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SAMMANFATTNING 

Stress är ett växande problem i dagens samhälle, allt fler barn och ungdomar mår sämre på 

grund av den ökande stressnivån. Barn och ungdomar befinner sig stora delar av sin vakna 

tid i skolan. Inom denna arena är stress vanligt förekommande, vilket utgör vikten att arbeta 

mot den ökande stressnivån. Studier och rapporter visar på att den psykiska ohälsan och 

stress har ökat och då främst inom skolan. En lagom mängd stress gör att prestationen ökar 

vilket är en positiv följd av stress. Dock är nivåerna av stress höga och blir inte hanterbara för 

barn och ungdomar som vistas i stressiga miljöer. 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten och könsfördelningen av stress bland 

ungdomar i Västmanlands län samt eventuella samband mellan stress och sömnbesvär 

respektive självskattad hälsa. För att besvara syftet användes data från Liv och hälsa ung 

Västmanland 2012 undersökning, vilket är en hälsoundersökning som omfattar 6675 

studenter i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. 

Studiens resultat visar att stress är vanligt förekommande, där nästan en tredjedel (29.5 %) 

ofta eller mycket ofta känner sig stressade, vilket motsvarar drygt 2000 barn och ungdomar. 

Resultatet visar på samband mellan ökad stress och ökade sömnbesvär och mellan ökad 

stress och sämre självskattad hälsa.  

Som teoretisk anknytning för stress användes krav/kontroll/stöd-modellen. Coping som 

förklarande teori användes för att tolka sambandet mellan stress och sömnbesvär. Känsla av 

sammanhang (KASAM) användes för att tolka sambandet mellan stress och självskattad 

hälsa. 

Nyckelord: Stress, sömnbesvär, självskattad hälsa, ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Stress is a growing problem in today's society, more and more children and adolescents are 

feeling bad because of the increased stress levels. Children and adolescents spend most of 

their time in school. Stress is one of the most common problems in this arena, which makes it 

crucial to work preventive against stress in schools. Studies have shown that the mental 

illness and stress has increased, primarily within schools. Low levels of stress enhance 

performance and are therefore a positive aspect of stress. However the levels of stress are 

high and not manageable for the children and adolescents who spend time in stressful 

environments. 

The purpose of the study was to investigate the prevalence and gender distribution of stress 

among adolescents in Västmanlands län, and potential relation between stress and insomnia 

respective self-reported health. Data from Liv och Hälsa Ung Västmanland 2012, which 

investigates health among students, has been used. Data includes 6675 students in grade 7 

and 9 in elementary school and grade 2 in upper secondary school. 

The results shows that stress is a common problem, where almost a third of the participants 

(29.5 %) often or very often feel stressed, which corresponds to about 2000 adolescents. 

Results show a significant relation between stress and increased insomnia as well as between 

stress and self-reported health. 

The demand/control/support model was used as a theoretical explanation for stress. Coping 

as an explaining theory was used to interpret the relation between stress and insomnia. Sense 

of Coherence was used to explain the relation between stress and self-reported health. 

Keyword: Stress, insomnia, self-reported health, adolescents 
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INTRODUKTION  

Stress är ett ökande problem i dagens samhälle vilket är en bidragande orsak till en ökad 

psykisk ohälsa. Den ökade stressen bland barn och ungdomar utgör ett växande problem. 

Den stress som finns i samhället kan leda till en rad olika hälsobesvär och sjukdomar. Det 

finns ett flertal studier som visar på att en stor mängd stress leder till en allmän ohälsa. 

Tidigare studier visar att stress påverkar bland annat sömnen vilket kan ge sömnbesvär som i 

sin tur kan skapa mer stress. Människan behöver en god sömn för att inte insjukna och för att 

kroppen ska känna sig utvilad. Stress kan därmed vara en av de orsaker som skapar 

sömnbesvär vilket även kan leda till en sämre självskattad hälsa.  

Anledningen till att ämnet stress valdes att undersökas beror delvis på att det är ett 

spännande område att utforska. Stress är ett vardagligt hälsoproblem som ökar bland barn 

och ungdomar, vilket utgör vikten av att studera ämnet. Den psykiska ohälsan till vilket stress 

tillhör, kan leda till stora hälsoproblem vilket är ännu en anledning till valet av ämne. Det 

blev därmed en naturlig process att studera förekomsten av stress bland barn och ungdomar 

och hur stressen påverkar sömnen och den självskattade hälsan.  
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1 BAKGRUND  

Psykiska besvär har ökat successivt under de senaste decennierna vilket påverkar 

förekomsten av olika sjukdomar och hälsobesvär. Barn och ungdomar drabbas hårt av de 

ökade psykiska besvären, och därför är det av vikt att rikta insatser mot denna grupp 

(Folkhälsomyndigheten, 2016 a). Stress och sömnbesvär är några komponenter av den 

psykiska ohälsan som har ökat bland barn och unga (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Stress bland barn och unga har ökat inom skolan och är ett av dagens stora folkhälsoproblem 

för denna grupp. De problem som barn upplever som jobbiga med skolan är ökade krav från 

föräldrar och lärare, för lite rast samt läxor och prov. Vidare är kraven på sig själva är en 

stark faktor till ökad stress. Stressnivån är högre hos tjejer än killar samt att äldre barn oftast 

känner sig mer stressade (SCB, 2012). Det rapporteras allt fler barn och unga med 

sömnbesvär under de senaste årtiondena således en ökning av olika hälsoproblem. Den 

självskattade hälsan är dock förhållandevis god där de flesta barn och ungdomar anser att de 

har en god hälsa, trots den negativt ökade trenden av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Detta arbete avser att undersöka hur stress bland unga är relaterat till sömnbesvär och 

självskattad hälsa.      

1.1 Begreppsförklaring 

Stress: Det finns olika definitioner och betydelser av stress, Lazarus och Folkman (1984) 

definierar stress som ett kritiskt tillstånd mellan olika individers kapacitet och sin 

omgivnings krav. 

Sömnbesvär: För att känna ett välbefinnande krävs sömn. Sömnen gör att kroppen kan 

återhämta sig. En sämre sömn utgörs inte av antalet timmar utan kvalitén av sömnen, 

sömnbesvär påverkas av olika störningsmoment däribland stress (Regionala 

läkemedelsrådet Uppsala-Örebroregionen, 2015). 

Hälsa: För att förtydliga vad en god självskattad hälsa är, redogörs WHO:s definition av 

hälsa: ”ett tillstånd av fullständigt, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaro av sjukdom och välbefinnande” (World Health Organization, 2016).  

1.2 Stress 

Stress är en reaktion i kroppen och uppstår vid obehagliga situationer och är således vanligt 

förekommande i det dagliga livet. Det finns även positiv stress som är bra vid situationer där 

en individ ska prestera. En skadlig stress däremot är när individen utsätts för stora 

påfrestningar. Den skadliga stressen är förknippad med en rad olika hälsoproblem och 

sjukdomar (WHO, 2003). Det som sker i kroppen när en person är stressad är att det 

autonoma nervsystemet aktiveras. Det finns två vägar i det autonoma nervsystemet, det 

sympatiska- och parasympatiska nervsystemet. I det sympatiska nervsystemet produceras 
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adrenalin och noradrenalin vilket ökar kroppens prestationsförmåga. Det parasympatiska 

nervsystemet får kroppen att återgå till normalläge och försätter kroppen i vila genom att 

sänka puls och andning. Om en individ utsätts för ständig press drar det sympatiska 

nervsystemet igång vilket kan medföra stora hälsorisker.  

Bland barn och unga är förekomsten av stress störst i skolan (SCB, 2012) där de befinner sig 

stora delar av sin vakna tid (Folkhälsomyndigheten, 2016 b). Internationellt är det främst 

barnkonventionen som reglerar barns trygghet och hälsa (Prop. 2002/03:35). 

Barnkonventionen grundades 1989 av de Förenta Nationerna och går ut på att alla barn ska 

ha samma rättigheter till en god och trygg uppväxt. Barnkonventionens artikel 27 beskriver 

rättigheter till en god mental hälsa i det vardagliga livet (Barnkonventionen, 1989). Nationellt 

i Sverige finns det elva folkhälsopolitiska målområden för folkhälsan som ska fungera som ett 

stöd i hälsoarbetet. Tanken är att dessa områden ska underlätta strävan att nå det 

övergripande målet, en god och jämlik hälsa. Det tredje målområdet handlar om barns och 

ungas trygga och goda uppväxtvillkor, där exempelvis psykisk ohälsa prioriteras. En del av 

målet beskriver skolan som en av de viktigaste arenorna för att motverka ohälsa eftersom 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande, inom denna arena. Hälsoarbete som bedrivs i 

skolan har visat en positiv effekt på barn och ungas hälsa och är därför ett viktigt område 

(Prop. 2002/03:35). 

Något som i stor utsträckning skapar stress hos barn och unga är höga krav, för lite kontroll 

över sin situation och för lite socialt stöd. När kraven är för stora i skolan och kontrollen över 

sin egen situation upplevs som ohållbar ökar stressnivån. Socialt stöd är viktigt för att minska 

stress och psykiskt ohälsa bland barn och ungdomar. Föräldrar, lärare och klasskamrater 

spelar därför en viktig roll för att förhindra ohälsa (Plenty, Östberg, Almquist, Augustine, & 

Modin, 2014).   

Även om den nationella folkhälsan generellt är bra i den svenska befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016 a), är den ökade psykiska ohälsan där stress ingår ett ökat 

problem bland barn och unga. Detta lyfter betydelsen av folkhälsofrämjande arbete för att 

reducera stressnivån och därmed förebygga olika typer av sjukdomar. 

1.3 Hälsorisker med stress 

Några av de vanligaste sjukdomarna och hälsobesvären som drabbar den svenska 

befolkningen på grund av stress är: hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, 

sömnproblem och depression (Hjärt- och lungfonden, 2016). 

Enligt Carter, Dellucci, Turek, och Mir (2015) medför stress hälsobesvär hos barn och unga i 

form av en ökad risk för depression och viktökning, vilket i sin tur leder till olika typer av 

hälsorisker. Vidare påvisar Ly, McGrath, och Gouin (2015) att det finns stora risker för en 

sämre sömn på grund av stress. Studien visar även på att barn och ungdomar som upplever 

mycket stress får rubbningar i dygnsrytmen. Således blir nivåerna av stresshormonet kortisol 

förhöjda vid uppvaknandet på grund regelbunden stress.  
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En känd faktor som uppstår av stress är huvudvärk. Risken för huvudvärk sker om individen 

upplevt stress dagen innan och under den pågående dagen. Dock är stressen dagen innan en 

starkare faktor till huvudvärk (Houle et al., 2012). Migrän är även ett hälsoproblem som kan 

uppstå av daglig stress (Köhler & Haimerl, 1990). Enligt Natvig, Albrektsen, Anderssen, och 

Qvarnstrøm (1999) är psykosomatiska symtom som sömnlöshet, irritation, huvudvärk, 

ryggont, nervositet och magsmärtor stressrelaterade. Dessa faktorer påverkas av stress i 

skolan och har en negativ inverkan på barn och ungas hälsa.  

De sjukdomar och hälsobesvär som orsakas på grund av stress är av stor vikt att bearbeta för 

att motverka den psykiska ohälsan. De faktorer som kommer att studeras i detta arbete är 

stress och hur den påverkar sömn och självskattad hälsa.  

1.4 Stress och sömnbesvär 

Stress och sömnbesvär är något påverkar barn och unga negativt vilket är ett stort problem ur 

ett hälsoperspektiv. Ett flertal studier påvisar att stress och sömnproblem har en anknytning 

till varandra. En svensk studie med 304 respondenter i 16-årsåldern visar att barn och 

ungdomar, som har mycket- eller kronisk stress ökar risken för sömnbesvär (Schraml, Perski, 

Grossi, & Sarnecki, 2011). En amerikansk studie med 115 respondenter i åldrarna 17-22 visar 

att stressiga förhållanden i familjen utgör ett hot mot sömnlöshet. Vidare visas att stressiga 

förhållanden i skolan ökar risken för sömnbesvär. Stress kring skolan och familjen är starka 

bestämningsfaktorer för en ökad stressnivå (Bernert, Merrill, Braithwaite, Van Orden, & 

Joiner, 2007). Stressfyllda krav från skolan, familjen och vänner ökar risken för stress och 

sömnbesvär bland barn och unga. Detta visar en amerikansk studie med 783 respondenter i 

åldrarna 14-15 (Fuligni & Hardway, 2006). 

En individ som är mycket stressad sover sämre, den svaga sömnen resulterar sedan i stress. 

När det gäller kvalité och mängd sömn finns det tydliga samband, om en individ upplever 

mycket stress ökar risken för mindre sömn vilket gör att sömnens kvalité blir sämre. Dessa 

resultat uppkom från en amerikansk studie med 88 respondenter som studerade på 

universitetet (Barber, Munz, Bagsby, & Powell, 2010). 

Enligt Lund, Reider, Whiting, och Prichard (2010) är emotionell stress och skolstress orsaker 

till varför ungdomar sover sämre. Emotionell stress och skolstress är vanligare bland de 

studenter som är uppe sent i veckorna och som sover mycket på helgen. Denna studie 

genomfördes i USA med en studiepopulation på 1 125 respondenter i åldrarna 17-24. Vidare 

menar Noland, Price, Dake, och Telljohann (2009) att ungdomar som sover färre timmar per 

natt under skolveckan ökar risken för att bli stressade. Denna studie baseras på 384 

respondenter i åldrarna 14-18. Resultatet påvisar att skolungdomar som sover för lite ökar 

risken för en sämre hälsa. De ungdomar som har regelbundna sovtider, har större chans att 

minska stress och även få en bättre sömn. En ökad risk för sämre sömn och sömnbesvär kan 

relateras till stress bland barn och ungdomar, påvisar en kanadensisk studie med 220 

respondenter i åldrarna 8-18. En ökad stressnivå har även en negativ inverkan på barns och 

ungas dygnsrytm där även kortisolnivån ökar i kroppen (Ly et al., 2015). Dock är det mer 

oklart huruvida stress hänger samman med sömnbesvär i en svensk kontext. 
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1.5 Stress och självskattad hälsa 

En svensk studie på 18 666 unga mellan 11-15 år visar att den självskattade ohälsan har ökat 

mellan åren 1958-2006. En orsak till självskattad ohälsa är ekonomisk stress i hemmet 

(Hagquist, 2010).  Enligt Torsheim och Wold (2001) är skolrelaterad stress en av de främsta 

orsakerna till en lägre självskattad hälsa bland barn och unga. Detta resultat uppkom från en 

norsk studie med 1 585 respondenter i åldrarna 13-14. En dansk studie med 3 258 

respondenter i åldrarna 13-15, att för barn och ungdomar som ofta känner sig stressade och 

har svårt att hantera den, ökar risken för en lägre självskattad hälsa. Vidare att dessa 

individer rapporterar mer stressrelaterade symptom och ohälsa (Nielsen & Hansson, 2007). 

Torsheim, Aaroe, och Wold (2001) presenterar i en norsk studie med 4 731 respondenter i 

åldrarna 11-15 att sämre hantering av stress i skolan ökar självrapporterad ohälsa. Dock 

saknas studier ifall stress hänger samman med en sämre självskattad hälsa bland svenska 

ungdomar. För att förklara hur stress, sömnbesvär och självskattad hälsa kan påverkas i 

förhållande till varandra kommer teoretiskt perspektiv att redogöras.  

1.6 Teoretiskt perspektiv 

För att förklara stress kommer Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell att 

appliceras. Vidare används Lazarus och Folkmans (1984) copingteori för en beskrivning 

kring stress och sömnbesvär. Till sist appliceras Antonovskys (1987) teori Känsla av 

sammanhang (KASAM) för att illustrera eventuella samband mellan stress och självskattad 

hälsa. De två teorierna och modellen går in i varandra och behandlar stress, vilket gör dessa 

relevanta att tillämpa i detta arbete. Hanterbarhet är en av nyckelkomponenterna i KASAM, 

vilket innebär att en individ bör känna hanterbarhet kring en situation. Detta finns även 

förankrat inom coping där individen lär sig att hantera sina känslor som uppstår på grund av 

olika påfrestningar. Inom krav/kontroll/stöd-modellen krävs även en hanterbarhet för att 

minska sin stress. Genom att få stöd, en ökad kontroll över situationen samt minskade krav 

kan stressnivån reduceras. En tydligare beskrivning och förankring av modellen och 

teorierna redogörs för nedan.  

1.6.1 Krav/kontroll/stöd-modellen 

För att kunna beskriva hur stress uppkommer och påverkar olika individers hälsa, förklaras 

krav/kontroll/stöd-modellen. Modellen illustrerar hur individer som blir utsatta för stress 

reagerar men även vilka resurser som krävs för att stabilisera stressen. När en individ utsätts 

för höga krav, lågt beslutsfattande och lågt socialt stöd ökar risken för en ökad stressnivå. 

Krav innebär hur individen upplever sin arbetssituation och möjligheterna att fullborda en 

viss uppgift inom avsatta tidsramar. Med kontroll menas med att individen bör känna att 

situationen är hanterbar, att det finns inflytande och att det finns en förståelse över de 

uppgifter som ska utföras. Stöd av olika former spelar även en stor roll och är avgörande för 

hur individer upplever sin situation (Karasek & Theorell, 1990). Krav/kontroll/stöd- 

modellen är vanligt förekommande för att beskriva situationen på arbetsplatsen. Dock kan 

arbetsplatsens krav, kontroll och stöd dimensioner överföras till barns arbetsplats, skolan, 
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där höga krav på eleverna, lågt beslutsfattande och för lite socialt stöd skapar en ökad 

stressnivå (Modin, Östberg, Toivanen, & Sundell, 2011). Enligt Plenty et al. (2014) är höga 

krav, lågt beslutsfattande och lågt stöd avgörande för barn och ungas stressnivå i skolmiljö  

1.6.2 Coping 

För att kunna förklara ett eventuellt samband mellan stress och sömnbesvär kommer Lazarus 

och Folkmans (1984) copingteori att användas. Coping kan reducera stressnivån hos de 

individer som utövar den rätt. En minskad stressnivå gör att barn och ungdomar sover bättre 

(Schraml et al., 2011; Barber et al., 2010; Lund et al., 2010).  

Coping är en metod för att hantera sina vardagliga problem. Teorin innefattar två olika typer 

av coping. Den ena är problemfokuserad coping, vilket innebär att individen lär sig att 

hantera problem som uppstår. Den andra är känslofokuserad coping, vilket kan beskrivas 

som en metod där individen lär sig att hantera sina känslor när svårigheter uppstår. Det är 

vanligt förekommande att båda dessa copingstrategier används (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslomässig coping passar bra in på en individ som känner sig stressad, där individen kan 

lära sig att hantera stress för att sedan kunna få ett lugn i kroppen, vilket kan leda till en 

bättre sömn. Därför bör barn och unga få hjälp med att hantera sin stress, där stöd från 

exempelvis lärare minskar detta problem (Plenty et al., 2014). 

1.6.3 KASAM 

När barn och unga uppskattar sin hälsa som god kan de känna en känsla av sammanhang, att 

de har en bra och trygg situation. En beskrivning av teorin KASAM kommer att kunna 

förklara stress och självskattad hälsa. KASAM innebär att individer känner en tillfredställelse 

över sin livssituation. Viktiga faktorer i levnadsförhållandet är att det finns en god struktur, 

att det går att förutse- samt få en förklaring av olika händelser som uppstår i livet. Det finns 

tre nyckelkomponenter i denna teori. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begripligheten innefattar individens förståelse av en viss situation eller 

uppgift. Hanterbarheten kan beskrivas som att den situation eller uppgift som uppkommer är 

hanterbar. Till sist meningsfullhet: detta begrepp inrymmer en individs känsla kring hur 

meningsfull en situation eller uppgift är. Individer som har en hög KASAM ökar sina chanser 

till att se stressfyllda situationer som en utmaning snarare än ett hinder (Antonovsky, 1987). 

Enligt Nielsen och Hansson (2007) tenderar en hög KASAM leda till att barn och unga 

minskar risken för sämre hälsa. Således blir den självskattade hälsan bättre, vilket leder till 

att stress och stressymptom minskar. Även Torsheim et al. (2001) menar på att en hög 

KASAM leder till att barn och ungdomar som är stressade i skolan, inte i lika stor grad 

upplever symtom som uppkommer av stress. En annan studie visar liknande resultat där 

elever med en hög KASAM och stressfyllda situationer i skolan rapporterar mindre 

hälsoproblem (Modin et al., 2011). 



7 

1.7 Problemformulering 

Stress bland barn och ungdomar är vanligt förekommande och då särskilt inom skolan. De 

flesta som upplever stress får någon typ av hälsobesvär vilket gör det essentiellt att motverka 

stress inom de arenor där barn och unga befinner sig. Tidigare studier från bland annat USA, 

Norge och Danmark har visat att stress bland barn och unga är relaterat till sömnbesvär och 

en sämre självskattad hälsa. Fler studier i en svensk kontext kan behövas för att påvisa om 

även denna forskning gäller i Sverige. Den självskattade ohälsan i Sverige bland barn och 

unga har ökat de senaste årtiondena. Vilket utgör vikten av att studera vidare kring hur 

självskattad ohälsa är relaterat till stress samt huruvida stress hänger samman med 

sömnbesvär. Därför fokuserar denna studie på stress, sömn och självskattad hälsa. Där nya 

resultat kan bidra till stress- och sömnforskningen. Vilket i sin tur kan öka evidensen för att 

en hög nivå av stress samt sömnbesvär är ett hälsoproblem bland barn och unga. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten och könsfördelningen av stress bland 

ungdomar i Västmanlands län samt eventuella samband mellan stress och sömnbesvär 

respektive självskattad hälsa. 

 Vilken är förekomsten av stress? 

 I vilken omfattning är killar och tjejer stressade? 

 Finns det något samband mellan stress och sömnbesvär? 

 Finns det något samband mellan stress och självskattad hälsa? 

3 METOD 

Vanliga metodologiska ansatser inom folkhälsovetenskap är kvantitativ, kvalitativ och 

epidemiologisk. Den kvantitativa metodansatsen har en positivistisk ansats vilket innebär att 

forskaren är objektiv och data samlas in deduktivt för att testa en teori och inte för att 

generera en teori som är vanligt för den induktiva ansatsen. Den kvantitativa metodansatsen 

fokuserar på antal och siffror, det vill säga kvantiteten och samlar oftast in data med hjälp av 

enkäter. Den kvalitativa metodansatsen däremot samlar in data induktivt och inriktar sig på 

tankar och känslor och samlar oftast in data genom intervjuer (Bryman, 2011). 

Epidemiologisk metod, vilken liknar den kvantitativa, fokuserar på att studera förekomst och 

spridning av olika hälsobesvär och sjukdomar (Merrill, 2013).   



8 

För att besvara syftet med studien, det vill säga förekomsten av stress samt om det finns 

samband mellan stress, sömnbesvär och självskattad hälsa, användes kvantitativ metod då 

förekomst bäst uppskattas av siffror samt att samband också lämpar sig för kvantitativ metod 

(Bryman, 2011). En epidemiologisk ansats valdes inte eftersom sömnbesvär och självskattad 

hälsa är mer hälsorelaterade än sjukdomsrelaterade. Denna studie använder data från 

undersökningen Liv och hälsa ung Västmanland 2012. 

3.1 Datainsamling 

Liv och hälsa ung 2012 är en undersökning som genomfördes av Landstinget Västmanland 

med syfte att studera och kartlägga barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor samt deras 

generella hälsa. Vidare att kunna se vart insatser och prioriteringar behövs i Västmanlands 

län, för att kunna främja hälsa samt förebygga ohälsa (Liv och hälsa ung, 2012). Dessa studier 

utförs i Mellansverige, där Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala genomför 

undersökningar inom respektive region (Liv och hälsa ung, 2014). I Västmanland har 

undersökningen genomförts sedan 1995, dock grundar sig denna studie från enkäter som 

samlats in under 2012 (Liv och hälsa ung, 2012).    

Studien är frivillig där 68 av 71 tillfrågade skolor i Västmanlands län deltog i 

undersökningen, där cirka 7000 elever svarade på enkäten. Enkäten innehåller runt 250 

frågor och besvarades under skoltid där lärarna fick i uppgift att dela ut enkäterna samt 

säkerställa att dessa besvarades enskilt av eleverna. Tidsperioden för insamling av data 

skedde under månaderna mars till maj 2012. Studiepopulationens svarsfrekvens var relativt 

hög vilket kan bero på att barnen och ungdomarna fick fylla i enkäten under skoltid. 

Eftersom att detta arbete baseras på data från liv och hälsa ung 2012 används sekundärdata, 

vilket innebär att data har samlats in för andra ändamål (Olsson & Sörensen, 2011). Då denna 

studie baseras på sekundärdata har datainsamlingen genomförts av andra dock kommer 

studiedesign och urval att tydliggöras för att ytterligare kunna påvisa hur data samlats in. 

3.2 Studiedesign och urval 

I Liv och hälsa ung Västmanland 2012 undersökningen användes en tvärsnittsstudie där data 

samlades in med hjälp av enkäter (Liv och hälsa ung, 2012). En tvärsnittsstudie är en 

undersökning där insamlandet av data sker under ett tillfälle. Data samlas in från en mängd 

olika deltagare för att få en stor variation i studien, där syftet är att hitta eventuella skillnader 

och samband mellan olika variabler (Bryman, 2011). Denna designtyp tar dock inte tar 

hänsyn till confounders, vilket är en bakomliggande variabel som orsakar en viss sjukdom 

eller hälsoproblem (Merrill, 2013). 

Andra designer som behandlar samband är kohortstudier och fall-kontrollstudier (Ejlertsson, 

2012). Då denna studie syftar till att studera olika typer av utfall, i det här fallet stress, 

sömnbesvär och självskattad hälsa utesluter det därmed en fall-kontrollstudie som enbart 

kan mäta samband med ett utfall och inte heller undersöka förekomst eftersom fallen väljs 
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utifrån att de har en sjukdom. Det skulle kunna gå att använda en kohortstudie för detta 

syfte. Ett hinder är dock att denna studiedesign tar lång tid eftersom tidsfaktorn för att den 

utlösande faktorn (exponering) ska påverka utfallet måste beaktas. En positiv aspekt med 

studiedesignen är dock att den mäter orsakssamband. Dock är inte den längre tidsåtgången 

som en kohortstudie kräver förenligt med denna studies tidsram. 

Deltagarna i studien utgjordes av elever i Västmanlands län, där samtliga elever i årskurserna 

sju, nio och andra året på gymnasiet inkluderades (Liv och hälsa ung, 2012). Urvalet är 

således en totalundersökning vilket innebär en undersökning som inkluderar en hel 

population (Ramberg, 2013). Ett alternativ till totalurval är randomiserat urval som brukar 

uppvisa god generaliserbarhet vilket innebär att respondenterna väljs ut slumpmässigt 

(Bryman, 2011). Men eftersom respondenterna i detta fall slumpmässigt skulle väljas ut från 

totalurvalet skulle båda typerna av urval reflektera samma sak. Totalt svarade 6828 elever på 

enkäten, 3422 killar och 3361 tjejer. I årskurs sju svarade 2174, årskurs nio 2121 och andra 

året på gymnasiet 2533. En del bortfall förekom på grund av helt eller delvis oseriösa svar 

samt att de inte besvarat vilket kön de har, totalt 153 oseriösa svar vilka exkluderades. 

Urvalet bestod således av 6675 elever (Liv och hälsa ung, 2012). Inom studier är det 

essentiellt att studera bortfall då det kan påverka studiens resultat.  

3.3 Bortfall 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det två typer av bortfall, externt och internt. Det 

externa bortfallet innebär att vissa deltagare inte vill delta i undersökningen. Den andra 

typen av bortfall är det interna vilket menas med att deltagarna hoppar över att svara på en 

eller flera frågor i enkäten. Bortfallet är viktigt att ta hänsyn till då ett alltför stort bortfall kan 

snedvrida studiens resultat (Bryman, 2011). 

Liv och hälsa ung 2012 undersökning hade en relativt hög svarsfrekvens, vilket troligtvis gör 

att det bortfall som förekommit inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. Totalt 

valde 68 av 71 tillfrågade skolor att delta i undersökningen, vilket motsvarar 95.8 %. Externt 

bortfall inkluderar också elever som inte var närvarande vid lektionen där enkäten 

besvarades. Även om dessa elever vid ett senare tillfälle fick enkäten tilldelad av 

klassföreståndare, är det okänt hur många elever som på detta sätt inte besvarade enkäten. 

Av de 6828 eleverna som besvarade enkäten, bedömdes 153 enkäter innehålla oseriösa svar 

eller så uppgav de inte vilket kön de har, vilka exkluderades (Liv och hälsa ung, 2012). 

Exempel på oseriösa svar kan vara att de har fyllt i flera svarsalternativ, då det endast ska 

fyllas i ett. Att de exempelvis kryssat för båda könen när svarsalternativet kräver ett svar. Om 

syftet är att undersöka ungdomar och enkäten frågar efter ålder, och de svarar att de är 

exempelvis 45 år, kan det antas vara oseriöst då svaren fylls i av ungdomar. Vilket leder till 

exkludering och därmed bortfall i en studie. Vidare kommer beskrivningar kring olika frågor 

som skapat de variabler som förekommer inom denna studie.  
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3.4 Beskrivning av variabler 

Tre typer av variabler användes i detta arbete inklusive confounders, oberoende variabler 

samt beroende variabler. En confounder är en bakomliggande variabel som kan störa 

sambandet mellan den oberoende variabeln och utfallet (Merrill, 2013). En oberoende 

variabel är en variabel som påverkar ett utfall, det vill säga den beroende variabeln (Bryman, 

2011).  

3.4.1 Confounders 

De confounders som inkluderades var skolår, det vill säga vilken årskurs eleverna gick i, kön, 

socioekonomisk status (SES) och fysisk träning. Skolår och kön valdes för att den deskriptiva 

delen av denna studie visar att fördelningen av stress skiljer sig mellan olika skolår och 

mellan könen, se vidare detaljer i resultatdelen. SES och fysisk träning valdes för att tidigare 

studier visat att de påverkar ungdomars hälsa (Quon & McGrath, 2014; Janssen & LeBlanc, 

2010). 

Deltagarna kategoriserades som att gå i årskurs sju och nio i grundskolan respektive årskurs 

två på gymnasiet. För att mäta kön användes frågan ”Är du kille eller tjej?”, med 

svarsalternativen ”kille” eller ”tjej”.  

För att mäta SES användes två frågor, den första var ”Föreställ dig samhället som en stege. 

Om du tänker på din familjs ekonomi i jämförelse med samhället i stort, var skulle du 

placera din familj på följande skala? Den andra frågan var ”Föreställ dig samhället som en 

stege. Om du tänker på din familjs status, ställning eller plats i samhället i stort, var skulle 

du placera din familj på följande skala? Dessa frågor mättes med en skala där ungdomar fick 

markera mellan ”Längst ner” (Lägst status) och ”Högst upp” (Högst status). Den 

sammanslagna skalan uppvisade en intern konsistens beräknad med Cronbach’s Alfa på 

0.728. Detta test beräknar medelvärdet av hur de olika frågorna mäter ett gemensamt 

begrepp. Enligt Bryman (2011) bör testet visa minst 0.8 för att resultatet ska anses vara 

hållbart, en del forskare accepterar dock lägre nivåer. Ett resultat på 0.728 kan anses vara 

svagt dock skulle det kunna vara hållbart då  koefficienten är känslig för få indikatorer 

(Morera & Stokes, 2016), samt att det endast används två frågor som handlade om SES. En 

intern konsistens är de frågor som används i studien som i det här fallet handlar om SES, 

syftet är att dessa frågor bör mäta SES på samma sätt, vilket höjer den interna reliabiliteten.   

För att mäta träning användes följande fråga ”Hur ofta brukar du träna på din fritid, minst 

30 minuter så att du blir andfådd/svettas?” Svarsalternativen var ”Varje dag”, ”4-6 gånger i 

veckan”, ”2-3 gånger i veckan” ”1 gång i veckan”, ”1-3 gånger i månaden”, ”Mindre än 1 

gång i månaden” eller ”aldrig”. Svarsalternativen dikotomiserades till ”Tränar mycket” 

(Varje dag, 4-6 gånger i veckan, 2-3 gånger i veckan) och ”Tränar lite” (En gång i veckan, 1-3 

gånger i månaden, Mindre än 1 gång i månaden, Aldrig). En dikotomisering innebär att göra 

om den ursprungliga variabelns svarsalternativ till endast två (dikotom) kategorier 

(Ejlertsson, 2012).  
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3.4.2 Oberoende variabler 

I denna studie användes en oberoende variabel, stress. För att mäta stress användes en fråga 

”Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft besvär av: Stress?”. De ursprungliga 

svarsalternativen för den oberoende variabeln var ”Aldrig”, ”Sällan”, ”Ibland”, ”Ofta” och 

”Alltid”. Svarsalternativen dikotomiserades till ”Sällan stressad” (Aldrig och Sällan) och 

”Ofta stressad” (Ofta och Alltid). Stressvariabeln dikotomiserades för att underlätta 

besvarandet av frågeställning ett, det vill säga förekomsten av stress.  

3.4.3 Beroende variabler  

De beroende variablerna i denna studie var sömnbesvär och självskattad hälsa. För att mäta 

sömnbesvär användes ett frågebatteri bestående av 18 frågor gällande sömnvanor. Frågorna 

var exempelvis ”Under de senaste tre månaderna, hur ofta har du upplevt… svårt att sova, 

svårigheter att vakna eller sömnig under fritid?”. För att se alla frågor som användes i 

denna studie se bilaga A. Svarsalternativen var ”Aldrig”, ”Sällan (enstaka tillfällen)”, ”Ibland 

(några gånger i månaden)”, ”Ofta (1-2 gånger i veckan)”, ”För det mesta (3-4 gånger i 

veckan)” och ”Nästan alltid (5 gånger i veckan eller mer)”. Frågorna summerades ihop till 

en skala 18-108 där ett lågt värde indikerar låg grad av sömnbesvär och ett högt värde 

indikerar en hög grad av sömnbesvär med en intern konsistens Cronbach’s Alfa (Bilaga B), på 

0.897. Sömnskalan användes endast i kontinuerlig form vid analys. Sömnbesvär 

dikotomiserades för underlätta besvarandet av frågeställning tre, med andra ord eventuella 

samband mellan stress och sömnbesvär. 

För att mäta den självskattade hälsan användes en fråga, ”Hur mår du?”. De svarsalternativ 

som fanns var ”Mycket bra” ”Bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Dåligt” och ”Mycket dåligt”. 

Svarsalternativen dikotomiserades till ”Bra” (Mycket bra, Bra och Varken bra eller dåligt) 

och- ”Dåligt” (Dåligt och Mycket dåligt). Även självskattad hälsa dikotomiserades för att 

underlätta besvarandet av i det här fallet frågeställning fyra, eventuella samband mellan 

stress och självskattad hälsa. Således har totalt sju variabler inkluderats till de analyser som 

studiens resultat baseras på. 

3.5 Analys  

För att hantera analyserna användes dataprogrammet IBM Statistical Package for the Social 

Sciences 22 (SPSS), vilket är ett program som används för statistiska analyser. Alla 

inkluderade variabler analyserades för att kunna redogöra för respektive variabels förekomst 

i relation till stress. Tillvägagångssätt kallas deskriptiv analys, det vill säga en beskrivande 

analys (Ejlertsson, 2012). En förklaring av analysernas statistiska begrepp redogörs i en 

ordlista i bilaga B. Den deskriptiva analysen presenteras i antal och procent (andelar). 

Samtliga resultat från den deskriptiva analysen analyserades vidare för skillnader mellan 

grupper, för att leda analysen vidare. Skillnader mellan grupperna beräknades med chi2-

tester för kategoriska variabler och variansanalyser (ANOVA) för kontinuerliga variabler för 

att undersöka om skillnaderna var signifikanta. Ett chi2-test är en hypotesprövning som 
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huvudsakligen används för att mäta skillnader i proportioner mellan olika grupper medan 

variansanalys (ANOVA) användes till att jämföra medelervärden mellan olika grupper 

(Ejlertsson, 2012). 

För att besvara den första frågeställningen, hur vanligt det är med stress bland 

skolungdomar, presenteras proportioner i form av procent. Det vill säga andelen som 

upplever att de ofta eller alltid är stressade. Andelen stressade redovisas separat för årskurs 

sju, årskurs nio samt årskurs två på gymnasiet. Vidare hur stressen är fördelad bland de olika 

variablerna med hjälp av chi2-tester. Även den andra frågeställningen om eventuella 

könsskillnader analyserades med chi2-tester. Den tredje frågeställningen, huruvida det finns 

ett samband mellan stress och sömnbesvär, besvarades med hjälp av en linjär 

regressionsanalys vilken går ut på att beräkna eventuella samband. Metoden mäter graden av 

ett linjärt samband mellan den oberoende och beroende variabeln genom att beräkna den 

regressionslinje (Bilaga B) uttryckt som regressionskoefficienter (Bilaga B) som bäst 

sammanfattar samtliga observationer. I vilken utsträckning som regressionskoefficienterna 

är en produkt av slumpen utvärderas utifrån en F-fördelning (F-värden) som utgör 

signifikansnivåer för F-fördelningen och avläses som p-värden (Bilaga B). En alternativ 

metod hade varit att använda en korrelationsanalys som också mäter graden av linjärt 

samband mellan två variabler. En nackdel med korrelationsanalys är dock att den inte tar 

hänsyn till confounders som påverkar sambandet mellan de två variablerna. Både binär och 

en multipel linjär regressionsanalys användes och skillnaden mellan en binär och en multipel 

linjär regressionsanalys är att flera oberoende variabler kan inkluderas i en multipel linjär 

regressionsanalys (Ejlertsson, 2012). Den binära linjära regressionsanalysen mellan stress 

och sömnbesvär producerade ojusterade regressionskoefficienter medan den multipela 

linjära regressionsanalysen producerade justerade regressionskoefficienter där sambandet 

justerade för inflytandet från confounders, det vill säga skolår, kön, SES och träning.  

För att besvara den fjärde frågeställningen huruvida det finns ett samband mellan stress och 

självskattad hälsa användes en logistisk regressionsanalys. 

En logistisk regression används när den beroende variabeln är kategorisk, det vill säga enligt 

ordinal- eller nominalskala. Är den beroende variabeln dikotom, det vill säga bara har två 

värden, används en logistisk regressionsanalys. Har den beroende variabeln mer än två 

värden används multinomial logistisk regressionsanalys (Wang, 2005). Men eftersom 

självskattad hälsa, som är den beroende variabeln, är dikotom användes inte den 

multinomiala varianten. Analysen producerar oddskvoter (OR) och i vilken utsträckning som 

oddskvoten är en produkt av slumpen utvärderas med konfidensintervall (CI) (Bilaga B). Ett 

CI på 95 procent, vilket är den vanligaste typen, visar på 95 procents säkerhet att ett resultat 

inte uppkommit av slumpen (Ejlertsson, 2012), det vill säga ett p-värde på 0.05. Både en 

binär logistisk regression och en multipel logistisk regressionsanalys användes där den 

binära i ett första steg användes för att beräkna sambandet mellan stress och självskattad 

hälsa utan hänsyn till confounders (ojusterade OR), medan den multipla logistiska 

regressionsanalysen användes för att ta hänsyn till hur sambandet påverkades av studiens 

confounders: skolår, kön, SES och fysisk aktivitet (justerade OR). 
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Analyserna i detta arbete har noggrant genomförts för att höja kvalitén i denna studie, denna 

kvalité kommer att beskrivas vidare. 

3.6 Kvalitetskriterier  

Inom vetenskapliga studier och då främst inom kvantitativ metod, nämns fyra 

nycklerkomponenter för en hållbar studie. Dessa är validitet, reliabilitet, replikation och 

generaliserbarhet. Validiteten handlar om trovärdigheten i studien, att forskaren mäter rätt 

ändamål, vilket innebär att de frågor som utformar enkäten mäter det de avser att mäta. Med 

reliabilitet avses studiens tillförlitlighet, mätningar som görs i en specifik studie ska kunna 

göras om för att komma fram till samma resultat. Replikation innebär att forskaren beskriver 

studien detaljerat med syfte till att andra ska kunna göra om studien. Generaliserbarhet går 

ut på att kunna generalisera ett resultat i en befolkning, med andra ord ska urvalet vara 

representativt så att slumpen inte utformat resultatet (Bryman, 2011).   

Några av de vanligaste sätten för att undersöka validitet är ytvaliditet, samtidig validitet, 

prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Ytvaliditet kan beskrivas som 

ett sätt att se om ett visst mått mäter rätt för det begrepp som ligger i fokus. Detta kan göras 

genom att rådfråga personer med hög kompetens inom ämnet. Samtidig validitet handlar om 

en viss fråga mäter rätt utifrån att den jämförs med ett objektivt kriterium för begreppet. 

Prediktiv validitet handlar om att mäta något två gånger och ser om en viss fråga mäter rätt 

ändamål. Begreppsvaliditet behandlar ett visst mått där syftet är att se om närliggande 

begrepp överensstämmer. Konvergent validitet fokuserar på att jämföra ett visst mått med ett 

liknande mått för att sedan kunna se om det mäter rätt (Bryman, 2011). I vilken utsträckning 

som samtidig, prediktiv, begrepps- och konvergent validitet har utvärderas för frågor som 

ingår i Liv och hälsa ung 2012 undersökning är okänd. Frågorna har utarbetats av en 

expertgrupp inom Centrum för klinisk forskning vid Västmanlands Landsting (Liv och hälsa 

ung, 2012), vilket stärker frågornas ytvaliditet. Undersökningen har genomförts ett flertal 

gånger sedan 1995 och genererat stabila resultat vilket indikerar att frågorna i enkäten i viss 

utsträckning mäter rätt ändamål.  

Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet, det vill säga att mätningar som utförs vid två 

olika tillfällen ska komma fram till samma resultat. En form av reliabilitet är stabilitet vilket 

betyder att måtten som används är stabila över tid, att om samma mätning genomförs 

upprepade ska måttet generera liknande resultat. Ett test-retest mäter stabilitet och innebär 

att respondenter deltar vid två tillfällen, där höga samband indikerar på stabilitet. Det är inte 

av författaren känt huruvida test-retest utförs av frågorna i enkäten. En annan form av 

reliabilitet är den interna reliabiliteten. Intern reliabilitet avser i vilken utsträckning som 

olika frågor som används mäter det gemensamma övergripandet begreppet. Med andra ord 

är de frågor som mäter ett visst begrepp relevanta. Testet Cronbach’s Alfa mäter den interna 

reliabiliteten eller en skalas interna konsistens genom att beräkna ett slags medelvärde av 

hur de olika frågorna mäter ett gemensamt begrepp. Testet producerar en koefficient som 

varierar mellan ett och noll där en etta indikerar en perfekt inre reliabilitet och där 0.8 eller 

högre indikerar en god nivå (Bryman, 2011). Testet genomfördes på sömnbesvär och 
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socioekonomisk status för att säkerställa att dessa var hållbara när det gäller intern 

reliabilitet. Den interna reliabiliteten för sömnbesvär var god men tveksam för 

socioekonomisk status. Men eftersom detta begrepp endast bestod av två frågor och 

koefficienten är känslig för få indikatorer antogs den interna reliabiliteten vara god även för 

socioekonomisk status (Morera & Stokes, 2016). 

Replikation innebär att forskaren beskriver studien detaljerat för att studien ska kunna 

upprepas (Bryman, 2011). Metoden i denna studie är beskriven så detaljerat som möjligt för 

att underlätta att se hur studien är genomförd. Syftet med detta är även att, om studien 

replikeras, ska det gå att komma fram till ett liknande resultat (Bryman, 2011).  

Generaliserbarheten baseras på sekundärdata där cirka 7000 enkäter samlats in om barns 

och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor. Detta är troligtvis är ett representativt urval 

eftersom den inkluderade alla elever i årskurs sju, nio och andra året på gymnasiet i 

Västmanland. Även om det externa bortfallet är okänt vilket kan påverka generaliserbarheten 

(Olsson & Sörensen, 2011), tyder urvalets storlek på att många av ungdomarna i 

populationen har besvarat enkäten vilket stärker generaliserbarheten.  

Etik är även en viktig del som ska beskrivas inom vetenskaplig studier, vilket kommer att 

redogöras för att påvisa vilka ställningstaganden som finns inom denna studie. 

3.7 Forskningsetik  

När forskning utförs finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till för att deltagarna i studien 

inte ska komma till skada eller känna sig kränkta, innan, under eller efter undersökningen. 

Det finns fyra forskningsetiska principer som alltid ska följas inom vetenskapliga studier. De 

fyra principerna är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. De etiska principerna inom forskning bygger på WHO:s 

Helsingforsdeklaration som togs fram 1964. Samtyckeskravet går ut på att få ett samtycke 

från deltagarna i studien, att de inte känner sig tvingade att ställa upp. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar om studiens syfte samt hur den ska genomföras. Forskaren 

informerar även om att det går att avbryta deltagandet och att det är frivilligt att delta. 

Konfidentialitetskravet betonar vikten av att säkerställa att den data som samlas in inte kan 

spåras. Endast forskaren ska ha tillgång till känslig data om de enskilda individerna som 

deltar. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet vilket innebär att insamlad 

data endast används till forskningsändamål (World Medical Association, 2013). 

3.7.1 Etik i Liv och hälsa ung 2012 

De fyra forskningsetiska principerna kan generellt anses som uppfyllda i liv och hälsa ung 

2012 undersökning genom informationen som anges i det medföljande missivbrevet. Den 

första principen, informationskravet, kan anses som uppfyllt eftersom det i missivbrevet 

beskrivs hur studien går till, dess syfte och att det är frivilligt att delta. Den andra principen, 

samtyckeskravet, kan anses vara uppfylld eftersom dels att frivilligheten i deltagandet 

informerad om, dels att deltagarna indirekt samtycker till att delta när de väljer att fylla i 
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enkäten. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, kan anses vara uppfylld då det i 

missivbrevet beskrivs att det inte går att spåra enskilda deltagare i studien. Till sist upplyser 

missivbrevet att insamlad data endast kommer att användas till forskningsändamål, vilket 

kan anses uppfylla den fjärde principen, nyttjandekravet. 

3.7.2 Etik i detta arbete 

Detta arbete använder sekundärdata vilket innebär att enkäten redan distribuerats och att 

data redan samlats in, vilket gör det svårt att i efterhand ta hänsyn till samtyckeskravet samt 

informationskravet. Dessa två principer har dock tagits hänsyn till i och med informationen i 

det medföljande missivbrevet om studiens syfte samt gällande samtycke. Dock finns en 

nackdel med att inkludera elever från årskurs sju där det kräver samtycke från föräldrar. En 

del föräldrar kan ha undgått information från Liv och hälsa ung 2012 undersökning, vilket 

gör att den del elever kan ha deltagit utan föräldrars samtycke. Detta kan därmed få en 

negativ påverkan i denna studie ur ett etiskt perspektiv. För att ta hänsyn till de övriga 

principerna, konfindentialitetskravet och nyttjandekravet, presenteras resultatet i denna 

studie bara på gruppnivå vilket försvårar identifiering av enskilda deltagare. Denna åtgärd 

utfördes för att stärka konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls ytterligare genom att 

de analyser och datapresentationer som används i detta arbete endast kommer att användas i 

forsknings ändamål för detta enskilda arbete, och inte för andra studier.  

Liv och hälsa ung 2012 studie följer de riktlinjer som är satta av Helsingforsdeklarationen 

och i enighet med svensk lag (Ethical Review Act 2003:460) krävs inte etisk tillstånd för 

denna typ av studie. Ett rekommenderat utlåtande som bekräftar detta har getts av den etiska 

kommittén vid Uppsala Universitet (Hellström, 2015). 

4 RESULTAT 

Först presenteras hur studiens confounders och beroende variabler är fördelade bland de 

unga som ofta känner sig stressade jämfört mot de som sällan känner sig stressade vilket 

presenteras i Tabell 1. Fördelningen av elever mellan årskurserna var relativt jämn (åk sju 

n=2053, åk nio n=2015 och åk två gymnasiet n=2435), och andelen elever som ofta är 

stressade ökar med stigande årskurs. Andelen elever som ofta är stressade i årskurs sju 

motsvarar 17.3 %. I årskurs två på gymnasiet har andelen ofta stressade elever ökat till 38.4 

%. Skillnaderna i stressnivåer mellan årskurser är signifikanta (Chi2 = 246.318 , df = 2, p < 

.001). Även gällande variabeln kön är det en jämn fördelning (killar n=3223, tjejer n=3280) 

dock är tjejer i högre utsträckning ofta stressade än killar, 42.5 % av tjejerna jämfört med 17.3 

% av killarna är ofta stressade. Det var 1230 tjejer i årskurs 2 på gymnasiet (n=1230) som 

deltog, av dessa tjejer var 51.4% ofta stressade. Att tjejer upplever stress i högre utsträckning 

än killar är en signifikant skillnad (Chi2 = 490.614, df = 1, p < .001). Den deskriptiva 
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analysen visar skillnader mellan kön vilket bidrar till studiens syfte. Chi2-testet bekräftade 

att skillnaderna var signifikanta. 

 På frågan om socioekonomisk status (SES) har 6335 personer svarat, att ofta vara stressad är 

vanligare bland personer med låg SES än personer med hög SES. Skillnaderna mellan 

personer med låg eller hög SES är signifikant (F = 8.77, df = 1, p < .001). Ungdomar som 

tränar mycket (n=4635) upplevde stress i lägre utsträckning än de unga som inte tränade 

regelbundet (n=1888). Andelen av de som tränar mycket och ofta stressade är 25.4 %, 

motsvarande för de som tränar lite är 32.8 %. Att ungdomar som tränar regelbundet upplever 

stress i lägre utsträckning än de som inte tränar regelbundet är en signifikant skillnad (Chi2 

= 39.093, df = 1, p < .001). Det finns signifikanta skillnader mellan ungdomar som ofta är 

stressade och de som sällan är stressade för alla confounders vilket styrker vikten av att 

justera för dessa variabler i sambandsanalyserna. 

Totalt har 5747 personer svarat på frågan om sömnbesvär. Sömnbesvären är vanligare bland 

personer som ofta är stressade än bland personer som sällan är stressade. De flesta av 

deltagarna (n=6165) skattar sin egen hälsa som hög, av dessa är det en låg andel (28.2 %) 

som ofta känner sig stressade. Båda de oberoende variablerna, sömnbesvär och självskattad 

hälsa visar signifikanta resultat mot stress, där personer som ofta upplever stress i högre 

utsträckning har sömnbesvär (F = 1292.487, df = 1, p < .001) och låg självskattad hälsa (Chi2 

= 241.233, df = 1, p < .001). Skillnaderna i sömnbesvär och självskattad hälsa mellan 

ungdomar som ofta var stressade jämfört med de som sällan var stressade indikerar att det 

finns samband mellan stress och sömnbesvär respektive självskattad hälsa. Dessa samband 

undersöks i arbetets tredje och fjärde frågeställning. 

 

Tabell 1. Fördelning av oberoende variabeln mellan confounders och de beroende 
variablerna. 
Variabler Antal (n=) Sällan 

stressade 
Ofta 
stressade 

Chi2-
värde 

df p-värde 

Confounders       
Skolår 
   Åk 7.  
   Åk 9.  
   År 2 Gym.  

 
n=2053 
n=2015 
n=2435 

 
82.7% 
67.1% 
61.6% 

 
17.3% 
32.9% 
38.4% 

 
 
246.318 

 
 
2 

 
 
< .001 
 

Kön 
   Kille 
   Tjej 

 
n=3223 
n=3280 

 
82.7 % 
57.5 % 

 
17.3 % 
42.5 % 

 
490.614 

 
1 

 
< .001 

SES n=6335 9.22 (1.74) 8.77 (1.88) 84.777 1 < .001 
Träning 
   Lite 
   Mycket 

 
n=1888 
n=4635 

 
67.2 % 
74.6 % 

 
32.8 % 
25.4 % 

 
39.093 

 
1 

 
< .001 

       
Beroende 
variabler 

      

Sömnbesvär n=5747 40.51 (13.05) 55.11 
(16.39) 

1292.487 1 < .001 

Självskattad hälsa 
   Låg 
   Hög 

 
n=253 
n=6165 

 
26.1 % 
71.8 % 

 
73.9 % 
28.2 % 

 
241.223 

 
1 

 
< .001 
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4.1 Förekomsten av stress bland ungdomar i Västmanland 

Förekomsten av stress bland skolungdomar i Västmanland presenteras i figur 1, där 

fördelningen mellan årskurser och kön redogörs. Resultat visar att förekomsten av stress 

ökar från 10.2% i årskurs sju till 22.4% i årskurs 2 på gymnasiet bland killar och från 24.2% 

till 54.1 bland tjejer. I årskurs 2 på gymnasiet uppger således nästan en fjärdedel av killarna 

och över hälften av tjejerna att de ofta eller mycket ofta är stressade. För varje årskurs är 

stress mer än dubbelt så vanligt bland tjejer än bland killar, skillnader som också är 

signifikanta (åk 7, chi2 = 70.419 , df = 1, p < .001; åk 9 chi2 = 191.652 , df = 1, p < .001 ; åk 2 

chi2 = 257.909, df = 1, p < .001). 

 

Figur 1. Fördelning av stress mellan kön och skolår (n=1954).  

4.2 Samband mellan stress och sömnbesvär 

Även om jämförelserna mellan ungdomar som ofta är stressade och de som sällan är 

stressade i Tabell 1 indikerar att det finns ett samband mellan stress och sömnbesvär måste 

detta prövas empiriskt. Tabell 2 presenterar resultatet från en binär linjär regressionsanalys 

som testar sambandet mellan stress och sömnbesvär och resultatet från en multipel linjär 

regressionsanalys som justerar för betydelsen från confounders. Analyserna visar att det 

finns ett signifikant samband mellan stress och sömnbesvär både i modellen utan 

confounders (B = 14.58, p < .001) och modellen som justerar för confounders (B = 12.8, p < 

.001). Regressionskoefficienten 12.8 (kallad Beta) innebär att ungdomar som är stressade har 

12.8 högre värde på sömnbesvärskalan än de som inte är stressade. Således finns det ett klart 

samband mellan stress och sömnbesvär. Bifynd av modellen med confounders är att tjejer 

också har ett samband med en högre grad av sömnbesvär medan högre SES och regelbunden 

träning har ett samband med en lägre grad av sömnbesvär.  
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Tabell 2. Ojusterad och justerad linjär regressionsanalys med sömnbesvär som beroende 
variabel och stress som oberoende variabel. 
 Ojusterad Justerad 

B p-värde B p-värde 
Oberoende variabel 
   Stress 

 
14.58 

 
< .001 

 
 12.8 

 
< .001 

Confounders     

Skolår  
 

  2.32 
 

< .001 
 

Kön  
 

   1.03 < .008 

SES   -1.04 < .001 

Träning  
 

 
 

-2.61 
 

< .001 
 

 

4.3 Samband mellan stress och självskattad hälsa 

Tabell 3 visar- resultatet från en binär logistisk regressionsanalys som testar sambandet 

mellan stress och självskattad hälsa och resultatet från en multipel logistisk 

regressionsanalys som justerar för betydelsen från confounders. Den bivariata analysen visar 

att de barn och ungdomar som ofta är stressade, har cirka sju gånger högre sannolikhet att ha 

en låg självskattad hälsa (OR = 7.29, CI = 5.43 – 9.79) jämfört med de som sällan är 

stressade. Sambandet kvarstod även i den multipla analysen, det vill säga när sambandet 

justerades för confounders (OR = 6.67, CI = 4.87 – 9.14) vilket påvisar ett signifikant 

samband mellan stress och självskattad hälsa. Bifynd av modellen med confounders är att 

endast en av dem hade ett signifikant samband med självskattad hälsa, de med en hög 

socioekonomisk status har en lägre sannolikhet för låg självskattad hälsa (OR = 0.83, CI = 

0.77 – 0.89). 

 
Tabell 3. Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med självskattad 
hälsa som beroende variabel och stress som oberoende variabel. 
 Ojusterad Justerad 

OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabel 
   Stress 

 
7.29 

 
5.43 – 9.79 

 
6.67 

 
4.87 – 9.14 

Confounders     
   Skolår   1.12 0.94 – 1.33 

   Kön  
 

 0.87 
 

0.66 – 1.16 
 

   SES   0.83 0.77 – 0.89 

   Träning  
 

 
 

0.90 
 

0.67 – 1.21 
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5 DISKUSSION  

5.1 Metod och design  

I detta arbete användes en kvantitativ ansats eftersom syftet att undersöka förekomsten av 

stress samt hur stress är relaterad till sömnbesvär och självskattad hälsa överensstämmer 

med vanliga ändamål för den kvantitativa ansatsen, som att undersöka förekomsten av ett 

fenomen eller sambandet mellan olika fenomen. En kvalitativ ansats hade kunnat användas 

om syftet hade varit en ökad förståelse för deltagarnas upplevelser av stress (Bryman, 2011) 

vilket dock inte var denna studies syfte.  

En möjlig nackdel med liv och hälsa ung 2012 undersökning kan vara att designen är en 

tvärsnittsstudie vilket betyder att insamlandet av data endast sker under ett tillfälle, vilket 

inte gör det möjligt att fastställa huruvida stress orsakar ohälsa eller tvärtom (Bryman, 2011). 

För att fastställa orsakssambandet hade en kohortstudie behövt väljas med nackdelen att det 

tar tid innan stress ger ohälsa. Att använda en kohort design som syftar till att följa grupper 

över en längre tid för att kunna se om skillnader uppstår är inte möjligt för denna studie 

(Merrill, 2013). 

5.1.1 Urval och Bortfall 

Ett representativt urval är av stor vikt för att förbise eventuella skevheter i ett resultat. Denna 

studie använde ett totalurval som avser att inkludera en hel population (Ramberg, 2013). 

Samtliga elever i årskurs sju och nio i högstadiet samt i årskurs två på gymnasiet i 

Västmanland inkluderades (Liv och hälsa ung, 2012). Denna typ av urval ökar förmodligen 

representativiteten. En alternativ urvalstyp med hög representativitet är ett randomiserat 

urval som ofta brukar föredras på grund av sin hållbarhet (Bryman, 2011). Eftersom 

populationen som ingår i denna studies urval är den som ett randomiserat urval avser att 

spegla finns det ingen anledning att föredra ett randomiserat urval i detta fall.  

Det är essentiellt att redogöra för bortfall då det kan leda till missvisande resultat i en studie 

(Bryman, 2011). I Liv och hälsa ung 2012 undersökning valde 68 av 71 tillfrågade skolor att 

delta i undersökningen (Liv och hälsa ung, 2012), vilket borde peka på en hög 

representativitet. Å andra sidan är andelen elever i dessa klasser som inte besvarade enkäten 

okänd. Av de som besvarade enkäten exkluderades 153 vilka bedömdes som oseriösa  för att 

undvika skevheter i resultatet (Liv och hälsa ung, 2012). Det är en förhållandevis låg siffra i 

jämförelse med den totala svarsfrekvensen (n=6828). Vidare fanns det även bortfall där vissa 

inte fyllt i de frågor som handlar om stress, sömn och självskattad hälsa. Dock var det interna 

bortfallet (oseriösa svar och de som hoppat över frågor) relativt litet och borde inte påverka 

representativbarheten i någon större utsträckning.  

De oseriösa eller obefintliga svar som förekom efter avslutad analys kan bero på olika saker. 

En del elever kan tycka att det är jobbigt att fylla i enkäter, andra kan ha svårt att förstå 

frågorna i dem. Dessa är några möjliga orsaker till bortfall. Därför är det viktigt att 
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säkerställa en hög kvalitet på de enkäter som delas ut samt att det noggrant förklaras hur 

undersökningen går till. Eftersom att lärare delar ut dessa enkäter till eleverna kan det få 

konsekvenser, där bland annat information kring enkätens etik kan förbises, vilket i sin tur 

gör att vissa elever känner sig obekväma med att fylla i den. Etiken står i ett missivbrev vilket 

är viktigt dock kan vissa elever ha funderingar kring den men kan få olika svar beroende på 

lärare. 

5.1.2 Analys 

I denna studie har olika analysmetoder tillämpats för att kunna svara på de frågeställningar 

som finns med i arbetet. Deskriptiv statistik i form av antal och procentandelar har använts 

för att få en översikt på förekomst av stress. Med hjälp av deskriptiv analys kunde riktningen 

på den fortsatta analysen tydliggöras. Vidare analyser som genomförts är chi2-test, 

variansanalys (ANOVA), linjär regression och en multivariat logistisk regressionsanalys.  

Chi2-testet användes för att kunna se eventuella skillnader mellan de som ofta och sällan är 

stressade vid kategoriska variabler medan variansanalys användes vid kontinuerliga 

variabler. Binär och multipel linjär och logistisk regression användes för att kunna se 

eventuella samband i studien. Den linjära regressionsanalysen användes för den 

kontinuerliga variabeln sömnbesvär och den logistiska regressionsanalysen användes för den 

dikotoma variabeln självskattad hälsa.  

Dessa analysformer ansågs lämpliga i detta arbete då syftet var att påvisa förekomsten av 

stress således om det fanns samband mellan stress och sömnbesvär, mellan stress och 

självskattad hälsa. Multipel regressionsanalys användes för att ta hänsyn till confounders 

vilka kan påverka resultatet och eftersom tvärsnittsstudier inte tar hänsyn till confounders 

(Merrill, 2013). Eftersom sambanden var signifikanta oavsett om confounders justerades för, 

hade studiens resultat inte förändrats nämnvärt om bara bivariata analyser hade genomförts. 

Däremot hade inga av studiens bifynd hittats. För att mäta linjärt samband hade det kunnat 

gå att använda en korrelationsanalys (Ejlertsson, 2012), dock tar denna analys inte hänsyn 

till confounders vilket kan påverka ett eventuellt samband. 

För att kunna anpassa de frågor som fanns med i enkäten till analysen, dikotomiserades en 

del av frågorna. Att dikotomisera kan innebära vissa risker, där resultatet kan påverkas. 

Exempelvis dikotomiserades stressfrågan i enkäten från svarsalternativen: aldrig, sällan, 

ibland, ofta och alltid, till sällan stressad och ofta stressad. Anledningen till det är att 

dikotomiseringen bör vara neutral. Det vill säga att exempelvis svarsalternativen alltid 

stressad och aldrig stressad kunnat ge missvisande resultat då en låg andel av 

respondenterna alltid kände sig stressade således att få respondenter kände sig aldrig 

stressade. 

5.1.3 Kvalitetskriterier  

Det som möjligtvis är det viktigaste i en enkät är att de frågor som används mäter rätt 

ändamål. Att Liv och hälsa ung 2012 genomförts flertalet gånger stärker validiteten, även om 

endast delar av enkäten är validerade. Eftersom att enkäten är omfattande med många olika 
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frågor fanns möjlighet till att välja ut relevanta frågor som sedan kunde analyseras och 

noggrant bearbetas för att uppfylla studiens syfte. Detta indikerar även att reliabiliteten ökar 

i denna studie då andra kan göra om en liknande studie och komma fram till samma resultat. 

Ytvaliditet och intern reliabilitet har använts i denna studie, andra former av validitet och 

reliabilitet har inte används, vilket annars hade kunnat stärka resultatet och därmed kvalitén 

i arbetet. 

Generaliserbarhet är omdiskuterat och behöver uppfylla olika kriterier för att resultatet ska 

kunna ge upphov till ett representativt urval (Bryman, 2011). Liv och hälsa ung 2012 samlar 

in data genom en totalundersökning, vilket är en typ av tvärsnittsstudie, som inkluderar en 

hel population (Ramberg, 2013). Då närmare 7000 enkäter från elever i årskurs sju, nio och 

år två på gymnasiet samlats in, kan det vara möjligt att urvalet är representativt och därmed 

går att generalisera till andra delar av Sverige. Analys av bortfall är även av vikt för att 

säkerställa generaliserbarheten (Olsson & Sörensen, 2011). Vilket inte genomfördes i denna 

studie som hade kunnat öka kvalitén ytterligare. Olsson och Sörensen (2011) menar även att 

confounders är en viktig del för generalisering. I analysen behandlas confounders vilket även 

kan leda till att gruppen blir representativ. Där eventuella bakomliggande orsaker kan 

exkluderas, med andra ord om det finns någon annan faktor som påverkar exempelvis stress.  

Sekundärdata har använts i denna studie, vilket gör det essentiellt att diskutera kring detta 

område, då enligt Bryman (2011) finns både för- och nackdelar med denna typ av data. 

Fördelar med sekundärdata är att det blir mindre tidskrävande. Det vill säga att den tid som 

läggs på utformning och insamling av enkät besparas och kan därmed läggas på att göra en 

fördjupande analys. Redan befintlig data kan och är oftast av bra kvalitet vilket gynnar analys 

och därmed studiens resultat. Dock kan denna data komma från en opålitlig källa. Det 

benämns även andra nackdelar med sekundärdata, en av dessa är att forskaren inte har 

fördjupad kännedom kring materialet vilket kan leda till att syftet i studien kan bli svårt att 

besvara. Med andra ord finns inte tillräckligt med frågor kring variabler som kan besvara 

syftet. För att motverka nackdelarna med sekundärdata har materialet noggrant granskats 

samt att rapporten från 2012 där materialet publicerats har utförligt studerats. Detta för att 

få kännedom kring studien och för att lättare kunna hantera analyserna av data. Liv och hälsa 

ung undersökningarna har genomförts sedan 1995 och ett flertal rapporter samt 

vetenskapliga artiklar har producerats från dessa undersökningar, detta borde tyda på att 

kvalitén av denna sekundärdata är bra och hållbar samt att frågorna mäter rätt ändamål. 

En av de största styrkorna i denna studie är att den behandlar en stor mängd data vilket gör 

det möjligt att uppnå generaliserbarhet. Denna typ av resultat skulle därför kunna 

generaliseras i övriga delar av den svenska populationen. Stress, sömnbesvär och självskattad 

hälsa har likheter med andra länder, det vill säga dess utbredning. Dock skiljer sig 

förmodligen dessa faktorer i en del länder, där exempelvis skolsystemet är annorlunda 

utformat, vilket är en orsak till att stress kan uppstå. Därför är det svårt att säga om det går 

generalisera detta resultat internationellt. En annan styrka är att denna studie behandlar ett 

frågeformulär från Liv och hälsa ung 2012, vilket höjer validiteten i studien då delar av den är 

validerad. Det har använts ett flertal gånger det senaste decenniet vilket kan anses som en 

hållbar undersökning. En eventuell svaghet med denna studie är att den baseras på en 

tvärsnittsstudie. Denna typ av design har som sagt en del svagheter, orsakssamband kan inte 
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undersökas, det vill säga att det inte är möjligt att fastställa huruvida stress orsakar 

sömnbesvär och självskattad ohälsa eller om ungdomar med sömnbesvär respektive 

självskattad ohälsa inleder en stressreaktion. 

En annan potentiell svaghet kring denna studie är att den genomförs på barn och ungdomar. 

Det vill säga att barn och ungdomars svar i enkäten kan variera beroende på ålder och kön. 

Exempelvis om en tjej känner sig stressad är det inte säkert att en kille gör det på samma sätt, 

eller i lika hög utsträckning, vilket kan göra att resultat kan bli snedvridet. Detta beror 

förmodligen på hur barn och ungdomar utvecklas, där olika individer svarar olika beroende 

på situation och vilken ålder de är. Det som är positivt med att genomföra en undersökning 

på barn och ungdomar är att de ger ärligare svar i jämförelse med vuxna (Peets & Kikas, 

2006), vilket är en styrka då det undersöks en stor population. 

5.1.4 Etik 

För att säkerställa etiken i ett arbete ska informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet eftersträvas (World Medical Association, 2013). 

Liv och hälsa ung 2012 undersökning är en stor studie där många individer deltar. Därför är 

det av stor vikt att etiken är tydlig, där ingen kan komma till skada. Det missivbrev som 

skickas med enkäten anses vara bra, där beskrivs de etiska principerna på ett tydligt sätt. En 

möjlig nackdel med att lärarna delar ut dessa enkäter är att det inte informeras om etiken. 

Exempelvis att det ges tydlig information att det är frivilligt att delta, vilket kan göra att 

eleverna känner sig tvingade att fylla i formuläret.  

Den här studien baseras på sekundärdata vilket gör det svårt att vara med i början av den 

etiska processen. De etiska principer som kan vara svåra att uppfylla när sekundärdata 

används är informationskravet samt samtyckeskravet. Då missivbrevet i Liv och hälsa ung 

2012 undersökning är förhållandevis bra utformat ökar chanserna för att dessa principer 

uppfylls. Dock går det bara att anta att respondenterna förstod de etiska principerna vilket är 

ett svagt argument för att de faktiskt uppnåtts. Att inkludera elever i årskurs sju kan vara ett 

etiskt dilemma. Föräldrar till barnen i årskurs sju fick information kring undersökningen och 

fick därför chansen att stryka sina barn från deltagande. De föräldrar som inte meddelade 

skolan antogs därför har godkänt deltagandet för barnen. En eventuell nackdel med detta är 

det finnas föräldrar som undgått information kring undersökningen, exempelvis kan de varit 

bortresta eller varit under behandling på sjukhus. Detta gör att vissa barn kan ha varit med i 

undersökningen fast föräldrarna inte fanns godkännande till deltagandet. Ur ett etiskt 

perspektiv blir det då att inte ta hänsyn till samtyckeskravet vilket är av vikt för att uppnå en 

hållbarhet kring de etiska aspekterna i studien. Det som är positivt är att denna 

undersökning har genomförts ett flertal gånger vilket indikerar att den i sig är hållbar, både 

när det gäller etik och resultat. Med andra ord kan informationskravet och samtyckeskravet 

kunnat uppnås indirekt genom Liv och hälsa ung 2012. Övriga etiska principer, det vill säga 

konfidentialitet- och nyttjandekravet har även behandlats noggrant i detta arbete för att 

uppfylla de krav som ställs inom vetenskapliga studier. Detta indikerar en hållbarhet i 

studien således att ingen av de respondenter som behandlats i studien kommit till skada 

(World Medical Association, 2013). 
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5.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av stress bland barn och ungdomar i 

Västmanlands län. Därtill om stress och sömnbesvär har ett samband, och om stress och 

självskattad hälsa har ett samband. 

5.2.1 Förekomst av stress 

Studiens resultat visar att stress är vanligt förekommande bland ungdomar i Västmanlands 

län. I årskurs två på gymnasiet uppgav en av fem killar att de ofta eller mycket ofta var 

stressade medan över hälften av tjejerna uppgav att de ofta eller mycket ofta var stressade. 

Stress var i samtliga årskurser ungefär dubbelt så vanligt hos tjejer än hos killar och andelen 

som uppgav att de ofta eller mycket ofta var stressade ökade ju äldre eleverna var. Andra 

studier visar liknande resultat där stress är vanligt förekommande bland barn och ungdomar 

(Plenty et al., 2014; Schraml et al., 2011). Dessa studier visar även att det finns skillnader 

mellan kön, där tjejer är stressade i en större utsträckning än killar. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) ökar även ungas stressnivå desto högre upp i årskurserna de 

kommer. Detta kan förklaras av den negativt ökande trenden i skolstress, där barn och 

ungdomar känner höga krav, låg kontroll och mindre stöd (Modin et al., 2011). 

Krav/kontroll/stöd-modellen illustrerar hur stress kan uppkomma. Det vill säga om kraven 

är för höga, kontrollen låg samt att stödet är lågt, uppkommer stress (Karasek & Theorell, 

1990). Stress är vanligt förekommande och det är känt att barn och ungdomar lider av denna 

typ av psykisk ohälsa. En möjlig åtgärd för att reducera stressen är att ge barnen en hög 

kontroll över sin vardag och då främst i skolan. Skolan har allt högre krav på barn och 

ungdomar. Då är det också viktigt att de vuxna och lärare som arbetar på skolorna finns till 

som stöd, vilket i sin tur leder till att barn och ungdomar kan känna kontroll över sin 

situation.  

De deskriptiva analyserna visar också att de unga som ofta eller mycket ofta är stressade 

kommer från familjer med lägre socioekonomisk status än de som inte är stressade. Detta 

resultat påvisar att det finns stora ojämlikheter i hälsa. En negativ trend som genomsyrar de 

flesta länder, även Sverige, är att det förekommer ojämlikhet i hälsa. Boende, ekonomi och 

utbildning är avgörande för hur hälsan utspelar sig i en population. Den som har en bra 

skolgång och hög utbildning får det oftast lättare i livet, där ekonomin blir bättre således att 

det blir lättare att skaffa sig ett bra boende med goda livsförhållanden (Marmot, Allen, Bell, 

Bloomer, & Goldblatt, 2012).  En ökad stressnivå bland unga är därmed en typ av ohälsa som 

kan uppstå på grund av socioekonomisk status, vilket är ett stort problem då det uppstår 

ojämlikhet i hälsa. Därför är det av stor vikt att arbeta med skolan för att barn och ungdomar 

får en god inställning till skolan och för att de inte ska känna sig stressade. Av vikt är också 

att den är bra utformad där det finns bra stöd för att ge de unga kontroll i vardagen. En bra 

skolgång kan därmed generera större chanser till bättre arbete och därmed en bättre 

ekonomi, vilket gör det lättare i livet för de barn och ungdomar som har en lägre 

socioekonomisk status. Detta i sin tur kan minska ojämlikhet i hälsa. Ungdomar som ofta 

eller mycket ofta är stressade tränade också i lägre utsträckning än unga som inte är 

stressade. Studier visar likande resultat där unga som är fysiskt aktiva har lättare att hantera 
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stress således att den generella stressnivån minskar (Norris, Carroll, & Cochrane, 1991; 

Delisle, Werch, Wong, Bian, & Weiler, 2010). 

5.2.2 Samband mellan stress och sömnbesvär 

Sambandet mellan stress och sömnbesvär analyserades med både en bivariat och multipel 

linjär regressionsanalys. Båda analyserna visar att det finns ett signifikant samband mellan 

stress och sömnbesvär. Sambandet kvarstår även då sambandet kontrollerats för 

confounders. Efter att confounders justerats för ökade poängen för sömnbesvär med 12.8 om 

skoleleven ofta eller mycket ofta var stressad.  

Stress och sömnbesvär har även påvisats ha ett samband i tidigare studier. Där barn och unga 

får sömnbesvär av stress således att sömnbesvär skapar stress (Schraml et al., 2011; Bernert 

et al., 2007; Lund et al., 2010). Vidare att skolstress och familjestress är starka faktorer till en 

ökad stressnivå och därmed leder till en ökad risk för sömnbesvär. En av studierna visar att 

de ungdomar som har en hög emotionell stress således en hög stress över skolan också har 

mer sömnbesvär. Dessa faktorer och resultat har en överensstämmelse med denna studies 

resultat. Barn och ungdomar som ofta är stressade uppvisar sämre sömnkvalitet. Unga som 

känner familjestress och som har låg socioekonomisk status har en ökad risk för stress, vilket 

i sin tur kan leda till sömnbesvär. Till sist finns överensstämmelser mellan skolstress och 

sömnbesvär, där elever som är stressade över skolan även har mer besvär med sömnen. 

Resultaten visar på samband mellan att stress och sömnbesvär påverkar varandra. Därför är 

det essentiellt att ge barn och ungdomar hjälp och vägledning, på hur de kan göra för att de 

ska kunna sova bättre. Coping kan vara ett sätt att hantera stressen och därmed reducera 

sömnbesvären, vilket i sin tur minskar risken för en ökad stress på grund av sömnbesvär.  

Bifynd från den multipla linjära regressionsanalysen visar att av de inkluderade confounders, 

fanns samband mellan att vara tjej och sömnbesvär. Ju högre årskurs desto fler poäng för 

sömnbesvär. Även högre socioekonomisk status och träning hade samband med lägre poäng 

för sömnbesvär. Resultat från en tidigare studie visar liknande resultat som i denna studie, 

där sömnbesvär är högre bland tjejer än killar (Schraml et al., 2011). En annan studie visar 

även att tjejer har en allmänt sämre mental hälsa där sömnbesvär inkluderas, ju högre upp i 

årskurser de kommer (Hagquist, 2010). Studier som visar på att en hög socioekonomisk 

status minskar sömnbesvär har ej hittats dock kan det vara trovärdigt då de med hög 

socioekonomisk status är mindre stressade således kan minska risken för sömnbesvär. 

Resultat i denna studie visar på att det finns skillnader mellan könen, där tjejer med låg 

socioekonomisk status ökar risken för sömnbesvär. Denna ojämlikhet i hälsa bör ses över 

(Marmot et al., 2012), då även den mentala hälsan är sämre hos tjejer än killar (Hagquist, 

2010). Träning är även av stor vikt, då denna studies resultat visar att de som tränar mycket 

har mindre problem med sömnbesvär. Träning har en positiv effekt på sömn, där de som 

tränar minskar risken för sömnbesvär (Brand et al., 2010). Träning minskar även andra 

hälsoproblem och sjukdomar således har en positiv effekt på den mentala hälsan (WHO, 

2015). 



25 

5.2.3 Samband mellan stress och självskattad hälsa 

Stress har ett signifikant samband när det gäller självskattad hälsa i denna studiepopulation. 

Den logistiska regressionen visar att barn och ungdomar som ofta är stressade ökar 

sannolikheten för att må sämre. Dessa individer har 7.29 högre odds för en sämre 

självskattad hälsa än barn och ungdomar som sällan är stressade. Justerat för confounders, 

visas liknande siffror där oddsen beräknas till 6.67 gånger högre.  

Det finns studier som visar att stress och självskattad hälsa har ett samband, där de barn och 

ungdomar som upplever mycket stress även mår sämre och har fler stressymptom. De 

individer som utsätts för mycket skolstress upplever även mer besvär med den egna hälsan 

(Torsheim & Wold, 2001; Nielsen & Hansson, 2007). En stark faktor som kan bidra till att 

motverka en låg självskattad hälsa är känsla av sammanhang, det vill säga att de känner att 

sin situation är meningsfull, hanterbar och begriplig. Således att den är hanterbar och 

begriplig. Lärare och anställda kan ha en nyckelroll i att skapa KASAM hos eleverna för att de 

ska uppleva skoltiden som meningsfull, hanterbar och begriplig gällande det som lärs ut. 

Något som kan skapa möjligheter till barn och unga är därmed att lärare har en bra planering 

för lärandet och sina examinationer, vilket i nuläget är faktorer som skapar stress. 

Denna studies resultat kan bidra till folkhälsan genom att visa hur stressen och dess effekter 

är fördelade i denna studiepopulation. Precis som stress och sömnbesvär kan påverka övriga i 

befolkningen till en sämre hälsa, kan även den allmänna självskattade hälsan bli sämre på 

grund av stress. Detta gör att det är av stor vikt att förebygga stress i övriga delar av 

samhället och inte endast inte hos barn och ungdomar. 

5.2.4 Förslag på vidare studier samt betydelsen för folkhälsovetenskapen  

Denna studies resultat kan bidra till stress- och sömnforskningen eftersom det kan finnas 

nya fynd i denna studie som inte finns i annan forskning. Det vill säga att de resultat som 

uppkommit från Liv och hälsa ung 2012 undersökning, har en ögonblicksbild av hur det ser 

ut för den generella hälsan. Denna studie å andra sidan fokuserar på delar av den och har 

därmed gjort fördjupade granskningar av eventuella samband mellan stress, sömnbesvär och 

självskattad hälsa vilket kan leda till nya intressanta resultat. Dessutom finns det en positiv 

syn, där delar av denna studies resultat har kommit fram till liknande resultat som tidigare 

forskning. Vilket även är av stor vikt då flertal studier som visar liknande resultat höjer 

evidensnivån. Vidare studier bör göras för att ytterligare ta reda på vad som skapar stress 

samt hur detta fenomen kan motverkas. Både i den yngre och i den äldre populationen i 

Sverige således i övriga delar i världen.  

Denna studie är ett examensarbete vilket gör att de resultat som uppkommer troligtvis redan 

finns inom mer avancerad forskning. Dock kan det uppkommit nya resultatet från denna 

studie, vilket kan bidra till den allmänna folkhälsan där det kan bli lättare att se vad som 

orsakar stress således förebygga den. Vidare att denna studies resultat kan bidra till en ökad 

evidensnivå där flertal studier som visar likande resultat ökar trovärdigheten. Med andra ord 

kan denna studie generera kunskap som kan vara till nytta för framtida insatser i samhället. 

Barn och ungdomar är vår framtid och bör därför prioriteras. Om det inte sker några 
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åtgärder i samhället gällande stress i bland annat skolan, finns en risk för en ökad nivå av 

ohälsa. De barn och ungdomar som växer upp med psykisk ohälsa, som har höga stressnivåer 

kan riskera att behålla denna ohälsa i det vuxna livet. Vilket kan få konsekvenser för 

samhällets ekonomi där sjukvården kommer få mer att göra. 

Träning visar sig även vara en viktig orsak till minskad stress vilket visar på att det går att 

reducera stressnivån i skolorna. Där kan idrottslektionerna vara en nyckelfaktor till en 

minskad stressnivå och ett ökat psykiskt välbefinnande. En ökad träning skulle även kunna 

leda till minskade sömnbesvär vilket vidare studier kan utforska. Som i sin tur leder till en 

bättre självskattad hälsa. 

Utformningen av skolan i dagens samhälle bör ses över då allt fler barn och unga mår sämre 

på grund av olika typer av psykisk ohälsa. De höga krav som ställs bör ses över, för att 

säkerställa barn och ungas hälsa. Ett möjligt resonemang till att minska kraven eller att sätta 

in mer stöd och resurser är att barn och ungas prestationer kan främjas. Detta skulle kunna 

generera bättre resultat, att skolans mål och krav uppnås om utformningen förbättras och 

därmed minska psykisk ohälsa. 

6 SLUTSATS  

 I denna studie var förekomsten av stress relativt hög då närmare en tredjedel (29.5%) 

av ungdomarna i Västmanland ofta kände sig stressade vilket bekräftar att stress 

bland unga är ett angeläget folkhälsoproblem. 

 Stressen är vanligare ju högre upp i årskurserna eleverna kommer och det är 

vanligare med en högre stressnivå bland tjejer, vilket gör det essentiellt att arbeta mot 

stress i skolan.  

 Det finns ett tydligt samband mellan stress och sömnbesvär, där de barn och 

ungdomar som ofta är stressade riskerar problem med sömnen. Detta bekräftar att 

det som tidigare hittats i internationella studier även är giltigt i Sverige. 

 Det finns även ett samband mellan stress och självskattad hälsa, där den egna hälsan 

uppskattas som sämre ju högre stressnivån är vilket är en ytterligare anledning till att 

arbeta mot stress. 
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BILAGA A – ENKÄTFRÅGOR FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 2012 

Fråga 1. Vilket kön tillhör du? Svarsalternativ: Kille eller Tjej. 

Fråga 8. Sätt din familjs ekonomi på en skala. Alternativ: Lite pengar till Mycket pengar (sju 

alternativ på skalan). 

Fråga 9. Sätt din familjs status på en skala. Alternativ: Låg status till Hög status (sju 

alternativ på skalan). 

Fråga 25. Hur upplever du ditt mående? Alternativ: Väldigt bra, Bra, Vet ej, Dåligt och 

Väldigt dåligt. 

Fråga 69. Brukar du träna under din fritid? Minst 30min, så du känner dig ansträngd? 

Alternativ: En gång om dagen, fyra-sex gånger per vecka, två-tre gånger per vecka, en gång 

per vecka, en till tre gånger per månad, Mindre än en gång per månad, Inte någon gång. 

Fråga 30. Har du haft några besvär av följande de senaste tre månaderna? (Stress). 

Svarsalternativ: (Ett svar per alternativ). Inte någon gång, någon gång, emellanåt, många 

gånger, jämt. 

Fråga 34. Har du haft besvär av följande de senaste tre månaderna? (frågebatteri 

sömnbesvär). Svarsalternativ: Inte någon gång, någon gång, emellanåt, många gånger (1-

2ggr/vecka), väldigt många gånger (3-4ggr/vecka), nästan jämt (5ggr/vecka eller mer).  

Följande frågor har samma svarsalternativ som ovan: Svårigheter att somna, svårigheter att 

vakna, upprepade uppvaknanden, kraftiga snarkningar, för lite sömn, sover lätt och ytligt, 

andningsuppehåll, mardrömmar, ej utsövd vid uppvaknande, för tidigt uppvaknande, 

störd/orolig sömn, känsla av att vara utmattat vid uppvaknande, sömnig under skoltid, 

ihållande trötthet, oavsiktliga sömnperioder (under skoltid), oavsiktliga sömnperioder 

(under fritid), behov av att kämpa mot sömnen för att hålla sig vaken?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B – ORDLISTA PÅ STATISTISKA ORD 

Chi2-test – är en typ av analys som används för att mäta skillnader mellan olika grupper. Ett 

chi2-test används när variablerna är kategoriska och producerar chi2värden. 

Confounder - är en bakomliggande variabel som orsakar en viss sjukdom eller hälsoproblem. 

Cronbach’s Alfa - beräknar medelvärdet av hur de olika frågorna mäter ett gemensamt 

begrepp. 

Dikotomisera – innebär att göra om en variabels värden till två. Exempel: Aldrig, sällan, 

ibland, ofta och alltid – nya kategorier = sällan och ofta. 

Frihetsgrader (df) – avser möjligheten till variation inom en observation. Exempel: för 

variabeln skolår finns två andra alternativ än det du valt, vilket ger två frihetsgrader.   

F – värde – är ett värde som utgör signifikansnivån för ett test, skillnaden mellan ett värde 

och ett p-värde är att dessa beräknas utifrån olika analyser. 

Kategoriska variabler – kan beskrivas som en variabel som kan sättas i kategorier 

exempelvis kön där kategorierna är kille eller tjej. 

Konfidensintervall - Ett konfidensintervall (CI) på 95 procent, vilket är den vanligaste typen, 

visar på 95 procents säkerhet att ett resultat inte uppkommit av slumpen. 

Kontinuerliga variabler – kan innefatta alla värden, exempelvis socioekonomisk status som i 

den här studien fanns på en skala och kunde anta olika värden. 

Korrelationsanalys - mäter graden av linjärt samband mellan två variabler. Denna analys tar 

ej hänsyn till confounders. 

Linjär regressionsanalys - mäter graden av ett linjärt samband mellan den oberoende och 

beroende variabeln genom att beräkna den regressionslinje uttryckt som 

regressionskoefficienter som bäst sammanfattar samtliga observationer. Det finns olika typer 

av linjär regression, exempel binär och multipel – skillnaden mellan dessa är att den multipla 

tar hänsyn till confounders.  

Logistisk regression - används när den beroende variabeln är kategorisk samt dikotom, 

analysen producerar oddskvoter (OR). Denna analys mäter samband mellan variabler, det 

finns olika typer av logistisk regression, exempelvis binär och multipel, skillnaden mellan 

dessa är att multipel tar hänsyn till confounders. 

n= - betyder antalet deltagare, exempelvis n=100 vilket innebär 100 deltagare. 

Nominalskala – är den lägsta nivån av data och kan sammanfattas som en indelning av 

grupper, dock kan dessa grupper ej rangordnas. 

Oddskvoter (OR) – beräknar hur många gånger en individ har en ökad sannolikhet för 

exempelvis en låg självskattad hälsa. Exempel: Barn som ofta är stressade har cirka 7ggr 

högre sannolikhet för att en låg självskattad hälsa.  



 

 

Ordinalskala – är en typ av rangordning, det vill säga att man kan se en skillnad mellan olika 

individer men inte hur stor denna skillnad är. 

P – värde – är det värde som utgör signifikansnivån för ett test, det vill säga om ett resultat 

har uppkommit av slumpen eller ej. 

Regressionskoefficienter (Beta) – ingår det standardiserade koefficienter, det vill säga att 

olika värden som använts, och omvandlats till en och samma skala vilket möjliggör 

jämförelse mellan olika värden. Den största betan (värdet) som produceras utifrån en 

oberoende variabel är det värde som troligtvis påverkar den beroende variabeln.  

Regressionslinje – utgör av en ekvation utifrån regressionsanalysen, de resultat som uppstår, 

det vill säga hur sambandet ser ut, utgör en ekvation som bestämmer regressionslinjens 

lutning.  

Variabel – är en något som studeras eller som kan mätas exempelvis stress. 

Variansanalyser/ANOVA – är en typ av analys som används för att mäta skillnader mellan 

olika grupper. En ANOVA används när variablerna är kontinuerliga och producerar 

medelvärden. 
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