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Sammanfattning 
Människans hälsa påverkas av individuella livsstilsfaktorer men även av samhälleliga, 

socioekonomiska och kulturella faktorer. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för 

sina barns utveckling och uppväxtvillkor. Syftet med arbetet var att undersöka förekomsten av 

föräldrastöd hos svenska femtonåringar, utifrån ungdomarnas rapporterade omfattning av 

verbal kommunikation, samt att undersöka ungdomarnas upplevda hälsa och hur upplevt 

föräldrastöd relaterar till deras hälsa. Data från Statens folkhälsoinstituts kvantitativa 

undersökning Skolbarns hälsovanor användes för att ge ett stort material att analysera och 

kunna generalisera vårt resultat. Analysen gjordes på enkätdata från 3438 slumpmässigt valda 

15-åringar. Resultatet visade att ungdomar som kunde prata med sina föräldrar/styvföräldrar 

hade arbetande föräldrar, en bättre familjeekonomi och hade en senare alkoholdebut. 

Dessutom var de mer fysiskt aktiva och tyckte bättre om skolan. Ungdomar som upplevde 

sina föräldrar som mer involverade i sin skolgång tyckte mer om skolan och kände sig även 

mindre stressade av skolarbetet. En bra kommunikation mellan barn och förälder/styvförälder 

har både i resultat och i litteraturgenomgång visats vara betydelsefull på flera olika områden, 

vilket tas upp i diskussionen. Denna verbala interaktion i hemmet påverkar hur barnet tar till 

sig normer och värderingar i samhället, sina egna val av livsstil och det kan även stärka 

barnets självbild. Som slutsats pekar resultatet på att det är viktigt att samhället satsar på ett 

stöd för föräldrar och barn. Ett förebyggande arbete hade kunnat förhindra många av de 

psykosociala problem som kostar samhället pengar men hade också kunnat bidra till att 

barnen får en tryggare socialisering in i samhället, vilket påverkar barnets hälsa positivt. 
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Abstract 
The health of human beings is affected by individual lifestyle factors but also by social, 

socioeconomic and cultural factors. Parents have the greatest responsibility for their 

children´s development and growth conditions. The aim of this study was to investigate the 

prevalence of perceived parental support among Swedish fifteen year olds, based upon the 

adolescents´ reported rate of verbal communication with their parents/step-parents, investigate 

the perceived health and how parents´ support relate to the adolescents´ perceived health. 

Data from the quantitative survey (n=3438) about health behavior in school-aged children, 

from the Swedish National Public Health Institute, were used to enable analysis and 

generalization of the result. The result showed that fifteen year olds that could talk to their 

parents/step-parents had parents that worked, a better family economy and a later alcohol 

debut. Furthermore, they were more physically active and liked school better. Adolescents 

with perceived parental involvement in school liked school better and also felt less stressed 

from their schoolwork. In the result and literature a good communication between child and 

parent/step-parent has showed to be important in several fields, which is brought up in the 

discussion. This verbal interaction in the home has an impact on how the child is affected by 

social values, the child´s own choice of lifestyle and it can also effect the child´s self-image 

positively. As a conclusion the result indicates the importance of society´s investment in 

parent-child support. Promoting interventions could prevent many of the psycho-social 

problems that cost the society a lot of money. It could also help the child to a safer 

socialization into society, which positively effects the child´s health.     
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Förord 
 

Trots att det från början kändes svårt så har vi nu lyckats slutföra vårt examensarbete. Då vi 

båda är föräldrar och anser att barns och ungas uppväxtvillkor är viktiga i folkhälsoarbetet 

kändes vårt ämnesval relevant. Det har varit en spännande och lärorik tid. De tankebanor vi 

haft från början har hela tiden utvecklats och lett oss in på nya vägar som till slut visat den 

röda tråden. 

 

Att arbeta tillsammans har varit mycket lärorikt. Genom att ta del av varandras kunskaper och 

reflektioner har vi kunnat utveckla varandras tänkande. I vårt arbete har vi kompletterat 

varandra på ett mycket bra sätt. Arbetet har fördelats jämnt mellan oss och båda har varit 

delaktiga i samtliga av uppsatsens delar.  

 

Vi vill tacka vår handledare Ingemar Andersson som ställt upp och stöttat oss till 100 % 

igenom hela vår arbetsprocess. Tack även till Bengt Selghed som gett oss råd i vårt arbete. Vi 

vill också passa på att tacka Statens folkhälsoinstitut för att vi fick ta del av deras material och 

därmed fick möjligheten att genomföra en så pass grundlig analys som vi gjort.  

 

Vi hoppas att du som läsare upplever uppsatsen lika givande som den varit för oss att 

sammanställa. Trevlig läsning! 

 

 

Kristianstad i mars 2012 

 

Miranda Blixt           Sara Brun 
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1. Bakgrund 
 

WHO:s definition av begreppet hälsa är från 1948 och lyder: "health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" 

(WHO, 1948). Denna definition har kritiserats för att vara alltför ouppnåelig (Ejlertsson & 

Andersson, 2009) men visar att en person med exempelvis reumatism kan uppleva sig ha en 

god hälsa trots sin sjukdom.  

 

Tidigare sågs hälsa och ohälsa som dikotomt och man ansågs antingen vara frisk eller sjuk. 

Aaron Antonovsky undersökte vilka faktorer som främjar hälsa och utvecklade genom detta 

en salutogen teori. Här sågs hälsa som ett kontinuum där individens hälsa befinner sig mellan 

polerna hälsa och ohälsa. Antonovskys intresse för vilka faktorer som påverkar individens 

upplevelse av sin egen hälsa resulterade i begreppet känsla av sammanhang, KASAM. En hög 

känsla av sammanhang bidrar till att individen trots motgångar kan uppleva en god hälsa. Att 

känna en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktigt för individens välmående. 

Antonovsky menade att styrkan på individens KASAM skapas framför allt under barnets 

uppväxt. De erfarenheter barnet möter bygger en grund för barnets framtida känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991).  

 

Hälsans bestämningsfaktorer  
KASAM är inte enda faktorn för individens välbefinnande. Människors hälsorelaterade 

levnadsvanor har ett nära samband med individens levnadsvillkor. Vanor när det gäller tobak, 

alkohol, droger, mat och fysisk aktivitet har betydelse för hur hälsan utvecklas. Utsatta 

grupper som arbetare och lågutbildade tenderar oftare ha ohälsosamma levnadsvanor. 

Levnadsvanorna speglar individen utifrån sin livsstil vilket styrs av livslång erfarenhet, 

samspel med andra, självkänsla och vilket hälsofrämjande stöd som kan erbjudas av det 

omgivande samhället. Hälsans bestämningsfaktorer påverkas på olika samhällsnivåer och i 

olika strukturer. Individen påverkas främst av individuella livsstilfaktorer som kostvanor, 

rökning och motion. Samhälleliga och lokala nätverk påverkar individen genom socialt stöd 

och sociala relationer. Bostäder, utbildning, arbetsmiljö, arbetslöshet samt hälso- och sjukvård 

påverkar levnadsvillkoren och arbetsförhållanden. Även generella socioekonomiska, 

kulturella och miljörelaterade faktorer som graden av social stabilitet, relation mellan kön, 

grad av jämlikhet i samhälle och nationell säkerhet påverkar hälsan (Pellmer & Wramner, 

2007). 

 

Föräldrar och barn 
Barnkonventionen antogs av Förenta Nationerna 1989 och syftar till att ge barn en bra 

uppväxt. Grundprinciperna med konventionen är att se till barnets bästa i första hand, ge 

barnet rätt till ett bra liv och utveckling, rätt att få komma till tals samt att förbjuda 

diskriminering (Regeringen, 2011). Barnkonventionen tar i flera artiklar upp faktorer som kan 

knytas till föräldrarnas roll för barnet. I artikel fem kan man läsa ”Barnets föräldrar eller 

annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska 

vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter” (Unicef, 2008). Regeringen bedömer i 

folkhälsopropositionen att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom 

folkhälsoarbetet. Det finns flera olika arenor med möjlighet att främja barns hälsa ur ett långt 

tidsperspektiv, såsom metoder för föräldrastöd samt förskola och skola (Regeringen, 2008).  
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Barns och ungdomars psykiska, sociala och fysiska hälsa  
Problem med nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter har ökat hos dagens ungdomar. Den 

psykiska ohälsan har blivit ett allt större folkhälsoproblem och är det enskilda problem som 

betyder mest under uppväxtåren (Eriksson & Ljungdahl, 2010). Det är i den tidiga barndomen 

som sårbarheten för psykisk ohälsa grundläggs och en trygg föräldrarelation förmodas vara en 

skyddsfaktor i sammanhanget (Peterson, Peterson & Håkansson, 2005). Studier har visat att 

en god relation mellan barn och föräldrar kan ge positiva effekter på barnets hälsa. En god 

kommunikation där föräldrarna är lyhörda men samtidigt krävande kan bidra till att barn får 

en bättre hälsa och mer hälsosamma beteenden. Barn till varma och kontrollerande föräldrar 

visar en bättre anpassningsförmåga, bättre skolresultat, bättre psykiskt välbefinnande och 

mindre beteendeproblem jämfört med barn till eftergivna föräldrar (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). Föräldrar med sämre socioekonomiska förhållanden kan ha svårare att utveckla en god 

relation till sitt barn (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Sämre ekonomiska resurser påverkar 

bland annat boendevillkor och möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Föreställningarna om 

hur barn bör uppfostras skiljer sig mellan olika sociala skikt vilket bidrar till olika villkor i 

olika familjer.  

 

Föräldrarollen  
Regeringen har utarbetat en strategi till att stödja föräldrar för att stärka deras självtillit och 

göra dem trygga i sin roll. Stödet ska erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 år och 

omfatta hälsofrämjande och generellt förebyggande strategier. Eftersom föräldrarna är de som 

har det yttersta ansvaret för sina barn och påverkar stor del av barnens utveckling och 

uppväxtvillkor kan det i vissa fall behövas ett föräldrastöd för att stärka föräldrarollen (Statens 

offentliga utredningar, 2008). Ett föräldrastöd syftar till att hjälpa föräldrarna med hur de kan 

uppfostra och stimulera barnet. Det kan ge en kunskap om barn i olika åldrar, få en bättre 

kommunikation inom familjen, ett bra samspel med skolan och en tillgång till informellt stöd. 

Insatserna syftar till att barnet ska få bättre samspel med föräldrar och andra människor men 

även att ta mindre risker och medföra en bättre prestation i skolan (Bremberg & Hagekull, 

2004). Det är kommuner och landstings ansvar att erbjuda föräldrastöd vilket bidrar till att det 

utbyggda föräldrastödets kvalitet varierar. Vissa kommuner satsar mer än andra i arbetet med 

ett fungerande föräldrastöd. I många fall handlar ett bristfälligt föräldrastöd om en ekonomisk 

fråga då det krävs en ekonomisk satsning i utvecklingsarbetet (Statens offentliga utredningar, 

2008).  

 

Uttrycket föräldrastöd kan tolkas på mer än ett sätt - det kan även innebära det stöd som 

barnet upplever från föräldrarna. Genom att exempelvis vara tillgänglig, snäll, ställa upp och 

visa barnet uppskattning kan föräldern på många olika sätt vara ett stöd för barnet. 

Utgångspunkten i denna studie är att kommunikation utgör en betydelsefull del av detta stöd. I 

dagens samhälle är andra familjekonstellationer än kärnfamiljer vanliga och många lever även 

tillsammans med styvföräldrar. Även om en separation mellan föräldrarna i sig kan vara en 

svår situation för barnet, kan det på sikt även innebära att det finns flera vuxna förebilder i 

den nära omgivningen, vilket kan bidra till att barnet har fler att prata med vid bekymmer.  

Den aktuella studien kommer att fokusera på föräldrastöd utifrån ett barnperspektiv och 

undersöka förekomsten av föräldrastöd hos ungdomar, baserat på kommunikation mellan 

förälder/styvförälder och barn.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången kommer att fokusera på hur föräldrarna påverkar barnet genom 

uppförande och attityder inom ett flertal områden, till exempel skolengagemang, självupplevd 

hälsa, socialt beteende, fysisk aktivitet samt kostvanor. Då de nya familjekonstellationerna 

bidrar till att andra vuxna än de biologiska föräldrarna tillkommer i familjen, kan gränsen 

mellan förälder och styvförälder bli suddig. Med anledning av denna otydliga gräns kommer 

begreppet förälder även inbegripa styvförälder i bearbetningen av litteraturen.  

 

Anknytning 
Barnets psykologiska utveckling och välmående påverkas av anknytningen mellan spädbarn 

och en närstående vuxen. John Bowlby utvecklade en anknytningsteori om barnets 

känslomässiga anknytning till en person i omgivningen som kan fungera som en mamma. 

Med detta menar han att det inte är enbart den biologiska modern som kan ha denna roll utan 

att den tillgivna bindningen även kan fås genom en annan välidentifierad person i 

omgivningen. Ett barn som växer upp i en familjemiljö kan också utveckla en tillgiven 

bindning till fler än en anknytningsperson. Bowlby refererar till studier som pekar på att ”ju 

starkare anknytning till huvudanknytningsfiguren barnet har, desto lättare får det också att 

knyta an till andra människor” (Perris, 1996, s.51). Anknytningsteorin grundar sig på att ge 

barnet en trygg bas genom att vara lyhörd, ge barnet omsorg och finnas tillgänglig för barnet. 

Det finns flera faktorer som samspelar i förälderns förmåga att agera som trygg bas. De 

ekonomiska förhållandena styrs av bland annat ekonomi, arbete och boende. Den mentala 

hälsan, tillgång till emotionellt stöd och civilståndet påverkar de personliga förhållandena 

medan de personliga övertygelserna styrs av attityder till uppfostran och uppfattningar till 

normal utveckling (Perris, 1996). Ett barn som format en trygg anknytning i tidig ålder 

behåller ofta denna trygghetskänsla senare i livet vilket påverkar förhållningssätt till andra 

människor och reaktioner på olika påfrestningar. Barn som känner sig mer trygga har visats 

vara mer sociala, mer uppmärksamma och ha lättare att umgås med andra barn jämfört med 

barn som vuxit upp med en otrygg anknytning. I familjer som lever med ekonomiska 

svårigheter, sjukdomar och missbruk är risken ofta stor att samspelet mellan barn och förälder 

störs vilket leder till en otrygg anknytning (Sarkadi & Bremberg, 2010). 

 

Ungdomar  
Barns och ungdomars uppväxtvillkor påverkas av kulturella skillnader i olika typer av 

samhällen. I fattigare länder arbetar barn heltid medan barndomen i västerländska samhällen 

har förlängts. Dock har barndomens karaktär minskat och samtidigt som barnen ska vara barn 

så finns det en press på att de ska ta ett större ansvar, klä sig vuxet och tidigt upphöra med 

typiska barnaktiviteter. Det bidrar till en stor osäkerhet under puberteten. Tonåringar i 

västerländska samhällen befinner sig mellan att vara barn och vuxen vilket skapar en stor 

förvirring (Giddens, 2007). Giddens menar i sitt begrepp livsstil att individen som aktör, 

medvetet eller omedvetet gör olika val i vardagslivet. Val kring matvanor, klädvanor, 

handlingssätt och umgängesmiljöer blir till rutiner vilka bidrar i bildandet av individens 

självidentitet. Individens val av livsstil kan påverkas av grupptryck, synliga förebilder och 

socioekonomiska förhållanden. Globaliseringen bidrar till att massmedier och 

informationsteknologin ger en stor mängd nyheter vilka påverkar de individuella livsstilsvalen 

(Giddens, 1991). Lalander och Johansson (2007) hävdar att den traditionella fysiska 

kamratgruppen fortfarande är viktig i formandet av individens identitet, men att massmedier 

idag spelar en allt större roll för ungdomars identitetsskapande. Här får individen möjlighet 
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till ett större socialt nätverk och gemenskap med andra personer. Individens  

identitetsskapande påverkas också genom samhällets sociala och kulturella värderingar och 

förväntningar på hur pojkar och flickor bör vara. Omedvetna genusmönster som speglas av 

samhället är avgörande för hur barn bygger upp sin självbild (Svaleryd, 2002). Elvin-Nowak 

och Thomasson (2003) menar att alla är med och ”gör kön” i olika sociala situationer. En 

individ tar till sig de egenskaper och beteenden som blir bekräftade av sin omgivning. Det kan 

exempelvis handla om klädval, hur individen talar eller vilka intressen personen har. 

Kvinnorollen ses som mer relationsorienterad än mansrollen och kvinnor förväntas vara 

samarbetsvilliga, vänliga, omsorgsinriktade och lyhörda för andras behov. Mansrollen ses 

som dominerande, oberoende, självsäker och målinriktad (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Lärande 
Människans beteenden är inlärda. Generna skapar förutsättningar för olika beteenden, men 

sedan lär sig var och en olika sätt att handla (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & 

Vliek, 2009). Genom att studera individer i omgivningen uppstår så kallad 

observationsinlärning. Banduras teori om social kognition (eller social inlärningsteori) är en 

vidareutveckling av behaviorism och kognitiv teori. Enligt behaviorismen formas människans 

beteende av yttre stimuli, belöningar och bestraffningar medan den kognitiva teorin fokuserar 

på människans intellektuella processer. Bandura framhäver i sin teori om social kognition att 

människor lär sig genom att observera modellers beteenden (Bandura, 2011). Enligt Bandura 

är tilltron till sin egen förmåga (self-efficacy) en stark motivationsfaktor kopplad till 

observationsinlärning (Passer et al., 2009). År 1965 utförde Bandura ett experiment som 

visade att människan har tendenser att imitera andras beteenden. I experimentet fick en grupp 

barn titta på en film, där en modell slog och sparkade på en uppblåsbar clowndocka. En av 

grupperna såg hur modellen blev belönad med beröm och godis, medan en grupp såg 

modellen bli tillrättavisad. Grupp nummer tre såg inga konsekvenser för modellens beteende. 

Efter filmens slut blev varje barn placerat i ett rum med leksaker, däribland en likadan 

clowndocka som funnits i filmen. I gruppen med de barn som sett modellen bli tillrättavisad 

utförde färre barn än de övriga grupperna aggressiva handlingar mot dockan. Samtliga barn 

upprepade dock modellens aggressiva handlingar efter att de utlovats åtråvärda belöningar, 

vilket visade att barnen lärt sig beteendet vare sig de blivit tillrättavisade eller inte (Passer et 

al., 2009).  

 

Säljö (2011) använder sig istället av begreppet mediering och menar att språkliga och fysiska 

redskap förmedlar verkligheten i konkreta händelser vilket bidrar till att människans tänkande 

och föreställningar vuxit fram. Den omgivande kulturella miljön påverkar människan och hur 

denna tillgodogör sig sätt att förhålla sig till omvärlden. Barnet utvecklas genom att ta del av 

miljön och använda sig av delar som barnet anser meningsfulla för sin utveckling. Vygotskij 

(2001) menar att barnets medvetande utvecklas genom de erfarenheter det gör som delaktig i 

en socialt kulturell gemenskap, med stöd av hjälpmedel och specifika kulturella miljöer. De 

färdigheter barnet utvecklar påverkas av förhållandet mellan barnets biologiskt givna 

förutsättningar och den sociokulturella miljö som det är en del av.  
 

Utifrån det sociokulturella perspektivet utvecklade Vygotskij begreppet proximal 

utvecklingszon (zone of proximal development) vilket handlar om skillnaden mellan 

människans innehav av kompetens och den framtida kompetens som utvecklas i samspel med 

andra människor. Vygotskij (1978) menar att människan ständigt lär och utvecklas vilket 

bidrar till att människan når en högre utvecklingszon. Han menar att inlärning i stor 

utsträckning bygger på imitation. Genom stöd och handledning av vuxna lär sig barnet sådant 

som det ännu inte kan vilket bidrar till att det utvecklas intellektuellt. Barnet måste vara 
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moget för att lära, för att inlärningen ska vara möjlig. Den vuxna ger barnet ett lagom 

motstånd för att klara uppgiften i samarbete med den vuxna för att sedan klara av att göra 

uppgiften självständigt vid ett senare tillfälle. 

 

Kommunikation  
Kommunikationen mellan förälder och barn är viktig. Stephenson, Martin och Linfoot (2005) 

menar att asociala mönster mellan förälder och barn i vissa fall kan leda till emotionell 

isolering för både barnen och föräldrarna, frånvaro av föräldraövervakning, samt att barnen 

söker sig till avvikande grupper av jämnåriga. Det framgår att detta asociala mönster i de mer 

extrema fallen kan leda till ett ihållande mönster av aggressivt beteende, som kan innefatta 

stöld, grymhet och annat gravt asocialt beteende. Data från NICHD (ett institut som forskar 

om mänsklig utveckling) användes för att undersöka samband mellan barns prestationer i 

skolan, social utveckling och föräldraengagemang. Studien visade att förbättringar i 

föräldraengagemang kan leda till minskade problembeteenden samt förbättrad social förmåga 

men visade inte på förändringar i barnens prestationer. En analys av äldre barn med 

regelbundet involverade föräldrar visade på en hög social förmåga hos barnen, samt färre 

problembeteenden (El Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010). I sin studie undersökte 

Caprara, Pastorelli, Regalia, Scabini och Bandura (2005) bland annat om så kallad filial self-

efficacy hade inverkan på ungdomars familjära relationer. Deltagarnas upplevda filial self-

efficacy mättes med hjälp av frågor rörande bland annat ungdomarnas möjligheter att tala med 

föräldrarna om personliga problem även under svåra omständigheter, förmågan att uttrycka 

positiva känslor och hantera negativa känslor gentemot föräldrarna, förmågan att få 

föräldrarna att förstå sin sida av kontroversiella problem, samt hanterandet av stress kopplat 

till konflikter mellan föräldrarna. Undersökningen visade att ungdomarnas upplevda filial self-

efficacy hade ett positivt samband med föräldraövervakning och öppen kommunikation med 

mödrar och fäder.    
 

I Läkartidningen (2001) beskriver Håkan Stattin undersökningar kring föräldrars kontroll över 

vad barnet gör på sin fritid. En bristande övervakning kan leda till att barnet ofta är hemifrån, 

umgås med kamrater som kan ge dåligt inflytande och härigenom riskerar att utveckla 

kriminalitet och drogvanor till följd av kamrattrycket. Stattin menar att barn som har bättre 

relation till sina föräldrar och där föräldrarna känner till mycket om barnet uppvisar mindre 

asocialt beteende, färre depressiva symtom, har bättre självkänsla samt att de har en bättre 

skolanpassning. En för hög föräldrakontroll kan dock resultera i att barnet känner sig alltför 

kontrollerat och inte kan påverka sin situation vilket är associerat med dålig anpassning. 

Dessa barn har sämre föräldrarelationer än barn som inte känner sig kontrollerade. Stattin 

diskuterar kring forskning som rör förtroenden vilka byggs upp kontinuerligt utifrån 

erfarenheter av den andra personen. Ju mer föräldrarna känner till om barnet desto mer blir 

deras tillit till barnets förmåga att klara av saker. Den tillit föräldrarna känner hänger samman 

med hur väl familjen fungerar i helhet. Stattins egna undersökningar pekar på att den värme 

som föräldrar visar sina barn är en viktig faktor för att få barnen att berätta om sig själva och 

sina liv utanför familjen. Varma föräldrar som berömmer sina barn, visar med ord och gester 

att de tycker om barnet, visar att de är stolta över barnet samt att de oftare talar om positiva 

egenskaper hos barnet än negativa skapar en bra grund att utveckla en öppenhet mellan barn 

och förälder. 

 

En studie i Australien gjordes för att utforska påverkan av en intervention, baserad på 

principerna av social kommunikationsträning. Kommunikationsträningen avsåg främja den 

positiva interaktionen mellan mor och barn samt öka barnets initiativ i kommunikationen 

mellan mor och barn. Studien riktade sig till föräldrar med barn i åldern 3 - 5 år, där 
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föräldrarna upplevde svårigheter i att hantera sina barn. Studien visade på en ökning av 

barnens initiativ till positiv interaktion i slutet av interventionen, där även mödrarnas respons 

var positiv. Data visade även att både barnens och mödrarnas positiva inställning under de 

senare veckorna påverkades av den positiva interaktionen under de tidigare veckorna. Även 

barnens positiva initiativ under de senare veckorna påverkades av positiv interaktion mellan 

mor och barn under de tidigare veckorna (Stephenson et al., 2005).  

 

Föräldrar  
Föräldrar och hemmiljö spelar en stor roll för barnets kost- och måltidsvanor. Detta påverkar 

även barnets vikt och hälsostatus. En felaktig kosthållning riskerar att följa barnet från 

barndom upp i vuxen ålder vilket även kan bidra med sjukdomar som är relaterade till 

övervikt och kan ge en minskad livskvalitet (Ornelas, Perreira & Ayala, 2007). Latty, 

Carolan, Jocks och Weatherspoon (2007) visade i sin studie att ungdomar som var överviktiga 

eller i riskzonen för att bli överviktiga löpte större risk än normalviktiga ungdomar att drabbas 

av depression eller suicida tankar. Föräldrar har ansvaret för ett urval aktiviteter som kan 

främja barnets hälsa genom att ta hand om familjemåltider, ordna med aktiviteter, ansvara för 

TV-tittande och vara uppmärksamma för barnets säkerhet (Waldfogel, Craigie, & Brooks-

Gunn, 2010). Smith, Grunseit, Hardy, King, Wolfenden och Milat (2010) tog i sin artikel upp 

att föräldrar och hemmiljö påverkar både födointag och fysisk aktivitet. Föräldrarnas egna 

beteenden kring TV-tittande och fysisk aktivitet speglas på barnen vilket påverkar den tid de 

tillbringar framför tv och dator eller på fysiska aktiviteter. Studien visade att föräldrars 

vanligaste hinder för barns fysiska aktivitet var kostnaden av aktiviteter. Detta följdes av brist 

på träningsmöjlighet, tidsbrist och begränsad möjlighet till transport. En vanligt 

förekommande anledning till dessa hinder var familjens inkomst men även moderns 

utbildningsnivå och ålder på barnet. Studien av Smith el al. (2010) visade även att 

föräldrarnas självkänsla och en högre tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) påverkade 

barnets fysiska aktivitet positivt. Föräldrar med högst nivå self-efficacy rapporterade oftare att 

deras barn deltog i organiserade aktiviteter mer än 60 minuter per dag.   

 

Uppfostran 

I filosofen Martha Nussbaums analys av välfärd hävdas att det preliminärt går att identifiera 

egenskaper som är önskvärda och krävs för ett fullvärdigt liv. Egenskaper som att föräldrar 

visar värme mot barnen och att föräldrar kan sätta ramar för barnens beteenden har under lång 

tid uppfattats vara värdefulla. Om föräldrarna ger konsekventa budskap som fullföljs 

underlättas samspelet. Barnet vet vilka regler som gäller och energi kan läggas på samspel 

istället för en kamp om vilka gränser som gäller (Bremberg & Hagekull, 2004).  

 

Psykologen Diana Baumrind har identifierat tre olika föräldrastilar: eftergiven, auktoritär och 

auktoritativ föräldrastil. Utöver dessa har även en försummande föräldrastil lagts till (Eriksson 

& Löfstedt, 2010). Föräldrastilarna har använts i ett flertal artiklar. Rosenkranz och 

Dzewaltowski (2008) fann i sin översiktsartikel att föräldrarnas uppfostringsstil kunde 

påverka hur barnets kost- och måltidsvanor blir. De föräldrastilar som togs upp i artikeln var: 

eftergiven, auktoritär och auktoritativ föräldrastil. En eftergiven föräldrastil är varm men inte 

bestämd vilket bidrar till färre regler och mindre kontroll över vad barnen äter. Barnen får en 

stor frihet när det gäller beteende och beslutstagande. Föräldrar med en auktoritär 

uppfostringsstil är bestämda men mindre varma. Det sätts fasta regler som ska följas. 

Auktoritativa föräldrar är varma och bestämda men tillåter barnen att vara medbestämmande. 

Föräldrar med en auktoritativ uppfostringsstil har visats vara bättre på att erbjuda sina barn 

frukt och grönsaker vilket är ett vanligt riktmärke för en bra kosthållning. Artikeln tog upp att 
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barn är oförmögna att äta mat som inte är tillgänglig för dem. Därför spelar tillgängligheten 

av bra mat i hemmet en stor roll och kan influera barnet att äta en nyttig kost. Barn påverkas 

av familjens måltidsmönster och om de äter frukost eller gemensamma middagar. 

Familjemåltider är associerade med ett hälsosamt kostintag med mindre andel snabbmat, läsk 

och godis. Att äta frukost visades vara viktigt för att förebygga övervikt och gav en högre 

prestationsförmåga i skolan.  

 

Resultatet av en studie av Ornelas et al. (2007) visade att föräldrarnas inflytande över den 

fysiska aktiviteten var av signifikant betydelse. Familjesammanhang, kommunikation mellan 

förälder och barn samt föräldrars engagemang hade en indirekt påverkan på barnets 

självkänsla. Tillsammans med andra studieresultat kunde studien påvisa att en engagerad 

familj som spenderar tid tillsammans och pratar med varandra skapar starka familjeband 

vilket inverkar på självkänsla och den fysiska aktiviteten. I sin studie kom Smith (2007) fram 

till att barn vars fäder var auktoritativa hade bättre självkänsla och en högre tilltro till sin egen 

förmåga (self-efficacy). Detsamma gällde för barn med auktoritativa mödrar. Vad utgången 

blev då båda föräldrarna hade samma uppfostringsstil framgick inte av studien.  

 

Juang och Silbereisen (2002) kom i sin studie fram till att föräldrar spelar en stor roll för 

ungdomars tro på sin prestationsförmåga i skolan och betyg. Ungdomar till föräldrar som 

visade ett större intresse och engagerade sig i ungdomarnas skolgång visade sig ha en högre 

tro på sin akademiska förmåga och ett bättre skolresultat. Detta gällde även ungdomar vars 

föräldrar visade mer värme och mer engagemang i mer intellektuella diskussioner. I studien 

av El Nokali et al. (2010) visades inga förändringar i barnens prestationer i skolan vid ökat 

engagemang från föräldrarna. De framhöll dock att sunda värderingar och attityder indirekt 

kan påverka skolprestationerna positivt genom att främja barnens motivation och uthållighet i 

mer krävande utbildningsrelaterade uppgifter. Deslandes, Royer, Turcotte & Bertrand (1997) 

visade att ungdomar presterar bättre då föräldrarna visar mer värme och är involverade och 

demokratiska. Studien tog upp faktorerna känslosamt stöd och kommunikation med lärarna 

som signifikant relaterade till skolresultatet. Resultatet visade att föräldrar som uppmuntrade 

sina barn att studera och erbjöd sin hjälp påverkade skolresultatet positivt. Likaså att barn och 

föräldrar diskuterar kring skola, betyg, framtid och skolprestation. Att kommunicera med 

lärarna visades i studien vara negativt associerat med skolprestation. I likhet med andra 

studier menade författarna att detta kunde bero på att föräldrar och skola tenderar att oftare ha 

kontakt då eleven har skolproblem.  

 

Genom en socialisation blir barnet bekant med samhället och det sociala samspel som sker. 

Den primära socialiseringen sker i familjemiljö. Här lär sig barnet språk, att hantera konflikter 

och uttrycka sig emotionellt. Genom språket lär sig barnet kommunicera vilket kan ses som 

ett redskap för att ta till sig olika perspektiv och kollektiva kunskaper som sedan kommer att 

betraktas som naturliga. Utvecklingen beror på hur den sociokulturella omvärlden fungerar 

och vilka redskap som finns tillgängliga. Barnet lär sig samhällets normer och formar sina 

egna värderingar genom en interaktion med den egna familjen (Säljö, 2005). Roche, Ahmed 

och Blum (2008) menar att familjesocialisationen i tidig ungdom är viktig för hälsan och 

välbefinnande hos unga vuxna. De stödjer i sin studie hypotesen att riskbeteende i ungdomen 

är associerat med ett större problembeteende i tidig vuxenålder. Studien visade att en större 

närhet inom familjen i tidig ungdom är direkt associerat med mindre sexuellt umgänge i 

ungdomen och färre sexpartners under tidig vuxenålder. För pojkar visade sig en större 

föräldrakontroll under tidig ungdom vara direkt associerat med mindre problematiska 

alkoholvanor i tidig vuxenålder. Även Bryant et al. (2006) menade att föräldrar kan påverka 

sina barns alkoholkonsumtion genom föräldrakontroll men även genom att själva vara ett bra 
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föredöme och ett gott socialt stöd samt genom kommunikation. Vidare menade de att 

föräldrar har inflytande över sina barns förväntningar på alkohol, genom att informera dem 

om riskerna associerade med alkohol samt att upplysa barnen om besvikelsen som skulle 

uppstå från föräldrarnas sida om barnen blev berusade.  

 

Enligt Peterson, Peterson och Håkansson (2005) behöver barnet värme och rimliga gränser för 

att senare i livet känna trygghet och samspela med omvärlden. Aunola, Stattin och Nurmi 

(2000) visade i sin studie att familjens föräldrastil spelar en stor roll för ungdomens 

utveckling av prestationsförmåga. En auktoritativ föräldrastil med högre nivå av eget 

upptäckande, föräldrars övervakande beteende, föräldrars förtroende och föräldraengagemang 

ger en bra grund till utvecklingen. Dessa föräldrar är ofta lyhörda och ger sina barn 

uppmuntran och stöd genom att visa sin tro på barnets förmåga att klara av olika uppgifter och 

situationer. Familjerelationer med oengagerade föräldrar samt brist på förtroende och kontroll 

kan istället leda till ett omotiverat beteende och passivitet i sin prestationsförmåga. Ungdomar 

från familjer med försummande föräldrastil rapporterade hög nivå av passivitet och 

omotiverat beteende. I Hoangs (2007) studie framkom att studenter till föräldrar med en 

auktoritativ föräldrastil hade högre tendens till djupinlärning i skolan. En auktoritativ 

föräldrastil med involverade föräldrar som har höga förväntningar på barnets beteende och 

stor omtanke visades i Simons-Morton, Haynie, Crump, Eitel och Saylor (2001) studie vara 

en främjande faktor när det gällde ungdomarnas rök- eller dryckesvanor. Resultatet i studien 

visade att en föräldrarelation som fokuserade på hur mycket föräldrarna visste om sina barns 

vänner, aktiviteter, intressen och som sammanföll med en krävande och lyhörd föräldrastil 

kunde influera barnets beteende att inte röka eller dricka alkohol. Studien tog också upp att 

vänners inflytande är associerat med rökning och alkoholkomsumtion och menar att 

ungdomar kan börja röka eller dricka alkohol när vänner uppmuntrar dem till det. 

 

Föräldrar som stöd 
Det är viktigt att föräldrarna spenderar tid tillsammans med sina barn. I familjer där 

föräldrarna arbetar mycket eller av andra anledningar inte kan lägga de tidsresurser som krävs 

kan påverka barnets hälsa och utveckling negativt (Waldfogel, Craigie & Brooks-Gunn 2010).  

 

En studie gjordes för att undersöka om stöd från föräldrar inverkade på ungdomars hälsa, och 

om detta stöd kunde kopplas till föräldrarnas yrkesstatus. Fem områden undersöktes (self-

rated health, vitality, mental health, long-term well-being samt health complaints) för att mäta 

den självupplevda fysiska och psykiska hälsan. Stödet från föräldrarna mättes med ett 12-

frågorsformulär, där frågorna bland annat handlade om närhet till en förälder, tid att samtala 

med en förälder, känslan av att vara värdefull, vara avslappnad och sig själv i närheten av sin 

förälder samt känslan att föräldern alltid finns där. Respondenterna angav om deras föräldrar 

hade arbete eller inte, samt hur länge eventuell arbetslöshet hade varat. Resultaten visade att 

49 procent respektive 46 procent av de svarande med kort- och långvarigt arbetslösa fäder 

upplevde ett lågt stöd från sin far, jämfört med 34 procent av dem med arbetande fäder. Bland 

dem med kort- och långvarigt arbetslösa mödrar uppgav 37 procent respektive 38 procent ett 

lågt stöd från modern jämfört med 36 procent då modern hade ett arbete. Det framgick att 

medelhögt och högt stöd från modern och fadern hade beskyddande effekt inom samtliga 

områden av ungdomarnas hälsa, undantaget självskattad hälsa där ett medelhögt stöd från 

modern inte hade beskyddande effekt (Bacikova-Sleskova, Madarasova Geckova, van Dijk, 

Grootjhoff, & Reijneveld, 2011).  

 

Sleskova et al (2004) har i en tidigare studie undersökt hur föräldrarnas arbetslöshet påverkar 

ungdomarnas hälsa både ur ett kortare och längre tidsperspektiv. Studien innefattade familjer 
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där båda föräldrarna arbetade, en av dem var arbetslös eller båda föräldrarna var arbetslösa. I 

familjer där en av föräldrarna var arbetslös visades ingen signifikant skillnad i ungdomarnas 

självrapporterade hälsa. Arbetslöshet hos båda föräldrarna hade en signifikant negativ effekt 

på hälsan. Denna effekt försvann efter att ekonomisk stress och familjens välstånd 

inkluderades i modellen vilket visar att ekonomi är en viktig följd av arbetslöshet. En sämre 

ekonomi i familjen kan bidra till konflikter orsakade av arbetslöshet och brist på emotionellt 

stöd från föräldrar vilket även påverkar barnets hälsa. Yeung, Linver och Brooks-Gunn (2002) 

fann i sin undersökning att en ekonomisk stress i familjen påverkade barnens beteende 

negativt. Dessa barn visade en högre andel beteendeproblem än barn från familjer med högre 

inkomst. En ekonomisk stress var associerat med en emotionell utmattning hos modern och 

föräldravanor genom de familjeresurser som finns tillgängliga. Studien visade att mödrar med 

högre utbildning och kognitiv förmåga samt hushåll med båda föräldrarna gav sina barn en 

bättre fysisk miljö samt mer stimulerande erfarenheterer. 

 

Att föräldrar socialt stöttar sina barn kan minska stillasittande aktiviteter och bidra till en 

allmänt ökad fysisk aktivitet. Transport till och från aktivitet ses som ett viktigt stöd. Det kan 

för många barn vara långa avstånd och hårt trafikerade vägar vilket gör att detta är ett stort 

behov för att dessa barn ska kunna vara fysiskt aktiva. Att föräldrar är direkt involverade i en 

aktivitet kan öka barnets fysiska aktivitet. Barn med närvarande föräldrar visar sig vara 

viktiga även då det handlar om att titta på vid olika aktiviteter. Föräldrar med högre status är i 

högre utsträckning med under barnets aktivitet vilket visar att närvarande föräldrar är 

förknippat med familjens socioekonomiska status (Beets, Cardinal & Alderman, 2010). 

 

Föräldrars stress 

Anderson (2008) menar att föräldrarnas stress är associerat med ett negativt föräldraskap 

vilket kan öka ungdomars ohälsosamma riskbeteenden. Studien visade att risken var störst i 

familjer där föräldrar hade låg utbildningsnivå, ensamstående föräldrar, föräldrar med sämre 

hälsa, ungdomar med problembeteende och familjer med hög nivå av konflikter. 

Ensamstående föräldrar visade en signifikant högre nivå av stress än familjer med båda 

biologiska föräldrarna. Ett större familjesammanhang och en bra relation hade mindre 

föräldrastress än familjer som rapporterade minskade nivåer av detta. En bra relation visade 

sig dock vara viktigast och föräldrar som rapporterade högre nivåer av stress, relaterat till 

föräldrarollen, kände sig oftare mindre involverade i sitt barns liv. Waldfogel et al. (2010) tar 

i sin studie upp att familjer med båda föräldrarna har mer tid och större ekonomiska resurser 

att lägga på barnet. I familjer med ensamstående föräldrar är det bara en förälder som har 

inkomst vilket bidrar med sämre ekonomiska förutsättningar. Samtidigt finns det mindre tid 

över för barnet. Även Rosenkranz och Dzewaltowski (2008) har tagit upp att ensamstående 

har mindre tid över. De tar upp att arbetande mödrar har mindre möjlighet att planera, handla 

samt att tillaga mat och att barn boende hos ensamstående mödrar har visats ha ett högre 

fettintag. Dessutom tar de upp att familjer med båda föräldrarna har större möjlighet att vara 

förebilder för barnet. 

 

Problemprecisering  
Litteraturen visar att föräldrars uppförande och attityder påverkar barnet inom ett flertal 

områden, såsom skolengagemang, självupplevd hälsa, socialt beteende, fysisk aktivitet samt 

kostvanor. Med detta som bakgrund är det för oss av stort intresse att undersöka hur 

engagemanget från föräldern samt interaktionen mellan föräldern/styvföräldern och barnet 

samvarierar med barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa.  
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3. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka förekomsten av föräldrastöd hos svenska 15-åringar, 

med utgångspunkt ifrån rapporterad omfattning av verbal kommunikation, samt undersöka 

ungdomarnas upplevda hälsa och hur upplevt föräldrastöd relaterar till deras hälsa. 

 

Frågeställningar: 

Hur upplevs föräldrastöd inom olika socioekonomiska grupper? 

Hur är ungdomarnas upplevda hälsa? Fysiskt? Psykiskt? Socialt?  

Hur relaterar graden av föräldrastöd till elevens upplevelse av skolan? 

 

4. Material och metod 

 

I material- och metoddelen beskrivs utförandet av studiens olika delar, såsom undersöknings- 

metod, val av respondenter, bortfall, datakvalitet, utförande, bearbetning och etiska 

överväganden. 

 

Metod för datainsamling 
För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod. Data från Statens 

folkhälsoinstituts enkätundersökning Skolbarns hälsovanor från 2005 och 2009 användes (se 

bilaga 2). Skolbarns hälsovanor är en internationell undersökning som startade 1985/86 och 

besvaras vart fjärde år av slumpmässigt utvalda 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. 

Frågorna rör områdena hälsa, levnadsvanor samt miljön i skolan och i hemmet. Resultaten 

från undersökningarna används för att identifiera områden som kräver hälsofrämjande insatser 

för barns och ungas hälsa, samt att följa upp barns och ungas hälsa över tid (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Genom användandet av redan insamlat material fanns mer tid att lägga på en djupgående 

analys. Det insamlade datamaterialet bestod av ett stort representativt material, vilket 

möjliggjorde en generalisering av vårt resultat. Undersökningen var en tvärsnittsstudie som 

gav en överblicksbild över hur det ser ut i Sverige, vilket passade syftet. Viktigt att komma 

ihåg är att vi vid tvärsnittsstudier endast kan se associationer och inte några orsakssamband 

(Eljertsson, 2003). 

 

Urval 
Urvalet gjordes med klusterdesign i två steg (Ejlertsson, 2003). Statens folkhälsoinstitut valde 

slumpmässigt ut skolor över hela Sverige för att få ett så representativt urval som möjligt. 

Bland de utvalda skolorna fick samtliga elever i årskurs 5, 7 och 9 möjlighet att delta i 

undersökningen. Data från åren 2005 och 2009 användes i den här studien, då respondenterna 

födda 1990 respektive 1994 var omkring 15 år vid undersökningstillfällena. Anledningen till 

att just 15-åringar valdes, var att möjliggöra en mer djupgående analys i en åldersgrupp, samt 

att vi fann det intressant att undersöka individer som på olika sätt befinner sig mellan barn- 

och vuxenliv.  

 

Bortfall 
Genom åren har det genomsnittliga bortfallet på hela Statens folkhälsoinstituts enkät legat 

mellan 10 - 15 procent. År 2005/06 var bortfallet 15 procent. Hälften av detta bortfall skedde 

då rektorn tillfrågades om skolans deltagande. Bland de skäl som rektorerna angav var de 
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vanligaste orsakerna att det förekom många andra undersökningar på skolorna eller att de 

hade för mycket att göra. Den andra hälften av bortfallet skedde i samband med själva 

genomförandet, i form av enkäter som kom bort eller att enkäten krockade med andra 

aktiviteter (Statens folkhälsoinstitut, 2006). År 2009/10 var bortfallet 12 procent (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Bortfallet är beräknat på elevnivå och enbart för de skolor som deltar. 

De som inkluderas i bortfallet är exempelvis frånvarande elever, elever som fyllt i för få 

basfrågor eller de som inte har rätt ålder vid frågetillfället. Bortfallet av skolor räknas inte in i 

Statens folkhälsoinstituts bortfallsberäkning. Då bortfallet ökat med åren, har fler skolor 

tillfrågats för att inte riskera ett för litet elevurval (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Datakvalitet 
Validitet handlar om hur väl det som avsetts att mätas faktiskt mäts. Genom att formulera 

enkätfrågor så att de tydligt och i hög grad relaterar till frågornas syfte uppnås en hög validitet 

(Ejlertsson, 2005).  Gällande validitet kopplat till Statens folkhälsoinstituts enkät Skolbarns 

hälsovanor finns inga mätningar att finna i rapporterna från institutet. Då frågorna använts 

under ett antal år och en erfarenhet rimligen utvecklats uppfattas validiteten som 

tillfredsställande.  

 

Med reliabilitet undersöks om en studie vid upprepade mätningar ger samma resultat. Om 

frågorna är konstruerade på fel vis, kan detta medföra en stor slumpvariation i svaren, vilket 

innnebär en låg reliabilitet (Ejlertsson, 2005). Inte heller gällande reliabiliteten kopplat till 

Skolbarns hälsovanor finns någon information att finna från Statens folkhälsoinstitut. Att 

respondenternas svar är anonyma kan dock medföra en ökad reliabilitet vid känsliga frågor. 

Det faktum att undersökningen regelbundet används som ett mätinstrument för ungas 

självupplevda hälsa och jämförs internationellt kan möjligen tyda på en rimligt hög 

reliabilitet.  

 

Genomförande 
Beställningen av datamaterialet gjordes med hjälp av vår handledare. Efter att ha studerat 

samtliga frågor från enkäten, valdes de frågor ut, som ansågs lämpliga för syftet. De frågor 

som var direkt kopplade till stöd från föräldrar ansågs relevanta. Hur lätt har du att prata med 

följande personer om saker som bekymrar dig? var den fråga som ansågs ha tydligast 

koppling till stöd från föräldrar. Även hälsorelaterade frågor valdes ut. Exempelvis: Hur 

tycker du att din hälsa är? Frågor om föräldrarnas yrkesstatus (som ansågs påverka 

föräldrastödet indirekt) valdes ut, för att kunna göra jämförelser mellan grupper. Materialet 

från de utvalda frågorna skickades till oss som e-post via Högskolan Kristianstads 

lösenordsskyddade server First Class. Ur detta material valdes sedan de variabler ut, som 

ansågs relevanta för syftet, vilket innebar att inte alla delar från vissa frågor användes i den 

aktuella studien. I litteraturgenomgången visades vissa egenskaper relatera till relationen 

mellan föräldrar och barn. Utifrån denna information plockades sedan de variabler ut, som vi 

tolkat innehålla dessa egenskaper. Exempelvis togs aggressivt beteende upp i 

litteraturgenomgången. Variablerna ”Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret” och ”Jag 

slåss eller bråkar mycket. Jag kan tvinga andra att göra som jag vill” i enkäten tolkades då 

som aggressivt beteende. Eftersom vi ville titta på ungdomars upplevda hälsa togs i tabell 1, 2 

och 3 endast de hälsorelaterade variablerna upp, där även en jämförelse mellan könen gjordes. 

I tabell 1 utgick vi ifrån respondenternas svar på frågan ”Hur tycker du att din hälsa är” (se 

bilaga 2, fråga 16). Vi valde även att redovisa deltagarnas svar på fråga 25, som handlade om 

vad de tyckte om livet i allmänhet (se bilaga 2). 

 

Tabell 2 fokuserade på ungdomarnas psykiska hälsa, vilken ansågs behandlas i vissa delar av 
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fråga 26 ”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär?” (se bilaga 2). 

Här valdes ”Känt sig nere”, ”Varit nere eller på dåligt humör” och ”Svårt att somna” ut då 

dessa ansågs relevanta för den psykiska hälsan. Den psykosociala hälsan behandlades i tabell 

3, utifrån fråga 56 (se bilaga 2), där respondenten skulle markera om påståendet inte stämde, 

delvis stämde eller stämde helt. Här valdes de variabler som ansågs relevanta för den 

psykosociala hälsan: ”Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret”, ”Jag är ofta för mig 

själv. Jag gör oftast saker ensam”, ”Jag oroar mig mycket”, ”Jag slåss eller bråkar mycket. 

Jag kan tvinga andra att göra som jag vill”, ”Jag är ofta ledsen, nedstämd eller gråtfärdig”, 

”Jag har svårt att koncentrera mig, jag är lättstörd”, ”Jag blir nervös i nya situationer. Jag 

blir lätt osäker” och ”Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller illamående”.  

 

Fråga 56 var även utgångspunkten för tabell 4. Utifrån de egenskaper som i 

litteraturgenomgången visats relatera till relationen mellan barn och förälder och hälsan, 

jämfördes dessa egenskaper med ett nyskapat föräldraskapsindex (se Index s.19). De utvalda 

variablerna var: ”Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor”, ” Jag 

är hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig”, ”Jag slåss eller bråkar 

mycket. Jag kan tvinga andra att göra som jag vill”, ”Jag tar saker som inte tillhör mig, till 

exempel från skolan eller andra ställen”, ”Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret”, 

”Jag är ofta för mig själv. Jag gör oftast saker ensam”, ”Jag blir nervös i nya situationer. 

Jag blir lätt osäker” och ”Jag ställer upp och hjälper andra (t.ex. föräldrar, lärare, 

jämnåriga)”.  

 

Till tabell 5 användes fråga 1, 8, 12 och 75 från enkäten (se bilaga 2). ”Är du flicka eller 

pojke?”, ”Har din pappa ett arbete?”, ”Har din mamma ett arbete” och ”Vad tycker du om 

skolan?” var de frågor som valdes ut då de relaterade till syfte och frågeställningar. 

 

Utifrån vad som framkommit i litteraturgenomgången valdes till tabell 6 frågorna 19, 21 samt 

delar av fråga 20 (se bilaga 2). ”Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv sammanlagt minst 

1 timme om dagen under de senaste 7 dagarna?”, ”Hur ofta äter du vanligtvis frukost (mer 

än t.ex. ett glas mjölk eller juice)?” och ”Hur många gånger i veckan äter eller dricker du 

vanligtvis… a)… frukt, b)… grönsaker, c)… sötsaker (godis eller choklad), d)… coca-cola 

eller andra läskedrycker som innehåller socker”. Då frågan om frukost var delad i 

vardagar/helger undersöktes endast vardagar, eftersom detta ansågs ge en tillräcklig bild av 

frukostvanorna.  

 

Till tabell 7 användes fråga 4, 7 samt delar av fråga 41 och 43 (se bilaga 2). Frågorna löd ”I 

vilket land är du född?”, ”Var bor du?”, ”Hur gammal var du när du första gången gjorde 

något av följande? a) Drack alkohol (mer än bara smakat), b) Blev full, c) Rökte (mer än ett 

bloss)” och ”Har du någon gång prövat hasch eller marijuana… a)… i ditt liv?, b)… under 

de senaste 12 månaderna?, c)… under de senaste 30 dagarna?”. I frågan om alkohol och 

rökning ansågs alternativen a och c vara tillräckliga för vår analys. Gällande frågan om 

narkotika valdes endast alternativ a. 

 

Då en av frågeställningarna rörde elevens upplevelse av skolan, valdes frågorna 75 ”Vad 

tycker du om skolan?” och 76 ”Känner du dig stressad av skolarbetet?” till tabell 8. 

 

För att titta på jämförelser mellan olika socioekonomiska grupper ansågs fråga 8 ”Har din 

pappa ett arbete?”, fråga 12 ”Har din mamma ett arbete?” och fråga 53 ”Hur pass bra ställt 

ekonomiskt tycker du att din familj har det?” relevanta. Den ekonomiska situationen 

behandlas i tabell 9, 10 och 11. 
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Endast de jämförelser som visat signifikanta skillnader i vår analys redovisas i tabellform i 

resultatdelen. 

 

Bearbetning av data 

Statistikprogrammet SPSS version 18 användes för bearbetning och analys av materialet. 

Syftet med denna bearbetning var dels deskriptivt, dels att studera eventuella skillnader 

mellan olika grupper, såsom kön och socioekonomi. Hypotesprövning utfördes med hjälp av 

chitvå-test, t-test och envägs ANOVA med signifikansnivån 0.05 (Ejlertsson, 2003).  

 

Index 

För att göra materialet mer lättöverskådligt och bättre operationalisera begrepp skapades 

några två index (Ejlertsson, 2005). Föräldrastödsindex skapades av de fyra första 

svarsalternativen från enkätfråga 45, som mäter individens möjligheter till kommunikation 

med närstående, vid bekymmer. Genom alternativen Mycket lätt, Lätt, Svårt, Mycket svårt, 

Har ingen/vi träffas inte hade varje individ angett sitt svar gällande mamma, pappa, mammas 

sambo samt pappas sambo. Valet att inkludera styvföräldrar, baserades på att barnet då har 

fler vuxna att prata med än bara föräldrarna. Då Statens folkhälsoinstitut valt att exkludera de 

individer som svarat Har ingen/vi träffas inte ur materialet fick vi inkludera dessa i vårt 

material genom att ge, de individer som gett svaret, värdet 0. Utifrån indexet beräknades för 

fick varje individ en summa, som visade graden av föräldrastöd, baserat på verbal 

kommunikation med föräldrar/styvföräldrar. Svarsalternativen omkodades för att få ett logiskt 

material i relation till föräldrakontakten. Omkodningen innebar att Mycket lätt fick värdet 4,  

Lätt 3, medan Svårt, Mycket svårt och Har ingen/vi träffas inte gavs värdet 0. 

 

Indexet som skapades genom att addera samtliga variabelvärden, hade 0 som lägsta möjliga 

värde och 16 som högsta möjliga värde. Svarsalternativen hade då vänts, för att få en logisk 

poängsumma, där ett lågt värde stod för ett lågt föräldrastöd och ett högt värde stod för ett 

högt föräldrastöd. Reliabiliteten för föräldrastödsindex mättes med Cronbachs alpha och hade 

värdet 0,56, vilket var ett något lågt värde då det optimala värdet ligger mellan 0,7 och 0,9 

(Ejlertsson, 2005). I det ursprungliga datamaterialet var värdet för Cronbachs alpha något 

högre men sänktes i samband med omkodningen. Det låga antalet ingående variabler i indexet 

bidrar också till ett lägre index (Bland & Altman, 1997). Trots det låga värdet valde vi att 

använda oss av indexet, då det ansågs på ett bra sätt spegla föräldrastöd som det definierats i 

studien. 

 

Ett index gjordes även för enkätfråga 81, där individen skulle ta ställning till påståenden om 

sina föräldrar. Frågorna lades ihop för att visa föräldrarnas engagemang i barnens skolgång. 

Här fick individen välja mellan alternativen Instämmer absolut, Instämmer, Tveksam, 

Instämmer inte och Instämmer absolut inte. Svarsalternativen vändes även i 

föräldraengagemangsindexet för att få samma positiva riktning som i föräldrastödsindex. 

Materialet blev då mer logiskt och lättöverskådligt. Frågornas variabelvärden adderades och 

det lägsta indexvärdet blev 5 och det högsta 25. Ett lågt värde står för ett lågt 

föräldraengagemang i barnens skolgång medan ett högt värde står för ett högt 

föräldraengagemang. Reliabiliteten värderades även här med Cronbachs alpha och hade 

värdet 0,86. Frågan var riktad mot att gälla de biologiska föräldrarna. Vid en separation skulle 

svaren gälla det hem där barnet bor mest. Styvföräldrarna räknades alltså inte in i detta index, 

till skillnad från föräldrastödsindexet.   



 

 

21 

 

Etik 

Informationskravet (Forsman, 1997) uppfylldes genom att informationsbrev från 

Folkhälsoinstitutet skickades ut till barnens vårdnadshavare. I detta brev beskrevs 

undersökningens bakgrund och syfte, samt att deltagandet var frivilligt. Det framgick dock 

inte att vissa av frågorna skulle kunna uppfattas som känsliga och därmed kränkande av 

barnen. Om föräldern inte tog kontakt med berörd lärare innebar det att barnet hade tillstånd 

att delta i undersökningen, och därmed uppfylldes samtyckeskravet. I denna form av 

samtycke såg vi en risk i att vissa föräldrar skulle kunna glömma att kontakta läraren, och att 

barnen då deltog i undersökningen trots förälderns avsikt att avstå från deltagande. 

Konfidentialitetskravet (Forsman, 1997) uppfylldes genom att eleverna fyllde i enkäterna på 

skolan, utan att fylla i sina namn. Enkäterna stoppades sedan i kuvert, som förseglades och 

lämnades till läraren. Läraren skickade därefter kuverten till Statistiska centralbyrån. Ingen 

obehörig kunde alltså ta del av barnens svar. I enlighet med nyttjandekravet framgick av 

informationsbrevet att datainsamlingen gjordes för att ge en möjlighet att öka kunskapen om 

barns självskattade hälsa, levnadsvanor och anda förhållanden som är viktiga för barns hälsa. 

Det nämndes dock ingenting om vilka som skulle komma i kontakt med materialet. Den enda 

text som berörde området var följande rader i följebrevet: "I detta internationella samarbete 

kommer data att vara tillgänglig för medlemmar i nätverket från andra länder. På samma sätt 

som vi får tillgång till avidentifierad information från andra länder."  
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5. Resultat 
 

Resultatdelen bygger på det kvantitativa material som framkommit under analysen av 

enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor, utförd av Statens folkhälsoinstitut. I 

undersökningen deltog 3438 ungdomar som vid undersökningstillfället var runt 15 år. Av 

dessa var 1720 pojkar och 1718 flickor. Deltagarna var fördelade för att representera olika 

stora samhällen. Av deltagarna bodde 72 procent med båda föräldrarna.  

 

 

Självupplevd hälsa 
Drygt hälften av pojkarna ansåg sig ha en mycket bra självupplevd hälsa medan andelen 

flickor som angett samma svarsalternativ var ungefär hälften så stor. Flest flickor angav 

svarsalternativet bra och fler flickor än pojkar angav svarsalternativen ganska bra och dålig. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan könen (tabell 1). 

 

Tabell 1. Självupplevd hälsa. Fördelad på kön, andel i %. 
 

Variabel Pojkar (n = 1700) Flickor (n = 1707) Totalt (n = 3407) 

 

 

    

Mycket bra 49,5  27,3  38,5  

Bra 39,7  52,2  45,9  

Ganska bra 9,4  18,3  13,8  

 

Dålig 1,4  2,2  1,8  

x² = 191,9, df = 3, p = .000 

 

 

Deltagarna fick även frågan om vad de tycker om livet i allmänhet. På en skala från 0-10, där 

0 motsvarar sämsta tänkbara liv och 10 bästa tänkbara liv, fick deltagaren ange den siffra som 

passade bäst. Medianen var 8 för pojkarna och 7 för flickorna. 
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Psykisk hälsa 
Tre faktorer som relaterar till psykisk hälsa, nedstämdhet, irritabilitet och sömnsvårigheter var 

alla vanligare hos flickor jämfört med pojkar. Andelen pojkar som rapporterade att de sällan 

eller aldrig känt sig nere, var mer än dubbelt så stor som för flickor (tabell 2).  

 

Tabell 2. Psykisk hälsa rapporterad som nedstämdhet, irritabilitet och insomningssvårigheter 

i relation till kön, andel i %. 
 

Variabel 

 

 

 

Kön 

Pojkar 

n = 1686-1697 

Kön 

Flickor 

n=1701-1706 

p 

 

 

     

Känt sig nere 

 

I stort sett varje dag 4,2 10,8 .000 

(x² = 408,3, df = 4) 
 Mer än 1 gång/v 7,9 21,7  

 Ca 1 gång/v 12,8 22,9  

 Ca 1 gång/månad 31,0 27,3  

 Sällan eller aldrig 44,1 17,3  

     

Varit irriterad eller på 

dåligt humör 

I stort sett varje dag 6,1 8,8 .000 
(x ² = 177,9, df = 4) 

 Mer än 1 gång/v 17,4 31,7  

 Ca 1 gång/v 28,3 29,0  

 Ca 1 gång/månad 30,9 24,2  

 Sällan eller aldrig 17,3 6,4  

     

Svårt att somna 

 

I stort sett varje dag 6,4 12,4 .000 
(x² = 90,5, df = 4) 

 Mer än 1 gång/v 

Ca 1 gång/v 

12,8 

16,4 

17,7 

18,5 

 

 Ca 1 gång/v 16,4 18,5  

 Ca 1 gång/månad 22,0 22,5  

 Sällan eller aldrig 42,4 29,0  
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Faktorerna nedstämdhet, argsinthet, bråkighet, huvudvärksproblem, nervositet och oro 

relaterar till psykosocial hälsa. Den enda fråga där fler pojkar än flickor angett 

svarsalternativet ”stämmer helt” var Slåss eller bråkar mycket (tabell 3). 

 

Tabell 3. Psykosocial hälsa i relation till kön, andel i %. 
 

Variabel 

 

 

 

Kön 

Pojkar 

n=1693-1701 

Kön 

Flickor 

n=1705-1711 

p 

 

 
     

Jag är ofta ledsen,  

nedstämd/gråtfärdig 

Stämmer inte 82,6 55,7 .000 
(x² = 288,4, df = 2) 

 Stämmer delvis 12,8 

 

32,5 

 

 

 Stämmer helt 4,6 11,8  

     

Jag blir mkt arg  

och tappar ofta humöret 

Stämmer inte 54,4 44,4 .000 

(x² = 34,6, df = 2) 

 Stämmer delvis 36,4 44,8  

 Stämmer helt 9,1 10,8  

     

Slåss eller bråkar mkt 

 

Stämmer inte 77,9 83,8 .000  

(x² = 88,6, df = 2) 

 Stämmer delvis 17,6 8,2  

 Stämmer helt 4,5 2,0  

     

Jag har ofta huvudvärk,  

ont i mage el illamående 

Stämmer inte 69,5 38,5 .000  

(x² = 345,5, df = 2) 

 Stämmer delvis 23,4 40,5  

 Stämmer helt 7,1 21,0  

     

Jag blir nervös i nya  

situationer 

Stämmer inte 43,2 29,0 .000 

(x² = 97,1, df = 2) 

 Stämmer delvis 44,6 49,4  

 Stämmer helt 12,2 21,6  

     

Jag oroar mig mkt 

 

Stämmer inte 61,1 33,2 .000 

(x² = 281,4, df = 2) 

 Stämmer delvis 30,4 46,1  

 Stämmer helt 8,5 20,7  

 

 



 

 

25 

 

Fyra psykosociala faktorer jämfördes med föräldrastödsindex. De individer som hade högre 

värde för föräldrastödsindex tappade inte humöret så ofta och var mer hjälpsamma mot andra. 

Nervositet i nya situationer och upplevd ensamhet relaterade till upplevt lägre föräldrastöd 

(tabell 4). 

Tabell 4. Förekomsten av föräldrastöd, mätt som föräldrastödsindex (medelvärde, SD), i 

relation till dåligt humör, ensamhetskänslor, nervositet och hjälpsamhet.  

 
Föräldrastödsindex 

Variabel  N Medelvärde SD p 

 

 

 

 
     

Blir mycket arg, tappar 

ofta humöret 

Stämmer inte 1697 5,7 3,4 .000* 

(n = 3428) Stämmer delvis 1390 4,8 3,4  

 Stämmer helt 341 4,4 3,8 

 

 

      

Är ofta ensam 

(n = 3428) 
Stämmer inte 1993 5,5 3,5 .000* 

 Stämmer delvis 1153 5,0 3,5  

 Stämmer helt 282 4,3 3,9 

 

 

 

      

Nervös i nya situationer Stämmer inte 1235 6,0 3,5 .000* 

(n = 3418) Stämmer delvis 1608 5,0 3,4  

 Stämmer helt 575 4,2 3,6 

 
 

      

Hjälper andra 

(n = 3415) 

Stämmer inte 158 5,0 4,4 .000* 

 Stämmer delvis 1739 4,7 3,4  

 Stämmer helt 1518 5,8 3,4  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre indexvärde desto lättare att prata med föräldrar/styvföräldrar. 
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Förekomst av föräldrastöd baserat på rapporterad omfattning av verbal 

kommunikation 
Pojkar hade ett högre värde för föräldrastödsindex jämfört med flickor. Det fanns ett samband 

mellan att ha ett högt föräldrastödsindex och att föräldrarna hade ett arbete. Ett högt värde för 

föräldrastödsindex visades relatera till hur mycket ungdomarna tyckte om skolan (tabell 5).  

 

Tabell 5. Förekomsten av föräldrastöd, mätt som föräldrastödsindex (medelvärde, SD), i 

relation till kön, föräldrars arbetssituation samt upplevelse av skola.  

 
Föräldrastödsindex 

Variabel  N 

 

Medelvärde SD p 

 

 

      
Kön Pojke 1720 5,9 3,7 .000# 

 Flicka 1718 4,5 3,2  

       

Pappa har arbete Ja 3082 5,3 3,5 .000* 

 Nej 217 4,8 3,2  

 Vet ej 49 4,3 4,3  

 Saknas/träffas ej 99 3,2 3,4  

       

Mamma har arbete Ja 2992 5,2 3,5 .000* 

 Nej 388 4,8 3,5  

 Vet ej 36 5,5 4,0  

 Saknas/träffar ej 26 2,6 3,1  

      

Tycker om skola Mycket bra 435 6,3 3,6 .000* 

 Ganska bra 1894 5,3 3,3  

 Ej särskilt bra 769 4,6 3,5  

 Inte alls 316 4,3 4,0  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre indexvärde desto lättare att prata med föräldrar/styvföräldrar. 

# t-test vid oberoende grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

Ungdomar som hade ett högre värde för föräldrastödsindex var oftare fysiskt aktiva samt åt 

frukost oftare (tabell 6). 
 

Tabell 6. Förekomsten av föräldrastöd, mätt som föräldrastödsindex (medelvärde, SD), i 

relation till fysisk aktivitet, frukostvanor och grönsaksintag.  

 
Föräldrastödsindex 

Variabel  N 

 

Medelvärde SD p 

 

 

 

 

 

 

      
Fysisk aktivitet Varje dag 247 5,9 4,0 .000* 

 4-6 gånger/v 771 5,6 3,4  

 2-3 gånger/v 1140 5,3 3,3  

 1 gång/v 514 4,8 3,2  

 1 gång/månad 179 4,9 3,8  

 < 1 gång/månaden 223 4,7 3,6  

 Aldrig 319 4,5 3,8  

      

Frukost Äter ej frukost 380 4,5 4,0 .000* 

 1 dag/v 141 4,7 3,5  

 2 dagar/v 149 4,4 3,5  

 3 dagar/v 254 4,8 3,6  

 4 dagar/v 280 4,8 3,4  

 5 dagar/v 2207 5,5 3,4  

      

Grönsaker Aldrig 126 5,0 4,0 .001* 

 Mindre än 1 gång/v 188 4,4 3,9  

 1 gång/v 264 4,9 3,4  

 2-4 dagar/v 928 5,3 3,5  

 5-6 dagar/v 742 5,3 3,5  

 1 gång dagligen 637 5,0 3,4  

 Flera gånger dagligen 528 5,6 3,5  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre indexvärde desto lättare att prata med föräldrar/styvföräldrar. 
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Bland de som hade ett högre värde för föräldrastödsindex var det färre som hade prövat 

alkohol, tobak eller hasch/marijuana vid 15 års ålder (tabell 7). 

 

Tabell 7. Förekomsten av föräldrastöd, mätt som föräldrastödsindex (medelvärde, SD), i 

relation till alkoholdebut, cigarettdebut samt hasch- och marijuanavanor. 
 

Föräldrastödsindex 

Variabel  N 

 

Medelvärde SD p 

 

 

 

 

 

 

      
Drack alkohol  

första gången, ålder 

 

11 år el yngre 154 5,0 4,2 .000* 

 (mer än smakat) 12 år 181 5,0 4,0  

 13 år 469 4,7 3,5  

 14 år 852 4,9 3,5  

 15 år 467 5,0 3,4  

 Aldrig 1290 5,7 3,3  

      

Rökt (mer än ett bloss) 

ålder för debut 

11 år el yngre 196 4,1 3,9 .000* 

 12 år 170 4,8 3,4  

 13 år 360 4,8 3,6  

 14 år 461 4,5 3,4  

 15 år 264 5,0 3,8  

 Aldrig 1933 5,6 3,4  

      

Prövat hasch  

eller marijuana 

Aldrig prövat 3155 5,3 3,5 .002* 

 1-2 gånger 88 4,2 3,2  

 3-9 gånger  26 4,0 3,2  

 

 

 

 

 

 

10 gånger eller mer 

 

33 4,2 5,3  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre indexvärde desto lättare att prata med föräldrar/styvföräldrar. 
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Förekomst av engagemang från föräldrar, baserat på rapporterad involvering i 

skola 
Föräldrarnas engagemang i sina barns skolsituation relaterade till hur mycket ungdomarna 

tyckte om skolan samt hur stressade de kände sig av skolarbetet. Ju högre engagemang från 

föräldrarna desto bättre tyckte respondenterna om skolan samtidigt som de kände sig mindre 

stressade av skolarbetet (tabell 8). Det rapporterade engagemanget från föräldrarna visade 

ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor.    

 

Tabell 8. Förekomsten av engagemang från föräldrar, mätt som engagemangsindex 

(medelvärde, SD), i relation till upplevelse av skola och stress relaterat till skolarbete.        

  
Index för engagemang kopplat till skola 

Variabel  N Medelvärde 

 

SD p 

      
Tycker om skola 

(n = 3417) 

 

 

Mycket bra 

 

420 

 

22,6 

 

2,9 

 

.000* 

  Ganska bra 1843 21,6 3,0  

 Ej särskilt bra 748 20,6 3,5  

 

 

 

 

Inte alls 306 19,0 5,2  

      

Stressad av 

skolarbete 

 

Mycket 662 20,5 4,5 .000* 

(n = 3312) Ganska mycket 929 21,2 3,2  

 Lite grann 1471 21,5 3,1  

 

 

Inte alls 250 21,7 3,4  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre index desto mer upplever deltagarna att föräldrarna är involverade i skolan. 
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Föräldrastöd i relation till föräldrarnas arbetssituation 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan ungdomar vars föräldrar arbetade och ungdomar 

där båda föräldrarna var arbetslösa, gällande att kunna prata med sin pappa (p = .361). Det 

fanns heller ingen signifikant skillnad i att kunna prata med sin mamma i relation till om 

föräldrarna hade arbete eller inte (p = .414). Det fanns dock en skillnad mellan att kunna prata 

med sin mamma eller pappa vid bekymmer. Resultatet visade att cirka 60 % hade mycket lätt 

eller lätt att prata med sin pappa vid bekymmer oberoende arbetssituation, och att cirka 80 % 

hade mycket lätt eller lätt att prata med sin mamma vid bekymmer (p = .000). 

 

 

Ekonomisk situation 

En bra familjeekonomi relaterade till att ungdomarna hade lättare att prata med sina föräldrar 

(tabell 9). 

 

Tabell 9. Förekomsten av föräldrastöd, mätt som föräldrastödsindex (medelvärde, SD), i 

relation till barnets uppfattning om familjens ekonomiska situation.  

 
Föräldrastödsindex 

Variabel 

 

 N 

 

Medelvärde 

 

SD 

 

p 

 

 
      

Familjens ekonomi 

 

Mycket bra 1065 7,0 2,7 .000* 

 Ganska bra 1427 6,5 2,6  

 Genomsnittligt 708 6,2 2,6  

 Inte så bra 156 5,4 2,6  

 Inte alls bra 45 5,0 3,0  

 Vet inte 13 6,0 2,7  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre indexvärde desto lättare att prata med föräldrar/styvföräldrar. 
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En bättre familjeekonomi visade ett högre föräldraengagemang kopplat till skolan (tabell 10).   

 

Tabell 10. Förekomsten av engagemang från föräldrar, mätt som engagemangsindex 

(medelvärde, SD), i relation till barnets uppfattning om familjens ekonomiska situation.  

 
Index för engagemang kopplat till skola 

Variabel 

 

 N 

 

Medelvärde 

 

SD 

 

p 

 

 
      

Familjens ekonomi 

 

Mycket bra 1022 22,2 3,3 .000* 

 Ganska bra 1383 21,4 3,2  

 Genomsnittligt 689 20,5 3,5  

 Inte så bra 151 19,2 3,6  

 Inte alls bra 44 16,6 5,7  

 Vet inte 12 19,4 6,0  

*Envägs ANOVA-test. Ju högre index desto mer upplever deltagarna att föräldrarna är involverade i skolan. 

 

 

Resultatsammanfattning 
Den självupplevda hälsan var bättre för pojkarna än för flickorna. Flickor rapporterade en 

sämre psykisk hälsa jämfört med pojkarna. Att kunna prata med sina föräldrar/styvföräldrar 

relaterade till en bättre upplevd psykisk och fysisk hälsa samt senare alkohol- och rökdebut. 

En positiv upplevelse av skolan relaterade till att lättare kunna prata med sina 

föräldrar/styvföräldrar. Även ett högt föräldraengagemang i skolsituationen relaterade till att 

respondenterna tyckte bättre om skolan samtidigt som de kände sig mindre stressade av 

skolarbetet. En bra upplevd familjeekonomi samvarierade med att lättare kunna prata med 

sina föräldrar/styvföräldrar samt ett högt upplevt engagemang från föräldrarna i 

skolsituationen. 
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6. Diskussion  

 

En bra kommunikation mellan barn och föräldrar, eller andra närstående vuxna, har både i 

litteraturgenomgång och i den här studiens resultat visats vara betydelsefull på flera olika 

områden. Enligt en kanadensisk rapport påverkas barn på kort eller lång sikt av förändringar i 

familjekonstellationen. En separation mellan föräldrarna kan påverka barnets beteende och 

resultera i känslomässiga problem. Andra faktorer i barnets miljö kan lindra effekterna av en 

tidig separation mellan föräldrarna (Human Resources Development Canada, 2003). Vid en 

separation mellan föräldrarna ökar ofta barnets otrygghet, åtminstone tillfälligt. Då en bra 

kommunikation kan underlätta för barnet vid en svår situation är det just kommunikation, 

oberoende av familjeförhållanden, som undersöks närmare i studien. Enligt det resonemanget 

är det bra att ha flera vuxna att prata med och därför har förekommande styvföräldrar också 

tagits med i studien.  

I studien framkom att ungdomar som hade lättare att prata med sina föräldrar/styvföräldrar 

kände sig mindre nervösa i nya situationer, var mer sällan ensamma och hjälpte andra i större 

utsträckning än de som hade svårare att prata med sina föräldrar/styvföräldrar. 

Kommunikation sker inte bara genom användningen av ord utan även till exempel genom 

kroppsspråk som kan förtydliga budskapet i språket. I förhållandet mellan den vuxne och 

barnet spelar ett känslomässigt kroppsspråk en viktig roll för att barnet ska få en kärleksfull 

uppväxt. John Bowlbys anknytningsteori tar upp vikten av den känslomässiga anknytningen 

till barnet och att anknytningspersonen är lyhörd, ger barnet omsorg och finns tillgängligt för 

barnet. Ett barn som fått en trygg anknytning i tidig ålder påverkar den trygghetskänsla barnet 

känner senare i livet. Trygghetskänslan påverkar i sin tur hur individen förhåller sig till 

omvärlden och olika motgångar i livet. Det finns faktorer som samspelar i den vuxnes 

förmåga att agera som trygg bas. Bland dessa faktorer spelar ekonomin en viktig roll (Perris, 

1996). Det ekonomiska sambandet visas i undersökningen där ungdomar som hade lättare att 

prata med sina föräldrar/styvföräldrar även hade en bättre ekonomisk familjesituation.  

 

Resultatet i undersökningen visar att ungdomar som hade lättare att prata med sina 

föräldrar/styvföräldrar oftare var fysiskt aktiva, oftare åt frukost och åt grönsaker dagligen än 

de som hade svårare att prata med sina föräldrar. Detta kan kopplas till Banduras teori om 

social kognition som handlar om att människor lär sig genom att observera och imitera andra 

(Bandura, 2011). Familjen är de som vanligen står barnet närmst under barnets uppväxt vilket 

bidrar till att barnet påverkas av deras beteenden vilket stärks i litteraturen. Enligt Ornelas et 

al. (2007) påverkar föräldrarna barnets aktivitet genom att spendera tid tillsammans och 

kommunicera med varandra. Föräldrarnas direkta involvering i en aktivitet menar Beets, 

Cardinal och Alderman (2010) kan öka barnets fysiska aktivitet vilket bidrar till minskade 

stillasittande aktiviteter. Ytterligare en artikel tog upp föräldrars påverkan av den fysiska 

aktiviteten. Smith, Grunseit, Hardy, King, Wolfenden och Milat (2010) framhåller att 

föräldrarnas egna beteenden kring TV-tittande och fysisk aktivitet speglas på barnet. Ett 

liknande resultat visades i en studie av Salmon, Timperio, Telford, Carver, och Crawford 

(2005) där författarna kom fram till att föräldrarnas TV-tittande var positivt associerat med 

barnets TV-tittande. Rosenkranz och Dzewaltowski (2008) kom i sin studie fram till att 

föräldrarna påverkade barnets kostvanor och måltidsmönster vilket bland annat innefattar 

frukostvanor. Pearson, Biddle och Gorely (2009) fann i sin översiktsartikel att föräldrarnas 

frukostvanor hade en positiv inverkan på ungdomarnas frukostätande och menade att detta var 

en sociokulturell faktor. Då ungdomarna är delaktiga påverkas de därmed av sin hemmiljö 

och de som är en del av den. 
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Studien visar att barn som har lättare att prata med sina föräldrar/styvföräldrar  har senare 

alkoholdebut än barn som har svårare att prata med sina föräldrar. Av respondenterna svarade 

38 procent att de aldrig druckit alkohol medan 4,5 procent uppgav att de var 11 år eller yngre 

vid alkoholdebuten. Gruppen som svarat att de aldrig druckit alkohol hade ett större upplevt 

föräldrastöd jämfört med gruppen som provat dricka alkohol. Vygotskij (2001) framhåller att 

barnets medvetande utvecklas genom erfarenheterna i den sociokulturella gemenskapen. 

Liksom Bandura menar Vygotskij att lärande sker genom imitation. Om föräldrarna lever 

hälsosamt är chansen stor att barnet väljer samma livsstil. Bryant et al. (2006) hävdar att 

föräldrar genom att vara ett gott föredöme, ett gott socialt stöd och genom kommunikation 

kan påverka barnets alkoholvanor. Simons-Morton, Haynie, Crump, Eitel och Saylor (2001) 

diskuterar betydelsen av att föräldrarna känner till barnets vänner, aktiviteter och intressen 

vilket sammanfaller med en auktoritativ föräldrastil som är krävande men samtidigt lyhörd.  

Smith (2007) kom i sin studie fram till att barn till auktoritativa fäder hade en bättre 

självkänsla och en högre tro till sin egen förmåga (self-efficacy). Detsamma gällde för barn 

med auktoritativa mödrar. Den auktoritativa föräldrastilen visade sig i Simons-Mortons et al. 

(2001) studie ha positiva influenser på barnets rök- och dryckesvanor. Bryant et al. (2006) 

menar att föräldrarna kan påverka barnens dryckesvanor positivt genom föräldrakontroll. Å 

andra sidan kan en alltför hög föräldrakontroll leda till dålig anpassning då barnet känner sig 

alltför kontrollerat (Stattin, 2001).  

 

Ungdomar påverkas dock inte bara av familjemiljön. I dagens samhälle finns ett stort 

utrymme för egna val kring sin egen livsstil, vilka bland annat kan påverkas av grupptryck 

och synliga förebilder. Genom en socialisation utanför hemmet lär sig barnet samhällets 

normer och formar sina egna värderingar. Vänner är en viktig del i ungdomars 

identitetsskapande och genom influenser från kamrater påverkas till exempel ungdomars rök- 

och dryckesvanor. Simons-Morton et al. (2006) menar att ungdomar kan börja röka eller 

dricka alkohol om deras vänner uppmuntrar dem till det. Ett föräldraskap med en balans 

mellan gränser och lyhördhet skulle kunna påverka barnets förmåga att våga stå emot 

grupptrycket. Att föräldrarna/styvföräldrarna och barnet har en fungerande kommunikation 

kan stärka barnets självbild vilket då kan bidra till att barnet väljer mer sunda val även om 

kompisarna väljer en annan väg. Enligt Stephenson, Martin och Linfoot (2005) kan 

kommunikationssvårigheter mellan förälder och barn bland annat leda till att barnet söker sig 

till avvikande kamratgrupper. Vi menar att en bra kommunikation i hemmet kan vara en 

skyddsfaktor i barnets identitetsskapande process. 

 

I studien fann vi ingen signifikant skillnad mellan att ha lättare att prata med sina 

föräldrar/styvföräldrar och att ”ta saker från andra”, som det formuleras i enkäten. Däremot 

visade undersökningen att de som hade lättare att prata med sina föräldrar/styvföräldrar mer 

sällan ansåg sig bli arga och tappa humöret än de som hade svårare att prata med sina 

föräldrar. Bristfällig kommunikation kan enligt Stephenson et al. (2005) leda till ett asocialt 

mönster som i sin tur kan leda till aggressivt beteende som bland annat kan innefatta stöld. 

Detta kan kopplas till Stattin (2001) som menar att en bättre relation mellan förälder och barn 

leder till bland annat mindre asocialt beteende och färre depressiva symtom. Caprara, 

Pastorelli, Regalia, Scabini och Bandura (2005) menade att filial self-efficacy hade inverkan 

på ungdomars familjära relationer. Det fanns ett positivt samband mellan filial self-efficacy, 

föräldraövervakning och öppen kommunikation mellan ungdomar och föräldrar. 

 

Den psykiska ohälsan med nedstämdhet, oro samt sömnsvårigheter har blivit ett allt större 

folkhälsoproblem och har ökat hos dagens ungdomar (Eriksson & Ljungdal, 2010). Vår studie 

visade skillnader mellan könen. Den självupplevda psykiska hälsan var sämre för flickorna än 



 

 

34 

 

för pojkarna. En tanke är att flickor i dagens samhälle har högre krav på sig själva, gällande 

såväl utseende som prestation. Dessa krav kan då vara en bidragande faktor till den funna 

skillnaden. Arbetslöshet hos båda föräldrarna visades i en studie av Sleskova et al. (2006) ha 

en signifikant negativ effekt på hälsan. I Bacikova-Sleskova, Madarasova Geckova, van Dijk, 

Grootjhoff & Reijnevelds (2011) studie visades ett högre upplevt föräldrastöd bland de med 

arbetande fäder. Detsamma gällde för de med arbetande mödrar. Arbetslöshet leder till sämre 

ekonomi. Yeung, Linver och Brooks-Gunn (2002) fann att en ekonomisk stress i familjen i sin 

tur påverkade barnens beteende negativt. I sin studie från 2008 menar Andersson att 

föräldrarnas stress är associerat med ett negativt föräldraskap. Ett negativt föräldraskap anser 

vi ha ett samband med en sämre kommunikation mellan förälder och barn. I vår studie fann vi 

att barn vars föräldrar arbetade hade lättare att prata med sina föräldrar. Detta gällde både för 

fäder och mödrar. Vi fann även att ungdomarna upplevde det lättare att prata med sin mamma 

än sin pappa vilket stämmer överrens med Evenshaug och Hallens (2001) resonemang kring 

kvinnan som lyhörd och omsorgsinriktad. Dessutom framkom det i studien att pojkarna hade 

lättare att prata med sina föräldrar/styvföräldrar än vad flickorna hade. Att vara oberoende, 

självsäker och målinriktad är enligt Evenshaug och Hallen (2001) typiska manliga 

karaktärsdrag vilket kan tyckas motsägelsefullt med tanke på det som framkom i studien. Med 

dessa definitioner hade det känts mer troligt om flickorna hade haft lättare att prata med sina 

föräldrar/styvföräldrar. 

 

En avsikt var att undersöka eventuella skillnader i föräldrastöd mellan olika socioekonomiska 

grupper. Här valde vi att titta på arbetsstatus och föräldrarnas civilstatus. Ur materialet från 

Statens folkhälsoinstitut kunde vi få fram att 72 procent bodde tillsammans med båda 

föräldrarna, dock kunde vi inte få fram vilka barn som bodde hos en ensamstående förälder 

vilket bidrog till utebliven analys. Emellertid visade litteraturen att familjer där föräldrarna 

bor tillsammans har mer tid och resurser att lägga på barnet (Waldfogel, Craigie och Brooks-

Gunn, 2010) och att de har större möjlighet att vara förebilder (Rosenkranz och 

Dzewaltowski, 2008). Anderson (2008) visade i sin studie att ensamstående föräldrar hade en 

högre nivå av stress än familjer med båda föräldrarna. Rosenkranz och Dzewaltowski (2008) 

menade att ensamstående har mindre tid och att ensamstående arbetande mödrar har mindre 

möjlighet att planera, handla samt tillaga mat. I en studie av Smith, Grunseit, Hardy, King, 

Wolfenden och Milat (2010) visades att föräldrars vanligaste hinder för barnets fysiska 

aktivitet var kostnaden av aktiviteter. 

 

I vår studie fann vi att de ungdomar som tyckte mycket bra om skolan hade lättare att prata 

med sina föräldrar/styvföräldrar än de övriga grupperna. Resultatet visade även att de 

ungdomar som tyckte mycket bra om skolan även hade föräldrar som var mer engagerade i 

barnets skolgång än de ungdomar som tyckte sämre om skolan. Om individen tycker om 

skolan kan det vara lättare att lära sig och få bra betyg. Juang och Silbereisen (2002) kom i sin 

studie fram till att ungdomar till föräldrar som engagerade sig i ungdomarnas skolgång hade 

en högre tro på sin akademiska förmåga och ett bättre skolresultat. Auktoritativa föräldrar 

som är varma och engagerade ger sina barn uppmuntran och stöd vilket påverkar barnets 

prestationsförmåga positivt (Aunola, Stattin & Nurmi, 2000). Även Deslandes, Royer, 

Turcotte och Bertrand (1997) visade att barnet presterar bättre då föräldrarna visar mer värme 

och är involverade. De visade att barn och föräldrar som diskuterar kring skola, betyg, framtid 

och skolprestation påverkar skolresultatet positivt. Ett liknande resultat finner vi i en studie av 

Hill och Tyson (2009) som även framhåller att föräldrar påverkar ungdomarnas 

självständighet och kognitiva förmåga. Föräldrarnas/styvföräldrarnas roll kan kopplas till 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, där den vuxne genom stöd och 

handledning hjälper barnet att lära sig sådant det ännu inte kan, vilket bidrar till att barnet 
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utvecklas intellektuellt.  

 

Metoddiskussion  
Valet att använda oss av färdigt material har gett oss möjligheten att studera ett stort urval av 

individer vilket bidragit till ett säkrare material att analysera. Dock har det även inneburit 

begränsningar i vårt arbete. Information som exempelvis hur många ungdomar som bor 

tillsammans med ensamstående förälder hade för vår del känts relevant att ha med i analysen. 

Det hade varit intressant att undersöka eventuella skillnader i upplevt föräldrastöd mellan 

denna grupp och familjer med sammanboende föräldrar. 

 

Ett frågetecken kring materialet som erhållits från Statens folkhälsoinstitut gäller föräldrarnas 

födelseland. Den fråga som tar upp föräldrarnas födelseland har svarsalternativen Sverige, 

Norge, Finland, Danmark och Island, Annat land i Europa, Annat land utanför Europa eller 

Vet inte. I det material vi fått står mammas och pappas födelseland specificerat trots att det 

inte kan anges som ett svarsalternativ. Vår fråga är då om denna information om födelseland 

egentligen är respondentens och inte föräldrarnas. I en tidigare fråga finns nämligen möjlighet 

för den svarande att specificera sitt eget födelseland. Den svarande kan dock ha ett annat 

födelseland än sina föräldrar. Det bidrog till en osäkerhet i användandet av materialet i 

resultatet. 

 

Angående enkätens formalia fanns förvånansvärt många stavfel. Detta gav ett slarvigt intryck. 

När det kom till utformningen av vissa frågor reagerade vi på att dessa inte var anpassade för 

målgruppen. I exempelvis fråga nitton står det ”när man leker med kamrater” vilket kanske 

inte passar att ställa till en femtonåring. I fråga sexton reagerade vi på att svarsalternativen var 

vinklade mot en bra hälsa. Endast ett alternativ fanns för dålig hälsa medan tre alternativ 

fanns för en bra hälsa. 

 

Vi känner inte riktigt att vi har fått information om hur informationen om enkäten nått 

föräldrar och elever. Det är skolornas rektorer som har i uppgift att informera föräldrarna om 

enkäten. Har det funnits riktlinjer för hur föräldrarna bör informeras? Har informationen 

skickats hem med post eller har eleverna fått informationsbrevet av sin lärare? Det kan tyckas 

att Statens folkhälsoinstitut lämnar över ansvaret och vi frågar oss då om de etiska principerna 

uppfylls. I de fall barnet är under 15 år ska det finnas vårdnadshavares tillstånd att deltaga i 

enkätundersökningen. Då de lämnat över ansvaret på rektorerna kan de inte säkerställa att 

detta uppnås.  

 

I vissa frågor vet vi inte hur respondenternas tolkningar är. Denna ovisshet påverkar även 

tolkningen av resultatet. Tabell 9 och 10, som baseras på fråga 53 i enkäten (rörande familjens 

ekonomi) blir svårtolkade på grund av att vi inte vet vilken familj ungdomarna utgått ifrån, i 

de fall föräldrarna är separerade. Då respondenten bor varannan vecka hos sina separerade 

föräldrar undrar vi hur denna svarar då det gäller det hem där personen bor mest, eftersom 

tiden då fördelas lika mellan hemmen. Många av frågorna är svåra att svara på om deltagaren 

har två hem där han eller hon spenderar lika mycket tid. Med otydligt formulerade frågor 

sjunker undersökningens validitet och reliabilitet.  
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Konklusion  
Resultatet visade att en bra kommunikation mellan barn och förälder är viktigt på flera 

områden. Redan som spädbarn utvecklas en anknytning mellan barn och förälder vilket 

påverkar förhållandet mellan familjemedlemmarna. Det sociokulturella perspektivet tyder på 

att lärandet sker i de sociala sammanhang som finns runt barnet. Barnet socialiseras in i 

samhället med hjälp av sina föräldrar. Att imitera andras beteenden har enligt litteraturen 

visats vara en mänsklig tendens vilken bidrar till att föräldrars vanor, kunskaper och 

aktiviteter speglas på barnet. Socialisationen påverkas av bland annat föräldrars val av 

uppfostran och familjens socioekonomi men även av grupptryck och påverkan av 

massmedier. 

Resultatet pekar på att det är viktigt att i samhället satsa på stöd för föräldrar och barn. 

Föräldrastöd fann vi vara positivt relaterat till exempelvis psykosocial hälsa, livsstilsfaktorer 

och skola. Många faktorer i livet samverkar och påverkar varandra. Då samhällets resurser är 

begränsade väljer många kommuner att använda sig av insatser som ger synliga hälsoeffekter 

inom en snarare framtid. Om dessa resurser istället hade använts till mer långsiktiga 

satsningar som föräldrastöd tror vi att resultatet hade blivit ett stabilare samhälle med tryggare 

individer. Det finns i dagsläget flera evidensbeprövade föräldrastödsmetoder (se t.ex. 

Regeringen, 2008) som vänder sig till föräldrar med barn i olika åldrar. Majoriteten av de 

föräldrastödsmetoder som regeringen presenterar vänder sig dock till dem som redan har 

problem. Vi hade gärna sett en utökning av metoder av förebyggande karaktär. En bättre 

kontakt mellan föräldrar och barn tror vi hade kunnat förebygga många av de psykosociala 

problem som kostar samhället pengar. Denna tanke stöds i Bremberg (2004) som menar att 

alla föräldrar ska ta del av samspelsmetoder och därigenom kunna reducera förekomsten av 

utagerande beteendeproblem vilket i sin tur innebär möjligheter till kommunala besparingar 

på sikt. En kohortstudie som gör det möjligt att mäta effekten av ett föräldrastöd hade varit 

relevant i vidare forskning, då många kommuner prioriterar att arbeta med insatser som ger 

resultat på kortare sikt. 

I det förebyggande arbetet ser regeringen BVC och skola som viktiga arenor. Här skulle 

folkhälsopedagogen kunna vara en länk mellan dessa arenor och familjer, samtidigt som 

denne kan ses som resurs inom respektive arena. Ett stöd för föräldrarna kan bidra till att 

barnen får en tryggare socialisering in i samhället som påverkar barnets hälsa positivt och ger 

en bättre livskvalitet. 
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Bilaga 1. 

 

Till målsman för elever som är utvalda att delta i 

undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” 2009 

Bakgrund och syfte 

Den klass som ditt barn går i har slumpmässigt valts ut att delta i 2009 års undersökning 
”Skolbarns hälsovanor”. Totalt kommer drygt 6 000 barn från klasser runt om i Sverige att 
delta.  
 
”Skolbarns hälsovanor” är en riksomfattande enkätundersökning som genomförts i Sverige 
vart fjärde år sedan 1985/1986, i årskurserna 5,7 och 9. Undersökningen är internationell 
och genomförs samtidigt i ett 40-tal länder i Europa och Nordamerika i samarbete med 
Världshälsoorganisationen (WHO). Sedan 1992 är det Statens folkhälsoinstitut (FHI) som 
ansvarar för undersökningen i Sverige.   
 
Datainsamlingen ger möjlighet att öka kunskapen om barnens självskattade hälsa, 
levnadsvanor och andra förhållanden som anses viktiga för barns hälsa. Undersökningen 
ger oss också möjlighet att följa utvecklingen inom landet över tid, samt att jämföra 
svenska förhållanden med andra länders. Något som är viktigt för att förstå situationen i 
Sverige. 
 
Undersökningen genomförs under lektionstid och ditt barn får själv avgöra om hon eller 
han vill svara på frågorna. Ditt barn deltar helt anonymt och ska inte fylla i sitt namn. 
Var och en stoppar själv sin ifyllda enkät i ett kuvert och klistrar igen det innan det lämnas 
till läraren. Ingen på skolan kan se ditt barns svar. Läraren skickar in de igenklistrade 
kuverten till Statistiska centralbyrån (SCB). 
 
Data samlas in utan namn, så det är inte möjligt att spåra tillbaka till någon enskild elev. I 
detta internationella samarbete kommer data att vara tillgänglig för medlemmar i nätverket 
från andra länder. På samma sätt som vi får tillgång till avidentifierad information från 
andra länder. Vi vill på detta sätt informera dig som målsman om undersökningen och 
hoppas att du tycker det är värdefullt att den genomförs. Om du INTE vill att ditt barn ska 
delta i undersökningen ber vi dig kontakta läraren.  

Om du har några frågor om undersökningen, kontakta gärna 

Lilly Eriksson, Statens folkhälsoinstitut   063-19 97 40  e-post 

Petra Löfstedt, Statens folkhälsoinstitut 063-19 97 11 e-post 

Frida Hultgren, Statistiska centralbyrån  019- 17 69 91  frida.hultgren@scb.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

     Sarah Wamala                  Lilly Eriksson 
     Generaldirektör                  Projektledare 
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