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SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker samband mellan psykisk hälsa och självbild samt eventuella 

könsskillnader i upplevd psykisk hälsa och självbild. 

107 ungdomar 16-19 år vid två gymnasieskolor deltar i denna undersökning. Två 

självskattningsinstrument används; SDQ - Strenghts and Difficulties Questionnaire som mäter 

psykisk hälsa och SASB - Structural Analysis of Social Behavior som mäter självbild. 

Resultaten från undersökningen visar på starka samband mellan psykisk hälsa och självbild. 

Ungdomar med höga självskattade svårigheter uppvisar också en mer negativ självbild. 

Resultaten visar att flickor uppvisar mer internaliserade problem än pojkar. Vid skattning av 

självbild framkommer inga könsskillnader. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid fylld av påfrestningar och stress. Det råder en obalans mellan individens 

förutsättningar att hantera stress och de krav och påfrestningar som förekommer i det moderna 

samhället. Inte minst barn och ungdomar påverkas negativt av den stressfyllda verklighet de 

tvingas leva i. Många barn och ungdomar uppvisar psykisk ohälsa. Den rådande uppfattningen 

har under en längre tid varit att den psykiska ohälsan hos denna grupp ökar. Folkhälsoutskottets 

utredning visar att positiv psykisk hälsa generellt ligger på en hög nivå även om en försämring 

kan ha skett under slutet av 1900-talet (Petersen et al, 2010). Tonårsflickor från 15 år och uppåt 

är den grupp av ungdomar som rapporterat sämre välbefinnande än pojkar och yngre flickor. I 

samma utredning rapporterar äldre tonårsflickor mer internaliserade problem än jämnåriga 

pojkar.  

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar innebär symtom och beteendeproblem vilket medför 

lidande för de drabbade (Greitz et al, 2010). Biologiska, psykologiska och sociala faktorer 

samverkar vid en individs hälso- eller ohälsostatus. Självbild är en viktig bestämningsfaktor då 

det gäller psykiskt välmående (Granberg, 2002). En individ med en inre grundtrygghet och en 

positiv syn på sig själv har lättare att klara av och återhämta sig från kriser och livsstress. I 

stressituationer ökar anspänningen i kroppen och stresshormoner utsöndras. Människor med 

god självkänsla och en positiv syn på självet har överlag en lägre anspänning i kroppen.  

En positiv självbild kan förebygga depression (Johnson, 2003), genom att skydda mot känslor 

av hopplöshet och hjälplöshet, vilka ofta förekommer vid depression (Johnson, 2003). 

Forskning visar också att en negativ självbild korrelerar med psykisk ohälsa. Depression 

förknippas med dålig självkänsla. I en forskningsrapport som mäter samband mellan 

depression, dålig självkänsla och stressrelaterade livshändelser visas att det finns en stark 

korrelation mellan depressionssymptom och dålig självkänsla (Orth et al, 2009).  

Utseendet är hos unga, framför allt hos flickor den viktigaste källan till självkänsla (Johnson, 

2003). Unga flickor är mer missnöjda med sin kropp än unga män. Det onaturliga skönhetsideal 

som råder i dagens samhälle skapar för många unga flickor en negativ inställning till den egna 

kroppen och till självet. Resultat från studier som mätte självbild hos patienter med anorexi och 

bulimi visade att dessa hade en mycket negativ syn på sig själva (Swift et al, 1996).  
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En dålig självkänsla med hopplöshetskänslor och med självdestruktiva tankar är också vanlig 

hos barn och ungdomar med ADHD. En longitudinell studie om självkänsla och känsla av 

sammanhang hos barn med ADHD visar att ADHD- symtom verkar vara kopplat till dålig 

självkänsla. I studien visas också att ett gott självförtroende och en känsla av sammanhang kan 

motverka utvecklandet av ADHD-symtom (Edbom , 2009).  

Kraven som ställs på unga människor i dagens samhälle är stora. Det är därför viktigt att stödja 

barns och ungdomars tilltro till sig själva. Även om självbilden är en relativt stabil struktur så är 

den ändå möjlig att förändra i en mer positiv riktning. 

1.2 Självbild  

Självbild (self-concept) kan beskrivas som den samlade kunskapen om eller den föreställning vi 

har om oss själva. Den består av de slutsatser vi dragit om oss själva, dels utifrån hur vi tror att 

andra människor uppfattar oss men också hur vi själva uppfattar oss utifrån erfarenheter, tankar 

och känslor. Självbilden anses vara rätt stabil över tid, (Granberg, 2002).  

Självkänsla (self-esteem) är den evaluerande aspekten av självbilden, en subjektiv bedömning 

av självet, (Eysenck, 2000). Självkänslan formas av hur vi värderar oss själva, hur mycket vi 

tycker om, accepterar och respekterar oss själva som person.  

Självförtroende (self-confidence) är en mer objektiv bedömning av hur väl vi lyckas och den 

tilltro vi har till oss själva och vår prestation i olika situationer.  

Det finns olika teorier och perspektiv att se på fenomenen självbild och självkänsla. Utifrån ett 

psykodynamiskt synsätt så byggs självbilden upp stegvis genom en växelverkande process med 

omgivningen. Enligt John Bowlby’s anknytningsteori formar barnet genom sina relationer med 

vårdgivaren en inre arbetsmodell till andra människor framför allt till närstående (Hwang et al, 

2007). Barnet införlivar sina primära vårdares olika attityder, känslor och beteenden och skapar 

så småningom en inre bild av sig själv. Denna bild måste stämma överens med de känslor som 

väcks i interaktion med andra. Anknytningsmönstret speglar vilken balans som barnet funnit 

mellan närhet och avstånd till vårdgivaren.  

Ett barn med trygg anknytning till sin vårdgivare kommer att se sig själv som älskad och trygg 

och se vårdgivaren som pålitlig. Tryggheten i sig är mycket viktig. Den ger en positiv grundsyn 

på självet.  
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Ett barn med otrygg anknytning kommer att se sig själv som dålig och vårdgivaren som 

opålitlig. Om barnet inte får de viktigaste känslomässiga behoven tillfredsställda utvecklas ett 

falskt själv. Det falska självet speglar ett barn som inte känner sig älskad för den det är 

(Fahlman, 1996).  

Ångest uppstår då vår självbild inte bekräftas i våra relationer. Därför försöker vi relatera till 

andra så att vår uppfattning om vilka vi är bekräftas. Vilka aspekter av en själv som upplevs 

som positiva eller negativa har inte att göra med om de är bra eller dåliga utan med i vilken 

grad de har bekräftats eller väckt ångest i den tidiga relationen med vårdgivaren.  

Genom att bli älskad och bekräftad för sin existens och inte för sin prestation så utvecklar 

barnet känslor av duglighet och kärlek till sig själv. Självkärlek är en viktig bestämningsfaktor 

för självbilden. Nyare teorier om utvecklandet av självkänslan betonar kognitiva förmågor och 

sociala aspekter som avgörande faktorer. Susan Harter, 1985, 1990, menar att barns självkänsla 

är beroende av hur de upplever sin självkompetens. Tidigt under barndomen har de flesta barn 

en god självkänsla. De har en orealistisk tro på sin egen förmåga. De har ännu inte förmågan att 

hålla isär önskan om att kunna saker och vad som är realistiskt (Kaplan, 2004). 

I 11-12- årsåldern försämras ofta självkänslan. En ökad självmedvetenhet och förmåga till ett 

mer abstrakt tänkande om sig själv kan leda till en mer kritisk bedömning av sig själv i 

förhållande till andra. Under puberteten blir utseendets betydelse allt större, särskilt hos flickor. 

Många yttre attribut ses som viktiga i ungdomen när identiteten byggs upp. Man jämför sig med 

och jämförs av andra (Johnson, 2003). En annan orsak till att självkänslan försämras under den 

här perioden kan också ha att göra med biologiska förändringar i samband med puberteten. 

Forskning visar att det finns en korrelation mellan pubertala fysiologiska förändringar och 

depression och dålig självkänsla (Vasta et al, 2004).  

Senare under tonårsutvecklingen blir självbilden mer abstrakt och differentierad. En växande 

självmedvetenhet och ökande förmåga till självreflektion gör att ungdomar kan börja tänka på 

sig själva på ett mer nyanserat sätt. Allt eftersom den kognitiva förmågan utvecklas och 

förmågan till abstrakt tänkande ökar så skapas en flexibilitet och anpassningsförmåga. 

Därigenom utvecklas en mer stabil självbild (Östgård-Ybrandt, 2004).  

Det finns också en biologisk förklaringsmodell till utvecklandet av självkänsla. En positiv syn 

på livet och ett positivt emotionellt grundläge är genetiska personlighetsdrag. Motsvarande 

mindre fördelaktiga faktorer är en negativ emotionell grundton och pessimistisk personlighet. 
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Beroende på vilket av dessa drag ett litet barn har utvecklas relationer till omgivningen på olika 

sätt. Ett positivt temperament väcker lättare positiva reaktioner hos vårdaren än ett barn med 

negativ grundinställning.  

Det finns olika uppfattningar inom forskningen om män och kvinnors självbild och självkänsla. 

En studie som gjordes på ungdomar i Sverige och Turkiet visar att flickor och pojkar uppvisar 

lika hög grad av självhävdelse, som är en viktig faktor för utvecklandet av självkänslan 

(Johnson, 2003).  

Det finns också forskning som visar på motsatsen, det vill säga att det förekommer skillnader 

mellan flickor och pojkar i upplevd självbild och att dessa följer könsstereotypa mönster. 

Flickors självbild är mer positiv än pojkars då det gäller uppförande, relationer och 

skolprestationer. När det handlar om utseende och fysisk prestation är självbilden mer negativ. 

Pojkar tycks ha en mer positiv självbild än flickor då det gäller fysisk prestation. Dessa 

könsskillnader tycks vara lika oberoende av kultur och ålder (Vasta et al, 2004). Flickor som 

mognar tidigt har en mer negativ självbild än flickor som mognar senare. Det omvända gäller 

för pojkar. Pojkar som mognar senare har en mer negativ självbild än pojkar som mognar tidigt 

(Östgård-Ybrandt, 2004).  

1.3 Syfte, hypotes och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan självbild och psykisk 

hälsa/ohälsa hos ungdomar 16-19 år. Vidare att undersöka eventuella skillnader mellan flickors 

och pojkars självbild med hjälp av screeninginstrumentet Structural Analysis of Social 

Behavior (SASB). Samt att studera eventuella skillnader i problemområden mellan flickor och 

pojkar med hjälp av screeninginstrumentet Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Hypotes:  

Hypotesen är att ungdomar som har höga SDQ-värden också har en negativ självbild. 

Frågeställningar: 

• Hur ser eventuella samband ut mellan psykisk hälsa och självbild? 

• Finns det skillnader mellan flickor och pojkars skattning av psykisk hälsa? 

• Finns det skillnader mellan flickors och pojkars skattning av självbild? 
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2. METOD 

2.1 Deltagare  

Etthundrasju ungdomar 16-19 år från ett yrkesförberedande gymnasieprogram och från ett 

teoretiskt gymnasieprogram i Umeå har deltagit i undersökningen. Från det yrkesförberedande 

programmet deltog femtioen flickor och tio pojkar. Från det teoretiska programmet deltog 

tjugoen flickor och tjugofem pojkar. Alla som deltog har besvarat alla frågor och påståenden i 

enkäterna. Tre tillfrågade, två flickor och en pojke, valde att inte delta.  

2.2 Instrument 

SDQ: Strenghts and Difficulties Questionnaire. SDQ är ett psykiatriskt screeninginstrument för 

barn och ungdomar 4-19 år. 

SDQ är ett relativt nytt engelskt instrument. Det är framtaget av Robert Goodman i England. 

Instrumentet utgår från två etablerade instrument, Rutters formulär och Child Behavior 

Checklist, men också från DSM-IV. SDQ består av ett skattningsformulär för lärare och 

föräldrar, samt ett självskattningsformulär, framförallt för ungdomar 11-16 år.  

Instrumentet mäter barns psykiska tillstånd och sociala förmåga, såväl problem som styrkor. 

Delskalan för prosocialt beteende utgör ett positivt mått på barnet/ungdomens förmåga att visa 

hänsyn, dela med sig, vara hjälpsam etc. I föräldra- och lärarversionerna finns också frågor som 

mäter uppskattade svårighetsgraden av skattade problem. I denna uppsats har dock enbart 

självskattningsformuläret för ungdomar använts. 

SDQ-formuläret innehåller 25 frågor som grupperas i fem olika dimensioner. Fyra områden 

beskriver svårigheter; känslomässiga besvär, uppförandeproblem, hyperaktivitet-

uppmärksamhetsproblem samt kamratproblem, som summeras till en total svårighetspoäng. I 

denna studie är det dessa fyra delområden som ingår.  

SDQ har använts i en rad undersökningar. 2008 gjordes en studie med gymnasieungdomar 17-

19 år i syfte att undersöka om SDQ kan användas för ungdomar äldre än 16 år. Resultaten från 

studien visade att flickor rapporterade mer emotionella problem än pojkar. Pojkarna hade högre 

skattning av uppförande och kamratproblem. Totalpoängen för skattad psykisk hälsa för pojkar 

var 10,6 och för flickor 11,5. Reliabiliteten ansågs god med ett Cronbach’s alfa-värde på 0,74. 

Resultaten från studien visade att SDQ var användbart för äldre ungdomar, men att frågor och 

påståenden bör ändras så att de passar för åldersgruppen (Svedin & Priebe, 2008).  



6 

 

Nedan beskrivs de olika delar som ingår i varje problemområde i SDQ. 

1. Hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem 

• Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge 

• Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig 

• Lättstörd, tappar lätt koncentrationen 

• Tänker sig för innan han/hon gör olika saker 

• Fullföljer uppgifter, bra koncentrationsförmåga 

2. Emotionella problem 

• Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående 

• Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad 

• Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd 

• Nervös i nya situationer, blir lätt otrygg 

• Rädd för mycket, är lättskrämd. 

3. Uppförandeproblem 

• Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör 

• Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar 

• Slåss/bråkar ofta med andra barn/ungdomar eller mobbar dem 

• Ljuger eller fuskar ofta 

• Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen 

4. Kamratproblem 

• Ganska ensam, håller sig ofta för sig själv  

• Har minst en god vän  

• Vanligtvis omtyckt av andra barn/ungdomar 

• Blir retad eller mobbad av andra barn/ungdomar 

• Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn/ungdomar 

Påståendena besvaras med ”Stämmer delvis”, som räknas som 1 poäng, medan ”Stämmer 

precis” eller ”Stämmer inte alls” varierar mellan 0 och 2 poäng, beroende på om påståendet är 

positivt eller negativt formulerat. Var och en av delskalorna kan ge mellan 0 och 10 poäng. 

Total svårighetspoäng bildas genom att summera alla delskalor. Totalpoängen kan variera 

mellan 0 och 40. En totalsumma över 14 poäng tyder på problem.  
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SASB; Structural Analysis of Social Behavior, är ett självskattningsformulär som baseras på en 

modell som utarbetades av Lorna Smith Benjamin 1974. Med SASB görs självskattningar av 

självbild samt relationer till andra människor.  

SASB- modellen har använts i en rad studier; Normal ungdomsutveckling (Adamson & Lyxell, 

1996, Östgård-Ybrandt & Armelius, 2004), Avvikande mönster i ungdomsgrupper med 

antisocial problematik (Östgård-Ybrandt & Armelius, 2004), Missbruk (Humes & Humphrey, 

1994, Ratti, Humphrey, 1989), Anorexia (Humphrey, 1989), Bulimia (Wonderlich, Klein & 

Council, 1996). Modellen består av tre fokusområden; agerar och reagerar samt självbild. 

Den består också av två dimensioner, positiv-negativ och beroende-oberoende. Fokus och 

dimensioner kombineras och bildar olika positioner, kluster, som visar olika sätt att förhålla sig 

till sig själv (självbild) och till andra (relationer). 

 

1. Autonom 

  8. Försummar   2. Accepterar 

       

7. Förstör   3. Älskar 

 

  6. Anklagar  4. Tar hand om 

   5. Kontrollerar 

Figur 1. SASB- modellen 

Den vänstra delen av figuren representerar den negativa delen i självbilden och den högra delen 

representerar den positiva delen. Den övre delen handlar om autonomi och självständighet och 

den undre om kontroll och beroende. Frågeformuläret består av 36 påståenden med 

svarsalternativ från 0, som motsvarar ”stämmer inte alls”, till 100, som motsvarar ”stämmer 

precis”. 

• Kluster 1: Spontan och impulsiv.  

• Kluster 2: Accepterar och utforskar sig själv.  

• Kluster 3: Älskar och tycker om sig själv.  

• Kluster 4: Tar hand om och utvecklar sig själv.  
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• Kluster 5: Kontrollerar och behärskar sig själv.  

• Kluster 6: Förtrycker och anklagar sig själv.  

• Kluster 7: Förstör och förkastar sig själv.  

• Kluster 8: Dagdrömmer och försummar sig själv. 

En positiv syn på sig själv återfinns i kluster två, tre och fyra medan en negativ syn återfinns i 

kluster sex, sju och åtta. Självkontroll och självautonomi återfinns i kluster ett respektive fem. 

SASB har en god test-retest reliabilitet r>,90.  

2.3 Procedur 

Personlig förfrågan gjordes till rektor och lärare vid de olika skolorna. De informerades om 

undersökningen, om syfte och upplägg av studien. Lärarna tillfrågade eleverna om de ville delta 

i undersökningen. Besvarandet av enkäterna ägde rum individuellt i grupp i klassrummet.  

Resultaten bearbetades med statistikprogrammet SPSS. Jämförelser av medelvärden 

analyserades med t- test. Korrelationer har beräknats med Pearsons korrelationskoefficient. 

Begreppet signifikans används för att se om statistiskt säkerställda skillnader föreligger, det vill 

säga att sambanden inte beror på slumpen. Den redovisas med p-värden. p<0,05 brukar anses 

visa på ett signifikant samband. I denna studie har också gränsvärdet p<0,05 använts. 

2.4 Etik 

Enkäterna innehöll ett informationsblad där eleverna informerades om syftet med studien, att de 

garanterades anonymitet, att deltagandet var frivilligt och att man kunde välja att avstå utan att 

behöva uppge skäl. Se bilaga 1. 

3. RESULTAT 

Hur ser sambandet ut mellan psykisk hälsa och självbild? 

Tabell 1. Korrelationer mellan psykisk hälsa (SDQ) och självbild (SASB) 

SASB-kluster Flickor Pojkar Totalt 

1. Fri, autonom -,327** -,213 -,293** 

2. Accepterar sig själv -,384** -,494** -,421** 

3. Tycker om sig själv -,466** -,484** -,476** 

4. Tar hand om sig själv -,127 -,427* -,215* 

5. Kontrollerar sig själv -,193 -,145 -,161 
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6. Kritiserar sig själv ,618** ,819** ,674** 

7. Förstör sig själv ,656** ,833** ,700** 

8. Försummar sig själv ,660** ,651** ,642** 

**=signifikant korrelation vid 0,01-nivå  *=signifikant korrelation vid 0,05-nivå 

Det finns en stark korrelation mellan höga SDQ-värden (låg självskattad psykisk hälsa) och en 

negativ självbild. Höga SDQ-värden har ett negativt samband med de positiva klustren 1, 2 och 

3. Höga SDQ-värden har också ett positivt samband med de negativa klustren 6, 7 och 8. 

Det förekommer skillnader mellan könen. Flickorna har en signifikant starkare korrelation 

mellan SDQ totalt och kluster 1 i SASB. Bland pojkarna uppvisas inte något signifikant 

samband. Pojkarna uppvisar däremot en signifikant korrelation mellan SDQ-totalen och kluster 

4, något man inte finner hos flickorna. 

Tabell 2. Korrelationer mellan hyperaktivitet och självbild (SASB) 

SASB-kluster Flickor Pojkar Totalt 

1. Fri, autonom -,010 -,040 -,017 

2. Accepterar sig själv -,048 -,220 -,087 

3. Tycker om sig själv -,091 -,041 -,075 

4. Tar hand om sig själv -,046 -,291 -,044 

5. Kontrollerar sig själv -,196 -,012 -,155 

6. Kritiserar sig själv ,247* ,416* ,291** 

7. Förstör sig själv ,245* ,465** ,301** 

8. Försummar sig själv ,499** ,481** ,452** 

**=signifikant korrelation vid 0,01-nivå  *=signifikant korrelation vid 0,05-nivå 

Resultatet visar en signifikant korrelation mellan hyperaktivitet och kluster 6, 7 och 8 för både 

pojkar och flickor. 

Tabell 3. Korrelationer mellan emotioner och självbild (SASB) 

SASB-kluster Flickor Pojkar Totalt 

1. Fri, autonom -,460** -,160 -,361** 

2. Accepterar sig själv -,480** -,276 -,436** 

3. Tycker om sig själv -,573** -,396* -,530** 

4. Tar hand om sig själv -,302** -,064 -,223* 

5. Kontrollerar sig själv -,083 -,023 -,018 
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6. Kritiserar sig själv ,597** ,621** ,582** 

7. Förstör sig själv ,641** ,543** ,584** 

8. Försummar sig själv ,404** ,367* ,357** 

**=signifikant korrelation vid 0,01-nivå  *=signifikant korrelation vid 0,05-nivå 

Sammantaget för båda grupperna visas en stark korrelation mellan höga SDQ-poäng i 

delområdet emotioner och en negativ självbild. Emotioner har ett negativt samband med de 

positiva klustren 1, 2, 3 och 4 och ett positivt samband med de negativa klustren 6, 7 och 8. Det 

finns dock ingen signifikant korrelation mellan emotioner och kluster 5. Flickornas skattning 

visar på signifikanta samband med kluster 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8. Pojkarnas skattning visar på 

signifikanta samband med kluster 3, 6 och 7. 

Tabell 4. Korrelationer mellan uppförande och självbild (SASB) 

SASB-kluster Flickor Pojkar Totalt 

1. Fri, autonom -,026 -,228 -,096 

2. Accepterar sig själv -,021 -,468** -,164 
3. Tycker om sig själv -,027 -,396* -,140 

4. Tar hand om sig själv -,050 -,481** -,123 

5. Kontrollerar sig själv -,209 -,155 -,181 

6. Kritiserar sig själv ,445** ,660** ,520** 

7. Förstör sig själv ,415** ,755** ,520** 

8. Försummar sig själv ,491** ,503** ,489** 

**=signifikant korrelation vid 0,01-nivå  *=signifikant korrelation vid 0,05-nivå 

Resultatet för båda grupperna visar en signifikant korrelation mellan uppförande och kluster 6, 

7 och 8. Pojkarna uppvisar därutöver en signifikant korrelation mellan uppförande och kluster 

2, 3 och 4. 

Tabell 5. Korrelationer mellan kamrater och självbild (SASB) 

SASB-kluster Flickor Pojkar Totalt 

1. Fri, autonom -,322** -,147 -,261** 

2. Accepterar sig själv -,398** -,408* -,381** 

3. Tycker om sig själv -,449** -,442** -,431** 
4. Tar hand om sig själv -,033 -,385* -,135 

5. Kontrollerar sig själv -,042 -,218 -,106 
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6. Kritiserar sig själv ,316** ,472** ,360** 

7. Förstör sig själv ,392** ,474** ,415** 

8. Försummar sig själv ,417** ,448** ,428** 

**=signifikant korrelation vid 0,01-nivå  *=signifikant korrelation vid 0,05-nivå 

Resultatet för båda grupperna visar en signifikant korrelation mellan kamrater och kluster 2, 3, 

6, 7 och 8. Flickorna uppvisar också en signifikant korrelation med kluster 1 och pojkarna med 

kluster 4. 

Finns det skillnader mellan flickor och pojkars skattning av psykisk ohälsa? 

Tabell 6. Medelvärden för olika delområden i SDQ, totalt och uppdelat på kön 

  
Flickor  
M (SD) 

Pojkar  
M (SD) 

Totalt  
M (SD) 

SDQ totalt 13,3 (5,7) 12,3 (4,9) 13,0 (5,5) 

Hyperaktivitet 4,4 (2,3) 4,5 (1,8)  4,4 (2,2) 

Emotioner 4,4 (2,6) 2,9 (2,3)  3,9 (2,6) 

Uppförande 2,2 (1,6) 2,0 (1,6)  2,1 (1,6) 

Kamrater 2,4 (1,8) 2,8 (1,6)  2,5 (1,8) 
 

Sammantaget för båda grupperna visar resultatet inga signifikanta skillnader i den totala 

skattningen av SDQ (psykisk hälsa), och inte heller i delområdena hyperaktivitet, uppförande 

och kamrater. I delområdet emotioner visar dock resultaten en signifikant skillnad mellan könen 

där flickorna skattar högre ohälsa än pojkarna. 
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Figur 2. SDQ-medelvärden, uppdelat på kön. 

Finns det skillnader mellan flickors och pojkars skattning av självbild? 

Tabell 7. Medelvärden för olika kluster i SASB, totalt och uppdelat på kön 

 
Flickor  
M (SD) 

Pojkar 
M (SD) 

Totalt  
M (SD) 

1. Fri, autonom 49,5 (16,0) 50,8 (17,1) 49,9 (16,3) 

2. Accepterar sig själv 60,9 (22,5) 66,7 (21,1) 62,8 (22,1) 

3. Tycker om sig själv 62,8 (20,8) 67,0 (18,4) 64,2 (20,1) 

4. Tar hand om sig själv 57,4 (16,3) 57,7 (16,6) 57,5 (16,3) 

5. Kontrollerar sig själv 54,3 (16,4) 48,3 (14,1) 52,3 (15,8) 

6. Kritiserar sig själv 30,0 (22,3) 29,6 (26,6) 29,9 (23,6) 

7. Förstör sig själv 26,0 (23,2) 27,3 (22,5) 26,5 (22,9) 

8. Försummar sig själv 29,7 (18,0) 32,7 (19,9) 30,7 (18,6) 

 

 

Figur 3. Flickors och pojkars skattning av självbild (SASB). 

Resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars skattning av självbild.  
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4. DISKUSSION  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan psykisk hälsa och 

självbild samt att undersöka om det förekom några signifikanta skillnader mellan flickor och 

pojkar gällande självbild och psykisk hälsa. 107 ungdomar 16-19 år från två gymnasieskolor i 

Umeå deltog i undersökningen. Av dessa var 72 flickor och 35 pojkar.  

I den första frågeställningen om det finns ett samband mellan psykisk hälsa och självbild visar 

resultaten en stark korrelation mellan höga självskattade svårigheter (SDQ) och en negativ 

självbild (SASB). Höga SDQ-värden har ett negativt samband med de positiva klustren 1, 2 och 

3 som står för autonomi, acceptans och tycka om sig själv. Höga SDQ-värden har också ett 

positivt samband med de negativa klustren 6, 7 och 8 som står för anklagelse, förstörelse samt 

försummelse av sig själv. Studiens resultat visar liksom tidigare forskning att depression 

korrelerar med låg självkänsla (Orth et al, 2009). 

För ungdomar som upplever att de har problem rörande hyperaktivitet och uppmärksamhet 

visar resultaten att dessa problem är kopplade till en negativ självbild. Det visas genom ett 

tydligt samband med de negativa klustren 6, 7 och 8. Detta resultat stöder tidigare forskning, 

som visar att ADHD-symtom verkar vara kopplade till låg självkänsla (Edbom T, 2009). 

Ungdomar som upplever emotionella, internaliserade problem har också en mer negativ 

självbild. Höga poäng i delområdet emotioner har ett negativt samband med de positiva klustren 

1, 2, 3 och 4, som står för autonomi, acceptans, älskar och tar hand om sig själv. Höga poäng 

har också ett positivt samband med de negativa klustren 6, 7 och 8, som står för anklagelse, 

förstörelse samt försummelse av sig själv. Det finns dock inget signifikant samband med kluster 

5, som står för kontroll av sig själv. 

Resultaten för båda grupperna visar ett signifikant positivt samband mellan uppförandeproblem 

och de negativa klustren 6, 7 och 8. Pojkarna uppvisar också ett signifikant negativt samband 

med de positiva klustren 2, 3 och 4.  

Resultaten visar att ungdomar med höga självskattade problem då det handlar om kamrater 

också uppvisar en negativ självbild. För båda grupperna finns ett samband med kluster 2, 3, 6, 7 

och 8. Flickorna uppvisar också ett signifikant samband med kluster 1 och pojkarna med kluster 

4. 
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Studiens resultat ger stöd för hypotesen att ungdomar med höga SDQ-värden har en mer 

negativ självbild. 

I den andra frågeställningen om det finns skillnader mellan flickor och pojkars skattning av 

psykisk hälsa visar resultatet sammantaget för båda grupperna inga signifikanta skillnader. Den 

totala poängsumman för de fyra delområdena hyperaktivitet, emotioner, uppförande och 

kamrater ligger nära problemgränsen på 14 poäng för båda grupperna; 13,3 för flickorna och 

12,3 för pojkarna. 

I de tre delområdena hyperaktivitet, uppförande och kamrater visade resultaten inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. I delområdet emotioner skattar flickorna sina problem signifikant 

högre än pojkarna. Detta resultat överensstämmer med resultaten från Folkhälsoutskottets 

utredning och Svedin & Priebes studie som båda visar att äldre tonårsflickor rapporterar mer 

internaliserade problem än jämnåriga pojkar.  

I den tredje frågeställningen om det finns skillnader mellan flickors och pojkars skattning av 

självbild visar resultaten inga signifikanta skillnader. Resultaten stöder den forskning som visar 

att flickor och pojkar uppvisar lika hög grad av självhävdelse (Johnson, 2003). Men det finns 

olika uppfattningar om kvinnors och mäns självbild. Det finns forskning som visar på 

motsatsen, att det förekommer skillnader i upplevd självbild och att dessa följer könsstereotypa 

mönster. 

Sammantaget visar denna undersökning på relativt höga självskattade problem hos ungdomarna 

i båda grupperna (detta resultat kan t.ex. jämföras med resultaten i Svedin & Priebes rapport 

från 2008, där ungdomarna skattade problemen lägre). Spridningen var stor och visar på stora 

individuella skillnader. Undersökningen visade också att det fanns en stark korrelation mellan 

psykisk hälsa och självbild. De ungdomar som upplever sämre psykisk hälsa har överlag en mer 

negativ självbild än de som skattar sin psykiska hälsa bättre. Detta ger stöd för hypotesen att 

ungdomar som skattar sin psykiska ohälsa högt i SDQ också har en mer negativ självbild.  

Då enbart två skolor deltagit är det svårt att dra generella slutsatser. Det skulle vara intressant 

att gå vidare med en studie som inkluderar betydligt fler ungdomar från fler skolor och orter. 



15 

 

REFERENSER 

Benjamin L. Rothweiler C.& Critchfield K., (2003),The Use of Structural Analysis of Social 
Behavior (SASB) as an Assessment Tool. Annual Rev. Clin.Psychol. 

Berk, L.E., (2006). Development Through the Lifespan. Illinois, Pearsons International Edition.  

Dal H., Greitz B., Larsson J.-O., Lindberg L., Troncoso Munoz C., Åberg G. & Ängeslevä J., 
(2008), Folkhälsoguiden. Att mäta barns psykiska hälsa. Centrum för folkhälsa, Stockholms 
läns landsting. Enheten för barn och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet. Hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting.  
Delvin, S. & Edfeldt,K.,(2006), Samband mellan stress och självbild hos en grupp ungdomar på 
högstadiet. Examensuppsats, Psykologiska Institutionen, Umeå universitet. 
Edbom T., (2009). Self - Esteem Sense of Coherence and Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder: A Longitudinal Study from Childhood to Adulthood.  Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa. Enheten för Barn och Ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet. 
Eysenck M. W., (2000), Psychology, A Students Handbook. Psychology Press Ltd.  

Granberg Å., (2002), The Introjection of Self-image and its Relevancy for Treatment Outcome 
in Severely Disturbed Psychiatric Patients. Doktorsavhandling Institutionen för Psykologi, 
Umeå universitet. 
Hwang P., Lundberg I., Rönnberg J. & Smedler A-C., (2007), Vår tids psykologi. Natur och 
Kultur. 

Johnson M., (2003), Självkänsla och anpassning. Studentlitteratur. 
Kaplan P.S., (2004), Adolescence. New York, Houghton Mifflin Company. 

Kolb B. & Whirshaw I., (2005), An Introduction to Brain and Behavior. Madison Aveny, 
Worth Publishers. 

Olsson J., (2006). Ungdomar och stress. En undersökning av förekomsten av stress och 
psykosomatiska besvär bland gymnasieelever. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 

Orth U., Robins R.W. & Meier L.L., (2009), Disentangling the Effects of Low Self-Esteem and 
Stressful Events on Depression: Findings From Three Longitudinal Studies. University of 
California & University of Bern. 

Petersen S., Bergström E., Cederblad M., Ivarsson A., Köhler L., Rydell A-M., Stenbeck M., 
Sundelin C., Hägglöf B., (2010), Barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk 
litteraturöversikt med tonvikt på förändringar över tid. Kungliga Vetenskapsakademien, 
Hälsoutskottet. 
Svedin C. G., Priebe G., (2008), SDQ as a screening instrument in a community sample of high 
school seniors in Sweden. Dep.of Child and Adolescent Psychiatry,IMK Faculty of Health 
Science, Linköping. Dep.of Child and Adolescent Psychiatry, Lund University. 
Vasta R., Miller S.A., Ellis S., (2004), Child Psychology. University of Florida. 
Östgård-Ybrandt H., (2004), Self-concept inner residue of past relationship and functioning in 
adolescence, Doktorsavhandling, Institutionen för Psykologi, Umeå universitet. 



                                                                                                                                                                                   Bilaga 1.                                                                                                 

 

 

Undertecknad (Mari Bask) skall skriva en vetenskaplig rapport som del av kandidatexamen på 
Umeå universitet vid institutionen för Klinisk vetenskap, Barn och ungdomspsykiatri. Temat 
för rapporten är psykisk hälsa och självbild hos ungdomar.  Undersökningen genomförs 
genom att besvara två självsvarsenkäter som mäter självbild och hur man uppfattar hur man 
själv mår.  Det tar c:a 30 minuter att besvara formulären.  

Vi vänder oss till ungdomar i åldern 16-18 år. 

Man besvarar formulären anonymt dvs det finns inte namn eller personnummer på enkäterna, 
bara uppgift om kön och ålder förutom hälsofrågorna. Därför kan man inte identifiera den 
person som har besvarat formulären. Det är frivilligt att delta i undersökningen och man kan 
avstå utan att ange skäl och utan att vård och behandling påverkas. 

Den som vill kan få ta del av undersökningsresultatet genom att kontakta Mari Bask. 

Vänliga hälsningar 
 
Mari Bask  
 
Enheten för Barn och ungdomspsykiatri 
Norrlands universitetssjukhus, By 23 
901 85 Umeå 
bask.mari@telia.com 
Tel 070- 5239891 
 
 
Bruno Hägglöf, professor 
Enheten för Barn och ungdomspsykiatri 
Norrlands universitetssjukhus, By 23 
901 85 Umeå 
Tel 090-7856656 
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