektive låg

upplevelse av KASAM.
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Avseende om ungdomarna har någon ”bästa vän” finns inga direkta skillnader. Det är vanligare att

flickorna har en bästa vän (i båda grupperna har 100 % en bästa vän). Motsvarande fråga till

pojkarna resulterar i att ca 50 % uppger att de har en bästa vän i båda grupperna.

Figur 6:6 Om du har problem (stora som små) känner du då att det finns någon du kan prata med?
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Figur 6:7 Kan du prata med dina föräldrar när du har problem?
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Figur 6:8 Vem pratar du helst med när du har problem?
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Antal deltagande/svar: Över 153 p= 7 svar (1 angivit 2 alternativ; kamrater och annan vuxen), Under 107 p= 8svar

(angivit 2 alternativ; kamrater och annan vuxen), Alla= 49 svar (3 angivit 2 alternativ; kamrater och annan vuxen, 1

bortfall)

Föräldrar spelar en viktig roll i sina barns liv och utveckling, och i BO: s undersökning Rätten att

komma till tals (BO rapport, 2003) framgår det tydligt att familjen är det absolut viktigaste för barn.

Av undersökningens resultat framgår det att om ungdomarna kan prata med sina föräldrar när de

har problem påverkar upplevelsen av KASAM positivt. Detta kan kanske ses som en motsägelse

eftersom resultaten också visat att endast 8 % av alla ungdomarna helst pratar med sina föräldrar

när de har problem. Majoriteten av ungdomarna pratar antingen endast med kamrater eller både

med föräldrar och med kamrater om problem.

Detta är något som också bekräftas i undersökningen Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02

(Statens folkhälsoinstitut) vars resultat säger att det är gemensamt för pojkar och flickor att det blir

svårare att tala med föräldrarna om problem ju äldre ungdomarna blir liksom att det blir lättare att

tala med det motsatta könet när man blir äldre. Ungdomsåren karaktäriseras av att relationerna till

vänner blir viktigare.

Att det är så kan kopplas till att ungdomarna befinner sig i en livsfas som innebär att de skall

frigöra sig ifrån föräldrarna – en frigörelse som inte är lätt utan som Ole Schultz Larsen (Schulz

Larsen 1994), skriver ofta innebär en ambivalens gentemot föräldrarna. Önskan om att uppnå en

vuxen självständighet lever sida vid sida med behovet av att vara det beskyddade barnet med

föräldrarna som sin trygga bas med dess beskydd och omsorg.

Undersökningen visar på att det finns samband mellan relationer till föräldrar och upplevelse av

KASAM – ungdomarna med hög KASAM uppger i mycket högre grad att de kan tala med sina

föräldrar när de har problem (i kombination med kamrater). Bland ungdomarna med låg KASAM

är det endast en liten andel som uppger att de oftast kan tala med sina föräldrar när de har problem

och ingen har svarat att de alltid kan tala med sina föräldrar om problem.

När man tittar på möjligheten att ha någon att tala med när man har problem blir skillnaderna

mellan de båda grupperna ännu tydligare, och då också kopplingen till upplevelsen av KASAM.

Bland ungdomarna med hög KASAM är det 100 % som svarar att de alltid har någon att tala med

när de har problem, motsvarande bland ungdomarna med låg KASAM är ca 17 %. I gruppen med

låg KASAM är det ca 33 % som aldrig har någon att tala med vid problem och en lika stor andel
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som svarar sällan på detta – dessa svar förekommer överhuvudtaget inte bland ungdomarna med

hög KASAM. Det är också en större andel bland ungdomarna med låg KASAM som inte vet vem

de helst talar med när de har problem.

Resultaten visar som således på en koppling mellan relationer och upplevelse av KASAM, vilket

bekräftar Antonovskys (1991) teori om socialt stöd som en generell motståndsresurs. Det bekräftar

också resultaten från tidigare forskning som betonar vikten av sociala relationer som en resurs för

ett bättre psykiskt välbefinnande. Slutligen bekräftar det också mina egna tankar om hur viktigt det

är med relationer (till både föräldrar och kamrater) och att ha någon att tala med när man har

problem (stora som små).

6.3.5 Somatiska/psykosomatiska besvär

Enligt Folkhälsoinstitutets rapport (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, Grundrapport) har både

de somatiska (huvudvärk, magont, ryggont, yrsel) och psykiska (svårt att somna, nedstämd,

irriterad, nervös) besvären ökat bland barn – och ungdomar mellan 1985 – 2001. De psykiska

besvären är dock de som ökat mest. Flickorna skiljer sig ifrån pojkarna på så sätt att för dem ökar

förekomsten av besvär i takt med åldern, medan för pojkarna är situationen densamma över ålder.

Även de självrapporterade psykiska besvären har ökat mellan åren 1985 – 2001, både för flickor

och pojkar.

Frågeformuläret innehöll frågor om upplevelsen av följande besvär: svårt att sova, huvudvärk, ont i

magen, oro, nedstämdhet och ångest. Ungdomarna bads svara på dels om och då vilka besvär de

upplevt och dels hur ofta de gjorde det.

Det går även här att se en skillnad mellan respektive grupper. Bland dem som hade en låg

upplevelse av KASAM var det fyra utav sju ungdomar som svarade att de upplevde 3 eller fler

besvär (två upplever samtliga besvär) – detta var jämt fördelat mellan könen det vill säga två pojkar

och två flickor.

I den andra gruppen – de som har en hög upplevelse av KASAM är de ingen som har 3 eller fler

besvär. Om man beräknar den totala (både pojkar och flickor) andelen som befinner sig i den

aktuella situationen blir skillnaderna mellan grupperna tydlig – 57 % av de med låg KASAM

respektive 0 % av dem med hög KASAM upplever 3 eller fler besvär.
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6.3.6 Stress

Bland de frågor som barn och ungdomar själv lyfter fram när de blir tillfrågade

(Barnombudsmannen rapporterar, BR 2003:02) om vad som är viktigt för beslutsfattare och andra

vuxna att arbeta med, är frågor kring stress en av de vanligaste frågorna. Att det är vanligt att barn

och ungdomar känner sig stressade visar Välfärdsbokslutet (SOU 2001:55), där de framkommer att

42 % av de tillfrågade (totalt 1304 unga, 10-18 år) uppger att de känner sig stressade minst en gång

i veckan. Enligt Folkhälsoinstitutet (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, Grundrapport) har det

visat sig att unga trivs mindre bra och känner sig mer stressade ju äldre de blir. Skolarbetet är en

stor orsak till stress bland unga. Under arbetet med denna uppsats har det blivit väldig tydligt för

mig att barn och ungdomar idag i alldeles för stor utsträckning känner sig stressade.

Undersökningen bekräftar den tidigare forskningen (figur 6:9) – 47 % av de tillfrågade uppger att

de är stressade antingen flera gånger per vecka (24 %) eller någon gång per vecka (26 %). Andelen

som sällan (15 %) eller aldrig (6 %) känner sig stressade är 21 %.

Mellan de två grupper som valdes ut för närmare analys (de med en KASAM över respektive under

genomsnittet) finns tydliga skillnader. Ungdomarna med en låg upplevelse av KASAM känner sig i

mycket större utsträckning ofta stressade i jämförelse de som upplever en hög KASAM (figur 6:9):

6:9 Känner du dig någonsin stressad?
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Folkhälsoinstitutets undersökning (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, Grundrapport) uppger

skolarbetet som en källa till stress bland ungdomar – detta bekräftas av den undersökning som

gjorts för denna uppsats. Andelen som tycker att de har för mycket skolarbete, att det är för svårt
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och att det gör dem trötta ökar med åldern. Det är inte någon skillnad mellan flickor och pojkar när

det gäller hur kravfylld de upplever att skolan är.

Undersökningen som gjordes för denna uppsats innehöll en följdfråga till frågan Känner du dig

någonsin stressad? som var av beskrivande natur: När du känner dig stressad, vad tror du då att

det beror på? Vilket gjorde det tydligt att de ungdomar som ofta kände sig stressade kopplade detta

till skolarbetet och till att kunna kombinera skolarbete/fritid.  För att visa detta får ungdomarna

”tala själva”, genom att några av deras svar redovisas.

Skolan!!!

(Kille, åk 9)

För mycket att tänka på och liten tid att utföra saker på.

(Tjej, åk 9)

För mycket saker på gång t.ex. skolarbeten, fritidsaktiviteter.

(Kille, åk 9)

Skolarbete, träning, kompisar. Måste hinna med så mycket som möjligt/dag.

(Tjej, åk 9)

Skolan. Man måste göra läxorna, plugga till prov m.m. Plus att man gärna vill hinna med saker

på fritiden.

(Tjej, åk 9)

Mycket i skolan och mycket på fritiden (sporten).

(Kille, åk 9)

6.4 Skiljer sig dessa faktorer mellan könen och i så fall hur?

Att ta reda på om det finns skillnader mellan könen i olika avseenden är enligt min uppfattning

intressant. Men jag skall också medge att jag tycker att det är mera intressant i en del avseenden än

i andra och har därför har jag bland de olika teman som enkätundersökningen tar upp valt ut några

för att titta närmare på vissa utifrån genus och eventuella skillnader där emellan.

Huruvida ungdomarna var nöjda med sitt utseende och vikt var en fråga jag ställde.

Svaren visar inte på några anmärkningsvärda skillnader mellan könen vad det gäller att vara nöjd

med sitt eget utseende. I gruppen som hade en hög upplevelse av KASAM (över 153 p) var

majoriteten av både pojkarna och flickorna nöjda med sitt utseende. I den andra gruppen – de med

en lägre upplevelse av KASAM (under 107p) var pojkarna oftare mycket nöjda med sitt utseende
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jämfört med flickorna, av vilka ingen uppgav att de var mycket nöjda. Samtidigt var det också så att

i denna grupp var det fler pojkar som svarade att de inte var riktigt nöjda med sitt utseende i

jämförelse med flickorna.

I avseendet om ungdomarna var nöjda med sin egen vikt finns det större skillnader mellan könen.

Bland dem som fick en hög KASAM poäng finns det inga fickor som svarar att de är mycket nöjda

eller nöjda med sin vikt medan 40 % av pojkarna i denna grupp uppger att de är nöjda. När man

tittar på svaren ifrån ungdomarna med en lägre KASAM poäng är det intressant nog så att i denna

grupp är det ”omvänt” – här är det pojkarna som är minst nöjda med sin vikt. Varken pojkarna eller

flickorna i denna grupp är mycket nöjda med sin vikt men ca 33 % av flickorna är nöjda medan

endast ca14 % av pojkarna är det. Bland pojkarna är det ca 29 % som är ganska nöjda och 43 %

som svarar att de inte är riktigt nöjda. Ingen ungdom är helt missnöjd med sin vikt – i någon av

grupperna.

Dessa resultat är intressanta på det sättet att det inte är vad man generellt ”tror”. En vanlig

föreställning (även hos mig) är att flickor oftare är missnöjda med sin kropp och det bekräftas i den

ena gruppen men omkullkastas sedan av den andra gruppens svar. Denna generella föreställning

(att utseendet är viktigare för flickor) återfinns också hos de undersökta ungdomarna, som fick

frågan hur viktigt de tror att det egna utseendet är för pojkar respektive flickor. Fler (både pojkar

och flickor) tror att detta är mycket viktigt för flickor. Intressant är att i gruppen med högre

KASAM tror inte flickorna att utseendet är särskilt viktigt för pojkarna medan pojkarna svarar att

utseendet även är viktigt för pojkar. I gruppen med de lägre KASAM poängen är åsikterna mera

”lika” bland könen om hur viktigt utseende är för pojkar, det är till och med så att flickorna i denna

grupp tror att utseendet är viktigare för pojkarna än vad pojkarna själva svarar att det tror.

Enligt Statens Folkhälsoinstitutets undersökning (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02,

Grundrapport) skiljer sig kroppsuppfattningen mellan åldrarna 13-15 år, fast på olika sätt hos

pojkar och flickor. Andelen pojkar som upplever att de är för smala ökar med åldern och andelen

som tycker att de är lagom minskar. På ett motsvarande sätt minskar andelen flickor som tycker att

de är lagom med åldern och andelen som upplever sig som för tjocka ökar. Detta kan vara ett sätt

att ”förklara” resultaten – att även pojkar ibland är missnöjda med sin kropp.

Andra frågor som ställdes till ungdomarna avsåg relationer. Svaren visar att det är vanligare att

flickor har en ”bästa vän”. När det kommer till att ha någon att prata med om problem (stora som
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små) så finns det inga direkta skillnader mellan könen, utöver att det i gruppen med den lägre

upplevelsen av KASAM är vanligare att pojkarna aldrig har någon att prata med vid sådana

tillfällen.

Om man kan prata med sina föräldrar när man har problem var en annan fråga. Inte heller nu finns

några direkta skillnader mellan könen men det är en något större andel pojkar som tycker att de

alltid kan prata med sina föräldrar när de har problem. Det är dock ingen av ungdomarna som säger

att de helst pratar med enbart föräldrar när de har problem. Bland dem som hade en högre KASAM

valde en majoritet svarsalternativet både föräldrar och kamrater, också nu var andelen pojkar

större. I den andra gruppen (lägre KASAM) svarade majoriteten helst pratade med kamrater (50 %)

eller att de inte visste vem de helst pratade med när de hade problem (37,5 %). Ingen valde att svara

föräldrar eller både föräldrar och kamrater, det fanns inte några skillnader mellan könen i detta

avseende.

Att uppleva somatiska/psykosomatiska besvär, såsom svårt att sova, huvudvärk, ont i magen, oro,

nedstämdhet och ångest och att uppleva negativ stress är det teman där en könsskillnad blir mest

tydlig. Statens folkhälsoinstitut (Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02, Grundrapport)

undersökning visar att både de somatiska besvären liksom de psykiska besvären ökat bland barn

och ungdomar mellan åren 1985-2001. Ökningen är större när det gäller de psykiska besvären –

detta gäller både bland flickor och pojkar, men bland flickorna är ökningen större.

Skolbarns psykiska hälsa verkar alltså successivt ha blivit sämre under 1990-talet (SOU 1998:31),

med upplevelser som stress och symptom som huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och

nedstämdhet. Det är bland flickor som den största försämringen skett, men även pojkarnas psykiska

hälsa har blivit sämre.

Bland svaren från den för uppsatsen gjorda undersökningen är det endast i gruppen med ett lägre

KASAM värde som någon upplever 3 eller fler besvär.  Andelen flickor 100 % jämfört med 25 %

bland pojkarna.

Flickorna upplever också i större utsträckning än pojkarna negativ stress, men i gruppen med den

lägre KASAM poängen är även andelen pojkar som ofta känner sig stressade stor.

6.5 Sammanfattning

Analysen visar på att det finns ett klart samband mellan särskilda faktorer kopplade till

levnadsvillkor och i hur hög grad en känsla av sammanhang upplevs. De olika faktorernas

betydelse skiljer sig åt – vissa är mer betydelsefulla för upplevelsen av KASAM än andra. Sådana
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är ekonomi, skolan, utseende/kroppsuppfattning, relationer och upplevelsen av

somatiska/psykosomatiska besvär och stress.

Det finns tydliga skillnader mellan de ungdomar som upplever en hög KASAM och de som

upplever en lägre KASAM – i de flesta nämnda avseenden har den första gruppen en mer positiv

syn på sin livssituation och sina levnadsvillkor

Skolan är det sociala sammanhang där ungdomar tillbringar det mesta av sin tid, om man känner att

man det fungerar – både skolarbetet och relationerna till klasskamrater och lärare blir livet ”lättare

och roligare” att leva.

Att sociala relationer är en betydande resurs, kanske rentav avgörande för det psykiska

välbefinnande har både i den tidigare forskningen och i denna undersökning varit mycket tydligt.

Att känna att det finns personer runt om kring som är intresserade av vem man är och hur man mår,

liksom att ha någon att vända sig till när man har problem – stora som små är av stor betydelse för

det psykiska välbefinnandet.

Relationen till föräldrarna är oerhört viktig och föräldrar kan vara en viktig positiv resurs för

ungdomarna när de går igenom allt det som det kan innebära att vara tonåring, liksom på deras väg

till att bli vuxna. Detta trots att ungdomar kanske inte alltid verkar uppskatta sina föräldrars

omsorger i just denna ålder.

Resultaten ifrån denna undersökning visar att det i viss utsträckning finns skillnader mellan könen,

framförallt då när det handlar om upplevelsen av somatiska/psykosomatisk besvär och stress. Dessa

skillnader är dock inte så anmärkningsvärda som skillnaderna mellan upplevelsen av KASAM och

livssituation/levnadsvillkor oberoende av kön. Detta kan bero på att KASAM formulärets frågor

inte är av sådan natur att det nödvändigt vis behöver uppstå någon sådan skillnad. Frågornas syfte

är att ”mäta” upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och dessa upplevelser

behöver inte vara kopplade till kön. Enligt KASAM perspektivet är vår förmåga att hantera de

stressorer (stimuli) vi utsätts för beroende av sådana resurser som pengar (god ekonomi), jagstyrka,

kulturell stabilitet, socialt stöd o.s.v. Dessa resurser ser naturligtvis olika ut hos varje individ och

kan men behöver inte vara beroende av kön.

Avslutningsvis vill jag säga att resultaten givetvis påverkas av undersökningsverktygens

utformning. Precis som att det finns en möjlighet att KASAM formulärets utformning inte

”inbjuder” till att upptäcka eventuella könsskillnader, kan också frågeformulärets utformning ha

påverkat resultaten. En annan enkät med andra frågor kanske hade inneburit andra resultat, men det

är sällan möjligt att fånga in allt.
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Undersökningen har besvarat de frågor jag ville ha svar på och stämmer i mångt om mycket

överens med tidigare forskning på området

7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Som jag tidigare nämnt tilltalas jag av tanken bakom KASAM perspektivet och har så gjort sedan

det presenterades för mig för första gången. Jag ser det som något som kan bidra till att förstå andra

människors livssituation och med det förmåga och möjlighet att hjälpa dem som behöver det att

förändra deras aktuella livssituation.

Huruvida de ungdomar som deltog i min studie upplevde en ”normal” (för deras ålder) KASAM

kan jag inte säga säkert eftersom jag inte haft några liknande undersökningsresultat att jämföra

med. Vad jag kan säga är att jag tror att resultaten ifrån denna studie är vad man kan förvänta sig

mot den bakgrund att ungdomsåren är en utvecklingsfas som innebär många stora förändringar. Det

förekom både mycket höga och mycket låga KASAM resultat bland de undersökta ungdomarna –

högst var 176 poäng och lägst 67 poäng (av 196 maximala poäng). Att det finns skillnader är också

något man kan förvänta sig (i varje fall förväntade jag mig det)– för det är med ungdomar som med

andra ”kategorier” av människor. Det intressanta blir då inte att det finns skillnader utan istället vad

som kan vara orsak till skillnaderna.

Jag har gjort en ansats till att finna dessa orsaker, och har genom min undersökning kunnat urskilja

faktorer som kan kopplas till psykiskt välbefinnande. Resultatet är på ett sätt ”inte något nytt under

solen” utan till stor del en bekräftelse av det som Aaron Antonovsky (Antonovsky, 1991) anser om

vad som utgör resurser för en hög KASAM – pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd

o.s.v.  Vad resultaten däremot gör är att sätta ungdomar och intresset för deras livssituation och

levnadsvillkor i fokus, vilket inte Antonovsky riktigt gör. Detta visar att KASAM perspektivet även

kan vara användbart i relation till ungdomar.

En fråga som aktualiseras av denna slutsats är Om KASAM: s livsfrågeformulär är användbart på

ungdomar?

A. Antonovskys studier är gjorda på vuxna och utifrån den vuxna människans levnadsperspektiv,

vilket man också ser när man tittar närmare på det verktyg som han använder för att mäta KASAM

- livsfrågeformuäret (bilaga 2). Det innehåller några frågor som man kan tänka sig vara svåra att

relatera till när man är i ungdomars ålder. Frågorna jag då tänker på är: nr 7 Livet är: alltigenom

intressant – fullständigt enahanda, nr 8 Hittills har ditt liv varit: genomgående haft mål och mening
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– helt saknat mål och mening, nr 15 Är dina dagliga sysslor en källa till: glädje och djup

tillfredsställelse – smärta och leda. Det finns risk att dessa frågor och hur de besvaras utifrån

ungdomars begränsade livserfarenheter, liksom den livsfas de befinner sig i ger missvisande

resultat.

Det finns ytterligare frågor vars innebörd kan vara av en annan betydelse för ungdomar än vad den

skulle vara för en vuxen person. Frågorna jag tänker på här är: nr 16 I framtiden kommer ditt liv

förmodligen att vara: helt förutsägbart och utan överraskande förändringar – fullt av förändringar

utan att du vet vad som händer härnäst.  Ungdomars svar måste ses i relation till var de befinner sig

i livet och hur de ser på framtiden – detta kan skilja sig ifrån hur vuxna tänker, men det innebär inte

att det är något negativt. Det ligger närmare till hands att tänka att det är positivt att framtiden inte

är helt förutsägbar när man är i ungdomarnas ålder. Fråga nr 28: Hur ofta har du känslor som du

inte är säker på att du kan kontrollera? Mycket sällan/aldrig – mycket ofta. Att ofta känna att man

inte alltid kan kontrollera sina känslor är inte något positivt men det är naturligare (och därför

mindre negativt) att känna så när man är tonåring än när man är vuxen. Det är återigen kopplat till

utveckling och mognad– fysiskt och känslomässigt.  Precis som de tidigare nämnda frågorna kan

svaren på dessa frågor ge missvisande resultat.

Jag tror trots allt att KASAM perspektivet är ett användbart perspektiv även i relation till

ungdomar. Vad man däremot skulle kunna tänka sig är att man utifrån ungdomars utveckling och

livssituation – generellt sett, utarbetade ett livsfrågeformulär anpassat efter sådana förutsättningar –

ett Ungdoms KASAM. Ett sådant skulle vara användbart för framtida undersökningar om hur det

psykiska välbefinnandet ser ut bland ungdomar. Det skulle även vara ett bra verktyg att ha för dem

som professionellt arbetar med att ungdomar.

Att utveckla detta vidare får däremot bli en uppgift för framtida intresserade forskare…
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BILAGA 1 2004-04-05

Hej,

Jag heter Anette Henningsson och studerar på socionomprogrammet vid Lunds Universitet. Jag är

inne på min sjätte termin (av totalt sju) och det är dags för mig att skriva min uppsats på C-nivå,

och det är därför jag vänder mig till Er.

    Jag avser att skriva en uppsats om ungdomars psykiska välbefinnande – dels hur det är ställt med

detta idag och dels vilka faktorer som kan tänkas vara av betydelse för det psykiska välbefinnandet

hos ungdomar idag.

    För att få fram information om detta skulle jag vilja göra en enkätundersökning bland ett antal

ungdomar. Undersökningen innefattar två frågeformulär – ett så kallat KASAM formulär (vilket

mäter känslan av sammanhang och är utvecklat av A.Antonovsky) och ett frågeformulär jag själv

utformat.

    Jag vänder mig till Er för att fråga om Ni skulle kunna tänka Er att delta i denna studie. I så fall

skulle jag vilja träffa en klass med elever i åk 9, som skulle få fylla i dessa formulär. Jag beräknar

att det skulle ta ca en lektionstimme i anspråk.  Alla elever kommer givetvis att vara anonyma och

svaren kommer att behandlas konfidentiellt.

    Jag har skickat detta brev till tre skolor i Höganäs kommun och hoppas givetvis på att alla kan

tänka sig att delta i studien (ju fler som deltar desto större tillförlitlighet kan tillskrivas resultaten).

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta mig.

    Om Ni ställer Er positiva till att delta i studien kommer jag att behöva besöka er skola och den

aktuella klassen - gärna någon gång under vecka 18 eller 19.  Jag kommer att höra av mig till Er på

telefon under vecka 18 för att höra om Ni vill delta i studien. Om Ni ställer Er positiva till att delta

kan vi komma överens om en tid för mitt besök som passar Er.

Min handledare på uppsatsen är Gunilla Lindén, lärare på Socialhögskolan i Lund, telefon 046-14

41 97.

Med vänliga hälsningar Telefon: 042-33 32 58

Anette Henningsson E-post: henningsson.anette@home.se
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BILAGA 2

Livsfrågeformulär
Antonovsky, 1991)

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och markera den siffra
om bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller7 är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1, så
inga in 1: an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7: an. Om du känner annorlunda, ringa in den
iffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.

B  O 1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?

1312 1 2 3 4 5 6 7
har aldrig har alltid

den känslan den känslan

H 2. När du varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av  1111
    att det

1 2 3 4 5 6         7
kommer säkert kommer säkert
inte att bli gjort att bli gjort

C 3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett ifrån dem som står dig närmast. Hur
1322     väl känner du de flesta av dem?

1 2 3 4 5 6         7
tycker att de känner dem

   är främlingar mycket väl

M  O    * 4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?

1222     1 1 3 4 5 6 7
mycket sällan mycket ofta
eller aldrig

B  O     *5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?

1221   1 2 3 4 5 6 7
har aldrig hänt  har ofta hänt

H  O     *6. Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken?

1221 1 2 3 4 5 6 7
har aldrig hänt har ofta hänt

M  O 7. Livet är:
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2332 1 2 3 4 5 6 7
 alltigenom fullständigt
  intressant enahanda

M         *8. Hittills har ditt liv:

2331 1 2 3 4 5 6 7
helt saknat genomgående

mål och mening haft mål och
mening

H          *9. Känner du dig orättvist behandlad?

1222 1 2 3 4 5 6 7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig

H  O 10. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:

1313 1 2 3 4 5 6 7
helt fascinerande fullkomligt

urtråkiga

B          * 11. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?

2232 1 2 3 4 5 6 7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig

H  O 12. Vilket påstående beskriver bäst hur du se på livet?

2332 1 2 3 4 5 6 7
det går alltid att det finns ingen
finna en lösning lösning på
på livets svårigheter livets 

svårigheter

M  O 13. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:

2132 1 2 3 4 5 6 7
 känner hur frågar dig själv
härligt det är varför du över-

att leva huvud taget
finns till

B 14. När du ställs inför ett stort problem är lösningen:
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1112 1 2 3 4 5 6 7
alltid förvirrande fullständigt
och svår att finna solklar

M  O    * 15. Är dina dagliga sysslor en källa till:

1312 1 2 3 4 5 6 7
glädje och djup smärta och
tillfredsställelse leda

B 16. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:

2333 1 2 3 4 5 6 7
fullt av förändringar helt förutsägbart
utan att du vet vad och utan över-
som händer härnäst raskande 

förändringar

H 17. När något otrevligt hände tidigare brukade du:

3211 1 2 3 4 5 6 7
älta det om säga ”Det var
och om igen det” och sedan

gå vidare

B          *18. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

2122 1 2 3 4 5 6 7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig
H  O 19. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:

1113 1 2 3 4 5 6 7
kommer du säkert kommer det
att fortsätta att säkert att hända
känna dig väl till mods något som för-

stör den goda
känslan

B          *20. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?
3122 1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta mycket sällan/
aldrig

M 21. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:
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2333 1 2 3 4 5 6          7
helt utan mål fyllt av mål
och mening och mening

H  O 22. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor du kan räkna med?

1223 1 2 3 4 5 6          7
det är du säker det tvivlar du

på         på

B 23. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända?

2233 1 2 3 4 5 6          7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig

H  O     *24. Även om en människa med stark självkänsla kan i bland känna sig som en ”olycksfågel”.  
      Hur ofta har du känt det så?

1 2 3 4 5 6          7
     aldrig mycket ofta

B          *25. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:

1211 1 2 3 4 5 6 7
du över- eller du såg saken i
undervärderade dess rätta
dess betydelse proportion

H  O     26. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har
1313       du då en känsla av att:

1 2 3 4 5 6 7
att du alltid du inte kommer

kommer att lyckas att lyckas 
övervinna svårigheterna övervinna

svårigheterna

M         *27. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?

1212             1 2 3 4 5 6          7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig

H          *28. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?
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3122 1 2 3 4 5 6             7
mycket ofta mycket sällan/

aldrig
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BILAGA 3

Enkätundersökning, Årskurs 9 2004-04-05

1) Är du: kille� tjej�

2) Var är du född?

� I Sverige

� Utanför Sverige (besvara även fråga 3)
3) Hur trivs du i Sverige?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls

4) Tycker du att dina fickpengar räcker till?

� Mer än väl

� Tillräckligt väl

� Ganska väl

� Inte så väl

� Inte alls
5) Hur får du dina fickpengar?

� Av mina föräldrar

� Jag arbetar själv

�Båda alternativen

� Annat

6) Upplever du att din familj har bra ekonomi?

� Ja

� Nej

� Jag har ingen uppfattning
7) Hur viktigt tycker du att en persons utseende är?

� Mycket viktigt

� Viktigt

� Ganska viktigt

� Inte så viktigt

�  Inte alls viktigt
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8) Är du nöjd med ditt eget utseende?

� Mycket nöjd

� Nöjd

� Ganska nöjd

� Inte riktigt nöjd

� Inte alls nöjd

9) Är du nöjd med din egen vikt?

� Mycket nöjd

� Nöjd

� Ganska nöjd

� Inte riktigt nöjd

� Inte alls nöjd

10) Hur viktigt tror du att det egna utseendet är för:

Killar: � Mycket viktigt Tjejer: � Mycket viktigt

� Viktigt � Viktigt

� Ganska viktigt � Ganska viktigt

� Inte så viktigt � Inte så viktigt

�  Inte alls viktigt � Inte alls viktigt
 

11) Rangordna (1-5) hur viktiga du tycker att följande egenskaper är:

� Att vara duktig i skolan

� Att vara omtyckt av andra

� Utseende

� Att ha ”rätt” kläder, prylar etc.

� Att ”trivas” med sig själv

12) Hur trivs du i skolan?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls
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13) Hur upplever du att skolarbetet är?

� Inte svårt/jobbigt alls

� Lagom svårt/jobbigt

� Ganska svårt/jobbigt

� Svårt/jobbigt

� Mycket svårt/jobbigt

14) Tycker du att du får den hjälp du behöver i skolan?

� Alltid

� Nästan alltid

� I bland

� Nästan aldrig

� Aldrig

15) Hur kommer du överens med dina lärare?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls

16) Hur kommer du överens med övrig personal i skolan?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls

17) I vilken utsträckning tycker du att du som elev får vara med och påverka undervisningen,
skolarbetet och sådant som händer i skolan i övrigt?

� Väldigt mycket

� Mycket

� Ganska mycket

� För lite

� Inte alls



68

18) Hur kommer du överens med dina klasskamrater?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls

19) Vad tror du att detta beror på?

20) Har du någon ”bästa” vän?

� Ja

� Nej
21) Om du har problem (stora som små) känner du då att det finns någon du kan prata
       med?

� Alltid

� Nästan alltid

� Ibland

� Sällan

� Aldrig

22)Kan du prata med dina föräldrar när du har problem?

� Alltid

� Oftast

� Ibland

� Sällan

� Aldrig

23) Vem pratar du helst med när du har problem?

� Föräldrar

� Kamrater

� Både föräldrar och kamrater

� Annan vuxen

� Vet ej
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24) Hur kommer du överens med dina föräldrar?

� Mycket bra

� Bra

� Ganska bra

� Inte så bra

� Inte alls

25) Vad tror du att detta beror på?

26) Tycker du att du får vara delaktig i de beslut som fattas i din
familj?

� Ja, tillräckligt ofta

� Oftast

� Ibland (men jag skulle vilja vara mera delaktig)

� Alltför sällan

� Inte alls

27) Är du med i någon förening (eller annan typ av organiserad verksamhet)?

� Ja (besvara även fråga 28)

� Nej

28) Om ja, deltar du aktivt (t.ex. träningar, möten ,träffar etc.)?

� Ja

� Nej
29) Sysslar du med någon sport eller annan fritidsaktivitet?

� Ja (besvara även fråga 30) 

� Nej

30) Om ja, hur ofta?

� 1 gång/vecka

� 2-3 gånger/vecka

� Fler än 3 gånger/vecka
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31) Upplever du att du känner/ har känt följande:

� Svårt att sova

� Huvudvärk

� Ont i magen

� Oro

� Nedstämdhet

� Ångest
32) Ungefär hur ofta har du eller känner du dig så?

� Nästan alltid (flera ggr/vecka)

� Ofta (någon ggr/vecka)

� Ibland (någon gång/månad)

� Sällan

� Nästan aldrig

33) Känner du dig någonsin stressad?

� Nästan alltid (flera ggr/vecka)

� Ofta (någon ggr/vecka)

� Ibland (någon gång/månad)

� Sällan

� Nästan aldrig

34) När du känner dig stressad, vad tror du då att det beror på?

35) Vad tycker du att man kan göra för att minska stressen bland ungdomar idag?
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36) Tycker du att du har tillräckligt stor möjlighet att bestämma över hur du vill vara och vad du
vill göra (i motsats till att andra – föräldrar, kamrater, media m.fl. ”bestämmer” hur du ska vara och
vad du ska göra)?

� Ja

� Oftast

� Sällan

� Nej

37) När du tänker på framtiden, hur vill du då att den ska bli (för din egen del)?

38) Hur stor tror du möjligheten är, till att framtiden kan bli sådan som du önskar (för din egen
del)?

� Mycket stor

� Stor

� Ganska stor

� Inte så väldigt stor

� Obefintlig

                                          Tack för din medverkan!


