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SAMMANFATTNING 
Inflytande och delaktighet utgör det första målområdet i svensk folkhälsopolitik och 

anses vara grundläggande för människors hälsa. Sambandet mellan delaktighet och 

hälsa är etablerat, men framför allt bland vuxna. Hur sambandet mellan delaktighet, 

och i synnerhet hur olika komponenter av delaktighet, och hälsa ser ut bland 

gymnasieungdomar är inte lika väl undersökt. Syftet med studien var att dels 

undersöka samband mellan delaktighet i form av vilja att påverka frågor i kommunen 

samt föreningsaktivitet och självskattad hälsa bland gymnasieungdomar, dels hur 

sambanden förändras vid kontroll av andra faktorer. Studien hade en tvärsnittsdesign 

och baserades på befolkningsenkäten Liv och hälsa ung i Uppsala län från 2013. 

Urvalet bestod av 2453 gymnasieelever. Sambanden analyserades med hjälp av binär 

logistisk regression. Att vilja påverka frågor i kommunen hade ett svagt samband med 

självskattad hälsa, men vid justering av sociodemografiska, sociala samt 

skolrelaterade faktorer försvann sambandet. Föreningsaktivitet var däremot 

signifikant associerat med självskattad hälsa. Att inte vara föreningsaktiv var 

förknippat med högre odds för självskattad ohälsa. Faktorer närmare ungdomarnas liv 

hade emellertid starkare samband med deras självskattade hälsa. Riktningen i 

sambanden kunde inte fastslås, men baserat på tidigare forskning, indikerar resultatet 

att föreningsaktivitet kan vara ett område att rikta folkhälsoinsatser mot. Både som ett 

sätt att främja hälsa, men också för att öka demokratiskt deltagande och inflytande. 

 

Nyckelord – folkhälsa, ungdomars hälsa, delaktighet, hälsans bestämningsfaktorer  



	

ABSTRACT  
Influence and participation are the first target area in the Swedish public health policy 

and is considered essential to people’s health. The link between participation and 

health is established, but especially among adults. How participation, and in particular 

how various components of participation, are related to health among high school 

students is not as well investigated. The aim of the study was partly to investigate if 

participation in terms of wanting to influence issues of the municipality and also 

engagement in different associations relate to self-rated health among high school 

students, partly how the relationships change when adjusting for other factors. The 

study had a cross-sectional design and was based on the population survey Liv och 

hälsa ung in Uppsala County from 2013. The study population consisted of 2453 high 

school students. The correlations were analysed using binary logistic regression. 

Wanting to influence issues in the municipality had a weak correlation with self-rated 

health, and when adjusting for socio-demographic, social and school-related factors, 

the relationship disappeared. Engagement in an association, however, was 

significantly associated with self-rated health. Not being engaged in an association 

was associated with higher odds of self-rated health less then good, although factors 

closer to the adolescents had a stronger relationship with their health. The direction of 

the relationship could not be confirmed, but based on previous research, the results 

suggest that public health initiatives aimed at increasing the involvement in 

associations may be relevant, both as a step to promote health and to increase 

democratic participation and influence. 

 

Keywords – public health, adolescent health, social participation, social determinants 

of health 
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BAKRUND  
Ungdomar prioriterad grupp  

Ungdomars hälsa är en viktig indikator på ett samhälles välmående och framtida 

utveckling (Ahrén och Lager, 2012). Ungdomar är likaså en prioriterad grupp, både i 

folkhälsopolitiken där barn och unga utgör en särskilt angelägen målgrupp (Prop. 

2007/08:110), och i den generella politiken. I en ungdomspolitisk proposition från år 

2014 formulerades ett nytt mål om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 

makt att utforma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (Prop. 

2013/14:191). Detta mål ska gälla för alla insatser och statliga beslut som berör unga 

mellan 13-25 år (ibid). I propositionen presenteras också ett ungdomspolitiskt 

handlingsprogram med tre prioriterade områden, där två av dessa är ungdomars 

inflytande samt psykiska hälsa. 

 

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet, inflytande och deltagande är begrepp som är tätt förknippade med 

varandra. Enligt den senaste demokratiutredningen (SOU 2016:5) är deltagande i 

demokratiska processer en förutsättning för att kunna utöva inflytande, vilket i sin tur 

skapar en känsla av delaktighet i samhället. Genom att delta utvecklar medborgarna 

viktiga kvalitéer, vilket genererar humant och socialt kapital som är till gagn för alla 

delar av samhället, detta enligt den föregående demokratiutredningen (SOU 2000:1).  

 

Delaktighet och inflytande utgör också det första målområdet för det svenska 

folkhälsoarbetet (Prop. 2007/08:110) och bedöms vara grundläggande för människors 

hälsa (Prop. 2002/03:35). De bestämningsfaktorer som ingår i målområdet 

Delaktighet och inflytande är demokratisk delaktighet, socialt och kulturellt 

deltagande, socialt och praktiskt stöd, självupplevd diskriminering samt tillit 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). De bestämningsfaktorer som kommer att beröras i 

denna studie är demokratisk delaktighet och socialt och kulturellt deltagande i form 

av föreningsaktivitet, vilket kan sägas utgöra en samhällelig eller kollektiv dimension 

av delaktighet. 
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Delaktighet och deltagande bland unga  

Indikatorer som används för att mäta delaktighet och inflytande i samhället är bland 

annat valdeltagande och valdeltagande hos förstagångsväljare, något som indikerar 

demokratisk delaktighet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Generellt är valdeltagandet 

bland unga lägre än bland äldre (bortsett från den äldsta gruppen), men deltagandet i 

riksdagsvalen har ökat bland unga de senaste valen (Statistiska centralbyrån, 2015). 

Valdeltagandet varierar emellertid med gymnasieprogram, där de som gått eller de 

som fortfarande gick yrkesinriktade program under 2014 röstade i mindre 

utsträckning än de elever som hade gått eller fortfarande gick ett studieförberedande 

program (ibid). Likaså röstade förstagångsväljare med en förälder med eftergymnasial 

utbildning i större utsträckning än de som inte hade det (ibid). Valdeltagande är 

förstås endast möjligt att mäta bland unga som är röstberättigade, det vill säga minst 

18 år. En fråga som används för att undersöka ungdomars delaktighet är vilja att 

påverka frågor som rör den egna kommunen. I en undersökning om ungas inflytande 

från Ungdomsstyrelsen (Bohlin, 2010) ville 39 procent påverka frågor i kommunen 

medan 61 procent inte ville det. Detta bland unga 13-25 år. Unga som hade en 

förälder med högre utbildning ville i större utsträckning vara med och påverka, men 

även unga med funktionsnedsättning samt unga som tagit emot bidrag under de 

senaste 12 månaderna. (ibid) 

 

En annan indikator för att mäta delaktighet och inflytande är föreningsverksamhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015) En studie som över tid undersökt 

föreningsmedlemskap i en rad olika svenska kommuner bland barn och unga upp till 

gymnasiet fann att andelen barn och ungdomar mellan 10-19 år som är medlem i en 

förening har minskat sedan 90-talet (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, & Lengheden, 

2014). Mellan åren 2008-2014 var pojkar medlemmar i en förening i något större 

utsträckning, men minst skillnad mellan könen återfanns bland gymnasieungdomar. 

Det fanns också socioekonomiska skillnader i medlemskap. Där 

föreningsmedlemskap var vanligare i grupper med hög socioekonomi. Bland barn och 

unga finns ett starkt samband mellan föreningsmedlemskap och föreningsaktivitet. 

(ibid) 
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Ungdomars hälsa 

De flesta unga mellan 16-24 år rapporterar en bra hälsa när de ska bedöma sitt 

allmänna hälsotillstånd. År 1988 rapporterade omkring 92 procent av männen och 81 

procent av kvinnorna en bra hälsa (Lager et al, 2012). År 2015 var andelen 87 procent 

för männen och 81 procent för kvinnorna (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågors [MUCF], u.å). Andelen verkar alltså ha legat ganska stabilt 

under en lång period. År 2015 fanns ingen signifikant skillnad i bra hälsa mellan 

åldersgrupperna 16-19 och 20-24 år. I gruppen 16-19 år var det emellertid vanligare 

att pojkarna rapporterade bra hälsa (92 procent) jämfört med flickorna (77 procent).  

Vad gäller den självrapporterad psykisk hälsa har utvecklingen varit en annan. Åren 

1988/89 rapporterade 8 procent av flickorna och 2 procent av pojkarna i åldrarna 16-

19 år besvär med ängslan, oro eller ångest (Lager et al, 2012). År 2013 hade andelen 

stigit till 22 procent för flickor och 11 procent för pojkar (MUCF, u.å). Besvär med 

ängslan, oro eller ångest har ökat i den unga populationen generellt och ökningen är 

inte förknippad med bakgrundsvariabler så som socioekonomisk status, landsbygd 

eller stad, härkomst, familjeomständigheter och ökningen har skett både hos unga i 

gymnasieskolan och unga i tidigt vuxenliv (Lager et al, 2012). Anledningen till 

ökning av psykisk ohälsa bland unga är fortfarande okänd (ibid). En utredning om 

ungas psykiska hälsa framhåller två huvudsakliga förklaringar till ökning av 

ungdomars psykiska ohälsa, nämligen att det blivit svårare för unga att få arbete samt 

den ökade individualiseringen i samhället (SOU 2006:77). 

 

Skillnader i hälsa 

En översikt av social skillnader i hälsa bland svenska barn och ungdomar 0-18 år 

visar att det finns klara sociala skillnader i hälsa mellan mindre socialt gynnade 

grupper i jämförelse med mer socialt gynnade. Vad gäller fysiska hälsoproblem var de 

i genomsnitt 60 procent vanligare bland socialt mindre gynnade barn i jämförelse med 

mer gynnade. Psykiska problem var 70 procent vanligare bland mindre gynnade barn 

och riskfaktorer för ohälsa var 80 procent vanligare bland de mindre socialt gynnade 

barnen. (Bremberg, 2002) En internationell studie påvisar också socioekonomiska 

skillnader i självskattad hälsa bland 11-15-åringar, där ungdomar med små 

ekonomiska tillgångar rapporterade sämre hälsa (Moor et al 2014). Sambandet mellan 

socioekonomisk status och hälsa bland ungdomar är emellertid inte lika robust som 
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bland vuxna (Plenty & Mood, 2016). Det kan till viss del bero på vilka variabler som 

används som mätinstrument, men också på den utvecklingsfas som sker under 

ungdomstiden som kan innebära en förändring av vilken typ av status som spelar roll 

för hälsan (ibid). 

Delaktighet och hälsa 
 

DPSIR-modellen  

Statens folkhälsoinstitut (2010) (nuvarande Folkhälsomyndigheten) använder DPSIR-

modellen för att beskriva orsakssambanden mellan samhälle och hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). DPSIR står för Driving forces, Pressure, State, Impact, 

Respons och utvecklades från början för att beskriva sambanden mellan miljö och 

samhälle (Smeets, Weterings & voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk, 1999). 

Modellens komponenter har översatts till drivkrafter (samhälleliga faktorer som 

påverkar hälsan, s.k. upstreamsfaktorer), påverkansfaktorer (faktorer på 

befolkningsnivå, s.k. downstreamsfaktorer), tillstånd (direktpåverkande faktorer), 

hälsoutfall och andra effekter (följderna av tillstånds-faktorerna) samt åtgärder och 

styrmedel (politiska åtgärder som primärt berör drivkrafter och påverkansfaktorer) 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Modellen kan appliceras på olika målområden, 

bestämningsfaktorer eller folkhälsoproblem och illustrerar alltså vilka faktorer eller 

samhälleliga förutsättningar som påverkar det specifika hälsoproblemet (eller 

liknande) och i förlängningen hälsan. Det är dessa faktorer som politiker och 

beslutsfattare har möjlighet att påverka genom olika beslut och insatser. (ibid) Det har 

emellertid föreslagits att sambandet mellan delaktighet och hälsa behöver undersökas 

mer noggrant, samt om olika typer av delaktighet påverkar hälsa på olika sätt och i 

olika grad (Abbot, 2010). 
 

DPSIR-modellen applicerad på målområdet Delaktighet och inflytande återfinns i 

Figur 1. Statens folkhälsoinstitut gör inte samma åtskillnad på delaktighet och 

deltagande som demokratiutredningen, utan båda bedöms föregå inflytande. I denna 

studie kommer en liknande syn på begreppen att användas. Förutom att de är faktorer 

som påverkar hälsan är de också sammankopplade med varandra. 

Föreningsverksamhet bedöms av föregående demokratiutredning vara en vital del av 

ett demokratiskt samhälle som underlättar medborgarnas möjligheter till deltagande, 
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inflytande och delaktighet (SOU 2000:1). För unga anses föreningsverksamhet vara 

en demokratiskola (Prop. 2013/14:191). Forskning bland vuxna visar också på ett 

starkt samband mellan föreningsverksamhet och demokratisk delaktighet (Hays & 

Kogl, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. DPSIR-modellen applicerad på målområdet Delaktighet och inflytande, enligt Statens 
folkhälsoinstitut (2011, s. 16) 
 

Tidigare forskning 

Bland vuxna finns en mängd studier som påvisar samband mellan olika former av 

delaktighet och hälsa. Bland annat visar en studie att individer som bor i områden 

med högt deltagande i kommunalval har en bättre självskattad hälsa på individnivå 

(Islam et al., 2006). En annan studie påvisar bland annat att deltagande i 

medborgarföreningar och andra typer av föreningar och organisationer har en positiv 

inverkan på självskattad hälsa (Habibov & Weaver, 2014). Även samband mellan lågt 

socialt deltagande och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom har påvisats (Sundquist, 

Lindström, Malmström, Johansson, & Sundquist, 2004). En svensk 

litteraturgenomgång av studier som undersöker hälsans påverkan av delaktighet och 

inflytande i samhället presenterar en rad studier, utförda både i Sverige och 

internationellt, som visar på samband mellan såväl social som politisk delaktighet och 

hälsa (Liljeberg, 2005). 	
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Majoriteten av studierna som ingår i litteraturgenomgången är emellertid utförda 

bland vuxna. En systematisk litteraturgenomgång av studier som undersöker hur 

faktiskt inflytande påverkar barns hälsa i skolsammanhang fann positiva hälsoeffekter 

av inflytande, framför allt på den sociala och intellektuella hälsan. (Wennerholm 

Juslin & Bremberg, 2005).  I den systematiska genomgången återfanns inga studier 

om samband mellan faktiskt inflytande och hälsa bland ungdomar (ibid). En svensk 

rapport om ungas inflytande visade emellertid samband mellan ökad sannolikhet att 

vilja vara med och påverka lokala frågor bland unga med bra självskattad hälsa, men 

också till viss del bland unga med dålig självkänsla (Bohlin, 2010). Analysen 

inkluderade unga 13-25 år. En studie om depression och politiskt deltagande bland 

unga vuxna 18-28 år visade på samband i motsatt riktning, nämligen att depression 

hade negativ inverkan på valdeltagande och andra former av politiskt deltagande 

(Ojeda, 2015). Vad gäller föreningsaktivitet visar en internationell studie bland 

skolbarn 11-15 år i Europa och Kanada en positiv effekt av alla typer av 

föreningsdeltagande på självskattad hälsa, hälsorelaterade beteende samt 

riskbeteenden (Zambon et al., 2010) Avseende även äldre ungdomar fann en svensk 

rapport om ungas föreningsengagemang liknande resultat, nämligen att lågaktiv fritid 

hos 13-19-åringar samvarierar med låg självskattad hälsa (MUCF, 2014). Lågaktiv 

fritid definierades emellertid som en generell inaktivitet som inte enbart hade med 

föreningsaktivitet att göra. En systematisk översikt bland 10-19-åringar om effekten 

av barn och ungas sociala kapital på psykisk hälsa och hälsobeteenden fann 

varierande effekt av föreningslikande aktiviteter på hälsan (McPherson et al., 2014), 

men studien hade ett större fokus på socialt stöd än just aktiviteter i föreningsliknande 

former.  

 
Problemformulering 

Ungdomars inflytande och psykiska hälsa är två prioriterade områden inom 

ungdomspolitiken. Delaktighet och inflytande är också en central bestämningsfaktor 

för människors hälsa och utgör det första målområdet för svenskt folkhälsoarbete. 

Tidigare forskning om sambandet mellan delaktighet och hälsa är till stor del utförd 

hos vuxna, även om det också finns viss forskning bland barn och unga. Hur 

sambandet ser ut bland ungdomar är emellertid inte lika väl undersökt, särskilt inte 

vad gäller olika samhällsrelaterade dimensioner av delaktighet undersökt i samma 
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population. Tidigare forskning bland unga är också gjord på breda ålderskategorier. 

Det finns därför behov av att vidare undersöka hur sambandet mellan delaktighet och 

hälsa ser ut bland gymnasieungdomar, som är en grupp som kan skilja sig både från 

barn och yngre ungdomar samt unga vuxna. För att få djupare kunskap om sambandet 

och ungdomars hälsa, är det också av vikt att analysera andra faktorer som kan 

påverka sambandet mellan delaktighet och hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att dels undersöka samband mellan delaktighet och självskattad 

hälsa bland gymnasieungdomar, dels hur sambanden förändras vid kontroll av andra 

faktorer. 

 
Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan gymnasieungdomars vilja att påverka i kommunen och 

deras självskattade hälsa? 

Finns det ett samband mellan gymnasieungdomars föreningsaktivitet och deras 

självskattade hälsa? 

Hur skiljer sig sambanden mellan vilja att påverka och hälsa samt föreningsaktivitet 

och hälsa åt? 
Hur förändras sambanden vid kontroll av andra faktorer? 

 

METOD 
Design 

Studien har en tvärsnittsdesign och baseras på enkätdata från befolkningsenkäten Liv 

och hälsa ung i Uppsala län. Tvärsnittsstudier undersöker samband mellan olika 

variabler i en viss population vid en viss tidpunkt och bidrar med information som 

kan ge vägledning i folkhälosarbete (Aschengrau & Seage, 2014). 

 

Urval 

Liv och hälsa ung är en totalundersökning där samtliga av Uppsala läns skolelever i 

årskurs 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet inbjuds att delta. Data i denna studie baseras 

på 2013 års enkät. År 2013 svarade totalt sett 7400 elever på enkäten, en 

svarsfrekvens på 69 procent. Samma år genomfördes en större förändring av enkäten 
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genom att den kortades ner och blev webbaserad (H. Andreasson, 17 februari 2016). 

Som följd av detta sjönk svarsfrekvensen. En jämförelse med 2011 års enkät visar att 

bortfallet var relaterat till att skolor eller klasser inte deltagit och visar inte tecken på 

att bortfallet i jämförelse med föregående enkät skulle vara relaterat till studerade 

bakgrundsvariabler. (ibid) Urvalet i denna studie utgjordes av elever i årskurs 2 på 

gymnasiet. Det är en grupp som är på väg ut i vuxenlivet där samhällelig delaktighet 

och dess relation till hälsan är viktigt att känna till och där det finns behov av mer 

kunskap. År 2013 gick 3628 elever i årskurs 2 i Uppsala län. Totalt svarade 2453 

elever på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 68 procent. Av de svarande var 50 

procent tjejer. 79 procent hade föräldrar som båda var födda i Sverige. 67 procent 

gick studieförberedande gymnasieprogram. Urvalsstorleken bedömdes tillräcklig för 

att inte riskera för låg power. 

 

Datainsamlingsmetod 

Liv och hälsa ung är en undersökning som genomförs vartannat år sedan 2005 i regi 

av Landstinget i Uppsala län i samarbete med Regionförbundet och länets kommuner. 

Syftet med Liv och hälsa ung är att kartlägga ungdomars hälsa, livsvillkor, 

levnadsvanor och skolförhållanden. 2013 års enkät bestod av 108 slutna frågor med 

till största del fasta svarsalternativ. Majoriteten av frågorna är tagna från andra 

validerade enkäter, i huvudsak LUPP [en enkät som genomförs av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, författarens anmärkning], eller har varit med 

sedan undersökningen startade år 2005, då frågor och enkät validerades (H. 

Andreasson, 7 april 2016). Innan 2013 års enkät genomfördes testades webbverktyget 

av 1-2 elever (ibid). Endast ett urval av frågorna har analyserats inom ramarna för 

denna studie. Variablerna beskrivs under rubriken Bearbetning och analys. 

 

Tillvägagångssätt 
Insamling av data skedde under tre veckor i mars månad 2013. Hösten innan 

informerades skolcheferna om den kommande undersökningen. I januari samma år 

skickades informationsbrev både per post och email till kontaktpersoner på skolorna 

och inför genomförandet skickades instruktioner ut till skolorna vid två tillfällen. 

Enkäten var webbaserad och besvarades elektroniskt på nätet via dator. Deltagandet 
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var frivilligt och anonymt. För att garantera sekretess genomfördes undersökningen i 

klassrum eller datasal i skolan under provliknande former.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Deltagarna i undersökningen mottog i förväg information om undersökningen och 

hade möjlighet att avböja deltagande. Enkäterna besvarades anonymt och data har 

behandlats konfidentiellt. Resultaten i denna studie kan heller inte härledas till någon 

enskild individ och analys av data har enbart gjorts i vetenskapligt syfte. I och med att 

dessa kriterier är uppfyllda har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) efterföljts.  

 

Bearbetning och analys 
Första steget i bearbetning av data var att selektera och koda om de variabler som 

skulle ingå analysen.  

 

Utfallsvariabel 

Utfallsvariablen var självskattad hälsa. I enkäten formulerad som Hur mår du? med 

fem svarsalternativ – mycket bra; bra; varken bra eller dåligt; dåligt samt mycket 

dåligt. Variabeln omkodades till 0. Bra hälsa (mycket bra och bra); 1. Sämre än bra 

hälsa (varken bra eller dåligt, dåligt samt mycket dåligt). Självskattad hälsa är ett 

validerat instrument för att mäta hälsa även bland ungdomar och fångar upp både 

fysiska och psykiska dimensioner av hälsa (Fosse & Haas, 2009). 

 

Exponeringsvariabler  

De huvudsakliga exponeringsvariablerna var vilja att påverka i kommunen samt 

föreningsaktivitet. Vilja att påverka frågor i kommunen är en fråga som används som 

indikator på ungas representation och inflytande (Bohlin, 2010). Den mäter inte 

faktiskt deltagande, men anses vara en viktig demokratisk aspekt av deltagande och 

inflytande (ibid).  

 

I enkäten var frågorna formulerade som Vill du vara med och påverka i frågor som 

rör din kommun? med svarsalternativen ja eller nej samt Har du varit aktiv i någon 

förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste tolv månaderna? med 
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svarsalternativen ja, en idrottsförening/klubb; ja, annan typ av 

förening/klubb/sällskap/organisation samt nej. Vilja att påverka i kommunen kodades 

till 0. Ja, vill påverka; 1. Nej, vill inte påverka. Föreningsaktivitet omkodades till två 

kategorier: 0. Ja (föreningsaktiv oavsett typ av förening); 1. Nej. 

 

Utöver de huvudsakliga exponeringsvariablerna inkluderades andra oberoende 

variabler som kontrollvariabler. 

 

Sociodemografiska variabler  

Kön kodades till 0. Tjej; 1. Kille; 2. Annan könstillhörighet. Svarsalternativen var inte 

möjliga att dikotomisera varför den sista kategorin inkluderades trots att gruppen 

bestod av få individer. 

 

Föräldrars sysselsättning är en sammanslagning av mammans och pappans 

sysselsättning som i enkäten var två separata frågor. Originalfrågorna löd Vad gör din 

mamma respektive pappa? och hade åtta svarsalternativ: arbetar; är 

långtidssjukskriven/sjukpensionär; är arbetslös; studerar; är ålderspensionär; är 

barnledig/hemmafru; annat/vet inte; jag har ingen mamma/pappa. Eftersom det var få 

föräldrar som inte arbetade omkodades originalvariablerna till en variabel med tre 

kategorier: 0. Båda arbetar (mamma och pappa arbetar) 1. En arbetar (mamma eller 

pappa arbetar); 2. Ingen arbetar (varken mamma eller pappa arbetar) 

 

Eget födelseland hade i originalfrågan fyra svarsalternativ: född i Sverige; född i 

Norden; född i ett land i övriga Europa; född i ett land i övriga världen. På grund av få 

individer i kategori 2 och 3 omkodades variabeln till två kategorier: 0. Född i 

Sverige/Norden; 1. Född i Europa/världen. 

 

Föräldrars födelseland hade i originalfrågan samma svarsalternativ som eget 

födelseland men var separerade för mamma och pappa. Variabeln omkodades på 

samma sätt som eget födelseland, men slogs ihop till en gemensam variabel för båda 

föräldrarna: 0. Båda födda i Sverige/Norden (mamma och pappa födda i Sverige eller 

Norden); 1. En född i Sverige/Norden, en född i Europa/Världen (mamma eller pappa 
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födda i Sverige eller Norden, mamma eller pappa födda i Europa eller världen); 2. 

Båda födda i Europa/Världen (mamma och pappa födda i Europa eller världen).  

 

Hemkommun hade i originalfråga nio svarsalternativ: Enköping; Heby; Håbo, 

Knivsta; Tierp; Uppsala; Älvkarleby; Östhammar; kommun utanför länet. Variablen 

omkodades till två kategorier: 0. Uppsala; 1. Övriga kommuner 

 

Variabler för socialt stöd  

Tillit till föräldrar var i enkäten formulerad som Jag kan alltid lita på mina föräldrar 

när det verkligen gäller med svarsalternativen: stämmer helt och hållet; stämmer 

ganska bra; stämmer varken bra eller dåligt; stämmer ganska dåligt; stämmer inte alls; 

jag har inte några föräldrar. På grund av få individer i de fem sista kategorierna 

omkodades variabeln till 0. Stämmer (stämmer ganska bra eller helt och hållet) samt 

1. Stämmer inte (övriga kategorier) 

 

Nära vän var i originalfrågan binär och kodades i analysen till 0. Ja; 1. Nej  

 

Skolrelaterade variabler  

Gymnasieprogram hade i originalfrågan tre kategorier och kodades till  

0. Studieförberedande; 1. Yrkesförberedande; 2. Introduktionsprogram 

 

Betyg var formulerad som Har du icke godkänt i något eller några ämnen/kurser? 

med alternativen nej; i 1-2 ämnen; i 3-4 ämnen; i 5 eller fler ämnen. Variabeln 

omkodades till: 0. Godkänt i alla ämnen; 1. Underkänt i ett/flera ämnen 

 

Uppmuntran elevrådsengagemang var i enkäten formulerad som Skolan uppmuntrar 

mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd och hade sex svarsalternativ: stämmer 

mycket bra, stämmer bra, stämmer varken bra eller dåligt, stämmer ganska dåligt, 

stämmer mycket dåligt, vet inte. Variabeln omkodades till 0. Stämmer (stämmer bra 

eller mycket bra); 1. Stämmer varken bra eller dåligt; 2. Stämmer dåligt (stämmer 

ganska eller mycket dåligt); 3. Vet ej 
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Elevrådet tas på allvar var formulerad som Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av 

personalen i skolan. Frågan hade samma svarsalternativ och omkodades på samma 

sätt som Uppmuntran elevrådsengagemang. 

 

Deskriptiv analys 

Nästa steg i analysprocessen var att göra en deskriptiv analys av studiepopulationen 

med avseende på hälsa. Detta gjordes med hjälp av en korstabell mellan samtliga 

oberoende variabler och självskattad hälsa (utfallsvariabeln) där frekvenser och 

andelar för självskattad hälsa presenteras för respektive oberoende variabel. 

 

Bivariata och multivariata analyser  

För att vidare undersöka sambanden genomfördes logistiska regressionsanalyser som 

genererade oddskvoter för självskattad hälsa. Först gjordes bivariata (ojusterade) 

regressionsanalyser mellan samtliga oberoende variabler, både 

exponeringsvariablerna och kontrollvariablerna, och självskattad hälsa. Som ett sista 

steg i analysprocessen gjordes multivariata (justerade) regressionsmodeller, där de 

oberoende variablerna kontrollerades mot varandra i tre olika steg. Multivariata 

modeller används när flertalet kontrollvariabler inkluderas	 (Aschengrau & Seage, 

2014). Först kontrollerades för sociodemografiska faktorer (kön, föräldrars 

sysselsättning, eget födelseland, föräldrars födelseland samt hemkommun) sedan 

gjordes ett tillägg av sociala faktorer (tillit till föräldrar samt nära vän) och slutligen 

lades skolrelaterade variabler till i modellen (gymnasieprogram, betyg, uppmuntran 

till elevrådsengagemang samt upplevelse av att elevråd tas på allvar). Separata 

modeller konstruerades för vilja att påverka frågor i kommunen och 

föreningsverksamhet. För vilja att påverka i kommunen visade Nagelkerke R square 

test 12,8 procent i den största statistiska modellen, vilket indikerar att det finns andra 

faktorer än de inkluderade som förklarar variansen i självskattad hälsa. Hosmer and 

Lemeshow test indikerade att modellen passade data. För föreningsaktivitet visade 

Nagelkerke R square test 13,5 procent för den största modellen och även för denna 

variabel indikerade Hosmer and Lemeshow test att modellen passade data. I samtliga 

bivariata och multivariata analyser användes en femprocentig signifikansnivå. SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 22 användes för analys av all 

data. 
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RESULTAT 

Studiepopulationens karaktäristika 

En majoritet av ungdomarna, 72,9% (n= 1942), rapporterade bra eller mycket bra 

självskattad hälsa. Det var totalt sett fler som inte ville påverka (n = 1667) än som 

ville påverka (n = 697) i frågor som rör hemkommunen (Tabell 1). En något större 

andel av de som ville påverka rapporterade sämre än bra hälsa (23,1%) jämfört med 

de som inte ville påverka (19,3%). Det var fler ungdomar som var föreningsaktiva (n 

= 1458) än som var inaktiva (n = 954). En lägre andel av de som var aktiva 

rapporterade sämre än bra hälsa (17,4%) jämfört med de som var inaktiva (25,6%). 

En högre andel tjejer och, framförallt, ungdomar med annan könstillhörighet 

rapporterade sämre än bra hälsa. Sämre än bra hälsa var också vanligare bland 

ungdomar vars båda föräldrar saknade arbete, ena eller båda föräldrar var födda 

utanför Norden, som hade låg tillit till sina föräldrar, som inte hade någon nära vän, 

som gick introduktionsprogrammet på gymnasiet, som hade underkänt i ett eller flera 

ämnen, som inte instämde i hög eller mycket hög grad i att skolan uppmuntrade till 

elevrådsengagemang samt bland de som inte instämde i hög eller mycket hög grad i 

att elevrådet togs på allvar. 
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Tabell 1. Studiepopulationen karaktäristika uppdelat på självskattat hälsa 
  Bra hälsaa 

n (%) 

Sämre än bra 

hälsaa 

n (%) 

Total 

n 

Vilja att påverka i kommunen Ja 536 (76,9) 161 (23,1) 697  
 Nej 1342 (80,7) 325 (19,3) 1667  

Föreningsaktivitet Ja 1205 (82,6) 253 (17,4) 1458  
 Nej 710 (74,4) 244 (25,6) 954 

Kön  Tjej 940 (76,7) 286 (23,3) 1226 
Kille 981 (83,3) 197 (16,7) 1178 

 Annan könstillhörighet 11 (35,5) 20 (64,5) 31 

Föräldrars sysselsättning Båda arbetar 1553 (81,6) 350 (18,4) 1903 
En arbetar 311 (73,0) 115 (27,0) 426 

 Ingen arbetar 61 (63,5) 35 (36,5) 96 

Eget födelseland Född i Sverige/Norden 1803 (79,6) 461 (20,4) 2264 
 Född i Europa/övriga världen 130 (75,1) 43 (24,9) 173 

Föräldrars födelseland Båda födda i Sverige/Norden 1555 (80,6) 375 (19,4) 1930 
 En född i Sverige/Norden,  

en född i Europa/världen 
155 (73,1) 57 (26,9) 212 

 Båda födda i Europa/världen 203 (75,2) 67 (24,8) 270 

Hemkommun Uppsala 1025 (79,1) 271 (20,9) 1296 
 Övriga kommuner i länet 886 (80,0) 222 (20,0) 1108 

Tillit till föräldrar Stämmera 1792 (81,4) 410 (18,6) 2202 
 Stämmer intea 123 (56,9) 93 (43,1) 216 

Nära vän Ja 1792 (80,8) 425 (19,2) 2217 
 Nej 128 (64,6) 70 (35,4) 198 

Gymnasieprogram Studieförberedande 1303 (79,6) 333 (20,4) 1636 
Yrkesförberedande 583 (79,5) 150 (20,5) 733 

 Introduktionsprogram 30 (66,7) 15 (33,3) 45 

Betyg Godkänt i alla ämnen 1413 (83,8) 274 (16,2) 1687 
 Underkänt i ett/flera ämnen 506 (69,2) 225 (30,8) 731 

Uppmuntran 

elevrådsengagemang 
Stämmera 1079 (83,2) 218 (16,8) 1297 
Varken eller 374 (77,8) 107 (22,2) 481 
Stämmer dåligta 261 (73,7) 93 (26,3) 354 

 Vet ej 201 (72,3) 77 (27,7) 278 

Elevrådet tas på allvar Stämmera 1058 (83,2) 213 (16,8) 1271 
Varken eller 231 (74,8) 78 (25,2) 309 
Stämmer dåligta 160 (72,1) 62 (27,9) 222 

 Vet ej 458 (76,2) 143 (23,8) 601 
a Sammanslagning av flera kategorier. För detaljer, se metodavsnitt  
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Samband mellan vilja att påverka i kommunen och självskattad hälsa 

Att inte vilja påverka frågor i kommunen var i den ojusterade analysen förknippat 

med lägre odds för att rapportera sämre än bra hälsa jämfört med de som ville påverka 

i kommunen (OR=0,81, KI: 0,65-1,00, p ≤ 0,05) (Tabell 2). Sambandet var på 

gränsen till statistiskt säkerställt. Vid kontroll för sociodemografiska, sociala samt 

skolrelaterade variabler försvann signifikansen helt. Andra faktorer förblev emellertid 

signifikant associerade med självskattad hälsa vid kontroll för samtliga inkluderade 

faktorer. Högst oddskvot hade annan könstillhörighet (OR=3,90, KI:1,40-10,70), låg 

grad av tillit till föräldrar (OR=2,72, KI:1,94-3,81) samt att ha underkänt i ett eller 

flera ämnen i skolan (OR=2,08, KI=1,64-2,6), vilka samtliga visade högre odds för att 

rapportera sämre än bra hälsa. De vida konfidensintervallen, framför allt vad gäller 

annan könstillhörighet, indikerar att punktestimaten har en stor variationsvidd, vilket 

bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten.  

 
I de ojusterade analyserna varierade det interna bortfallet mellan 0,7-3,6 procent, lägst 

för eget födelseland och högst för vilja att påverka i kommunen. I den största 

regressionsmodellen (Modell 3) var det interna bortfallet 11,5 procent.  

 

Samband mellan föreningsaktivitet och självskattad hälsa 

Föreningsaktivitet hade ett signifikant samband med självskattad hälsa (Tabell 3). Att 

inte vara föreningsaktiv var i den ojusterade analysen förknippat med högre odds för 

att skatta sin hälsa som sämre än bra (OR=1,64, KI: 1,34-2,00) jämfört med att vara 

föreningsaktiv. Vid justering för sociodemografiska, sociala samt skolrelaterade 

variabler sjönk oddskvoten något, men förblev signifikant (OR=1,52, KI: 1,21-1,90). 

Även om föreningsaktivitet förblev signifikant associerat med självskattad hälsa i 

justerade analyser, var annan könstillhörighet (OR=3,66, KI: 1,38-9.68), låg tillit till 

föräldrar (OR=2,87, KI: 2,05-4,02,) samt att ha underkänt i ett eller flera ämnen 

(OR=1,97, KI: 1,55-2,49) viktigare faktorer för ungdomarnas hälsa. Alla dessa 

variabler var förknippade med högre odds för självrapporterad ohälsa. 

 

Det interna bortfallet i den ojusterade analysen för föreningsverksamhet var 1,7 

procent. I den största regressionsmodellen var bortfallet 10,1 procent.  
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Tabell 2 Beräknade oddskvoter för sambandet mellan vilja att påverka i kommunen samt 
kontrollvariabler och självskattad ohälsaa  

 Ojusterad analys 

OR (95 % KI)b 

Modell 1 

OR (95 % KI) 

Modell 2 

OR (95 % KI) 

Modell 3 

OR (95 % KI) 

Vilja att påverka Ja 

Nej 

ref 

0,81* (0,65-1,00) 

ref 

0,84 (0,67-1,06) 

ref 

0,86 (0,68-1,09) 

ref 

0,82 (0,64-1,04) 

Kön Tjej 

Kille 

Annan 

ref 

0,66** (0,54-0,81) 

5,98** (2,83-12,62) 

ref 

0,64** (0,51-0,79) 

5,25** (2,17-12,68) 

ref 

0,63** (0,51-0,79) 

4,02 **(1,52-10,67) 

ref 

0,60** (0,47-0,75) 

3,90** (1,42-10,70) 

Föräldrars 

sysselsättning 

Båda arbetar 

En arbetar 

Ingen arbetar 

ref 

1,64** (1,29-2,09) 

2,55** (1,65-3,92) 

ref 

1,43* (1,10-1,87) 

2,18** (1,29-3,69) 

ref 

1,40* (1,07-1,84) 

1,65 (0,94-2,90) 

ref 

1,29 (0,97-1,72) 

1,63 (0,90-2,95) 

Eget födelseland Sverige/Norden 

Europa/Världen 

ref 

1,29 (0,90-1,85) 

ref 

0,92 (0,56-1,53) 

ref 

0,87 (0,52-1,50) 

ref 

1,00 (0,59-1,72) 

Föräldrars 

födelseland 

Båda Sverige/Norden 

En Sverige/Norden 

Båda Europa/världen 

ref 

1,53** (1,10-2,11) 

1,37* (1,02-1,85) 

ref 

1,41 (0,99-1,99) 

1,07 (0,71-1,60) 

ref 

1,29 (0,90-1,84) 

0,99 (0,65-1,51) 

ref 

1,29 (0,89-1,86) 

0,91 (0,59-1,40) 

Hemkommun Uppsala 

Övriga kommuner 

ref 

0.95 (0,78-1,16) 

ref 

0,93 (0,75-1,15) 

ref 

0,89 (0,72-1,11) 

ref 

0,80 (0,64-1,01) 

Tillit till föräldrar Stämmerc 

Stämmer intec 

ref 

3,31** (2,47-4,42) 

 ref 

3,04** (2,20-4,21) 

ref 

2,72** (1,94-3,81) 

Nära vän Ja 

Nej 

ref 

2,31** (1,70-3,14) 

 ref 

1,75** (1,21-2,54) 

ref 

1,60* (1,09-2,36) 

Gymnasieprogram Studieförberedande 

Yrkesförberedande 

Introduktion 

ref 

1,01 (0,81-1,25) 

1,96* (1,04-3,68) 

  ref 

0,75* (0,58-0,98) 

1,04 (0,46-2,39) 

Betyg Godkänt alla ämnen 

Underkänt ett/flera 

ämnen 

ref 

 

2,29** (1,87-2,81) 

  ref 

 

2,08** (1,64-2,64) 

Uppmuntran 

elevråds-

engagemang 

Stämmerc 

Varken eller 

Stämmer dåligtc 

Vet ej 

ref 

1,42** (1,09-1,84) 

1,76** (1,34-2,33) 

1,90** (1,40-2,56) 

  ref 

1,23 (0.90-1,68) 

1,32 (0,91-1,90) 

1,68** (1,11-2,54) 

Elevråd tas på 

allvar 

Stämmerc 

Varken eller 

Stämmer dåligtc 

Vet ej 

ref 

1,68** (1,25-2,26) 

1,93** (1,39-2,67) 

1,55** (1,22-1,97) 

  ref 

1,60** (1,12-2,30) 

1,48 (0,96-2,28) 

1,15 (0,83-1,60) 

*P ≤ 0,05 ** P ≤ 0,01 
a Självskattad sämre än bra hälsa.  
b Oddskvot med 95-procentigt konfidensintervall 
c Sammanslagning av flera kategorier 
Modell 1 = Föreningsverksamhet + kön + föräldrars sysselsättning + eget födelseland + föräldrars födelseland + kommun 
Modell 2 = Modell 1 + tillit till föräldrar + nära vän 
Modell 3 = Modell 2 + gymnasieprogram + betyg + uppmuntran elevrådsengagemang + elevråd, tas på allvar 
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Tabell 3 Beräknade oddskvoter för sambandet mellan föreningsaktivitet samt kontroll-
variabler och självskattad ohälsaa  

 Ojusterad analys 

OR (95 % KI)b 

Modell 1 

OR (95 % KI) 

Modell 2 

OR (95 % KI) 

Modell 3 

OR (95 % KI) 

Föreningsaktivitet Ja 

Nej 

ref 

1,64** (1,34-2,00) 

ref 

1,57** (1,27-1,94) 

ref 

1,58** (1,26-1,97) 

ref 

1,52** (1,21-1,90) 

Kön Tjej 

Kille 

Annan 

ref 

0,66** (0,54-0,81) 

5,98** (2,83-12,62) 

ref 

0,67** (0,54-0,83) 

4,88** (2,08-11,43) 

ref 

0,67** (0,53-0,83) 

3,76** (1,47-9,67) 

ref 

0,63** (0,50-0,79) 

3,66** (1,38-9,68) 

Föräldrars 

sysselsättning 

Båda arbetar 

En arbetar 

Ingen arbetar 

ref 

1,64** (1,29-2,09) 

2,55** (1,65-3,92) 

ref 

1,43** (1,10-1,86) 

2,04** (1,21-3,44) 

ref 

1,39* (1,06-1,83) 

1,51 (0,86-2,65) 

ref 

1,28 (0,96-1,70) 

1,48 (0,82-2,67) 

Eget födelseland Sverige/Norden 

Europa/världen 

ref 

1,29 (0,90-1,85) 

ref 

0,89 (0,54-1,46) 

ref 

0,83 (0,50-1,41) 

ref 

0,95 (0,55-1,62) 

Föräldrars födelseland Båda Sverige/Norden 

En Sverige/Norden 

Båda Europa/världen 

ref 

1,53** (1,10-2,11) 

1,37* (1,02-1,85) 

ref 

1,45* (1,03-2,05) 

1,09 (0,73-1,63) 

ref 

1,33 (0,93-1,90) 

1,03 (0,68-1,56) 

ref 

1,35 (0,94-1,95) 

0,94 (0,61-1,44) 

Hemkommun Uppsala 

Övriga kommuner 

ref 

0.95 (0,78-1,16) 

ref 

0,95 (0,77-1,18) 

ref 

0,92 (0,74-1,14) 

ref 

0,84 (0,66-1,06) 

Tillit till föräldrar Stämmerc 

Stämmer intec 

ref 

3,31** (2,47-4,42) 

 ref 

3,23** (2,34-4,45) 

ref 

2,87** (2,05-4,02) 

Nära vän Ja 

Nej 

ref 

2,31** (1,70-3,14) 

 ref 

1,79** (1,24-2,59) 

ref 

1,65* (1,12-2,42) 

Gymnasieprogram Studieförberedande 

Yrkesförberedande 

Introduktion 

ref 

1,01 (0,81-1,25) 

1,96* (1,04-3,68) 

  ref 

0,75* (0,58-0,97) 

1,15 (0,50-2,63) 

Betyg Godkänt alla ämnen 

Underkänt ett/flera 

ämnen 

ref 

 

2,29** (1,87-2,81) 

  ref 

 

1,97** (1,55-2,49) 

Uppmuntran 

elevråds engagemang 

Stämmerc 

Varken eller 

Stämmer dåligtc 

Vet ej 

ref 

1,42** (1,09-1,84) 

1,76** (1,34-2,33) 

1,90** (1,40-2,56) 

  ref 

1,20 (0,88-1,63) 

1,26 (0,87-1,82) 

1,59** (1,05-2,39) 

Elevråd tas på allvar Stämmerc 

Varken eller 

Stämmer dåligtc 

Vet ej 

ref 

1,68** (1,25-2,26) 

1,93** (1,39-2,67) 

1,55** (1,22-1,97) 

  ref 

1,53* (1,07-2,19) 

1,53 (0,99-2,35) 

1,12 (0,81-1,55) 

* P ≤ 0,05 ** P ≤ 0,01 
a Självskattad sämre än bra hälsa.  
b Oddskvot med 95-procentigt konfidensintervall 
c Sammanslagning av flera kategorier.  
Modell 1 = Föreningsverksamhet + kön + föräldrars sysselsättning + eget födelseland + föräldrars födelseland + kommun 
Modell 2 = Modell 1 + tillit till föräldrar + nära vän 
Modell 3 = Modell 2 + gymnasieprogram + betyg + uppmuntran elevrådsengagemang + elevråd, tas på allvar 

 

Känslighetsanalyser 

Innan de multivariata analyserna genomfördes, testades för multikolliniaritet mellan 

de oberoende variablerna enligt Field (2009) genom att omkoda samtliga variabler till 

dummyvariabler och genomföra kolliniaritetsdiagnostik i en linjär regression. 

Resultatet indikerade ingen multikolliniaritet.  
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Eftersom utfallsvariablen omkodades från en variabel med flera kategorier till att vara 

binär, uppkom risk för att kategorisera utfallet på ett felaktigt sätt. Därför utfördes en 

känslighetsanalys av den binära utfallsvariabeln. För att testa om kodningen var 

robust utfördes ordinala logistika regressioner med de variabler som ingår i Modell 3 

(se Tabell 2 och Tabell 3), en för vilja att påverka och en för föreningsaktivitet. I 

ordinal logistik regression tillåts utfallet ha fler än två kategorier (Vittinghoff, 2012). 

Utfallsvariabeln omkodades till tre kategorier – bra hälsa, varken bra eller dålig 

hälsa samt sämre än bra hälsa. Resultaten blev i stort sett identiska med de logistiska 

regressionerna och presenteras därför inte. 

 

Någon känslighetsanalys av kodningen av vilja att påverka i kommunen var inte 

nödvändig eftersom originalfrågan var binär. Föreningsaktivitet utgjorde en 

sammanslagning av aktivitet i idrottsförening (ja eller nej) samt aktivitet i annan typ 

av förening (ja eller nej), men ansågs inte innebära risk för att kategorisera på 

felaktigt sätt, varför inte heller den variabeln var föremål för känslighetsanalys.  

 

DISKUSSION 
Det fanns ett svagt på gränsen till signifikant samband mellan vilja att påverka frågor 

i kommunen och självskattad hälsa. De ungdomar som inte ville påverka hade något 

lägre odds för att skatta sin hälsa som sämre än bra. Signifikansen i sambandet 

försvann helt vid justering för sociodemografiska, sociala samt skolrelaterade 

faktorer. Föreningsaktivitet hade ett starkare samband med självskattad hälsa. De som 

inte var föreningsaktiva hade högre odds för att skatta sin hälsa som sämre än bra. Att 

inte vara föreningsaktiv var alltså förknippat med sämre hälsa jämfört med att vara 

aktiv. Sambandet försvagades något, men kvarstod vid justering för 

sociodemografiska, sociala samt skolrelaterade faktorer. Även om föreningsaktivitet 

hade ett signifikant samband med självskattad hälsa, hade könstillhörighet, tillit till 

föräldrar samt betyg de starkaste sambanden med ungdomarnas hälsa. 

 

Resultatdiskussion 

Vilja att påverka och hälsa 

Det fanns ett svagt på gränsen till signifikant samband mellan att inte vilja påverka 

frågor i kommunen och bättre självskattad hälsa i den ojusterade analysen. Att vilja 
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påverka var alltså svagt associerat med en sämre hälsa, något som inte 

överensstämmer med hur sambandet mellan demokratisk delaktighet och hälsa ser ut 

bland vuxna (Liljeberg, 2005; Islam et al., 2006; Habibov & Weaver, 2014) och inte 

heller i ett nationellt urval av 13-25-åringar (Bohiln, 2010). I ungdomsstyrelsens 

undersökning (ibid) återfanns emellertid även ett visst samband mellan låg självkänsla 

och ökad vilja att påverka frågor i kommunen, vilket alltså går i linje med resultatet 

från denna studie även om inte gäller samma mått av hälsa. Resultatet av den 

ojusterade analysen ska dock tolkas med försiktighet, eftersom sambandet var både 

svagt och bara på gränsen till att vara statistiskt säkerställt. 

 

Vid justering av sociodemografiska, sociala samt skolrelaterade faktorer försvann 

signifikansen helt i sambandet. Det resultatet överensstämmer inte heller med hur 

sambandet ser ut i den vuxna befolkningen (Liljeberg, 2005; Islam et al., 2006; 

Habibov & Weaver, 2014) eller bland unga 13-25 år (Bohiln, 2010). Resultatet kan ha 

att göra med vad frågan fångar upp, men också tyda på att sambandet mellan vilja till 

lokal politisk delaktighet och hälsa inte finns eller är lika tydligt bland 

gymnasieungdomar som när frågan undersökts i en population där både yngre 

ungdomar och unga vuxna ingår. 

 

Andra faktorer förblev emellertid signifikant associerade med hälsa efter justering för 

alla övriga faktorer. Starkas samband med ungdomars självskattade hälsa hade 

könstillhörighet, tillit till föräldrar samt betyg. Unga som angav annan 

könstillhörighet hade de högsta oddskvoterna för att skatta sin hälsa som sämre än 

bra. Antalet individer i den gruppen var få till antalet, vilket gör att resultaten blir 

osäkra. Ändock stämmer de överens med tidigare forskning om hälsa bland unga 

hbtq-personer (Marshal et al,. 2011; Mustanski, Garofalo, & Emerson, 2010; 

Ungdomsstyrelsen, 2010). Att inte känna hög eller ganska hög tillit till sina föräldrar 

var också förknippat med högre odds för att skatta sin hälsa som sämre än bra. Likaså 

var att ha underkänt i ett eller flera betyg associerat med högre odds för ohälsa. Att 

dessa faktorer hade starkare samband med ungdomarnas hälsa överensstämmer med 

de bestämningsfaktorer som ingår i folkhälsomålet för barn och ungas uppväxtvillkor, 

nämligen miljön i hemmet och miljön i skolan som viktiga faktorer för ungas hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). En systematisk översikt om skolan och psykisk hälsa 
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visar också att det finns samband mellan akademiska prestationer och psykisk hälsa 

och att skolmisslyckanden har negativ inverkan på ungas psykisk hälsa (Gustafsson et 

al., 2010). Att relationen med föräldrar är viktigt för ungas hälsa är också belagt i 

tidigare forskning (McPherson et al., 2014). Resultaten överensstämmer även med en 

studie som undersökt de båda komponenterna samtidigt, där relation till sin pappa 

samt skolprestationer var två av de viktigaste faktorerna för att förklara 

socioekonomiska skillnader i ungdomarnas självskattade hälsa (Moor et al, 2014).  

 

Könstillhörighet, relation till föräldrar samt skolprestationer skulle också kunna 

relateras till andra bestämningsfaktorer som ingår i målområdet Delaktighet och 

inflytande, så som socialt och praktiskt stöd, självupplevd diskriminering och tillit 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). I DPSIR-modellen, som används av Statens 

folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) för att förklara orsakssambanden 

mellan samhälle och hälsa, benämns de faktorerna som påverkansfaktorer eller 

tillstånd som inverkar på människors hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Föreningsaktivitet och hälsa 

Vad gäller föreningsaktivitet såg resultaten annorlunda ut. Där fanns ett samband med 

gymnasieungdomarnas självskattade hälsa. Att inte vara föreningsaktiv var associerat 

med högre odds för ohälsa jämfört med att vara aktiv. Sambandet försvagades något, 

men förblev signifikant associerat med hälsa även vid justering av sociodemografiska, 

sociala samt skolrelaterade faktorer. Detta resultat överensstämmer med hur 

sambandet mellan olika aspekter av socialt deltagande, däribland 

föreningsdeltagande, och hälsa ser ut bland vuxna (Liljeberg, 2005; Sundquist, et al., 

2004; Habibov & Weaver, 2014) och bland yngre ungdomar (Zambon et al., 2010). 

 

Fastän föreningsaktivitet var förknippat med bättre hälsa även efter kontroll för andra 

faktorer, hade könstillhörighet, tillit till föräldrar samt betyg starkare samband med 

ungdomarnas hälsa, precis som i analysen av vilja att påverka frågor i kommunen.	

Faktorer närmare ungdomarnas liv tycks alltså ha starkare samband med deras hälsa 

jämfört med samhällelig eller kollektiv delaktighet, vilket är samstämmigt dels med 

att ungdomars individuella utveckling under ungdomsåren samt nära relationer anses 

spela en avgörande roll för deras hälsa (Ahrén & Lager, 2012), dels med att olika 
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bestämningsfaktorer har olika betydelse under olika delar av livet (Rostila & 

Toivonen, 2012).  

 

Föreningsaktivitet starkare samband med hälsa 

Resultatet från denna studie tyder på att föreningsaktivitet har ett starkare samband 

med ungdomars hälsa än demokratisk delaktighet (mätt som vilja att påverka i 

kommunen). Med tanke på att faktorer närmare ungdomarnas liv hade starkast 

samband med deras hälsa, ter det sig sannolikt att även föreningsliv skulle ha det 

eftersom det i förhållande till vilja att påverka i kommunen ligger närmare 

ungdomarnas liv.  

 

Förutom sambandet med hälsa, bedöms föreningsliv kunna fungera som en 

demokratiskola där unga kan få kunskap om demokratiska beslutsprocesser och även 

ges möjligheter att påverka beslut (Prop. 2013/14:191). Forskning bland vuxna tyder 

också på att olika typer av socialt deltagande leder till ökad politisk delaktighet (Hays 

& Kogl, 2007). Det verkar alltså som att föreningsaktivitet hos ungdomar skulle 

kunna bidra till att öka det demokratiska deltagandet och inflytandet. För ungdomar 

som inte uppnått åldern för att rösta spelar mer informella kanaler för att påverka 

beslut i samhället även en större roll (Bohlin, 2010).  

 

Riktningen i sambandet mellan föreningsaktivitet och hälsa går emellertid inte att 

fastställa på grund av att tvärsnittsdata använts, men utifrån tidigare forskning mellan 

social delaktighet och hälsa (Liljeberg, 2005) samt utifrån DPSIR-modellen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011), är det socialt deltagande (däribland föreningsdeltagande) som 

påverkar hälsan. Det finns emellertid forskning som visar på omvänd riktning (Ojeda, 

2015), vilket gör det rimligt att anta att sambandet går i båda riktningar och att det 

finns en feedback-mekanism, så som det gör vad gäller andra hälsorelaterade faktorer, 

exempelvis skolprestationer (Gustafsson et al., 2010).  

 

Utifrån detta resonemang skulle ett arbete för ökad föreningsaktivitet bland unga 

alltså kunna leda både till ökad hälsa och till ökat demokratiskt deltagande och där 

med involvera två av de prioriterade områdena inom ungdomspolitiken (Prop. 

2013/14:191), ungdomars inflytande och psykiska hälsa. Föreningsaktivitet bland 
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unga är också korrelerat till socioekonomi (Blomdah et al., 2014). Ett arbete för att 

öka föreningsaktivitet bland unga skulle alltså även kunna bidra i arbetet med att 

minska socioekonomiska skillnader i hälsa bland unga, en tes som stöds av en studie 

om ojämlik hälsa bland svenska ungdomar (Plenty & Mood, 2016). 

 

Metoddiskussion 

Eftersom en tvärsnittsdesign har används kan inte riktningen i sambandet mellan de 

olika komponenterna av delaktighet och självskattad hälsa fastslås, alltså om 

exponering föregår utfall eller vice versa (Aschengrau & Seage, 2014), vilket ger 

plats för omvänd kausalitet (Hallqvist & Rajaleid, 2012). Riktningen i sambandet kan 

alltså, som tidigare nämnt, gå i motsatt riktning eller vara tvåriktat.  

 

I tvärsnittsstudier, som denna, föreligger också en risk för att i sambandsanalyserna 

mellan exponering och utfall identifiera riskfaktorer både för att få utfallet men också 

för utfallets prognos utan att det är möjligt att avgöra vad som är vad (Hallqvist & 

Rajaleid, 2012). Det går alltså inte att avgöra om inaktivitet påverkar självskattad 

ohälsa eller om inaktivitet påverkar durationen av självskattad ohälsa. För att avgöra 

detta krävs fall-kontroll- eller kohortstudier. 

 

I allmänhet har tvärsnittsstudier goda förutsättningar för att generera generaliserbara 

resultat (Aschengrau & Seage, 2014). Urvalet i denna studie var emellertid begränsat 

till Uppsala län, vilket kan begränsa generaliserbarheten till andra län. Det fanns 

också ett bortfall på cirka 30 procent. En risk med bortfall är att det skulle kunna 

finnas en systematisk skillnad mellan de som deltagit och de som inte deltagit, så 

kallad selektionsbias. Selektionsbias föreligger om det undersökta sambandet ser 

annorlunda ut bland de som är med i studien jämfört med de som inte är med i studien 

men som skulle kunna vara med (Aschengrau & Seage, 2014). Icke-deltagandet ska 

alltså vara relaterat till både den undersöka exponeringen och utfallet. I denna studie 

går det varken att bekräfta eller dementera att så skulle vara fallet. Materialet i denna 

studie kommer från redan insamlad data som berör en stor variation av 

hälsorelaterade frågor, vilket talar för att deltagandet eller icke-deltagande i 

undersökningen i alla fall inte medvetet var korrelerat med både exponering (lågt 
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deltagande) och utfall (självskattad ohälsa). Det interna bortfallet bedömdes som lågt 

varför ingen åtgärd, exempelvis imputering, gjorts i analysen. 

 

En typ av mätfel som skulle kunna föreligga i denna studie är felklassificering av 

exponering, alltså att exponerade klassas som oexponerade eller tvärtom (Aschengrau 

& Seage, 2014). Vad gäller frågan om vilja att påverka, handlar den om vilja till något 

och inte faktiskt deltagande vilket gör det svår att bedöma om felklassificering 

föreligger. Vid mätning av föreningsaktivitet kan det emellertid vara lättare att avgöra 

om felklassificering förekommer. Föreningsaktivitet överskattas ofta i enkäter 

(Blomdahl et al., 2014), vilket alltså innebär att frågan har låg specificitet och leder 

till att det blir falskt för många föreningsaktiva. Felklassificeringen bör sannolikt ha 

varit oberoende, det vill säga att klassificeringen av föreningsaktivitet var lika både 

bland de som skattade sin hälsa som bra och som sämre än bra. Eftersom 

exponeringen är dikotom leder en sådan felklassificering till utspädning av sambandet 

(Hallqvist & Rajaleid, 2012), vilket betyder att om frågan om föreningsaktivitet haft 

högre specificitet hade sambandet blivit starkare. Beroende felklassificering av 

exponering kan förekomma i tvärsnittsstuder (ibid). Det skulle i detta fall kunna 

innebära att självrapporterad ohälsa skulle ha påverkat rapporteringen av 

exponeringsvariablerna, det vill säga vilja att påverka i kommunen och 

föreningsdeltagande. Den risken anses vara liten. Vanligast är också att 

felklassificering är oberoende (ibid). 

 

Hur utfallsvariablen omkodats i analysen skulle däremot ha kunnat påverka 

sambandet, eftersom den omkodades från flera kategorier till enbart två.  

Omkodningen av variabeln testades med hjälp av ordinal regression som tillåter att 

utfallsvariablen har fler än två kategorier (Vittinghoff, 2012). Resultatet av den 

analysen gav nästintill identiska resultat som när utfallet var binärt, vilket styrker 

robustheten av resultaten. Båda exponeringsvariablerna var binära i originalfrågan, 

vilket gör att ingen risk med omkodning föreligger. Gällande föreningsaktivitet kan 

det tänkas finnas en skillnad med avseende på självskattad hälsa mellan vilken typ av 

föreningsaktivitet det handlar om (idrottsförening, intresseorganisation etcetera), men 

att undersöka någon sådan skillnad var inte föremål för denna studie, varför den 

åtskillnaden av inte gjordes. 
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En annan styrka med studien var att en snäv ålderskategori användes, till skillnad från 

tidigare forskning och undersökningar om delaktighet bland unga (McPherson et al, 

2014; Bohlin, 2010; MUCF, 2014).  

 

Att vilja påverka frågor i kommunen verkade inte enbart fånga upp generellt intresse 

av demokratiskt deltagande, utan tycks också kunna fånga upp missnöje eller vilja att 

något ska förändras, vilket även förekommit i en tidigare undersökning (Bohlin, 

2010). Frågan förefaller alltså i viss mån mäta något annat än vad den avser att göra. 

Validiteten kan alltså ifrågasättas (Borg & Westerlund, 2007). En fråga som på ett 

bättre sätt hade mätt demokratiskt deltagande hade kanske gett annorlunda resultat.  

 

Vissa oddskvoter i analysen är förknippade med vida konfidensintervall, vilket hör till 

kategorin slumpmässiga fel. Vida konfidensintervall är tecken på oprecisa resultat 

(Aschengrau & Seage, 2014) och beror på att vissa grupper innehöll få individer. Att 

inkludera fler deltagare hade kunnat ge mer precisa resultat.   

 

Att justera för faktorer som det finns skäl att tro skulle påverka det undersökta 

sambandet (så kallade confounders) ökar sannolikheten för att identifiera det sanna 

sambandet (Aschengrau & Seage, 2014). Det har gjorts i denna studie, även om det 

kan finnas kvarstående confounding, till exempel beroende på vilka kontrollfaktorer 

som inkluderats, hur bra de mäter vad de avser att mäta och hur de hanterats. Likväl 

har resultaten i studien begränsningar, bland annat med tanke på att tidsaspekten i 

sambandet saknas. 

 

Tvärsnittsstudier har emellertid även fördelar och har föreslagits vara ett passande 

tillvägagångssätt för att undersöka deltagande i relation till hälsa. Detta eftersom det 

kan ta lång tid innan effekten av deltagande blir observerbar, men det förutsätter 

också att mätinstrumenten som används är av god kvalitet (Abbott, 2010). 

 

Slutsats 
Resultatet i denna studie tyder på att faktorer närmare ungdomars liv tycks ha ett 

starkare samband med deras hälsa än komponenter av samhälleligt deltagande i form 

av föreningsaktivitet och vilja att påverka frågor i kommunen. Föreningsaktivitet 
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verkar emellertid ha ett starkare samband med gymnasieungdomars hälsa än 

demokratisk delaktighet (mätt som vilja att påverka frågor i kommunen). För att 

kunna uttala sig om sambanden med större säkerhet krävs vidare forskning som 

inkluderar en tidsaspekt, men även använder sig av instrument anpassade för att mäta 

olika dimensioner av delaktighet. Resultatet indikerar dock att föreningsaktivitet kan 

vara ett område att rikta preventiva insatser mot. Dels för att det korrelerar med hälsa, 

dels med demokratisk delaktighet och inflytande och där med berör två prioriterade 

områden inom ungdomspolitiken.  
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