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Sammanfattning 

Titel: En litteraturstudie kring psykisk ohälsa bland barn och unga 
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Kurs: Examensarbete i folkhälsovetenskap, 7,5 högskolepoäng 
Författare: Frisk, Malin; Roswall, Kristin  
Handledare: Carlén, Kristina 
Sidor:20 
Månad och år: Maj 2012 
Nyckelord: Ångest, stress, psykosomatiska besvär och skolmiljö. 
___________________________________________________________________________ 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga har de senaste 10-20 åren ökat. 
Syfte: En litteraturstudie har utförts med syfte att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, hur 

den yttrar sig bland barn och unga samt insatser som bör genomföras för att främja psykisk 

hälsa. Metod: Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Resultat: Resultatet visar att den psykiska ohälsan bland barn och 
unga har ökat. Detta kan bland annat bero på socioekonomiska skillnader och stress. 
Resultatet visar även att psykosomatiska besvär har ökat bland barn och unga, där 
huvudvärk och buksmärtor är vanliga symtom. Ångest har visat sig vara ett större 
problem än vad tidigare varit känt. Stress är en del av barn och ungas vardag och flera 
faktorer i skolan har visat sig vara stressorer; det kan bland annat inbegripas av 
skolarbetets krav och relationer till lärare. Skolan är en viktig arena för 
hälsoutvecklingen hos barn och unga. Därför är många insatser riktade mot förskola, 
skola och fritidsverksamhet. Slutsats: Forskning tyder på att barn med psykisk ohälsa 
växer upp till vuxna med problem och därför är tidiga insatser nyckeln till att bryta den 
negativa trenden.  

 



 
 

Abstract 

Title: A literature review of mental illness among children and adolescents 
Department: School of Life Sciences, University of Skövde 
Course: Thesis in Health, 7,5 ECTS 
Author: Frisk, Malin; Roswall, Kristin 
Supervisor: Carlén, Kristina 
Pages: 20 
Month and year: May 2012 
Keywords: Anxiety, stress, psychosomatic disorders and school environment. 
___________________________________________________________________________ 

Background: The mental illness among children and adolescents has increased 

throughout the last two decades. Aim: A literature review has been carried out with the 

aim of investigating the causes of mental illness, how it manifests itself among children 

and adolescents as well as actions that should be carried out in order to promote mental 

health. Method: The result is based on ten articles of both qualitative and quantitative 

approach. Results: The results show that mental illness among children and adolescents 

has increased. The causes may include socio-economic imbalances and stress. The result 

also indicates that psychosomatic disorders have increased among children and 

adolescents, with headache and abdominal pain as common symptoms. Anxiety has 

been shown to be a bigger problem than previously known. School is an important arena 

for health development of children and adolescents. Therefore there are many 

interventions targeted to preschool, school and after-school activities. Stress is a part of 

children and adolescents everyday lives and several factors in school has proven to be 

stressors. That may include school work demands and relationships with teachers. 

Conclusion: Research suggests that children with mental health problems grow into 

adults with problems and therefore early interventions are the key to break the negative 

trend. 
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Inledning 

Folkhälsoarbete kan förklaras som samhällets ansvar för hälsan hos sin befolkning. Politiska 

beslut är viktiga för utvecklingen av befolkningens hälsa. Dessa beslut kan gälla inom Sverige 

på nationell, regional och lokal nivå samt i Europaunionen. De politiska områden vilka berör 

folkets hälsa är äldrepolitiken, socialpolitiken, hälso- och sjukvårdspolitiken, 

jämställdhetspolitiken, arbetslivspolitiken, utbildnings- och forskningspolitiken, 

bostadspolitiken, kulturpolitiken och miljöpolitiken (Pellmer & Wramner, 2007). Sveriges 

regering antog 2003 det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga 

förutsättningar för hela befolkningen och folkhälsoarbetet är inriktade på de så kallade 

bestämningsfaktorerna för hälsa. Eftersom forskning visat att de flesta hälsoproblem beror på 

samverkande faktorer och förhållanden, det är sällan en enda faktor är tillräcklig för att en 

individ blir sjuk (Pellmer & Wramner, 2007).  Regeringen bedömer i folkhälsoproportionen 

att barn och ungdomar är de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (FHI, 2009). 

Förhållanden under uppväxten spelar en viktig roll för så väl den fysiska som psykiska hälsan 

under hela livet. Därför är ett av de nationella målområdena för att skapa samhälleliga 

förutsättningar inriktat på barn och ungas uppväxtvillkor.  Den psykiska ohälsan ska särskilt 

uppmärksammas liksom utvecklingen av barn och ungdomars levnadsvanor. Vissa barn har i 

genomsnitt sämre hälsoutveckling än andra barn exempelvis barn till missbrukande föräldrar 

och psykiskt sjuka föräldrar (Pellmer & Wramner, 2007). Ohälsan bland barn och ungdomar 

har under de senaste 10-20 åren ökat. Orsaken till denna ökning av ohälsan benämns i den 

allmänna debatten ofta som stress (SOU, 2006:77). Den psykiska och psykosomatiska ohälsan 

hos barn yttrar sig i symtom som huvudvärk, ängsla, buksmärtor och dåligt självförtroende 

(Pellmer & Wramner, 2007). Insatser för att främja barns hälsa långsiktigt kan ske på olika 

arenor så som förskolor och skolor där barn tillbringar en stor del av sin dag på (FHI, 2009). 

Förskola, skola och fritidsverksamhet spelar även en viktig roll i att utjämna skillnader i barns 

uppväxtvillkor (Pellmer & Wramner, 2007) . 

Bakgrund 

Folkhälsa och folkhälsoarbete 

Folkhälsa uttrycker befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till nivå och fördelning av 

hälsan. En god folkhälsa handlar inte enbart om att hälsan bör vara så bra som möjligt, utan 

att den också ska vara jämlikt fördelad (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Folkhälsoarbete 

är ett målinriktat och organiserat arbete som syftar till att främja hälsa samt att förebygga 
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sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007). Folkhälsoarbetet på 1970 och 80-talet inriktades på att 

minska riskfaktorer och att förebygga sjukdom, detta gjordes med hjälp av hälsoupplysning 

riktad till allmänheten. Med tiden har betydelsen av samhälleliga faktorer för hälsan allt mer 

tagit plats i folkhälsoarbetet och forskare har funnit starka samband mellan livsvillkor, miljö 

och hälsa (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Det moderna folkhälsoarbetet inleddes med 

WHO- konferensen i Ottawa, 1986 där definierades Health Promotion som en process som 

ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. I Ottawa 

fastlades fem strategier för hälsofrämjande arbete och de integreras i modernt folkhälsoarbete. 

Dessa fem strategier är att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik, skapa stödjande miljöer för 

hälsa, stärka den lokala handlingskraften, utveckla personliga färdigheter samt att skapa en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986 refererad i 

Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). För att folkhälsoarbetet ska kunna benämnas som 

folkhälsoarbete menar Pellmer och Wramner (2007) att insatserna ska vara målinriktade samt 

bygga på policyer och målformuleringar, vilka ska vara antagna av politiska instanser så väl 

internationellt, regionalt och kommunalt. Detta arbete kan bedrivas på olika nivåer 

exempelvis individnivå, gruppnivå och samhällsnivå (Andersson, 2006). En stödjande miljö 

är de sociala och fysiska aspekterna av omgivningen (Haglund, refererad i Medin & 

Alexanderson, 2000). Begreppet stödjande miljö, även kallat hälsofrämjande arenor, utgår 

från en helhetssyn på människan, det vill säga utöver de fysiska inverkar även andra faktorer 

på hälsan. Utgångspunkten är att skapa en miljö där människan har stort inflytande. Det ges i 

sådana miljöer, utrymme för människan att uppfylla målen som finns samt att ta personligt 

ansvar. Detta innebär att det finns möjligheter att ta beslut som främjar hälsan (Medin & 

Alexanderson, 2000). Pellmer och Wramner (2007) anser att målet med arbetet är att minska 

hälsoklyftorna som finns i vårt samhälle. De menar att folkhälsoarbetet måste bygga på 

kunskap om faktorer samt förhållanden, vilka gör människor sjuka respektive friska. 

Bestämningsfaktorer och folkhälsomål 

De levnadsvanor och den livsstil som människan har, påverkar hälsan till stor del (Pellmer & 

Wramner, 2007). Dahlgren och Whitehead (1991, refererad i Pellmer & Wramner, 2007) ger 

genom den berömda halvmånen ett bra helhetsperspektiv på hälsans bestämningsfaktorer. 

Modellen beskriver påverkan genom olika strukturer och på olika nivåer. Modellen utgår från 

ärftliga faktorer följt av individuella livsstilsfaktorer, samhälleliga och lokala nätverk, 

levnadsvillkor och arbetsförhållanden och slutligen generella socioekonomiska, kulturella och 

miljörelaterade faktorer. Ständigt exponeras människan för olika riskfaktorer men även olika 
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friskfaktorer. Friskfaktorerna kan på samhällsnivå exempelvis bestå av bra social gemenskap, 

bra bostadsförhållanden, rekreationsmöjligheter samt en god yttre miljö (Pellmer & Wramner, 

2007). Det övergripande nationella folkhälsomålet är att Skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Sveriges riksdag beslutade år 2003 om 

elva nationella folkhälsomål, dessa ska ses som en tillämpning av det övergripande målet 

(Pellmer & Wramner, 2007). Denna studie kommer framförallt att beröra det tredje 

folkhälsomålet, det vill säga Barns och ungas uppväxtvillkor. Förhållanden under uppväxtåren 

spelar en stor roll för den fysiska och den psykiska hälsan under hela livet. Insatser för att 

främja barn och ungdomars hälsa långsiktigt kan ske på olika arenor som hem, förskola och 

skola. Det finns stora möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom att tidigt sätta in 

insatser under barns uppväxt. Det är viktigt med tidiga insatser för att minska psykiska besvär 

i framtiden. Psykiska besvär är en av de främsta orsakerna till ohälsa i befolkningen som 

helhet (FHI, 2009). Regeringen bedömer i folkhälsopropositionen att barn och ungdomar är 

en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (FHI, 2009). Hälsofrämjande arbete 

innebär att påverka människors hälsa. Det handlar om värderingar och bedömningar om vad 

hälsa betyder för individer och samhälle, samt hur och när hälsofrämjande interventioner ska 

genomföras, ett arbete som innebär vissa etiska problem. Folkhälsoarbetare måste vara klara 

över att arbetet innebär värden och principer om vad som är god hälsa och hälsofrämjande. De 

tre etiska principerna nytta, rättvisa och autonomi är fundamentala etiska principer i det 

hälsofrämjande arbetet (Naidoo & Wills, 2009). 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är psykiska symtom som är vanliga och plågsamma, men inte så uttalade att de 

klassificeras som psykisk sjukdom. Symtomen ökar risken för psykisk sjukdom, dock 

kommer en stor del av dem med psykisk ohälsa aldrig att utveckla psykisk sjukdom. Psykisk 

sjukdom är psykiska symtom som ger försämrad funktion och/eller ett stort lidande. 

Bedömningen, om symtomen är tillräckligt uttalade och tillräckligt många för att 

överensstämma med de fastställda kriterierna för en definierad diagnos, görs av sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2008). I Sverige i dag är den psykiska hälsan bra, dock har det skett en 

förändring de senaste 10-20 åren och ohälsan bland barn och unga har ökat (SOU, 2006:77). 

Den psykiska ohälsan förekommer i Sverige idag hos 25-35 procent av barn och ungdomar. 

Den psykiska ohälsan yttrar sig i ängsla, buksmärtor, aggressivitet, huvudvärk samt dåligt 

självförtroende (Pellmer & Wramner, 2007).  Besvären beskrivs, i den allmänna debatten, ofta 

som tecken på stress (SOU, 2006:77). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) syns en ökning 
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även inom sjukvård för behandling av självskadande beteende samt depression. 1500-2000 

ungdomar gör årligen självmordsförsök i Sverige och av dessa begår ungefär 10 procent 

självmord (Pellmer & Wramner, 2007). Socialstyrelsen har efter en nationell granskning av 

vårdkedjan kommit fram till att det finns brister i det förebyggande arbetet och tidiga insatser 

för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det finns så stora brister menar Socialstyrelsen 

att det föreligger risk att barn blir utan vård, vilket kan innebära livsavgörande konsekvenser. 

De menar att anledningen till bristerna beror på att kommuner och landsting inte ger tydliga 

eller inga uppdrag alls till sina verksamheter, detta skapar oklarheter i ansvarsfördelning som 

resulterar i att ingen tar ansvar. Granskningen visa att det på många håll är oklart vem som är 

ansvarig för barn och ungdomar mellan 6-18 år med psykisk ohälsa, något som är mycket 

allvarligt när dessa tidiga insatser kan förebygga framtida psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 

2010). Ångest är ett tillstånd som upplevs som tryck, spänning eller rädsla. Detta beroende på 

om en kroppslig eller psykisk aspekt betonas. Ängslan, oro eller ängslighet innebär låg grad 

av ångest och panik eller skräck innebär hög grad av ångest (NE, 2012). Enligt SOU 

(2006:77) går det att särskilja tre innebörder i begreppet stress. Dessa tre är en vardaglig, en 

psykologisk och en medicinsk. Begreppet stress har en vid innebörd i den vardagliga 

diskussionen i medierna. Att ha svårt att somna, att vara orolig, att känna sig ansträngd samt 

att vara frustrerad är exempel som beskrivs som stress eller som tecken på stress. Huvudvärk 

och buksmärta är kroppsliga symtom som uppfattas vara konsekvenser av påfrestningar. Detta 

är exempel på psykosomatiska besvär, vilka innebär kroppsliga symtom men med psykiska 

orsaker som grund (NE, 2012). Psykologerna Lazarus och Folkman har formulerat en 

definition av stress. De menar att, om påfrestningarna en individ är utsatt för upplevs 

överstiga den egna förmågan att hantera dessa påfrestningar, erfar en individ stress. 

Definitionen inriktar sig på individens reaktion på en situation. I slutet av 1930-talet 

lanserades en medicinsk definition av stress. Fokus ligger på mobiliseringen av mentala och 

kroppsliga resurser som händer när en individ utsätts för påfrestning. Med objektiva metoder, 

såsom ökad insöndring av stresshormoner eller förhöjt blodtryck, går de kroppsliga 

reaktionerna att påvisa (SOU 2006:77).  

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Den folkhälsovetenskapliga relevansen är hög i och med att den psykiska ohälsan bland barn 

och unga i Sverige är ett viktigt och växande problem för framtiden. Psykisk ohälsa kan 

utvecklas till psykisk- och fysisk sjukdom, vilket leder till både ekonomiska och personliga 

kostnader. En frisk befolkning ger ekonomiska vinster på olika sätt, exempelvis arbetskraft, 
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minskade sjukvårdskostnader och även med tanke på kommande generationer. Barn och 

ungdomar som lever med psykisk ohälsa idag, växer upp och blir vuxna med långsiktiga 

framtida problem. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, hur den yttrar sig 

bland barn och unga samt insatser som bör genomföras för att främja psykisk hälsa.  

Metod 

Design 

Att göra en litteraturstudie innebär att, inom ett valt problemområde eller ämne, systematiskt 

söka, kritiskt granska samt sammanställa litteraturen (Oxman, Cook & Guyatt, 1994, 

refererad i Forsberg & Wengström, 2008). Informationskällan utgörs av litteraturen och 

redovisade data bygger på vetenskapliga rapporter eller vetenskapliga tidskriftsartiklar 

(Olsson & Sörenson, 2001, refererad i Forsberg & Wengström, 2008). Vid val av artiklar har 

artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser använts. Etiska avväganden och 

analyser har gjorts angående metodernas styrkor och svagheter samt vägt in dessa och försökt 

bedöma artiklarnas validitet, reliabilitet (kvantitativ ansats) och trovärdighet, 

överensstämmelse (kvalitativ ansats). 

Datainsamling och urval 

Databasen MEDLINE har använts och endast artiklar som är publicerade från 2000 och 

framåt utgör materialet. Exklusionskriterierna innebar psykisk ohälsa rörande vuxna, det vill 

säga personer över 18 år samt material rörande psykisk sjukdom. Inklusionskriterier består i 

artiklar som är relevanta för syftet och rör barn och unga 0-18 år. Använda sökord var 

headache, adolescence, anxiety, pain, children, child, emotional wellbeing, school, Sweden, 

health promotion och stress. Sökordet Sweden användes då det fanns ett intresse att undersöka 

den psykiska ohälsan i Sverige. Artiklarnas abstract lästes igenom, om artiklarna ansågs vara 

relevanta för ämnet lästes hela artiklarna igenom ett flertal gånger. En sållning av artiklarna 

skedde vid två olika tillfällen, dels på grund av att artiklarna var publicerade tidigare än år 

2000, dels på grund av att undersökningsdeltagarna var äldre än 18 år och dels på grund av att 

artiklarna närmade sig ämnet psykisk sjukdom snarare än psykisk ohälsa.  
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Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa artiklar Utvalda 
artiklar 

MEDLINE Headache AND 

Adolescence 

55 träffar 5 abstract 3 artiklar 1 

MEDLINE Anxiety AND 

Adolescence 

397 träffar 5 abstract 4 artiklar 2 

MEDLINE Pain AND 

Children  AND 

Adolescence 

48 träffar 2 abstract 1 artikel 1 

MEDLINE Stress AND Child 

AND Sweden 

144 träffar 5 abstract 4 artiklar 2 

MEDLINE Children  AND 

Sweden AND 

Emotional 

wellbeing  

54 träffar 3 abstract 2 artiklar 1 

MEDLINE Children AND 

School AND 

Headache 

133 träffar 5 abstract 3 artiklar 1 

MEDLINE Children AND 

Emotional 

wellbeing AND 

Health promotion 

1 1342 träffar 6 abstract 4 artiklar 2 

Databearbetning 

De valda artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger och relevansen i artiklarna för det valda 

ämnet, diskuterades. Det slutgiltiga materialet diskuterades än en gång och enheter jämfördes 

mot varandra, utifrån detta skapades olika teman. Dessa teman var ångest, stress, 

psykosomatiska besvär och skolmiljö. Materialet sammanställdes slutligen och dessa teman 

fick utgöra strukturen på resultatet. 

Etiska aspekter 

De forskningsetiska överväganden som gjorts i litteraturstudien var att endast använda studier 

där etiska överväganden noggrant har utförts, (Forsberg & Wengström, 2008) det vill säga 

studier som uppfyller de tre etiska grundprinciperna, nytta, autonomi och rättvisa (Naidoo & 

Wills, 2009). Endast studier där samtycke har informerats samt studier som har tillstånd från 

etisk kommitté har använts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats (Forsberg 

& Wengström, 2008). Artiklarna har även granskats så att de uppfyller de svenska etiska 

principerna, det vill säga informationskravet att forskaren har informerat de berörda 

personerna om undersökningens syfte, att försökspersonerna ska vara medvetna om att deras 
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deltagande bygger på frivillighet och att de kan välja att hoppa av när som helst om de så 

önskar. Forskaren ska även informera vilka moment som ingår i undersökningen. Deltagaren 

ska ge sitt samtycke och har rätt att själv bestämma om de vill delta i undersökningen. Det är 

även mycket viktigt att konfidentialitetskravet uppfylls och det innebär att alla uppgifter om 

deltagare behandlas med konfidentialitet. Personuppgifterna måste även förvaras oåtkomligt 

för obehöriga och de uppgifter som samlats in får endast användas för det bestämda 

forskningsområdet (Bryman, 2011).  

Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie grundar sig på tio artiklar. Utifrån artiklarna har teman och 

kategorier funnits, vilket resultatet bygger på. Detta redovisas enligt följande: 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare 

och år 

Plats för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign/metod Resultat Slutsats 

Brobeck, 

Marklund, 

Haraldsson, & 

Berntsson, 2005 

Sverige 29 deltagare 

 

En explorativ och 

beskrivande design 

baserad på fenomenologi 

De vanligaste 
psykosomatiska 
symtom hos 
skolbarn är 
trötthet 

Viktigt att 

skolbarnen lär sig 

att hantera sin 

stress 

Cartwright-

Hatton, 2006 
England 

 
 Litteraturstudie Det krävs 

fortfarande mkt 
forskning för att 
förstå familjens 
roll i barnångest 

Växande 
medvetenhet om 
att ångest är ett 
allvarligt problem 
om det 
förekommer i 
barndomen eller 
tonåren 

Waldie, 2000 Nya Zeeland 980 deltagare Longitidunell kohortstudie Att barn med 

huvudvärk i 

barndomen är 

benägna att 

rapportera mer 

stress än andra 

Huvudvärk i 

barndom  är risk 

för utveckling av 

kombinerade 

huvudvärks 

diagnoser 

Davis, 

Williamson, 

Mackinnon, 

Cook, Waters, 

Herrman, Sims, 

Mihalopoulos, 

Harrison & 

Marshall, 2011 

Australien 

 
70 deltagare 

 
Randomiserad 
kontrollerad studie med 
kluster 

 

Främja den 
psykiska ohälsan 
hos barn 

 

Krävs bättre 
utbildningar för 
lärare, för att 
kunna identifiera 
tidiga tecken på 
psykiska 
hälsoproblem 

 

Lindgren & 
Lindblad, 2010 

 

Sverige 

 
43 länder 

 
Tvärsnittsstudie 

 
Svenska 
ungdomar är inte 
förberedda 
känslomässigt 
inför vuxenlivet 

Resultatet kan 
förklaras som en 
sen negativ effekt 
av 
välfärdssamhället 

Perquin, 

Hazebroek-

Kampschreur, 

Hunfeld, 

Bohnen, van 

Suijlekom-Smit, 

Nederländerna 6 636 deltagare 

 
Tvärsnittsstudie 

 
Kronisk smärta 
är högre hos 
flickor 

 

Krävs ytterligare 
studier 
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Passchier & van 

der Wouden, 

2000 

Mc Dougall, 
2011 

 

England 

 
 Litteraturstudie 

 
Samband mellan 
psykiska 
hälsoproblem i 
barndomen och 
svårigheter i 
vuxenlivet 

Tidiga insatser är 
viktigt 

 

Van Oort, 
Greaves-Lord, 
Ormel, Verhulst 
& Huizink , 2011 

Nederländerna 2 220 deltagare 

 
Tvärsnittsstudie 

 
Redan vid 6 
årsålder upplever 
fler flickor än 
pojkar högre 
ångest 

Faktorer i 
familjerelationer 
var riskindikatorer 
för att få ångest 

Hjern, Alfven, 
Östberg, 2007 

 

Sverige 

 
2 588 deltagare 

 
Tvärsnittsstudie 

 
Den 
psykosomatiska 
smärta och 
psykiska ohälsan 
har ökat under 
de senaste 
decennierna 

Det finns faktorer 
i skolmiljön som 
kan stressa 
barnen 

 

Schraml, Perski, 
Grossi, 
Simonsson-
Sarnecki, 2011 

 

Sverige 

 
304 deltagare Tvärsnittsstudie 

 
De upplevda 

kraven från 

ungdomar är 

oftast anslutna till 

skolarbetet 

Stressrelaterade 

problem ökar 

bland svenska 

ungdomar, 

särskilt bland 

kvinnor 

 

Psykisk ohälsa 

Enligt Davis et al. (2011) är det mycket vanligt förekommande med psykiska hälsoproblem i 

barndomen. Davis et al. (2011) anser att barns psykiska hälsa är mer än frånvaro av mental 

sjukdom, det är även att uppnå förväntade utvecklingsnivåer, kognitiva, sociala och 

emotionella sådana. Psykiska hälsoproblem innebär såväl betydande och långsiktiga 

konsekvenser för de drabbade, deras familjer och även för samhället (Sawyer et al., 2000, 

refererad i Davis et al., 2011). Andelen skandinaviska skolbarn rapporterar en ökning av 

psykisk ohälsa och psykosomatisk smärta, denna ökning har skett under de senaste 

decennierna (Hjern, Alfen & Östberg, 2007). 

Orsaker till psykisk ohälsa 

Psykiska hälsoproblem upplevs av ett av fem barn som lever i socioekonomiskt missgynnade 

familjer. Det finns stora skillnader i fördelningen av psykiska hälsoproblem, till dem som är 

mest drabbade hör låginkomsttagare eller barn till ensamstående föräldrar (Sawyer et al., 

2000, refererad i Davis et al., 2011). Lindgren och Lindblad (2009) anser att variationer i 

barns hälsa till stor del är bestämda av socioekonomiska indikatorer som andel fattigdom, 

tillgång till utbildning och hälsovård. Socioekonomiska levnadsvillkor kan förklara en del av 

de psykosomatiska besvären barnen upplever (Östberg et al., 2007, refererad i Hjern, Alfen & 

Östberg, 2007). Forskning visar på att vissa barn och ungdomar löper en högre risk att 
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drabbas av psykisk ohälsa, exempelvis barn med funktionshinder, inlärningsproblem, 

homosexuella och bisexuella personer. Dessa grupper löper även en ökad risk för mobbing, 

självskador och självmord (Department For Children, Schools and Families and DH, 2008, 

refererad i Mc Dougall, 2011). Hjern, Alfen och Östberg (2007) fann i sin studie att barn med 

psykiska och psykosomatiska symtom oftare blir offer för trakasserier samt att det finns starka 

förgreningar mellan psykisk ohälsa och psykosomatisk smärta. De menar att dessa kan 

kopplas samman på olika sätt och att psykologiska klagomål kan fungera som medlare mellan 

stress och smärta. Levin (2005, Nemeroff, 2005, refererad i Lindgren & Lindblad, 2009) 

menar att tidigt stressiga livsförhållanden ökar risken för depression och andra psykiatriska 

sjukdomar. Lindgren och Lindblad (2009) föreslår att den gradvisa försämrade 

självrapporterade hälsan bland svenska ungdomar till viss utsträckning kan förklaras som en 

sen och negativ effekt av välfärdssamhället själv och dess inneboende värderingar. Mc 

Dougall (2011) menar i sin tur att det känslomässiga välbefinnandet för hälsan hos barn och 

ungdomar är av grundläggande betydelse. Forskaren förklarar att otillfredsställda psykiska 

behov under barndomen orsakar svårigheter i tonåren och leder slutligen till problem i vuxen 

ålder. Det finns samband mellan psykiska hälsoproblem i barndomen och pågående 

svårigheter i vuxenlivet (Kim- Cohen et al., 2003, refererad i Mc Dougall, 2011). Hjern, Alfen 

och Östberg (2007) har gjort en studie på skolan och skolmiljön. Forskarna kom fram till att 

det finns faktorer i skolmiljön som är förknippade med psykisk ohälsa och psykosomatisk 

smärta. Dessa faktorer kan exempelvis vara trakasserier från andra barn, bli illa behandlad av 

lärare och skolarbetets krav. Dock belyser forskarna att den kausala riktningen inte är entydig 

och förtydligar att det kan finnas en möjlighet att vissa barn lider av sårbarhet för psykisk 

ohälsa och smärta, vilka kan tendera att uppleva och betygsätta skolmiljön mer problematisk 

än andra barn (Hjern, Alfen & Östberg, 2007).  

Hur psykisk ohälsa yttrar sig 

Ångest 

Det har under de senaste åren växt fram en medvetenhet om att ångest är ett allvarligt problem 

när det förekommer i barndomen eller tonåren (Cartwright-Hatton, 2006). Forskarna menar 

att ångest dels har en skadlig påverkan på barnets sociala och akademiska funktion (Pine, 

1997, refererad i Cartwright-Hatton, 2006) samt att ångest dels även på sikt kan få allvarliga 

långsiktiga konsekvenser. Många barn som lider av ångest drabbas periodvis för resten av 

livet (Kovacs, Gatsonis, Paulauskas & Richards, 1989, refererad i Cartwright-Hatton, 2006). 

Så tidigt som i 6 års åldern har högre ångestnivåer hittats hos flickor i förhållande till pojkar 
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(Lewinsohn PM, Gotlib IH, Lewinsohn M, et al., 2005, refererad i Van Oort, Greaves-Lord, 

Ormel, Verhulst & Huizink, 2011). Andra allvarliga tillstånd kan dessutom ha sina rötter i 

ångest, exempelvis depression (Kovacs, Gatsonis, Paulauskas & Richards, 1989, refererad i 

Cartwright-Hatton, 2006) och narkotikamissbruk (Kushner, Sher & Beitman, 1990 refererad i 

Cartwright-Hatton, 2006). Van Oort et al. (2011) fann i sin studie att viktiga riskindikatorer 

av höga nivåer av ångest för barn i 10-12 årsålder är låg självkompetens, överbeskyddande 

föräldraskap, avvisa samt att vara ett mobbningsoffer.  Även om dessa riskindikatorer har 

samband med höga nivåer av ångest vid ålder 10-12 år, minskar risken vid ålder 16-17 år. Det 

är viktigt att föräldrar förstår sitt barns ångest och det är särskilt viktigt för yngre barn, 

eftersom de är begränsade i deras förmåga att tillgodogöra sig personliga interventioner. Dock 

har bevisen, för familjens roll vid behandling av oroliga barn, varit blandade. Det finns brister 

vid utvecklingsmässigt lämpliga metoder av ångest i barndomen (Cartwright-Hatton, 2006). 

Forskarna menar att det råder en kunskapsbrist vad gäller barns upplevelse av ångest och 

menar att den kunskap som finns vad gäller ångest bygger nästan helt på vuxnas upplevelser 

om ångest och det gäller troligen inte för barn (Hadwin, Mc Nicol & Doubleday, 2006, 

refererad i Cartwright- Hatton, 2006). Stallard (2006, refererad i Cartwright- Hatton, 2006) 

menar att med bristande teoretiskt fundament kan inte heller metoder/interventioner fungera 

med optimal effekt. Hadwin (2006, refererad i Cartwright- Hatton, 2006) anser att det krävs 

utveckling av metoder baserade på barns upplevelser snarare än de som finns vad gäller vuxna 

för att metoderna ska bidra med nytta. 

Stress 

Stressrelaterade problem ökar bland svenska ungdomar och särskilt bland flickor. Mer än 

30% av gymnasieelever rapporterar allvarliga stressymtom, nästan varannan flicka och var 

femte pojke uppger att de upplever stressymtom, vilka skulle kunna vara tecken på kronisk 

stress hos vuxna (Schraml, Perski, Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010). Faktorer som visar 

sig vara avgörande för att förutsäga stressymtom hos ungdomarna är höga krav, låg global 

självkänsla, sömnstörningar och dåligt socialt stöd. Global självkänsla definieras som den 

totala positiva eller negativa attityder mot sig själv (Rosenberg, 1972, refererad i Schraml, 

Perski, Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010). Hög global självkänsla, en tro på egenvärde 

som person oberoende av yttre omständigheter och händelser avses vara en resurs mot stress 

(Baumeister et al., 2003; Major et al., 1999, refererad i Schraml, Perski, Grossi & 

Simmonson- Sarnecki, 2010). Resultatet i studien belyser behovet av att utveckla samt 

genomföra lämpliga stressförebyggande åtgärder för barn och ungdomar (Schraml, Perski, 
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Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010). Antalet 16 åringar, vilka rapporterar stress, trötthet, 

psykosomatiska besvär och spänning ökar stadigt och har gjort så de senaste åren. Eftersom 

symtomen är särskilt utbrett hos unga flickor (Basow, Rubin, 1999; Hagquist, 2009, refererad 

i Schraml, Perski, Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010) tyder det på att flickor kan vara mer 

känsliga för faktorer eller kan ställas inför andra faktorer än vad pojkar gör. Unga flickor har 

uppvisat fler depressiva symtom och ångest än pojkar i samma ålder (Moknes, Moljord, 

Espnes & Bryne, 2010, refererad i Schraml, Perski, Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010). 

Detta menar Rubel, Greulick, Pomerantz och Goldberg (1993, refererad i Schraml, Perski, 

Grossi & Simmonson- Sarnecki, 2010) kan bero på att flickor är mer utsatta för stress och 

psykiska problem på grund av skillnader i kön och socialisering under barndomen. Brobeck, 

Marklund, Haraldsson och Berntsson (2007) fann i sin studie att barn upplever stress i 

situationer när de är rädda för att komma försent, det kan vara till skolan, verksamhet eller 

någon annan viktig händelse. Barn uppger att de upplever stress när de har för mycket att 

tänka på eller göra dock upplever de inte fritidsaktiviteter som stressande, utan roliga och 

avkopplande. En annan källa till stress är om barn ligger efter sina klasskamrater i skolarbetet 

eller att de försöker hålla ett liknande tempo med sina klasskamrater i skolarbetet och inte 

klarar av det. Barnen upplever då en känsla av underlägsenhet. Konsekvensen av den stress 

eleverna upplever av fysisk karaktär är buksmärtor, yrsel, huvudvärk, men även mer diffusa 

symtom som fjärilar i magen och bultande hjärta. Den mentala följden av stressupplevelse 

barnen beskriver är en känsla av sorg och nervositet. Barnen uppger att de inte kan tänka 

klart, vilket leder till brist på koncentration, som i sin tur leder till misstag, slarv eller glömska 

(Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Barnens beskrivningar av negativ stress 

visade på att de ser på stress som något kontraproduktivt och beskriver det som en känsla av 

obehag och inte något bra för kroppen. Dock uppger vissa barn som upplever negativ stress 

att stress kan vara något positivt ibland, som driver en till att göra något med extra 

ansträngning. Brobeck, Marklund, Haraldsson och Berntsson (2007) drar slutsatsen att 

föräldrarna spelar en viktig roll för att bygga barns motståndskraft mot stress. De menar att 

stress är en del av barns vardag och stressen barn upplever är akut och kan kopplas till olika 

situationer i vardagen. Schraml, Perski, Grossi och Simmonson- Sarnecki (2010) menar att 

livsstils faktorer som matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla är personliga egenskaper som 

kan påverka förekomsten av psykosomatiska symtom och stress. Flickor rapporterar 

stressymtom i högre grad än pojkar. De visar lägre global självkänsla och högre nivåer av 

prestationsbaserad självkänsla samt att flickorna har högre krav på sig i skolan (Schraml, 

Perski, Grossi och Simmonson- Sarnecki, 2010). Hos många barn tar stress sig form i 
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psykosomatiska symtom. Förekomsten av huvudvärk, buksmärta och självrapporterad psykisk 

ohälsa har ökat, dock finns det många barn som upplever stress utan att uppvisa några 

symtom (Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). 

Psykosomatiska besvär 

Svenska och skandinaviska barn har bra förutsättningar och därmed stora chanser till att 

uppnå välbefinnande, det till trots har graden av självrapporterade hälsobesvär hos svenska 

barn ökat och ökar med ålder samt över tid (Spencer, 2008, refererad i Lindgren & Lindblad, 

2009). Förekomsten av psykosomatiska symtom varierar beroende på kön, ålder och 

definition av symtom (Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). De mest frekvent 

rapporterade typerna av smärta är huvudvärk, buksmärta och lemsmärta, detta var inte oväntat 

eftersom många tidigare studier har rapporterat hög prevalens för dessa smärttillstånd 

(Perquin et al., 2000). Generellt är psykiska symtom hos skolbarn vanligare hos flickor än hos 

pojkar (Bernstsson, Gustafsson, 2000; Sharrer, Ryan- Wenger, 2007; Fearon, Hotopf, 2001, 

refererad i Brobeck, Marklund, Haraldsson, & Berntsson, 2007). Hos 6-7 åringar är 

buksmärtor vanligast (Petersen, Bergström & Brulin, 2003, refererad i Brobeck, Marklund, 

Haraldsson & Berntsson, 2007). Perquin et al. (2000) fann i sin studie att förekomsten av 

kronisk smärta, det vill säga återkommande eller ihållande smärta i mer än tre månader, ökat 

med stigande ålder och är betydligt högre bland flickor. Hos flickor inträffar en markant 

ökning i inrapporteringen av kronisk smärta vid 12-14 år. Deyo & Dielh (1988; Hanna et al., 

1992, refererad i Perquin et al., 2000) menar att den markerade ökningen av kronisk smärta 

hos flickor i ålder 12-14 år kan bero på uppkomsten av menstruation. Förekomsten av icke 

kronisk smärta och kronisk smärta minskade efter 14 års ålder, särskilt hos flickor. Detta kan 

bero på deltagande i en högre utbildningsnivå, utbildningsnivån har visat sig vara negativt 

associerad med förekomsten av smärta. Bland äldre åldersgrupper är huvudvärk vanligast 

(Sharrer, Ryan- Wnger, 2007; Petersen, Bergström & Brulin, 2003; Larsson; Zaluha, 2003, 

refererad i Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Det råder en kunskapsbrist 

om relationen mellan specifika stressymtom och huvudvärk trots det faktum att olika 

livshändelser påverkar individer på olika sätt (Kanner, Coyne, Schaefer, Larzarus, 1981, 

refererad i Waldie, 2001). Emotionell stress är en vanlig självrapporterad ”trigger” till 

huvudvärk (Wittrock, Myers, 1998, refererad i Waldie, 2001).   Waldie (2001) anser att det 

först är nödvändigt att förstå och klargöra vad som bidrar till sårbarheten för huvudvärk före 

behandling och förebyggande strategier. Gamsa, Vikis, Friberg (1991, refererad i Waldie, 

2001) menar att det kausala sambandet mellan stress och huvudvärk inte är tillräckligt 
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klarlagt. Det är inte känt om återkommande huvudvärk i barndomen påverkar framtida 

huvudvärks status. Flera studier har visat att barn och ungdomar (Larsson, 1988; Aro, 1978, 

refererad i Waldie, 2001) med huvudvärk rapporterar att de upplever och eller känner mer 

emotionell stress än vad ungdomar utan huvudvärk gör. Waldie (2001) finner i sin studie att 

barn, vilka upplever långvarig huvudvärk (minst en gång per månad under minst ett år) är mer 

benägna att bedöma händelser i livet negativt i mitten av ungdomsåren än barn utan 

huvudvärk.  Waldie (2001) menar därför att huvudvärk har en större negativ påverkan på det 

psykiska välbefinnandet än vad som tidigare är känt. Studien visar att stressupplevelse under 

mitten av tonåren är förenat med migrän och kombinerade huvudvärk diagnoser i vuxen ålder. 

Waldie (2001) finner även att huvudvärk i barndomen kan vara en riskfaktor för att uppleva 

hög nivå av stress i mitten av tonåren. Det är sannolikt att stress (främst familj och 

skolrelaterad oro) som barn upplever under uppväxten bidrar till uppkomsten av 

barndomshuvudvärk (Brattberg, Wickmand, 1992; Carlsson, Larsson & Mark, 1196; 

Passchier, Orelbeke, 1985, refererad i Waldie, 2001). Flera studier har visat på ett samband 

mellan barnets och föräldrarnas hälsa vad det gäller psykosomatiska besvär (Berntsson, 

Gustafsson, 2000; Fearon, Hotopf, 2001; Hotopf, Carr, Mayou & Wadsworth Wessely, 1998, 

refererad i Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Särskilt moderns hälsa och 

välbefinnande är av betydelse för utveckling av psykosomatiska symtom hos barnet (Fearon, 

Hotopf, 2001; Berntsson & Gustafsson, 2000, refererad i Brobeck, Marklund, Haraldsson & 

Berntsson, 2007).  

Insatser för att främja psykisk hälsa  

Sverige erkänns som ett föregångsland både vad gäller lagstiftande (Durrant, 1999, refererad i 

Lindgren & Lindblad, 2009) och förebyggande arbete med syfte att främja hälsa och 

välbefinnande bland sina yngsta medborgare (Wallace, 1982, refererad i Lindgren & 

Lindblad, 2009). Att stärka barnens motståndskraft är en metod som Mc Dougall (2011) 

förespråkar. Barn som är motståndskraftiga tenderar att vara lyckligare, friskare och mer 

framgångsrika i skolan (Adi et al., 2007, refererad i Mc Dougall, 2011). För att främja barn 

och ungdomars psykiska hälsa krävs utarbetade och förebyggande insatser samt att tidigt 

upptäcka ohälsa (Mc Dougall, 2011). Tidiga interventioner är nyckeln till att förhindra 

problem senare i livet. Barns psykiska hälsa bör utgöra en viktig del av hälso- och sjukvården 

samt att minska hälsoklyftorna på sikt (Mc Dougall, 2011).  
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Förskola, skola och fritidsverksamhet 

Förebyggande program och insatser som fokuserar på skolan och föräldrar har visat sig 

förbättra utfall för barn. Skola som miljö och skolsköterska som proffession är lämpliga 

byggstenar för att stödja elever genom förebyggande interventioner (Mc Dougall, 2011). 

Davis et al. (2011) menar att det är viktigt att främja psykisk hälsa tidigt, detta för att 

förhindra psykisk ohälsa och den mentala hälsan under resten av livet. Det krävs 

kapacitetsuppbyggnad som innebär åtgärder, vilka syftar till att stärka kompetensen hos 

enskilda individer, system och organisationer samt samhällen. För att främja psykisk hälsa är 

kapacitetsuppbyggnads-strategier utvecklade för skolor med hälsofrämjande politik, 

läroplaner samt för att stärka lärarnas kompetens (Davis et al, (2011). Davis et al. (2011) 

anser att det lönar sig att skapa en förskola med en didaktik som syftar till att förbättra den 

psykiska hälsan och välbefinnandet från födseln till skolådern, detta bör kunna minska 

psykiska problem bland barn och ungdomar. Förskolorna ska erbjuda ett större stöd för de 

barn och familjer som upplever psykiska svårigheter, för att förebygga den psykiska ohälsan. 

Trots att familjedaghem inklusive barnomsorgen är idealiska för främjandet av barnens 

sociala och emotionella välbefinnande på befolkningsnivå och på ett hållbart sätt, får 

personalen på familjedaghemmen begränsad utbildning för att främja barns psykiska hälsa 

(Davis et al., 2011). Hjern, Alfen och Östberg (2007) menar att skolmiljön motsvarar de 

vuxnas arbetsmiljö, dock har forskning på skolmiljön inte undersökts i samma utsträckning 

som arbetsmiljön ur hälsosynpunkt. De anser att många faktorer i skolmiljön innebär 

potentiella stressorer, exempelvis oroliga relationer med lärare, de krav skolarbetet ställer och 

(Murberg, Bru, 2007, refererad i Hjern, Alfen & Östberg, 2007) aspekter av den fysiska 

arbetsmiljön. Lugn och ro samt standarden i anläggningarna har visat sig vara stressfaktorer 

hos vuxna i studier ur hälsosynpunkt (Karasek, 1990, refererad i Hjern, Alfen & Östberg, 

2007). Olika perspektiv av skolmiljön är förenat till elevernas hälsa, särskilt den psykiska och 

somatiska. Studien pekar på att psykosociala aspekter av skolmiljön är viktiga för att kunna 

förstå psykosomatisk smärta och psykisk ohälsa hos barn (Hjern, Alfen & Östberg, 2007). 

God psykisk hälsa innebär förmågan att så väl inleda och upprätthålla ömsesidigt 

tillfredsställande personliga relationer. Det handlar även om att ha en emotionell 

motståndskraft, en bra självkänsla samt förmåga att hantera motgångar och stress när de 

uppkommer (Mc Dougall, 2011). Emotionellt välbefinnande är viktigt och sammankopplat 

med bättre allmäntillstånd och fysisk hälsa. Mc Dougall (2011) menar att om den negativa 

utvecklingstrenden inte bryts kommer dagens barn att växa upp och bli morgondagens vuxna 
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med problem. Att bryta utvecklingstrenden bidrar till ökad livskvalitet, social funktion, 

livslängd och ekonomisk produktivitet.  

Sammanfattningvis visar forskning på att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, 

även de psykosomatiska besvären har ökat. Forskarna anger olika orsaker till denna ökning,  

allt från en sen och negativ effekt av välfärdssamhället till stress. Skolmiljön för barn och 

unga motsvarar vuxnas arbetsmiljö, det är därför naturligt att insatser för att främja hälsan för 

barn och unga riktar sig mot förskola, skola och fritidsverksamhet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är av kvalitativ ansats, det vill säga att ingen hypotes prövats och legat till 

grund för studien, utan data har insamlats förutsättningslöst inom ämnet psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar. Arbetet har grundlagts från ett vetenskapligt förhållningssätt vilket 

kännetecknas av objektivet, systematik och ett kritiskt tänkande (Forsberg & Wengström, 

2008). Genom att kritiskt granska de artiklar som valts har resultatet formulerats utifrån vissa 

teman och kategorier som anträffats. De artiklar, vilka studien bygger på, är av både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Fördelen med kvantitativa studier är att generaliseringen är 

hög, något dessa forskare anser är viktigt (Bryman, 2011), undersökningspopulationen är 

större och den är objektiv. Objektivitet är bra eftersom det då finns en distans till 

studieobjektet och det minskar påverkan av resultatet.  Flertalet av artiklarna som är 

kvantitativa studier nämner generaliserbarheten, det vill säga att resultatet har en god reabilitet 

och validitet. Kvalitativ ansats strävar efter att förstå, beskriva, förklara och tolka fenomen 

(Forsberg & Wengström, 2008). Fördelen med kvalitativa studier är att nya teorier kan bildas. 

Nackdelarna är att deltagarna oftast är få, generaliserbarheten är låg och eftersom forskaren är 

deltagande kan uppfattningar påverka resultatet. Fördelen med att använda studier av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats är att det kan leda till att både teorier prövas samt att nya 

teorier och begrepp kan utvecklas. Artiklarna som använts är tio stycken, det är troligt att fler 

skulle kunna ingå och att andra artiklar hade använts om sökorden ändrats. Vi har funnit efter 

arbetets gång att det finns vissa brister i val av artiklar, vi inser att vi hade kunnat valt andra 

artiklar utifrån resultatets teman och vi hade kunnat vara mer kritiska i vår bedömning av 

artiklarna i förhållande till vårt syfte.   
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Resultatdiskussion 

Trender kring psykisk ohälsa 

Det har under senare år rapporterats att allt fler barn och unga utvecklar psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2008, refererad i SOU, 2006:77). Kungliga vetenskapsakademien (KVA:s) 

hälsoutskott har gjort en systematisk genomgång av artiklar och rapporer om trender i barn 

och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En vetenskaplig konferenspanel gjorde 

bedömningen att det har skett en ökning av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar, 

exempelvis nedstämdhet och oro, från mitten av 1980- talet till mitten av 2000-talet. Andelen 

flickor med dessa problem har i vissa fall dubblerats eller har i vissa fall tredubblats, pojkarna 

följer med ökningen dock uppger betydligt färre att de upplever nedstämdhet och oro. Panelen 

konterade även att den vetenskapligt grundade kunskapen om förändringar i barns psykiska 

hälsa är bristfällande särskilt vad gäller mindre barn. Utifrån underlaget kunde panelen inte 

göra något tydligt uttalande om barns psykiska ohälsa i åldern 0-10 år, uttalandet grundas på 

resultatet av den systematiska litteraturöversikt som gjorts (FHI, 2010). Sammanfattningsvis 

har det som anträffats talat för samma sak, det vill säga att barn och ungas psykiska ohälsa har 

ökat. Flera forskare har i sina studier angett att det finns kunskapsbrister när det gäller 

forskning på barn och unga ur hälsosynpunkt. Detta talar för att forskning på barn och ungas 

hälsa bör prioriteras för att kunna förstå och hjälpa barn på bästa möjliga sätt samt för att 

stärka dem för framtiden.   

Ohälsans orsaker 

Föreställningar finns om att ungdomsåren i högre grad skulle vara präglad av kriser och 

problem, än andra skeden i livet (Erikson, 1969, refererad i SOU, 2006:77). Coleman (1982, 

Graham, 2004, refererad i SOU, 2006:77) menar att studier som har genomförts under 

uppväxten av ungdomar inte ger stöd för detta. Självfallet förekommer problem under 

tonårsperioden, dock tyder inte studierna på att problem är vanligare under tonåren än under 

andra skeden i livet. Åsikten, att ökningen av psykisk ohälsa enbart beror på en 

attitydförändring, framförs ofta. Många anser att unga jämfört med tidigare är mer benägna att 

rapportera symtom på psykisk ohälsa. Det skrivs mer om psykisk ohälsa i media, vilket kan 

ge intrycket av att det talas öppnare om problemet. Inga belägg finns för att unga skulle 

överdriva problem eller rapportera problem som de inte upplever idag i högre grad än förr. 

Inga belägg finns heller för att det skett en attitydförändring under 90-talet endast bland de 

yngre grupperna, den har i så fall skett i alla åldersgrupper (Forsell & Dalman, 2004). Det 

finns däremot belägg för att orsakerna till den psykiska ohälsan delvis kan förklaras av 
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socioekonomiska skillnader och att det finns stora skillnader i fördelningen av psykiska 

hälsoproblem (Sawyer et al., 2000, refererad i Davis et al., 2011). Östberg et al. (refererad i 

Hjern, Alfen & Östberg, 2007) anser att socioekonomiska livsvillkor kan vara en 

delförklaring till de psykosomatiska besvär barn upplever. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är 

detta viktigt och här har samhället ett stort ansvar att försöka utjämna de hälsoklyftor som 

finns, dels för att hjälpa barn och ungdomar att må bra under sin uppväxt, men inte minst för 

att barnen inte ska växa upp och bli vuxna med problem. Många forskare menar att insatser 

riktade till barn måste ske tidigt för att undvika framtida problem (Mc Dougall, 2011; Davis et 

al., 2011; Socialstyrelsen, 2008). Folkhälsoarbete innebär att minska hälsoklyftorna, vilket är 

viktigt eftersom hälsans bestämningsfaktorer är många och de som är mest utsatta i samhället 

är de som mår sämst (Pellmer & Wramner, 2007). Insatser ska sträva efter att reducera 

olikheter i hälsa mellan olika befolkningsgrupper, dock är målet inte att eliminera 

hälsoskillnader, för det är en omöjlig uppgift. Målet är däremot att reducera eller eliminera de 

skillnader som är ett resultat av onödiga och orättvisa faktorer. Social ojämlikhet i hälsa 

handlar om ojämlikhet som består i systematiska skillnader i hälsotillstånd mellan olika 

socioekonomiska befolkningsgrupper (Whitehead, 2006, refererad i Pellmer & Wramner, 

2007). Social ojämlikhet i hälsa kännetecknas av karaktärsdrag som, att skillnaderna är 

systematiska och är orsakade av förhållanden i den sociala miljön samt att de är påverkbara 

och kan betraktas som orättvisa och ojusta (Whitehead & Dahlgren, 2006, refererad i Pellmer 

& Wramner, 2007).   

Hur ohälsan yttrar sig 

Det har visat sig att ångest är ett större problem bland barn och ungdomar än vad tidigare varit 

känt (Cartwright-Hatton, 2006). Forskarna menar att även obehandlad ångest kan få 

långsiktiga konsekvenser, det vill säga barn vilka upplever ångest drabbas periodvis för resten 

av livet (Kovacs, Gatsonis, Paulausks & Richards, 1989, refererad i Cartwright- Hatton, 

2006).  De anser att andra allvarliga tillstånd kan ha sina rötter i ångest så som depression och 

narkotikamissbruk (Kusher, Sher & Beitman, 1990, refererad i Cartwright- Hatton, 2006). Om 

fallet är så finns det flera anledningar till att hjälpa barn och ungdomar tidigt med sin ångest, 

dels för att undvika framtida problem vilka faktiskt kan blir stora. Att utveckla ett missbruk 

innebär risker för andra ohälsoproblem, exempelvis fysiska och psykiska, hemlöshet, 

ekonomiska svårigheter vilket kan leda till kriminalitet. Forskarna menar dock att det råder en 

kunskapsbrist vad gäller ångestupplevelsen hos barn. De menar att den kunskap som finns 

baseras på vuxnas upplevelse och det krävs forskning på barn och ungas upplevelse av ångest 
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för att arbeta fram effektiva behandlingar (Carwright- Hatton, 2006). Forskning visar att stress 

är en del av barns vardag och konsekvenserna av den stress barn upplever av fysisk karaktär 

är buksmärta, huvudvärk och yrsel. Mentala följder av stressupplevelsen som barn beskriver 

är nervositet och en känsla av sorg (Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). 

Eftersom stress är något barn och unga måste hantera är det viktigt att lära dem att hantera sin 

stress på ett effektivt sätt, inte minst med tanke på att stress tar sig form i psykosomatiska 

symtom (Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Här spelar troligen föräldrar en 

viktig roll vad det gäller att lära barnen hantera stress. Ett stort ansvar ligger även på skolan 

och dess krav, då forskning även visat på att skolan och dess miljö kan innebära stressor för 

barn och unga (Brobeck, Marklund, Haraldsson & Berntsson, 2007). Det går dock inte att 

utesluta föräldrarnas roll vad det gäller barns hälsoutveckling. Föräldrars hälsa har visats 

påverka barns utvecklig av psykosomatiska besvär (Berntsson, Gustafsson, 2000; Fearon. 

Hotopf, 2001; Carr, Mayou & Wadsworth Wessely, 1998, refererad i Brobeck, Marklund, 

Haraldsson & Berntsson, 2007). Detta visar på hur föräldrars ohälsa får konsekvenser inte 

enbart för föräldrarna utan även för deras barn. Forskning visar att barn som upplever 

långvarig huvudvärk är mer benägna att bedöma händelser i livet mer negativt än barn utan 

huvudvärk (Waldie, 2001). Detta är intressant eftersom det tyder på att huvudvärk påverkar 

det psykiska välbefinnandet mer än vad som tidigare varit känt och därmed bör huvudvärkens 

orsaker studeras mer ingående. Även huvudvärk kan härledas till stress och forskning har 

visat samband mellan stress och migrän (Waldie, 2001). Dock är det komplext och det är 

svårt att veta vad som påverkar vad. Hemmiljön påverkar barn och ungas hälsa under 

uppväxten och senare i livet. En bra relation mellan föräldrar och barn minskar risken för en 

rad olika hälsoproblem samt riskbeteenden hos barnen (FHI, 2011).  

Ohälsans insatser 

Förskola skola och fritidsverksamhet 

Det formella nätverket, exempelvis daghem och fritidshem har tydligt försämrats. Ekonomin 

för unga människor har klart försämrats, arbetslösheten bland unga har ökat. Trots att det skett 

en viss återhämtning inom arbetsmarknad och barnomsorg har de unga inte i lika hög grad 

som de äldre förbättrat sin situation (Forsell & Dalman, 2004). Det är befogat att rikta 

generella insatser inom exempelvis verksamheter som skola, i och med att det inte kan 

förutsägas vilka individer i en grupp som kommer att utveckla psykisk ohälsa i framtiden. 

Skolan utgör en större del av ungdomars vardag, i dessa fall kan insatserna handla om att 

stärka individens egen motståndskraft (Skolverket et al., 2004, refererad i Högmark & Wedin, 
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2006). Det finns föreskrivet att Barn- och ungdomspsykiatrin, skolhälsovård och 

ungdomsmottagningar ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos unga (Folkhälsoforum, 

2002, refererad i Högmark & Wedin, 2006). Sannolikt påverkas omfattningen av framtida 

selektiva insatser som unga kan ha behov av genom att arbeta förebyggande (Skolverket et al., 

2004, refererad i Högmark & Wedin, 2006). Väl utvärderade preventiva insatser för unga kan 

vara lönsamma för samhället, forskningen ligger dock inom detta område i sin linda men 

växer snabbt (Aos, Lieb, Mayfield, Miller & Pennucci, 2004, refererad i Högmark & Wedin, 

2006). Skolhälsovårdens uppgift är enligt skollagsystematik exempelvis att förbättra, utveckla 

och bevara elevernas psykiska hälsa (Skolverket et al., 2004, refererad i Högmark & Wedin).  

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien på att barn och ungas psykiska och fysiska hälsa 

har försämrats under de senaste tio till tjugo åren och ökningen benämns i den allmänna 

debatten som stress (SOU, 2006). Allra sämst mår unga kvinnor vilket ett flertal av forskarna 

är eniga om (SOU, 2006; Hjern, Alfen & Östberg, 2007). Dock benämner forskare orsaker till 

den ökade ohälsan olika. Forskare förklarar den ökade ohälsan orsakad av socioekonomiska 

skillnader (Sawyer et al., 2000, refererad i Davis, 2011; Lindgren & Lindblad, 2009). Den 

psykiska ohälsan yttrar sig bland annat i ångest, stress och psykosomatiska besvär. Vanliga 

psykosomatiska besvär är huvudvärk och buksmärta (Perquin et al., 2000). Den ökade ohälsan 

styrker svenska regeringens åsikt i folkhälsoproportionen att barn och unga är de viktigaste 

målgrupperna i folkhälsoarbetet (FHI, 2009). Barn och ungdomar är samhällets framtid. Det 

är därför viktigt att de mår bra under uppväxten, eftersom forskning visar att barn och unga 

som mår dåligt under uppväxten gör det som vuxna också (Kim- cohen et al., 2003, refererad 

i Mc Dougall, 2011). Samhället har ett ansvar att hjälpa människor att skapa förutsättningar 

för hälsa och välbefinnande (Pellmer & Wramner, 2007). Forskare poängterar att tidiga 

interventioner är nyckeln till att bryta den psykiska ohälsan (Mc Dougall, 2011; Davis et el., 

2011; Socialstyrelsen, 2010). Interventioner som genomförs och som samhället ansvarar för 

är ofta inriktade på förskola, skola och fritidshem som hälsofrämjande arena (FHI,2009). 

Förskola, skola och fritidshem spelar en viktig roll i att utjämna skillnader mellan barns 

uppväxtvillkor (Pellmer & Wramner, 2007). Studier visar även att skolan och dess miljö 

påverkar barn och ungas hälsa inte minst utifrån stressynpunkt. Flera faktorer i skolan och 

dess krav kan fungera som stressorer för barn och unga (Brobeck, Marklund, Haraldsson och 

Berntsson, 2007) . Skolan och skolsköterskan kan fungera som byggstenar i det förebyggande 

arbetet, men även kuratorer kan vara till hjälp för barnen (Mc Dougall,, 2011). Det framkom 
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att det råder kunskapsbrist angående barn och ungdomars hälsa och att det krävs ytterligare 

forskning på hälsa inriktad på barn och unga, särskilt mindre barn (Carwright- Hatton, 2006; 

Hjern, Alfen & Östberg, 2007, KVA:s, 2010). Det är viktigt i interventionsuppbyggnad att ha 

kunskap och förståelse för salutogen i hälsan utifrån barns perspektiv samt att skapa 

evidensbaserade interventioner. Det finns mycket arbete kvar att genomföra för att skapa ännu 

bättre förutsättningar för barn och unga under uppväxten och inte minst för deras hälsa i 

framtiden. 
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