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Sammanfattning  

 

Syftet med undersökningen var att mäta hur den psykiska hälsan bland ungdomar ser 

ut. Tidigare forskning visar att den psykiska hälsan blir sämre bland ungdomar och att 

kvinnor har sämre psykisk hälsa än män. En enkätstudie med hjälp av instrumentet 

GHQ-12 utfördes på ungdomar i årskurs tre på gymnasiet, där resultatet visade att 27,7 

% av de tillfrågade hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna studie visade på en 

skillnad mellan hur flickor och pojkar uppskattar sitt psykiska välbefinnande.  

Skillnaden mellan de olika könen blev nästan 10 procentenheter- där 27,9 % av de 

deltagande pojkarna befanns ha nedsatt välbefinnande, bland flickorna var det 37,5 %. 

I enkäten ställdes tolv olika frågor om ungdomarnas upplevelser av olika händelser 

under senaste två veckorna. Det vanligast förekommande svaret bland de deltagande i 

studien var att de inte känt sig delaktiga i vad som händer. Det var 42,2 % av 

ungdomarna som ansåg sig upplevt det under de senaste två veckorna. 
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1.  Inledning 
 

 

 

FRIS (förebyggandet rådet i Skellefteå) och Fritidskontoret i Skellefteå kommun gör en årlig 

undersökning, ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) på kommunens årskurs åttor 

och årskurs tvåor i gymnasiet. FRIS är ett samverkansråd som innehåller politiker och 

tjänstemän från sektorerna skola, fritid, polis, landsting, kultur och det sociala. ANDT- 

undersökningen är en totalundersökning. De som utvecklade ANDT-undersökningen och de 

första frågorna år 1995 var den ansvariga projektgruppen i Skellefteå och IUF (Institutet 

Ungdom och Framtid). Det som kommer fram i undersökningen är betydelsefullt i underlaget 

för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Skellefteå kommun. Det visade sig i 

undersökningen från 2015 att 48 % av tjejerna uppgav att de mådde bra eller mycket bra i 

årskurs två. År 2011 var det 68 % av tjejerna som uppgav att de mår mycket bra eller bra. 

Killarna har också en sviktande trend enligt ANDT- undersökningen där de år 2015 var 72 % 

som uppgav att de mår bra eller mycket bra, medan det år 2011 var just över 82 % som 

uppgav att de mår bra eller mycket bra. Frågan angående mående var ställd såhär; ”Hur 

upplever du ditt eget mående det senaste året?” med de möjliga svarsalternativen ”mycket bra, 

bra, varken bra eller dåligt, dåligt, mycket dåligt, blank” (Skellefteå kommun, 2015).  

 

ANDT- undersökningen som gjordes 2015 utfördes under hösten i Skellefteå kommun. De 

som har svarat på enkäten har varit anonyma, det har följt med ett förtryckt kuvert där svaren 

har lagts efter ifyllandet. Alla frågor i ANDT- undersökningen har fasta svarsalternativ för att 

de som analyserar enkäten lättare ska kunna jämföra resultat från år till år. Från och med 1995 

till 2015 har det i stor utsträckning varit likadana frågor. Det har kommit till några frågor 

under åren och de skrivs ut i rapporten om ANDT-undersökningen. Det är likadana frågor för 

att det ska gå att jämföra och se förändring mellan åren. I rapporten står det inte om resultaten 

kommuniceras ut till eleverna, men Fris och Fritidskontoret menar att det är viktigt att 

undersökningen nyttjas till FRIS-grupperna som består av engagerade aktörer från de olika 

sektorerna, fritid, sociala, polis, skola men även lokala föreningar och även kyrkorna. 

Grupptillfällena ska då göra att eleverna får tillfälle att prata omkring det som kommit fram i 

undersökningen. ANDT- undersökningen pekar dock också på att det kan vara dåligt med 

fasta svarsalternativ för att de som svarar på frågorna kan tolka dem olika. FRIS och 

Fritidskontoret som genomför ANDT- undersökningen menar att frågeställningarna och 

metodiken är mycket väl undersökta och att de då leder till en hög validitet (Skellefteå 

kommun, 2015). Eftersom ANDT- undersökningen visar att det är många ungdomar som inte 

mår bra eller mycket bra blev vi intresserade av att undersöka om det finns psykisk ohälsa 

bland ungdomar som ANDT- undersökningen visar.  

 

I denna studie har GHQ-12 används för att mäta hur den självskattade psykiska ohälsan ser ut. 

GHQ-12 är ett mätinstrument som är en kortare version av GHQ-60. Mätinstrumentet är en 

enkät som består av symtomfrågor där det finns fyra olika svarsalternativ ”Aldrig”, ”Ibland”, 

”Ganska ofta” och ”Alltid”. (Fbanken, 2014) 
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Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) menar att ungdomar har olikheter i den psykiska 

hälsan beroende på ålder och inte på kön. Ungdomarna i denna studie avgränsade till att 

psykisk ohälsa var kopplat till stress, depression och att en individ har lågt självförtroende. 

Hagquist (2013) menar att den självskattade psykiska ohälsan blir allt sämre. I 

undersökningen som bedrivits på ungdomar i årskurs 9 sedan år 1988 går det att utläsa att den 

självskattade psykiska hälsan sedan 1980-talet har försämrats bland äldre ungdomar. En tydlig 

ökning av psykosomatiska besvär har ägt rum bland båda könen. Ökning vad gäller högre 

grad av psykosomatiska besvär bland flickor i årskurs 9 har gått från cirka 17 % år 1988 till 

cirka 23 % år 2011. Motsvarande gällande pojkar har gått från cirka 5 % år 1988 till cirka 8 % 

år 2011. Lägre grad av psykosomatiska besvär bland tjejer har gått från cirka 5 % år 1988 till 

cirka 8 % år 2011 och bland pojkar från cirka 17 % år 1988 till cirka 23 % år 2011. Flickor 

har högre grad av psykosomatiska besvär i jämförelse med pojkar. 

 

Psykisk ohälsa kan resultera i att individer kan ha svårigheter att utföra sina vardagliga sysslor 

eller ens ta sig upp ur sängen på morgonen (Luhmann, 2015). Psykiska sjukdomar bedöms 

innefatta ungefär 40 % av alla sjukförsäkringskostnader (Skärsäter, 2014). Att som ung lida 

av psykisk sjukdom kan leda till stora konsekvenser för deras framtid, bland annat kan 

utbildningsnivån vara lägre om du lider av psykisk sjukdom i jämförelse med unga personer 

som har frånvaro av psykisk sjukdom. Socialstyrelsen skriver att unga personer som upplever 

svår oro och ångest orsakar ökade risker för exempelvis att vårdas på sjukhus, psykisk 

sjukdom, självmordsförsök och i vissa fall även död (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2016) är det ungefär 1100 personer i Sverige som årligen begår självmord, 

antalet har minskat under de senaste decennierna i alla åldersgrupper utom de som är 25 år 

eller yngre.  

 

Eftersom forskning visar att psykisk ohälsa ökar och att det finns konsekvenser av psykisk 

ohälsa väcktes intresse av att undersöka mer i detta ämne, där av följande syfte och 

frågeställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Tidigare forskning visar på en negativ trend inom den psykiska hälsan hos ungdomar, därför 

är vårt syfte med denna studie att undersöka den psykiska hälsan hos ungdomar i årskurs 3 på 

gymnasienivå i en norrländsk medelstor kommun. Detta leder till frågeställningarna:  

 

Hur ser den självupplevda psykiska ohälsan ut bland ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet i en 

norrländsk medelstor kommun? 

 

Vilka symptom är vanligast förekommande enligt GHQ-12? 

 

Skiljer sig den psykiska ohälsan mellan könen? 
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2.  Tidigare forskning 

I tidigare forskning finns förklaringar på hur den psykiska ohälsan ser ut internationellt och 

nationellt. Det finns även studier som visar hur den psykiska ohälsan skiljer sig mellan könen.  

Forskning har visat att psykosomatiska besvär bland unga har ökat hos båda könen mellan 

åren 1988 till 2011. Psykiska besvär bland elever i årskurs 9 har från 2001 till 2009 gått ner. 

År 2009 visade flickorna en större procent av psykiska besvär på ca 35 % medan pojkar ligger 

på ungefär 10 %.  Det har visat en ökning av ängslan, oro och ångest för ungdomar i åldern 

16-24 år från åren 1988 och 2010 (Hagquist, 2011). Skärsäter (2012) skriver att det i 

folkhälsorapporten 2009 går att se att det finns väldigt mycket som pekar på att vi mår sämre 

och sämre, bland annat ökar självmordsförsöken bland unga och fler vårdas på sjukhus än 

tidigare år. Vanligt förekommande är att ungdomar vårdas på sjukhus på grund av ångest och 

oro. Skärsäter menar också att den psykiska hälsan blir allt sämre hos oss människor och 

speciellt hos kvinnor. 

Hagquist (2013) påvisar också i sin studie att den psykiska ohälsan som självskattas blir 

sämre och sämre. Detta gäller ungdomar som är 15 år eller äldre. Det visas att det särskilt är 

flickorna som mår dåligt om det jämförs med pojkarna. Hagquist kommer också fram till att 

det finns väldigt lite kunskap om den psykiska hälsan hos barn. Allgulander (2014) skriver i 

sin bok att Folkhälsoinstitutet mätte psykisk hälsa 2008 med självskattningsinstrumentet 

GHQ-12 på individer mellan 18 till 80 år. Resultatet visade att 17 % att de som deltog hade 

försämrat psykiskt mående. 

 

Socialstyrelsen (2009) skriver att mätningar visar att ungdomar som upplever ångest, oro eller 

ängslan i åldern 16-24 år har ökat sedan 1980-talet. År 1988-1989 var det 9 % av kvinnorna i 

åldern 16-24 år och 4 % av männen i samma åldersspann som ansåg sig ha besvär av ångest, 

ängslan eller oro. År 2004-2005 hade det antalet ökat 30 % bland kvinnorna och 14 % bland 

männen. 

 

Kvinnor söker oftare hjälp för psykisk ohälsa i jämförelse med män. Detta beror delvis på att 

män kan ha svårare att erkänna sina svagheter. Att fler kvinnor söker hjälp i jämförelse med 

män behöver inte betyda att de mår mindre dåligt utan kan också bero på attityd till att söka 

hjälp och blotta sina känslor (Shafer & Wendt, 2015).  

 

Landstedt, Coffey & Nygren (2015) nämner också skillnader mellan könen. De finner i sin 

undersökning en negativ trend gällande psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, dock är 

den psykiska ohälsan sämre hos kvinnor än hos män. Den visar även att värre psykisk ohälsa 

hos kvinnor kvarstår över tid. Mentala hälsorisker för unga vuxna är stress, osäker 

arbetsmarknad och ekonomiska problem. Landstedt, Coffey & Nygrens studie kan också 

styrka att en osäker arbetsmarknad, stress om framtid, finansiella resurser, sociala 

förväntningar och kulturella resurser måste förstås när det handlar om unga vuxnas 

välbefinnande. Mer än var fjärde ung individ i Australien i åldrarna 16 till 24 år har under de 

senaste 12 månaderna lidit av någon form av psykisk störning. 
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Folkhälsomyndigheten (2013/2014) uppger att upplevelser av nervositet och ängslan hos 

individer kan leda till för tidig död eller allvarlig psykisk ohälsa. Det är fler ungdomar idag 

som upplever symptom på psykisk ohälsa vilket då kan leda till tidig död eller allvarlig 

psykisk sjukdom. Folkhälsomyndigheten menar också på att pojkarnas psykiska ohälsa blir 

sämre precis som flickornas, men inte lika mycket. 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) finner att barns psykiska hälsa blir sämre medan vuxnas 

psykiska hälsa blir bättre. Uppgifterna som Folkhälsomyndigheten skrivit om är från en 

nationell folkhälsoenkät och skolbarns hälsovanor. Till vuxna i den nationella 

folkhälsoenkäten var det individer mellan 16-84 år som räknades. Studien skolbarns 

hälsovanor är en undersökning där målgruppen är 11-15 åringar. I den studien visade det sig 

att det de flesta elever ansåg att de har en bra psykiskhälsa. I de högre åldrarna tretton till 

femton år skattas hälsan sämre hos flickorna än de flickorna som är elva år. Undersökningen 

visar att från mitten av 80-talets har de psykiska besvären ökat, psykiska besvär kan vara 

exempelvis sömnsvårigheter.  

 

Socialstyrelsen (2013) skriver i sin rapport om psykisk ohälsa bland unga, att bland barn, 17 

år och yngre var det 4 % av pojkarna och 3 % av flickorna som hade kontaktat vården på 

grund av någon typ av psykisk ohälsa under 2011. I den äldre gruppen, 18 år eller äldre, var 

det 10 % av kvinnorna och 7 % av männen som hade sökt någon vård, antingen psykiatrisk 

vård eller farmakologisk behandling. Socialstyrelsen har funnit att kvinnorna som 

inkluderades i undersökningen sökte mest vård för ångestsjukdomar medan männen sökte 

mest för ADHD eller liknande symptom. 

 

 

Vidare skriver Strömbäck (2014)  i sin studie att de deltagande unga kvinnornas upplevelser 

av stress hör samman med de olika kroppsliga symptom där också psykisk ohälsa och 

psykosomatiska symtom är nära sammanlänkade. Samhällsideal och normer kopplade till 

femininitet kan vara en bidragande faktor till att kvinnorna hade ett självkritiskt 

förhållningssätt och detta kan i sin tur leda till minskad tillit till sin kropp och den förmåga 

som kvinnan har för att kunna påverka den situationen. 

 

 

Johansson, Brunnberg & Eriksson (2007) förklarar att negativa riskfaktorer för unga 

människor till exempel kan vara fattigdom, föräldrars missbruk eller våld i hemmet. Familjen 

ses dock som det viktigaste stödet ett barn kan ha. Enligt ungdomarna själva verkar skillnader 

i psykisk hälsan snarare bero på ålder än kön. De äldre pojkarna och flickorna relaterade 

psykisk hälsa som mer interna känslor än de yngre flickorna och pojkarna i samma 

undersökning. De definierade begreppet psykisk ohälsa med depression, stress och lågt 

självförtroende. De äldre flickorna uttryckte i sin beskrivning mer negativa och djupare 

känslor än de andra barnen. Över hela världen är psykisk hälsa hos barn en viktig del av deras 

allmänna hälsotillstånd. Psykisk hälsa eller ohälsa varierar mellan ålder, ekonomi, kön, social 

status med mera, därför måste det också förstås utifrån dessa begrepp. 
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2.1 Definition av psykisk ohälsa 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att WHO (World health organization) definierar 

psykisk hälsa som ett mentalt välbefinnande där varje person kan klara av vanligt 

förekommande påfrestningar. Klara av att förverkliga egna möjligheter och bidra till det 

samhälle personen själv lever i. Allgulander (2014) menar att psykisk ohälsa förekommer i 

alla åldrar och har stora konsekvenser för individens livskvalitet och kostnader.  

 

Beroende på sammanhang kan begreppet psykisk ohälsa ses som ett mer övergripande 

begrepp. Psykisk ohälsa inkluderar många olika tillstånd, vilket kan vara allt från mycket 

plågsamma sjukdomar till mindre plågsamma, från till exempel lindrig oro till schizofreni. 

Om någon lider av lindriga besvär behöver det inte betyda att individen lider av psykisk 

ohälsa och behöver någon form av behandling, detta trots att lindriga besvär också kan 

innebära svårigheter att klara vardagen för vissa. Med begreppet psykisk ohälsa menas ett 

tillstånd där vården kan känna igen olika symptom utifrån diagnostiska kriterier 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

von Knorring (2012) menar att ungdomar kan känna en nedstämdhet som växlar, det kan 

handla om att de känner sig nedstämda ena timme och den andra inte. Det som inte är ovanligt 

är att ungdomar känner sig obekväma i sin kropp. von Knorring menar att ungdomars kroppar 

ändras väldigt mycket när de kommer i tonåren. Det kan då leda till en osäkerhet om sin 

kropp. Detta styrker Kelly (2014) också, ungdomar kan bli väldigt osäkra på sina kroppar 

speciellt när ungdomarna är mellan 13-18 år. Allgulander (2014) menar att psykisk ohälsa är 

allt från en kris som är övergående exempelvis vid en skilsmässa, medan det kan vara 

någonting som gör att en individ lider av funktionsnedsättningar i livet på grund av sin 

psykiska ohälsa. 

 

2.2 Depression 

 
Det är en helt naturlig sak för oss att vara dystra då och då, men när det börjar vara dagligen 

och vara en del av livet, då är det inte naturligt längre. Individer har olika sätt att bli 

deprimerade på, men det är ändå vissa samma symptom annars skulle det inte kunna klassas 

som en och samma sjukdom (Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin & Vernmark, 

2007).  

 

Cederblad (2013) skriver att det i en SOU (Statens offentliga utredningar) rapport 2006:77 går 

att utläsa att fler unga vårdas på sjukhus på grund av depression. Antalet sjukvårdstillfällen på 

flickor i åldersspannet 15-19 år har blivit åtta gånger så höga mellan åren 1980-2003. Det är 

inte bara för tjejer sjukvårdstillfällen ökat utan även pojkar i samma åldersspann visar en 

negativ trend. En stadig ökning mellan 2005 och 2011 för diagnoser av depression och ångest 

har visats bland pojkar och flickor i åldersgrupperna 13-15 år och 16-18 år. Dock är det 

dubbelt så vanligt med diagnoserna ångest och depression bland unga tjejer i jämförelse med 

unga killar.  
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2.3 Social dysfunktion  

 

Social dysfunktion bland individer kan bero på till exempel ekonomiska kapital. Samlad 

information visar på att mer ojämlika samhällen ger ett sämre utfall av social dysfunktion än 

vad jämlika samhällen gör. Det är vanligare med bland annat övervikt, lågt socialt kapital och 

psykisk sjukdom i de samhällen som är ojämlika. Att hälsa skiljer sig behöver inte alltid vara 

känslomässiga anledningar utan kan ibland handla om materiella saker. Sociala problem 

kopplade till ojämlikheter i samhället kan leda till psykosociala problem och förlopp 

(Wilkinson & Pickett, 2009). Socialstyrelsen (2007) skriver i sin lägesrapport att det har varit 

en problematisk utveckling av psykisk ohälsa för ungdomar, speciellt bland unga kvinnor och 

unga män. Självmord har minskat sedan 1990-talet för de flesta ålderskategorier, dock inte för 

unga tjejer och pojkar i åldern 15-24 år.  

 

De unga personer som lever med psykiska funktionshinder kan ha svårigheter att utföra sina 

vardagliga aktiviteter och dessa kan bestå under en längre tid. De svårigheterna ungdomarna 

kan ha på de viktiga livsområdena kan vara till följd av psykiska störningar. Ett psykiskt 

funktionshinder är ofta osynligt vilket gör det svårare för personer att se att funktionshindret 

existerar, vilket också gör det svårare att förklara sjukdomen. Detta leder i sin tur till att det 

blir svårare för samhället att förstå att dessa personer kan behöva hjälpmedel av olika slag 

(Lundin & Mellgren, 2012).  

 

2.4 Förlust av förtroende  

 

Luhmann (2005) menar att individen kan välja i vilket hänseende den kan ha förtroende för 

samhället, andra människor och främst sig själva. Dock menar Luhmann att om individen inte 

har något förtroende överhuvudtaget så skulle den inte ens orka gå upp på morgonen. 

Förtroende kan inte väckas varken i framtiden eller bakåt i tiden utan det är endast i nuet 

förtroende kan vinnas och vidmakthållas. Detta eftersom att ett annat förflutet kan upptäckas i 

framtiden. Ett svek av förtroende kan skapa större skada än den fördel som finns och är alltid 

kopplat till ett kritiskt alternativ. Det är dock inte säkert att personer väger risken mot nyttan 

innan de ger någon sitt förtroende utan det kan vara något som kommer rutinmässigt och 

obetänksamt. Människan kan själv i många olika situationer välja om den ska känna 

förtroende för någon eller inte. Förtroende är något som är mycket viktigt och centralt i 

sociala sammanhang och i ett socialt liv. Vårt samhälle bygger på sociala sammanhang, vilket 

gör det viktigt för människan att känna förtroende. Finns inget förtroende kommer personen 

att få svårigheter med det vardagliga livet. 

 

Forsell och Dalman (2014) menar att det självskattade psykiska välbefinnandet blivit sämre. 

År 1990 ansåg 20 % av kvinnorna och 16 % av männen att de hade nedsatt välbefinnande. År 

2002 har den siffran ökat till ungefär 33 % av kvinnorna och 25 % av männen. Båda 

undersökningarna som ägde rum med 12 års skillnad visade att unga skattade sitt 

välbefinnande som sämre än de äldre. Största ökningen mellan 1990-2002 har skett bland 

unga människor i åldern 21-24år. 
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Ovan har vi sammanfattat några olika delar av den psykiska ohälsan. Det finns såklart många 

fler sätt den psykiska ohälsan kan utspela sig på.  Det går även utifrån ovanstående stycken 

om depression, social dysfunktion och förlust av förtroende att utläsa att den psykiska hälsan 

bland unga blir allt sämre. Den kan även utspela sig i olika grad och genom olika diagnoser. 

Den psykiska ohälsan kan leda till fler fall av till exempel depression, social dysfunktion, 

ångest eller förlust av förtroende.  

2.5 Psykiska hälsans förändringar över tid 

 

Psykisk ohälsa har inte alltid beskrivits på sammas sätt som det gör idag. Innan 1800-talet 

antogs den psykisk sjukas beteenden hittas i föreställningar och religion. De personer som led 

av svårare psykisk ohälsa ansågs vara sinnessjuka och skulle uppfostras och arbeta på slutna 

anstalter. Förståelse om att de ”sinnessjuka” faktiskt var sjuka var ett steg i en humanistisk 

riktning och skedde på mitten av 1800-talet.  På 1900- talet byggdes fler mentalsjukhus och 

1995 kom psykiatrireformen (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2006). 

 

Gustafsson (2014) skriver att psykisk ohälsa i form av stress, utbrändhet och 

utmattningssymptom är något som också förändrats över tid. Fler möjligheter att bli 

framgångsrik skapar större press på individen. Förut handlade arbete mer om anställning, att 

utföra ett arbete och att ta ansvar. I många arbeten idag måste fler egna initiativ tas och när 

arbeten blir mer fria kan även pressen på individen öka. Denna samhällsutveckling tros vara 

en anledning till att stress, utbrändhet och utmattningssymptom har ökat genom åren.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Vi valde nedanstående teorier för att få en bred förklaring till psykisk ohälsa och varför det 

uppstår. 

3.1 Socialpsykologi  
 
Gordon Allport som var en personlighetspsykolog har en vanlig definition på socialpsykologi 

”socialpsykologi handlar om hur personers tankar, känslor och handlingar påverkas av den 

faktiska eller inbillade närvaron av andra” (Nilsson, 1996, s. 75). Nilsson menar vidare att 

socialpsykologin studerar tre olika ting, socialt beteende, socialt tänkande och sociala 

relationer. I och med att socialpsykologin studerar dessa tre områden så kan då 

socialpsykologin definieras som att socialpsykologi är den sociala påverkan mellan människor 

och även mellan individ och samhälle. Vidare har Niemi (2013) diskuterat socialpsykologi 

och dess kopplingar till psykisk ohälsa. Niemi har tankar som grundar sig i Allports 

beskrivning av socialpsykologin. Niemi menar att det socialpsykologiska perspektivet handlar 

mycket om just relationer och hur människor förhåller sig till varandra. Det kan exempelvis 

vara inom familjen, på arbetet, i samhället eller i skolan. Stort fokus handlar om saker som till 

exempel hur kommunikation fungerar i en grupp och vilken roll individer tar på sig eller blir 

tilldelade. Niemi menar på att dåliga relationer kan leda till psykisk ohälsa och till och med 

till sjukdomar som exempelvis depression. Hon menar även på att det inte bara är relationerna 
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mellan människor utan även samhället som kan medverka till en ökad psykisk ohälsa. 

Exempelvis gör samhällsutvecklingen att prestationskraven ökar och det leder till att den 

psykiska ohälsan ökar. Det socialpsykologiska perspektivet menar att det är viktigt att jobba 

med sociala nätverk för att försöka minska den psykiska ohälsan. Även den psykosociala 

miljön kan behöva förändras för att människor ska börja må bättre.  

 

3.2 Stress och sårbarhetsmodellen 

 
Stress- och sårbarhetsmodellen blandar den biologiska förklaringen med de psykologiska 

förklaringarna på psykisk ohälsa. Stress- och sårbarhetsmodellen menar att hälsan som vi 

människor har beror både på arv, miljö och sociala nätverk. Den menar på att alla vi 

människor har olika utgångspunkter att klara av stress. Det är sedan när vi människor ska 

hantera stressen som det på olika sätt kan leda till dålig psykisk hälsa. Det finns olika faktorer 

i stress- och sårbarhetsmetoder, dessa är sårbarhetsfaktorer, stressorer (stressorsaker) och 

skyddsfaktorer.  Exempel på sårbarhetsfaktorer är ärftlig känslighet, inlärda beteendemönster, 

dåligt socialt stöd och störningar i hjärnan. Exempel på stressorer kan vara problem med 

ekonomin, missbruk, förluster, traumatiska händelser/kriser, problem i nära relationer, 

arbetslöshet och kronisk smärta.  Viktiga skyddande faktorer för individen är sociala nätverk, 

förmågor/färdigheter och känsla av mening och sammanhang. Stress- och sårbarhetsmodellen 

beskriver att det sociala stödet är väldigt viktigt för att den som lider av psykisk ohälsa ska 

kunna bli frisk.  Fokus för att minska eller bli av med den psykiska ohälsan är att lära känna 

sig själv och hur stressen ska hanteras. Viktigt för individer är också att lära sig vad som är 

stressorer och skyddsfaktorer, och hur de olika faktorerna ska hanteras (Niemi, 2013). 

4. Metod 
 

I denna uppsats används instrument GHQ-12 (se bilaga 1). GHQ 12 har visat sig vara ett bra 

instrument även om forskaren vill undersöka en normalpopulation (Sconfienza, 1998). 

Reliabiliteten på GHQ-12 har i engelska tester visat sig vara 0.78 till 0.9 vilket då visar att det 

finns ett positivt samband (Fbanken, 2014). Detta i sin tur visar att GHQ-12 reabilitet är hög 

eftersom att flera olika tester visar ett liknande resultat. Sconfienza (1998) har i sin 

undersökning kommit fram till att använda GHQ-12 utgör ett godtagbart resultat när någon 

undersöker populationsstudier. Sconfienza menar att i denna studie är GHQ-12 ett 

endimensionellt mått. Frågorna i GHQ-12 är symptominriktade och utgår från måendet under 

de senaste två veckorna.   

 

4.1 Kvantitativ metod  

 
Vi har valt att utföra en kvantitativ metod i form av enkäter. Detta för att vi anser att det 

passar bättre med kvantitativ metod än kvalitativ metod för att besvara det syfte 

undersökningen har. Syftet med denna undersökning är inte att gå in på djupet om varför 

personer lider av psykisk ohälsa utan snarare för att få en bild av hur den psykiska hälsan ser 
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ut. Vi vill veta hur det skiljer sig mellan de olika könen och om det stämmer överens med 

tidigare forskning inom området.  

 

Det fanns sedan innan en förförståelse inom området och en ansats utifrån egna erfarenheter 

och baserat på tidigare forskning. Egna värderingar och förförståelse har vi dock försökt att 

lägga åt sidan under studiens gång. En induktiv ansats med utgångspunkt från empirin har 

används. Utifrån den tidigare forskningen inom området väcktes tankar om hur den psykiska 

ohälsan ser ut bland ungdomar. Sedan har data gällande områden samlas in för att dra en 

slutsats. Det insamlade data har fått tala för sig själv och efter analysen går det utifrån 

resultatet att dra slutsatsen om det insamlade materialet stämmer överens med den tidigare 

forskningen. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

 

Eftersom målet var att undersöka gymnasieungdomars psykiska hälsa och att vi utgick från 

ANDT-undersökningen, började vi med att bestämma vilken årskull vi ville undersöka. 

Årskurs tre på gymnasiet valdes. Det bästa hade varit att göra en totalundersökning men det 

visade sig rätt snabbt att det inte skulle vara möjligt av tidsskäl. Detta speciellt eftersom 

vårterminen består av många lov och nationella prov. Förutom att avgränsa antalet 

respondenter avgränsades även skolorna till en kommun i Sverige. 

 

Förfrågningarna om deltagande skickades via mail till rektorer och lärare på 

gymnasieskolorna. Mailet bestod av information om undersökningen och förfrågan (Se bilaga 

3). Första tanken var att göra ett obundet slumpmässigt urval eftersom det skulle öka 

trovärdigheten och generaliserbarheten i undersökningen. Det var dock inte möjligt då svar på 

förfrågningarna till lärarna och rektorerna inte dök upp. Förutom brist på svar var det även 

vissa klasser som inte kunde delta på grund av praktik, nationella prov eller tidsbrist. 

Vårterminen består av många lov och lediga dagar vilket också försvårade urvalet. Tiden gick 

och för att hinna göra undersökningen i tid valdes att byta urvalsmetod och istället för ett 

obundet slumpmässigt urval utföra ett kvoturval. Förfrågningar skickades då istället till alla 

rektorer för att undersöka intresse. Kvoten som var tvungen att uppfyllas var att både killar 

och tjejer skulle delta och att alla deltagande ska gå årskurs 3. Därefter började svar gällande 

intresse att komma in. 

 

4.3 Sökning av litteratur  

 

För att få fram relevant litteratur till uppsatsen användes databaserna SOCINDEX och 

SWEPUB.  Sökorden som användes var “mental health”, “young people”, “Sweden”, 

”adolescence” ”anxiety”, ”psykisk hälsa” och ”psykisk ohälsa”. Inriktningen var unga med 

psykisk ohälsa, ovanstående sökord valdes för att ge träffar på artiklar med relevant innehåll. 

Utifrån innehållet i sammanfattningen gick det redan från början att se vilka artiklar som var 

relevanta för det valda ämnet. I uppsatsen användes även litteratur som återfinns på 

campusbiblioteket i Skellefteå. Förutom användning av SOCINDEX och campusbiblioteket 
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söktes även litteratur på Socialstyrelsens- och folkhälsomyndighetens hemsida.  

 

4.4 Datainsamling  
 
Enighet om det valda ämnet har funnits med redan sedan början av studien. Båda författarna 

ansåg att det var ett intressant ämne och efter fördjupning i tidigare forskning väcktes ett 

intresse om den negativa trenden gällande psykisk hälsa gäller även i denna kommun. Det var 

oproblematiskt att identifiera studier om psykisk ohälsa, både internationella och nationella 

studier.  Efter detta skickades mail med förfrågningar om intresse ut till rektorer och lärare. 

Detta tog dock tid, då svar på mailen inte kom in så snabbt som önskat. När svaren väl 

kommit in startade insamlingen av materialet. Enkäterna delades ut och ungdomarna fick fylla 

i det. Tillsammans med enkäten så delades även ett följebrev ut (Se bilaga 2). För att skapa 

större anonymitet fick de lägga enkäterna upp och ned på bänken när de var klara. Testet tog 

endast några minuter att besvara vilket gjorde det möjligt att samla in många enkäter under en 

kortare tid. Efter att allt material var insamlat påbörjades analysen. 

4.5 Analysmetod  
 

För att mäta den psykiska ohälsan bland årskurs 3 har General Health Questionnaire (GHQ- 

12) används. Det finns fyra olika svarsalternativ ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ganska ofta” och 

”Alltid”. Dessa har också var sin siffra under sig. Aldrig har siffran 1, ibland har siffran 2, 

ganska ofta har siffran 3 och alltid har siffran 4. Siffrorna 1-4 räknas inte in i själva 

poängsättningen utan är mer bara ett förtydligande. Dessa svarsalternativ poängsätts 0, 0, 1, 1. 

Ifall något är sämre än vanligt blir poängen 1 och när något är bättre än vanligt blir poängen 

0. Den poäng som är möjlig att uppnå varierar mellan 0-12. Högre poäng indikerar sämre 

psykiskt välbefinnande och lägre siffra indikerar bättre psykisk välbefinnande. Det vanligast 

förekommande resultatet brukar ligga mellan 2-3. Ligger resultatet över 3 visar det på ett 

sämre självskattat psykisk välbefinnande (Fbanken, 2016). För att underlätta analysen 

skapades en mall som var konstruerad utifrån hur enkäterna skulle poängsättas. Denna mall 

besparade tid för själva rättningen, vilket möjliggjorde mer tid för att analysera skillnader 

mellan kön och hur den psykiska ohälsan faktiskt ser ut. 

 

 

4.6 Reliabilitet/Validitet/generaliserbarhet  
 
Validitet och reabilitet är viktigt inom forskning, främst inom kvantitativa studier. Förutom 

vikten av bra validitet och reliabilitet går det också att se studien utifrån generaliserbarhet 

(Bryman, 2008). Generaliserbarheten handlar om att forskare i de flesta fall inte kan 

undersöka en hel population. När forskaren gör urvalet ur populationen är det viktigt att 

urvalet är så representativt som möjligt. Det är för att det ska vara möjligt att säga att 

resultatet inte är för detta specifika urval. Det handlar om att resultatet i urvalet ska kunna 

generaliseras över till populationen. Validitet handlar om att undersöka ifall att det som 

forskaren har mätt verkligen mäter det den skulle mäta. När forskaren mäter reliabilitet ska 
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den undersöka med hjälp av tre stycken olika faktorer. Först är det stabiliteten, då kollar 

forskaren om det som är mätt är stabilt så att resultatet inte växlar. Intern reliabilitet handlar 

om ifall det går att lita på anvisningarna, är indikationerna pålitliga. Internbedömarreabilitet 

handlar helt enkelt om det har varit flera bedömare på analysen har det bedömt lika vid 

exempelvis en innehållsanalys (Bryman, 2008). Tillförlitligheten och den användbarheten ett 

mätinstrument har är reliabilitet. I många fall konstruerar forskaren själv sina mätinstrument, 

som till exempel en enkät, vilket leder till att det finns risk att undersökningen inte blir lika 

tillförlitlig (Ejvergård, 2003).  

 

Generaliserbarheten i denna studie blev inte så representativ som möjligt. Målet var att den 

skulle bli det vilket skulle hanteras genom att undersöka en större del av populationen och 

göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Dock var detta inte möjligt då ett försök till OSU 

ägde rum, men klasserna från urvalet antingen hade praktik eller inte gav något svar. Skulle vi 

välja de enstaka klasserna som svarade skulle bortfallet bli för stort vilket inte heller skulle 

göra undersökningen mer pålitlig. Istället valdes att skickas ut förfrågningar till alla klasser i 

årskurs tre, sedan blev stickprovet de som hörde av sig. Det faktum att lärarna själva fick höra 

av sig till oss efter informationen, kan leda till mindre generaliserbarhet. Detta eftersom de 

lärare, som antingen har många elever som mår bra eller många som mår dåligt, kan vara de 

som är benägna att höra av sig för att delta. På grund av detta urval är generaliserbarheten i 

denna studie inte lika hög som vi önskat.  

 

Validiteten hanteras genom att enkäten GHQ-12 innehåller frågor som ger svar på det syfte 

undersökningen har. Syftet är att mäta den psykiska hälsan hos ungdomar i årskurs 3, vilket 

enkäten GHQ-12 är konstruerad för. Undersökningen mäter det som den vill mäta, vilket 

medför att validiteten i undersökning är god. Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att 

svaren på enkäten bygger på självuppskattad psykisk hälsa.  

  

Reliabilitet i undersökningen ökar eftersom att forskarna själv inte valt ut frågor till enkäten. 

Enkäten är en färdigstrukturerad och beprövad enkät som heter GHQ-12. Det är en kortare 

version av GHQ-60 men består av 12 frågor istället för 60 frågor. Enkäter är ett bra 

mätinstrument för denna undersökning då det skulle vara svårare att få fram det önskade 

resultatet med intervjuer. Trots att ett mätinstrument med hög reliabilitet används kan 

resultatet ändå variera. Även om eleverna som besvarar enkäten i denna undersökning även 

var de som svarade på ANDT-undersökningen kan resultatet variera eftersom det finns 

möjlighet att den psykiska hälsan är förändrad hos dessa personer. Detta är dock ingenting 

som påverkar reliabiliteten i undersökningen då enkäten är färdigkonstruerad och saknar egna 

värderingar av forskningspersonerna. 

 

4.7 Etik  
 

Utdelningen av enkäterna har utgått från de fyra etiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet betyder att 

deltagarna i studien ska få veta studien syfte innan undersökningen påbörjas. Respondenterna 
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ska veta att det är frivilligt att delta och att det är möjligt att hoppa av om de inte längre vill 

delta. Samtyckeskravet betyder att de som deltar har rätt att bestämma om de vill delta eller 

inte. Om målgruppen är minderårig brukar det krävas ett godkännande från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter att undersökningspersonernas uppgifter ska 

behandlas med största möjliga konfidentalitet. Nyttjandekravet betyder att materialet från 

undersökningen endast får användas till forskningsändamål (Bryman, 2008).  

Undersökningen har förhållit sig till de fyra olika etiska kraven genom att tillsammans med 

enkäten delades ett följebrev ut (Se bilaga 2). I detta följebrev står information om 

undersökningen, att den är frivillig och kan avbrytas när som helst. Eftersom vår målgrupp 

var ungdomar som går sitt tredje år på gymnasiet krävdes inget godkännande från 

vårdnadshavare. Godkännande från rektorer och lärare för att göra undersökningen i deras 

klasser söktes. Enkäten kräver inte några personuppgifter vilket medför att konfidentaliteten 

är hög, detta eftersom att enkäterna inte på något sätt går att spåra till specifika individer. 

Materialet som samlats användes endast i denna kandidatuppsats och möjlighet finns för de 

deltagande att ta del av resultatet.  

Denna undersökning skapar enligt oss inga etiska problem då vi anser att frågorna inte är 

speciellt känsliga. Enkäten GHQ-12 är en beprövad och använd enkät där frågorna är 

välkonstruerade.  Enkäten anses inte bara användbar bland vuxna utan även bland ungdomar. 

Frågorna är baserade på symtom istället för orsaker till psykisk ohälsa vilket medför mindre 

risk att respondenten river upp minnen av jobbiga tillfällen och erfarenheter. Eftersom 

enkäten inte heller kräver några namn eller uppgifter kan resultaten inte på något sätt kopplas 

till den specifika individ som svarat och kan därmed inte heller skapa något etisk problem. Vi 

anser att nyttan överväger riskerna och att undersökningen inte är stötande på något sätt. 

 

Trots att inte urvalet inte ger så stor generaliserbarhet finns det positiva aspekter med 

kvoturval. Eftersom möjlighet till deltagande skickats ut till alla lärare och rektorer i 

kommunen finns mindre risk att någon känner sig tvingad att delta. Urvalet är också positivt 

då de inte krävs några namn eller liknande personuppgifter. 

 

 

4.8 Metodologiska reflektioner  
 
Vi valde att använda oss av kvantitativ ansats för att kunna nå ut till ett större antal ungdomar. 

Kvalitativa intervjuer istället för enkäter hade förhindrat möjligheten att nå ut till lika många. 

Inledningsvis var tanken med uppsatsen att använda både kvalitativ och kvantitativ metod, 

men på grund av tidsbrist bedömdes det inte finnas möjlighet att göra både intervjuer och 

enkäter.  

 

GHQ-12 innehåller frågor om personen känt olika typer av symptom under de senaste två 

veckorna, detta för att sedan kunna räkna ihop hur många symptomer som indikerar på 

psykisk ohälsa ungdomen erhåller.  
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Metoderna som använts har till stor del varit de metoder som följt med ända sedan starten av 

detta arbete. Det som avvikit från den ursprungliga visionen är det urval som användes. 

Resterande har varit densamma som grundtanken.   

 

4.9 Ansvarsfördelning  
 

Utgångspunkten för författarna har varit att dela lika på arbetet av uppsatsen. Detta för att 

båda ska känna sig nöjda med innehållet i uppsatsen och för att båda ska deltagit lika mycket. 

Det gick till på det sättet att vi skrev det mesta tillsammans. Dock ansvarade vi för var sin 

större del där Julia skrev resultatanalys och Felicia skrev diskussionen. Vi läste sedan igenom 

varandras texter för att se så att vi var överens. När vi suttit tillsammans och skrivit har det 

funnits möjlighet till diskussion, vilket har varit bra för att vi skulle kunna komma fram till 

bra slutsatser. När vi samlat in materialet analyserades det tillsammans och diskuterades. Vi 

har kunnat lära oss mycket av varandra och varandras åsikter.  
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5. Resultat/analys 
 

I denna del kommer resultatet av enkätundersökningen med GHQ-12 att presenteras. Alla tal 

är avrundade till heltal med en decimal.  

 

 

 

Tabell 1. 

 

Det totala antalet med nedsatt välbefinnande.(%) 

 

 

       Procent 

Nedsatt välbefinnande  27,7 

Icke nedsatt välbefinnande 72,3 

  

 

Antal besvarade frågor N=65 

 

För att få fram hur den psykiska ohälsan ser ut bland ungdomar i årskurs tre i en norrländsk 

medelstor kommun sammanställdes svaren på samtliga frågor. Resultatet visar att 27,7 % av 

det totala antalet respondenter har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Värdet på GHQ-12 kan 

variera mellan 0-12 eftersom mätinstrumentet består av 12 frågor (Se bilaga 1). För att en 

respondent ska anses ha nedsatt välbefinnande ska de fått värdet 3 eller mer. Det betyder att 

27,7 % av respondenterna fått det totala värdet 3 eller mer. 

 

Tabell 2.  

 

  

Total poäng Antal personer 

0 19 

1 18 

2 10 

3 3 

4 2 

5 0 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

11 0 

12 1 

 

Antalet besvarade frågor varierar mellan N= 64-65 

 

 

Vidare beräknades hur många som fått respektive värde. Enligt tabell 2 fick flest respondenter 
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värdet 0, antalet i personer är 19 stycken vilket motsvarar 29,2 %. Ett bra välbefinnande ska 

erhålla ett värde under 3, vilket majoriteten av respondenterna hade.  Ungefär en tredjedel av 

respondenterna klassas enligt GHQ-12 till att ha nedsatt psykiskt välbefinnande. 0 är det 

lägsta värdet GHQ-12 kan visa vilket innebär att de som fått det värdet inte klassas med 

nedsatt psykiskt välbefinnande. 12 är det högsta värdet GHQ-12 kan visa vilket innebär att 

personen har det högsta värdet mätinstrumentet kan visa. En av deltagarna i studien fick 12 

poäng i GHQ-12 score vilket betyder att personen enligt mätinstrumentet har mycket nedsatt 

välbefinnande. Två av deltagarna hade 10 poäng vilket också enligt GHQ-12 klassas som 

mycket nedsatt välbefinnande. 

 

 

 

Tabell 3.  

 

Hur respondenterna känt sig under de senaste två veckorna.(antal personer) 

 

  Aldrig, Ibland Ganska ofta, Alltid 

Kunnat koncentrera dig på vad du gör  19 46 

Haft svårt att sova på grund av oro 55 10 

Känt att du har en betydelsefull roll i vad som händer 27 37 

Känt dig kapabel till att fatta beslut 8 57 

Känt dig väldigt pressad 44 21 

Inte kunnat klara av de dagliga problemen  60 5 

Känt dig rätt så lycklig med tanke på omständigheterna  17 48 

Känt dig olycklig och nedstämd  56 9 

Börjat förlora sitt självförtroende  56 9                                   

Börjat tänka på sig själv som en värdelös person  59 6 

Kunnat ha glädje av vardagslivets aktiviteter  12 53 
 
Antalet besvarade frågor varierar mellan N=64-65 

 

Frågor gällande olika upplevelser under de senaste två veckorna förekom i enkäten och 

sammanställdes för att få svar på frågeställningen om vilket symptom som är vanligast 

förekommande. Resultatet visar att flest personer upplever att de inte har en betydelsefull roll 

i vad som händer. Det var 27 personer som anser sig upplevt det under de senaste två 

veckorna, vilket motsvarar 42,2 % av respondenterna. Förutom att deltagarna i studien 

upplever att de inte har en betydelsefull roll i vad som händer upplever de också att de känt 

sig väldigt pressade, haft svårt att koncentrera sig på vad de gör och att de inte känt sig 

lyckliga med tanke på omständigheterna. 21 personer ansåg sig ganska ofta eller alltid känna 

sig väldigt pressade, vilket motsvarar 32,3 %. 19 personer (29,2 %) anser sig under de senaste 

två veckorna haft svårt att koncentrera sig. 26,2 % anser att de inte känner sig rätt lyckliga 

med tanke på omständigheterna, detta motsvarar 17 personer.  Det som minst personer ansett 

sig upplevt är att de inte kunnat klara av de dagliga problemen. Fem personer kryssade i att de 

aldrig eller ibland kunnat det medan 60 personer kryssade i att de ganska ofta eller alltid 

kunde det.  
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Tabell 4. 

 

Skillnaden i psykiskt välbefinnande mellan olika kön.(%) 

 

Kön Nedsatt välbefinnande Icke nedsatt välbefinnande 

 
Kvinna 37,5 62,5 

 
Man 27,9 72,1 

 
Inget av ovanstående 0,0 100,0 

   
Antal besvarade frågor varierar mellan N= 60-65 

 

För att få fram hur den psykiska hälsan skiljer sig mellan män och kvinnor lades det till en 

fråga om vilket kön ungdomen identifierar sig med (Se bilaga 1). Alternativen som fanns i 

mätinstrumentet var man, kvinna eller inget av ovanstående. Som det går att utläsa i tabell 4, 

skattas 37,5 % av kvinnorna enligt GHQ-12 till att ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta 

visar att över en tredjedel av alla kvinnor har ett sämre psykiskt mående. Av männen var det 

27,9 % som enligt GHQ-12 har ett nedsatt psykiskt välbefinnande, strax under en tredjedel av 

de totala deltagarna. Av de som ansåg sig vara varken man eller kvinna var det 0 % som hade 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna kategori bestod dock endast av en person som inte 

ansåg sig ha ett längre psykiskt välbefinnande, detta gjorde att resultatet visar 100 % icke 

nedsatt välbefinnande. Kvinnorna hade ett sämre psykiskt välbefinnande i jämförelse med 

männen, det skiljer 9,6 % mellan de olika könen.   

 

5.1 Analys av resultat 
 

I denna del kopplar vi resultatet till olika teorier och litteratur.  

 

Niemi (2013) skriver att det socialpsykologiska perspektivet handlar mycket om just 

relationer och hur människor förhåller sig till varandra. Förutom relationer kan även samhället 

medverka till en ökad psykisk ohälsa. Enligt resultatet går det att utläsa att 42,2 % av 

ungdomarna kände att de inte hade en betydelsefull roll i vad som hände. Att de inte känner 

att de har en betydelsefull roll i vad som händer runt om dem kan bero på 

samhällsutvecklingen. Enligt resultatet känner sig 21 personer (32,3 %) pressade. Gustafsson 

(2014) skriver att idag finns många möjligheter att bli framgångsrik, vilket ställer stor press 

på individen. Idag måste även fler egna initiativ tas och när valen blir mer fria kan även 

pressen på individen öka. Denna samhällsutveckling tros vara en anledning till att stress, 

utbrändhet och utmattningssymptom ökar varje år. Wilkinson & Pickett (2009) menar att när 

sociala problem kopplade till ojämlikheter i samhället föreligger kan psykosociala problem 

uppstå. 
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Forsell och Dalman (2014) gjorde en undersökning med mätinstrumentet GHQ-12 i Sverige 

för att se hur det psykiska välbefinnandet ser ut. Den undersökningen visade att den psykiska 

ohälsan ökar. År 1990 visade det sig att 20 % av kvinnorna och 16 % av männen ansåg att de 

hade nedsatt välbefinnande. Motsvarande siffror år 2002 har ökat till ungefär 33 % hos 

kvinnorna och 25 % hos männen. Resultatet i denna undersökning som utförts år 2016 visar 

att 37,2 % av kvinnorna hade nedsatt psykiskt välbefinnande och motsvarande bland männen 

var 27,9 %. Resultatet i vår undersökning visar en relativt liknande siffra som den som 

visades år 2002, skillnaden var endast 4,1 % bland kvinnorna och 3 % bland männen.  

 

Hagquist (2013) visar i sin studie att den självskattade psykiska ohälsan ökar. Forsell och 

Dalman (2014) förklarar att det särskilt är flickorna som mår dåligt. Enligt vår studie har 

kvinnorna en högre psykisk ohälsa än männen, det skiljer 9,6 % mellan de olika könen. Detta 

visar även Forsell och Dalman (2014) i deras undersökning med GHQ-12, där det skiljde 8 % 

mellan kvinnorna och männen.  

 

ANDT-undersökningen som utfördes år 2015 i Skellefteå kommun visar att 48 % av tjejerna 

ansåg sig må bra eller mycket bra. Motsvarande siffra bland männen var 72 % (Skellefteå 

kommun, 2015). Siffran bland kvinnorna i ANDT-undersökningen avviker sig i jämförelse 

med vårt resultat där 62,8 % ansåg sig ha ett bra välbefinnande. Skillnaden mellan dem är 

14,8 %. Bland männen däremot var siffran densamma i de båda undersökningarna. I ANDT-

undersökningen var det 72 % som ansåg sig må bra eller mycket bra medan det var 72,1 % i 

vår studie som ansåg sig ha ett bra välbefinnande. Undersökningarna har skett med ett års 

mellanrum. Frågorna i de olika studierna är olika konstruerade men de kommer fram till 

samma slutsats, vilket är hur ungdomarnas mentala hälsa ser ut. 

 

Enligt resultatet i denna studie med GHQ-12 är det 13,8 % som ganska ofta eller alltid känt 

sig olycklig och nedstämd (se tabell 2). Precis som Andersson, Bergström, Holländare, 

Lenndin & Vernmark (2007) skriver är det helt normalt att någon gång då och då uppleva 

livet lite nedstämt, men när det blir ofta som individer upplever sig nedstämda och vardagen 

upplevs dyster är det inte längre någonting som behöver fortsätta. Cederblad (2013) skriver att 

i en statlig offentlig utredning så visas det att det är fler unga personer som söker vård på 

grund av depression. Socialstyrelsen (2013) förklarar att psykisk hälsa inkluderar många 

sjuktillstånd, både lindriga och mer allvarliga. Exempel på tillstånd av psykisk ohälsa kan 

vara depression, nedstämdhet eller oro. Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att psykiska 

besvär som sömnsvårigheter har blivit allt vanligare. I resultatet av vår studie var det 10 

respondenter som ansåg sig inte kunna sova på grund av oro, detta motsvarar i procent 15,4 

%. Hagquist (2011) menar på att oro blivit mer vanligt idag, speciellt bland personer i åldern 

16-24 år. Resultatet i denna undersökning baseras på personer i årskurs 3 på gymnasiet vilket 

hamnar inom det åldersspannet.  Folkhälsomyndigheten (2014) förklarar vidare att de flesta 

elever anser sig ha en god hälsa. Detta stämmer också bra överens med vårt resultat där 72,3 

% av alla deltagare ansåg att de hade ett bra välbefinnande.  
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Luhmann (2005) menar att en individ inte själv kan välja i vilket hänseende den kan ha 

förtroende, varken för samhället, andra människor eller främst sig själv. I resultatet i denna 

studie så anger 9 personer att de under de senaste veckorna börjat förlora sitt självförtroende, 

detta motsvarar 13,8 % av respondenterna. Johansson, Brunnberg och Eriksson (2007) skriver 

att olikheter i psykisk hälsa beror mycket på ålder och bland ungdomar kan den kopplas ihop 

med lågt självförtroende. Luhmann skriver även att om person skulle sakna förtroende kan det 

vara svårt att ens gå upp ur sängen på morgonen. 5 personer (7,7 %) ansåg i vår undersökning 

att de inte kunde klara av de dagliga problemen. Lundin och Mellgren (2012) skriver att de 

svårigheter ungdomar kan råka ut för i sina vardagliga aktiviteter kan vara till följd av 

psykiska störningar och kan bestå under en längre tid.  

 

6. Diskussion 
 

6.1 Diskussion om resultatet 

 

Andersson Höglund & Hedman Ahlström (2006) menar att hur människan ser på psykisk 

ohälsa har förändrats över tid och att det idag är en mer humanistisk inriktning istället för att 

låsa in de som hade psykisk ohälsa/sjukdom på institutioner. Bland annat menar Gustavsson 

(2014) att eftersom vi har en samhällsförändring ökar den psykiska ohälsan hos individer, 

bland annat ökar stressen som en följd av hur samhället ser ut.  

 

Forskning har visat att ungdomars psykiska hälsa blir sämre, bland annat skriver 

Folkhälsomyndigheten (2014) att vuxnas psykiska ohälsa blir bättre, medan det är barnen som 

uppvisar/uppger en sämre psykisk ohälsa. Det folkhälsomyndigheterna skriver som är väldigt 

intressant är att det är uppe i de äldre åldrarna som den psykiska ohälsan blir sämre. Alltså är 

det 15-åringar som uppger att de mår sämre än 11-åringarna. Socialstyrelsen (2007) pekar 

också på att den psykiska ohälsan uppvisar en dålig utveckling bland ungdomar, det har 

exempelvis visat sig att vuxnas självmordsstatistik går ner, medan ungas självmordsstatisk går 

upp. Socialstyrelsen (2016) skriver att 1100 personer begår självmord årligen, men det har en 

minskning i alla åldersgrupper förutom i den åldersgrupp där de är 25 år eller yngre. I den 

åldersgruppen syns ingen minskning.  Det är inte bara Socialstyrelsen som skriver om 

ungdomars självmord utan även Skärsäter (2012) skriver att i folkhälsorapporten rapporteras 

det att självmordsförsöken hos unga har en ökning. Detta finner vi intressant eftersom den 

valda gruppen i denna studie är ungdomar som är under 25 år. De tillhör den grupp där 

självmord och psykiska ohälsan inte minskar. Den siffra vi fick ut i vårt resultat (tabell 1) var 

att totalt 27,7 % av de tillfrågade ansåg sig ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket känns 

som en väldigt hög siffra. Över en fjärdedel av alla deltagande ansåg sig ha sämre psykiskt 

välbefinnande. 
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Mycket forskning pekar på att det finns en negativ trend när det gäller den psykiska ohälsan, 

speciellt bland ungdomar. Detta är någonting som denna studie ville peka på. Målet var att 

visa på att den psykiska ohälsan bland ungdomar är ett stort problem och att det är något som 

samhället måste jobba på. Det är viktigt att jobba både för de som redan har psykisk ohälsa 

och att jobba förebyggande för att minska de antal som kommer få det. Den psykiska ohälsan 

medför negativa konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället. 

 

Samhället och individen drar på sig stora konsekvenser av den psykiska ohälsan. Bland annat 

menar Skärsäter (2014) att sjukförsäkringskostnaderna som finns för psykisk 

ohälsa/sjukdomar uppskattas till cirka 40 %. Allgulander (2014) menar att det inte bara är 

kostnader som den psykiska ohälsan medför utan det har också en stor konsekvens för 

individen som lider av psykisk ohälsas livskvalitet. Socialstyrelsen (2013) menar att när unga 

lider av psykisk ohälsa kan det påverka framtiden, bland annat när någon som lider av psykisk 

ohälsa hamnar efter i skolan leder det då till att den inte kommer att ha likvärdig utbildning 

som jämnåriga. Folkhälsomyndigheten (2013/2014) menar också att när ungdomar lider av 

psykisk ohälsa ger det konsekvenser för framtiden i form av bland annat för tidig död eller att 

individen som vuxen kommer att lida av allvarlig psykisk ohälsa.  Folkhälsomyndigheten 

(2014) menar att psykisk hälsa är när en individ klarar av de vardagliga tingen med 

påfrestningar. Folkhälsomyndigheten menar också att psykisk hälsa är att en individ har 

avsaknad av sjukdom.   

 

Eftersom psykisk ohälsa är ett stort samhälls- och individ problem blev vi väldigt intresserade 

att lära oss mer om det och undersöka hur det ser ut för ungdomar. Skärsäter (2014) påpekar 

att den psykiska ohälsan innefattar 40 % av sjukförsäkringskostnaderna och så tycker vi att 

det inte ska behöva vara. Den psykiska ohälsan leder också till självmord som inte bara 

individen som tar livet av sig påverkas av utan hela den individens omgivning blir otroligt 

påverkade. Däremot tror vi att det går att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa och även 

jobba med att hjälpa dem som redan lider av psykisk ohälsa. Det kanske inte går att få den 

psykiska ohälsan på noll procent men om det åtminstone minskar är det bra. Allt som blir 

bättre är ett steg i rätt riktning och det är viktigt att så få personer som möjligt ska behöva ha 

nedsatt psykisk hälsa. Det finns dock psykisk ohälsa som vi alla kommer att lida av någon 

gång i våra liv, exempelvis när någon i ens närhet dör, vilket gör att vi kanske kommer att 

behöva insatser just då.  Kontentan av det hela är att tanken med att undersöka om just 

psykisk ohälsa var inte för att vi tänker att all psykisk ohälsa behöver och kommer att 

förvinna utan det var att belysa ett problem. Den psykiska ohälsan är ett stort problem, både 

på individnivå och samhällsnivå. Det drar också på sig mer kostnader för samhället och 

individen än vad det skulle behöva göra. 

 

I vår studie visade det sig att 27,7 % av respondenterna i studien lider av nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Allgulander (2014) skriver att 2008 mätte folkhälsoinstitutet psykisk hälsa 

med samma mätinstrument som använts i denna studie, GHQ-12. Det som dock gjordes i 

folkhälsoinstitutets studie var att det mättes på människor mellan åldrarna 18 och 80 och där 

visade det sig då att 17 % hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Vår studie är gjord på 

ungdomar i gymnasiets sista årskurs i en norrländsk medelstor kommun. Av urvalet var det då 
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27,7 % som uppgav att det hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Vår undersökning går inte 

att jämföra med folkhälsoinstitutets undersökning, men vår studie visade ändå en betydligt 

högre siffra i procent än vad folkhälsoinstitutets undersökning gjorde.  

 

Siffran 27,7 % som uppger att de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12 säger 

egentligen ingenting om hela populationen, men det säger någonting om vårt urval. Siffran 

säger att nästan en tredje del uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Vilket vi ändå 

tycker är en skrämmande siffra. Respondenterna i vår undersökning ska svara på hur de har 

känt de senaste två veckorna, det är svårt att veta kanske har hänt någonting just denna vecka 

hos de respondenter som det mättes på. Det är svårt att utläsa ifall att detta är någon siffra som 

kommer att bestå. Detta skriver även von Knorring (2012) att ungdomar är väldigt växlande i 

sitt mående, de kan ena dagen må väldigt bra, medan den andra dagen så mår samma ungdom 

mycket sämre. Andersson, Bergström, Holländare, Lenndin och Vernmark (2007) menar på 

att det är såklart även väldigt vanligt att ha en vanlig nedgång i sitt mående som kommer att 

gå över. Detta skriver även Allgulander (2014) om att psykisk ohälsa inte behöver vara 

någonting ständigt utan att det kan vara en kris i livet som kommer att gå över, exempelvis ett 

dödsfall. Vår undersökning visar inte om respondenterna just nu har en kris eller om detta är 

en ständigt pågående nedsatt psykiskt välbefinnande hos dem. Om någon skulle göra om 

undersökningen inom en snar framtid eller inom en längre period är det mycket som pekar på 

att det nog inte kommer att uppvisa samma resultat.  

 

Valet att studera just de som går årskurs 3 kan ha gjort att det blev ett negativt resultat. Det är 

slutet på gymnasiet stress inför betyg och framtiden kan självfallet påverka resultatet negativt. 

32,3 % uppger att de ganska ofta eller alltid känner sig pressade. Det är svårt att veta om det 

är i skolan, hemmet eller på något annat ställe som de känner sig pressad. 32,3 % är en hög 

siffra, det är nästan en tredje del av respondenterna som känner sig pressade. Detta kan ha 

med skolan att göra och om vi då istället mätt ettan på gymnasiet eller tvåan på gymnasiet 

kanske det inte hade haft samma press som treorna har nu i slutet på gymnasiet. Det är svårt 

att veta, men det skulle även vara intressant att testa och se vad det/ om det skulle bli någon 

skillnad i resultatet om vi mätt årskurs 1 eller 2. 

 

2004-2005 var det 39 % av kvinnorna i åldersgruppen 16-24 år som upplevde någon typ av 

ängslan, oro eller ångest. Bland killarna så var det 18 % som uppgav att de upplevde ängslan, 

oro eller ångest (Socialstyrelsen, 2009). 15,4 % av de tillfrågade studenterna uppger att de 

alltid eller ganska ofta har svårt att sova på grund av oro. Även om det kanske är ett tillfälligt 

problem så är det ändå ett problem. Skola, föräldrar eller närstående bör ta problemen på 

allvar och reagera. Vi tänker att studenter som inte kan sova kan medföra konsekvenser som 

exempelvis försämrade skolresultat. Då är vi tillbaka till det här med framtiden och att barn 

och ungdomar med försämrad psykisk ohälsa hamnar efter i utbildning och i slutändan kanske 

inte kommer att ha likvärdig utbildning som sina kamrater. Det leder kanske till att de 

kommer att få det svårare med arbete eller att välja att studera vidare.  
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I vår studie visade det sig att det skiljer sig mellan pojkar och flickor i det psykiska 

välbefinnandet. 35,5 % uppger att de har nedsatt välbefinnande hos tjejerna och hos pojkarna 

uppger 27,7 % att de har nedsatt välbefinnande. Det är inte en markant skillnad, men det är en 

skillnad, nästan 10 %. von Knorring (2012) menar att ungdomar kan känna sig obekväma i 

sina kroppar. Detta säger von Knorring kan vara på grund av att ungdomars kroppar förändras 

och de inte riktigt hänger med och gillar den förändringen. Vi tänker dock att det inte bara är 

tjejer och kvinnors kroppar som förändras utan även pojkars kroppar. Vad är det egentligen 

som säger att tjejer ska må sämre på grund av deras förändring i kroppen, när killar också har 

en förändring och kan må lika dåligt på grund av det. Det är en möjlig förklaring till att det 

skiljer sig mellan killar och tjejer i den psykiska hälsan, men det behöver inte vara svaret. 

Kelly (2014) skriver att ungdomar känner en osäkerhet över sina kroppar och att det inte 

behöver vara just specifikt tjejer som känner sig obekväma i sina kroppar utan alla kön kan 

uppleva osäkerhet.  

 

Strömbäck (2014) skriver att vi har ett samhällsideal där det finns normer om hur vi ska se ut 

och detta kan då leda till att kvinnor känner sig väldigt negativa och kritiska till sina kroppar. 

Strömbäck menar att detta är då kopplat till psykisk ohälsa. Här tror vi att det också finns 

normer över hur killar ska se ut och klä sig med mera. Ingenting är svart och vitt utan det går 

att se saker och ting från olika perspektiv och sidor. Detta kan då vara en del av förklaringen 

till varför tjejer/kvinnor upplever sig ha sämre psykiskt välbefinnande än pojkar/män. Men 

det behöver inte vara den absoluta sanningen och som individ bör tänka/se det från olika håll. 

Det är inte endast i vår studie som det skiljer sig mellan kvinnor/flickor och män/pojkars 

psykiska ohälsa.  

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att bland 18 år eller äldre var det 10 % av tjejerna och 7 % av 

killarna som sökte vård på grund av psykisk ohälsa. Här har det visat sig skillnad i också vad 

de söker för typ av vård, tjejerna sökte på grund av olika ångest symptom och killarna på 

grund av att de hade symptom på exempelvis ADHD. Landstedt, Coffey och Nygren (2015) 

skriver också att det har visat sig att den psykiska hälsan är sämre hos kvinnor än hos män. 

Shafer och Wendt (2015) menar dock att kvinnor har en tendens att lättare kunna söka hjälp 

än vad män har. Shafer och Wendt menar att det kan ha att göra med att män har svårare att 

kunna erkänna sina svagheter för någon annan kanske till och med för sig själv. Slutsatsen 

som Shafer och Wendt menar är att varför det i statistik ser ut som att kvinnor mår sämre än 

män behöver inte betyda att verkligheten ser ut så, utan att det är för att män inte söker hjälp i 

samma utsträckning som kvinnor och då inte syns i statistiken.  

 

Det är svårt att veta varför det är skillnad mellan kvinnor och män. Även om vi kan tänka 

precis som Shafer och Wendt, att männen/pojkarna har väldigt stort mörkertal för de inte 

söker vård i samma utsträckning. Då bör det också finnas kvinnor som inte söker sig till 

vården för att de inte heller vågar eller vill visa sina svagheter för någon annan. Shafer och 

Wendt visar inte på någon förklaring varför just pojkar/män skulle känna att de inte söker 

vård för psykisk ohälsa och därför är kvinnors psykiska ohälsa större. I undersökningar som 

inte baseras på statistik hur de olika könen män och kvinnor som söker vård har det även visat 
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sig att den självuppskattade psykiska ohälsan skiljer sig mellan könen. Bland annat har 

Hagquist (2011) tittat på en undersökning som heter Ung Värmland där har det visat sig att 

det skiljer sig mellan könen. Det var en markant skillnad mellan könen 35 % av flickorna 

uppgav att de hade psykiska besvär, medan det var 10 % av killarna som uppgav att de hade 

psykiska besvär. Precis som i vår undersökning där det är självupplevd psykiskt 

välbefinnande som mäts och där det också visar en skillnad mellan könen. Det är intressant att 

det både i undersökningar där individer som svarar på frågorna ska kunna känna sig bekväma 

med att inte vara helt anonyma och statistik från exempelvis sjukhusvistelser skiljer det sig 

mellan könen. Det som är svårt att veta är varför det skiljer, är det samhällskraven som ser 

olika ut mellan könen och normerna eller är det någonting annat? Detta tåls att forska vidare 

på.  

 

Stress- och sårbarhetsmodellen använder sig av en blandning av den biologiska förklaringen 

och de psykologiska förklaringarna på psykisk ohälsa. Modellen menar att vi människor har 

olika utgångspunkter på att klara av stress, det är när människan hanterar stress som kan leda 

till psykisk ohälsa på olika sätt (Niemi, 2013) Männen i vår studie anser sig ha mindre nedsatt 

psykiskt välbefinnande i jämförelse med kvinnorna. En möjlig förklaring till att den psykiska 

ohälsan är lägre hos män än hos kvinnor är enligt stress- och sårbarhetsmodellen att de olika 

könen hanterar situationer på olika sätt. Johansson, Brunnberg och Eriksson(2007) skriver att 

den psykiska hälsan faktiskt kan variera beroende på kön. Andra möjliga förklaringar skulle 

kunna vara som Shafer och Wendt (2015) skriver i deras studie om att män inte alltid vågar 

visa sina svagheter i samma utsträckning som kvinnor.  

6.2 Kritiska reflektioner kring tidigare forskning 

 

Hagquist (2013) visar i sin studie att den psykiska ohälsan blir allt sämre och sämre bland 

ungdomar som är 15 år eller äldre. Flickor visas ha sämre psykiskt välbefinnande i jämförelse 

med männen. Studien har baserats på enkäter med frågor som är utformade om de känt olika 

symptom under läsåret. De fanns då svarsalternativen; ”Aldrig”, ”Sällan”, ”Ibland”, ”Ofta” 

och ”Alltid”. Frågan är om dessa olika alternativ upplevs lika hos alla personer, hur mycket är 

ofta och hur många gånger klassas som ofta? Detta är något som är svårt att veta och som är 

viktigt att ha i åtanke gällande resultaten. Alla studier som är självskattade går inte helt och 

hållet att lita på då det inte finns garantier att alla definierar de olika alternativen likadant. 

Frågorna i den använda enkäten är till exempel; Har du besvärats av huvudvärk denna termin, 

har du besvärats av magont, känt dig spänd eller haft dålig aptit? Bara för att personer klickat 

i att de ofta har magont behöver det inte bero på eller leda till psykisk ohälsa på något sätt. 

Vissa symptom kan bero på olika sjukdomar och diagnoser som inte beror på psykisk ohälsa 

eller nödvändigtvis leder till sämre psykisk ohälsa. Även om resultaten uppvisar hög 

reabilitet, validitet och generaliserbarhet behöver det inte betyda att resultatet är helt korrekt 

utan självskattning kan ge varierade resultat som inte ska tas på allt för stort allvar. 

 

Enligt Shafer & Wendt (2015) söker kvinnor oftare hjälp för psykisk ohälsa än män. 

Datainsamlingen skedde under två år i intervjuer ansikte mot ansikte. Det som mättes i 

undersökningen var orsaker till psykisk ohälsa, erfarenheter av den mentala sjukvården och 
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attityder till att söka hjälp. Undersökningen visade alltså att männen inte sökte lika mycket 

hjälp som kvinnorna. Funderingar vi fick utifrån denna forskning är om det betyder att män 

lider av mindre psykisk ohälsa eller om de bara inte vill söka hjälp för den. Om studien visar 

på att män inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor för att de till exempel skäms 

över situationen, vad säger då att de inte vill dölja den psykiska ohälsan även vid intervjuer 

eller förfrågningar. Intervjuer kan vara ett väldigt bra sätt att få fram även mäns psykiska 

ohälsa eftersom det kan vara enklare att erkänna något vid förfrågan än att ta det första steget 

själv.  

I jämförelse mellan internationella och nationella undersökningar går det att utläsa att den 

psykiska ohälsan bland ungdomar är hög och visar en negativ trend. Trenden verkar inte bara 

öka här i Sverige utan följas även i andra länder runt om i världen. Vi valde både nationella 

artiklar och internationella artiklar för att se om det skulle vara någon skillnad i mätningen av 

den självuppskattade psykiska ohälsan. 

 

6.3 Reflektion kring ANDT- undersökningen i Skellefteå kommun 

 

I ANDT- undersökningen i Skellefteå kommun ställs inga följdfrågor angående måendet. Vi 

författare, kan inte veta vad de som har svarat på dessa enkäter egentligen har svarat på. Har 

en bagatell morgonen innan medfört att någon kryssat i dåligt eller har de tänkt som resultatet 

kan läsas att de mått dåligt över någonting en längre period. Utifrån den rapport som skrivs 

från ANDT- undersökningen uppkommer också funderingar om det spelar någon roll hur de 

har tänkt när de har fyllt i enkäten, eftersom det är deras självupplevda dåliga mående. I 

ANDT- undersökningen ligger största fokus på alkohol, tobak och droger vilket då gör att den 

inte säger speciellt mycket om just dålig psykisk hälsa, mer än att den visar på att det finns. 

ANDT- undersökningen har mycket känsliga frågor, men den uppfyller samtidigt de olika 

etiska kraven vilket gör att ungdomarna som fyller i enkäten ska kunna känna sig trygga i att 

fylla i enkäten sanningsenligt.  

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Vi är delvis nöjda med de metoder som använts. Kvantitativ metod känns som ett självklart 

val för denna underökning. Det var något som beslutades snabbt eftersom båda var överens 

om att det var det mest passande för den studie som skulle utföras. Vi känner oss även nöjda 

med valet av mätinstrument, detta speciellt eftersom att välja ett beprövat och ett redan 

färdigkonstruerat mätinstrument ökar reliabiliteten i studien (Ejvegård, 2003). I de frågor 

mätinstrumentet innehåller har det inte funnits utrymme för egna värderingar, utan det 

insamlade materialet har fått tala för sig själv.  

Det som kunde ha förbättras var urvalet som förstör generaliserbarheten i studien. Målet var 

att utföra ett obundet slumpmässigt urval eftersom att det hade varit en bättre urvalsmetod. Då 

ett obundet slumpmässigt urval inte förekommit går det inte att veta om resultatet är pålitligt. 

Det går inte heller att dra slutsatser om det är hela populationen som hade det välbefinnandet 

som resultatet visade eller om det bara är stickprovet. Detta är något som skapat stor 
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besvikelse då målet var att undersökningen skulle bli så bra som möjligt. Eftersom inga/sena 

svar från rektorerna eller ett nej skulle tvinga oss att göra om urvalet skulle det orsaka mindre 

tid till skrivandet. Om någon klass sa nej skulle ett nytt obundet slumpmässigt urval behöva 

ske. Valet att inte fortsätta använda oss av obundet slumpmässigt urval gjordes eftersom det 

tog för många veckor innan det fanns möjlighet att utföra undersökningarna.  

Utan undersökningarna var det inte möjligt att skriva till exempel resultat, diskussion och 

analys. Ifall ett nytt urval skulle ske ville vi att det ska finnas viss säkerhet att de skulle tacka 

ja till erbjudandet, vilket inte möjligt att veta i förväg. Risken fanns att ytterligare klasser 

tackat nej vilket innebär att ytterligare ett urval måste göras, detta gör att ännu mer tid tas från 

skrivandet. Ett annat alternativ hade varit att antingen byta ämne eller målpopulation. Byte av 

ämne var inte aktuellt då flera veckor redan gått och för mycket tid skulle gått till spillo. 

Målpopulationen var inte heller aktuell att byta eftersom det var ANDT-undersökningen 

bland unga studien skulle utgå från. Förutom detta hade vi även redan börjat skriva om 

ANDT-undersökningen och övriga undersökningar, forskning i början av uppsatsen vilket 

skulle göra att tiden som lagts ned på att skriva skulle gått till spillo.  

Efter att vi vägt riskerna mot fördelarna blev valet att byta urvalsmetod till ett icke 

slumpmässigt urval och minska risken att inte bli färdiga. Det kändes viktigare att lämna in en 

färdig uppsats än att studien skulle vara generaliserbar. 

6.5 Bortfall 
 

Det urval som användes gav inte speciellt stort bortfall, det bortfall som förekom var partiella 

bortfall då vissa av ungdomarna missat att fylla i vilket kön de tillhör. Det partiella bortfallet 

blev inte heller stort utan det var enstaka personer som missat fylla i sitt kön. Det var även en 

respondent som inte hade svarat på fråga tre i GHQ-12 formuläret. Detta försvårade inte 

själva syftet om hur den psykiska hälsan ser ut bland ungdomar årskurs 3, bortfallet skedde på 

två av frågeställningarna. Den frågeställningen var om den psykiska hälsan skiljer sig mellan 

kvinnor och män.  

 

6.6 Förslag på vidare forskning 
 
För att få en bredare syn om hur den psykiska ohälsan ser ut hos ungdomar behövs en större 

undersökning göras så att det finns mer underlag. GHQ-12 som mätinstrument är att föredra 

om det är nedsatt psykiskt välbefinnande som forskningen syftar efter. Det går även att lägga 

till mer frågor så att det går att undersöka om det finns samband mellan psykiskt 

välbefinnande och andra variabler. Att även göra intervjuer med professionella som 

exempelvis skolsköterskor och kuratorer för att kunna bredda forskningen går också och 

skulle vara intressant. Det som vi också har påpekat i ovanstående text är att eftersom att det 

finns mycket forskning som visar och pekar på att den psykiska ohälsan skiljer sig mellan 

könen skulle det vara intressant att forska mer ingående om varför det skiljer sig mellan män 

och kvinnor. 
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7. Slutsatser  
 
 
Undersökningens resultat och diskussion ger svar på det syfte och frågeställningar som fanns.  

Bland ungdomarna var den vanligaste upplevelsen att de kände att de inte hade en 

betydelsefull roll i vad som händer under de senaste två veckorna. Det visade sig också i vår 

undersökning att den psykiska ohälsan bland de deltagande ungdomarna vara över en 

fjärdedel. Nedsatt psykiskt välbefinnande var vanligare bland kvinnor än bland män, där det 

skiljde nästan tio procentenheter. Det är svårt att veta exakt vad det är som gör att det skiljer 

sig mellan de olika könen och att den psykiska ohälsan ser ut som den gör. Dock visar både 

denna studie och tidigare forskning att den psykiska ohälsan skiljer sig mellan pojkar och 

flickor.  
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 Bilaga 1 
 

GHQ-12 
 

 

 

Vi vill veta hur du känt dig de senaste veckorna. Vänligen kryssa för det alternativ som bäst passar 

dig. 

 

Ringa in det kön som du anser att du är:  Kvinna   

  

                                                                  Man  

 

                                                                  Inget av ovanstående   

 

Har du under de senaste två veckorna…                     Aldrig       Ibland      Ganska ofta   Alltid      

 

1. Kunnat koncentrera dig på vad du gör?                     1                 2                    3               4 

 

2. Haft svårt att sova på grund av oro?                          1                 2                    3               4    

 

3. Känt att du har en betydelsefull roll i vad                  1                2                     3               4 

som händer? 

 

4. Känt dig kapabel att fatta beslut?                               1                2                     3               4 

 

5. Känt dig väldigt pressad?                                           1                2                     3               4 

 

6. Kunnat klara av de dagliga problemen                       1               2                      3              4 

 

7. Känt dig rätt så lycklig med tanke på                         1               2                      3              4 

omständigheterna? 

 

8. Känt att du inte kan komma över svårigheter?          1                2                      3              4 

 

9. Känt dig olycklig och nedstämd?                              1                2                      3              4 

 

10. Börjat förlora ditt självförtroende?                          1                2                     3              4 

 

11. Börjat tänka på dig själv som en värdelös               1                2                     3              4  

person? 

 

12. Kunnat ha glädje av vardagslivets aktiviteter         1                 2                     3              4 
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Bilaga 2 
 
 
 

Följebrev till enkät GHQ-12 
 

 
 
Mätning av psykisk hälsa 

 
Denna enkät riktar sig till studenter i årskurs 3 på Skellefteå kommuns gymnasieskolor.  
 
Vi är två stycken socionomstudenter som just nu skriver vår C-uppsats. Vi undersöker psykisk hälsa 
bland ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet. Skellefteå kommun gör en årlig undersökning, ANDT 
(alkohol, narkotiska, doping och tobak) på kommunens årskurs åttor och årskurs två. Det visade sig 
2015 att 40 procent uppgav att de mådde bra eller mycket bra. Killarna har också en sviktande trend 
enligt ANDT undersökning där de år 2015 var 72 procent som uppgav att de mår bra eller mycket bra. 
Eftersom att ANDT undersökningen visar på att det är många ungdomar som inte mår bra blev vi 
intresserade av att undersöka om det finns psykisk ohälsa bland ungdomar i Skellefteå kommun som 
ANDT undersökningen visar. 
 
Medverkan i denna undersökning är frivilliga men dina svar är viktiga för att vi ska få då tillförlitliga 
och användarbara resultat i vår undersökning som bara möjligt. Denna undersökning är viktig för att 
få fram om det finns psykisk ohälsa i gymnasieskolorna. Enkäten heter GHQ-12 och är inte framtagen 
av oss utan det är ett tidigare beprövat instrument. Svaren du lämnar hanteras konfidentiellt. Det 
innebär att endast vi som undersökningspersoner kommer att hantera de ifyllda enkäterna och inget 
namn eller andra personuppgifter ska INTE fyllas i. Enkäten är anonym och svaren kommer inte 
kunna spåras till enskilda individer utan kommer att redovisas som grupp. Enkäten tar endast några 
minuter att besvara. När C-uppsatsen är färdig har du möjlighet att ta del av resultatet, vänligen 
kontakta oss om du vill ha tillgång till C-uppsatsen. Tack för din medverkan!  
 

Om du har några frågor eller funderingar välkommen att kontakta någon av 
oss:  
 
Felicia Lundmark 0738088193 
felicialundmark@hotmail.se 
 
Julia Andersson 0703009641  
anderssonjulias@hotmail.se  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:felicialundmark@hotmail.se
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Bilaga 3 
 

 
 
Hej! 
Vi är två tjejer som läser socionomprogrammet termin 6 som nu skriver vår c-uppsats. 
Uppsatsen handlar om psykisk ohälsa bland unga. Vi har utgått från den ANDT- undersökning 
som ägde rum 2015 här i Skellefteå.  Vi vill därför dela ut ett instrument, GHQ-12 som inte är 
strukturerat av oss utan är använt i tidigare forskning.  Vår målgrupp är årskurs 3 på 
gymnasiet och undrar därför om det finns möjlighet att vi får göra denna undersökning i era 
klasser? Enkäten tar endast några minuter att besvara & finns bifogad i detta mail om ni vill 
se vilka frågor den innehåller. 
 
Vi skulle vara tacksamma om vi fick svar så snart som möjligt, oavsett om svaret är ja eller 
nej. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Julia Andersson & Felicia Lundmark 


