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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i hur ungdomar mellan 16-18 år i 

storstäder, städer och landsbygd uppfattade sitt psykiska välbefinnande samt se om resultatet 

gällde för båda könen. Datamaterialet till studien samlades in av Statistiska Centralbyrån 

under åren 2000-2003. För att se eventuella skillnader mellan bostadsorterna gjordes 

oberoende t-test samt en frekvensanalys för att få en översikt över grupperna. Resultatet 

visade att skillnader fanns mellan ungdomars psykiska välbefinnande beroende på bostadsort. 

Vid en jämförelse mellan hur ungdomar uppfattade sitt psykiska välbefinnande i storstäder 

och landsbygd samt mellan städer och landsbygd kunde signifikanta skillnader påvisas. 

Ungdomar på landsbygd uppgav en högre grad av psykiskt välbefinnande i båda fallen. Vid 

en jämförelse med hänsyn till könen framkom att skillnaderna i storstad och landsbygd 

berodde på att flickor i storstäder uppgav en signifikant lägre grad av psykiskt välbefinnande 

än vad flickor på landsbygd gjorde. I en jämförelse mellan städer och landsbygd visade det sig 

däremot att det var pojkar i städer som uppgav en signifikant lägre grad av psykiskt 

välbefinnande än pojkar på landsbygden.  

 

Nyckelord: Psykiskt välbefinnande, ungdomar, bostadsort, könsskillnader 



Abstract 

The aim of the study was to examine if there were any differences in experienced 

psychological well-being among adolescents 16-18 years in major cities, cities and rural areas 

and see if the results applied to both genders. Data material for the study were collected by 

Statistics Sweden during the years 2000-2003. To see if there were any differences between 

the residential places an independent t-test were made and also a frequency analysis to get an 

overview of the groups. The results showed that there were differences between adolescent 

psychological well-being depending on residence. In a comparison between adolescent 

psychological well-being in the major cities and rural areas and between cities and rural areas 

significant differences were detected. Adolescents in rural areas indicated a higher degree of 

psychological well-being in both cases. In a comparison with regard to gender showed that 

differences in major cities and rural areas were related to the fact that girls in major cities 

reported a significantly lower degree of psychological well-being than girls in rural areas did. 

In a comparison between cities and rural areas, it turned out, however, that there were boys in 

the cities that reported a significantly lower degree of psychological well-being than boys in 

rural areas. 

 

Key words: Psychological well-being, adolescents, residence, gender differences  



Förord 

Författarna till föreliggande studie vill rikta ett stort tack till Viveca Östberg vid Stockholms 

universitet som genom hela processen ställt upp och hjälpt oss, bland annat med att få fram 

den data som analyserats. Ett stort tack även till Anita Nyström som varit vår handledare 

genom den här processen och som peppat och hjälpt oss längs med hela resan. Tack för allt 

stöd! 
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1. Introduktion 

1.1. Definition av begreppet psykiskt välbefinnande 

 

Begreppet välbefinnande kan beskrivas som ”känsla av att må bra” (1,2). I föreliggande studie 

kommer därför fortsättningsvis psykiskt välbefinnande definieras som en känsla av att må bra 

psykiskt. Som synonymer till begreppet välbefinnande används bland annat välmåga, 

tillfredställelse och välbehag (3). Psykiskt välbefinnande kan även ses som en del av 

begreppet livskvalitet. Ungdomar i Sverige upplever att välmående, lycka, kärlek, utveckling, 

respekt, vänskap, utbildning, sysselsättning, ekonomi och en känsla av trygghet är 

betydelsefulla delar i vad de anser vara livskvalitet (4).  

 

1.2. Tidigare forskning 

 

Bland ungdomar med en allvarlig eller kronisk sjukdom har ett flertal studier gjorts för att 

undersöka livskvaliteten. Exempelvis har det undersökts hur ungdomar med cancer (5) samt 

ungdomar med en allvarlig kronisk sjukdom (6) skattat sin livskvalitet. De studier som går att 

finna som inte berör ungdomar med allvarliga eller kroniska sjukdomar beskriver många 

gånger livskvaliteten/ det psykiska välbefinnandet hos ungdomar i andra länder än Sverige 

(7,8). Undersökningar som gjorts på området livskvalitet bland ungdomar världen över, visar 

att resultaten skiljer sig från varandra. Bland flickor i Taiwan 13-15 år redogörs det för en 

relativt låg livskvalitet gällande psykiskt välbefinnande (7). Livskvaliteten bland ungdomar i 

Australien och USA (8,9) har visat sig varit relativt hög, även om vissa brister fanns i hur 

ungdomar upplevde skolan, den sociala miljön och familjeupplevelser. Författarna till den 

amerikanska studien (9) jämförde sitt resultat med resultatet från en annan stor amerikansk 

studie om ungdomars livskvalitet. Det visade sig att de båda studierna hade kommit fram till 

liknande resultat (9). Bland ungdomar i åldrarna 13-18 år i South Carolina, USA, har ett 

negativt samband mellan livskvalitet och antal dagar med nedsatt fysisk hälsa, psykisk ohälsa 

och dagar med begränsningar gällande aktiviteter påvisats. Däremot har man inte kunnat se 

någon skillnad mellan könen eller mellan folkgrupper (10). I två delstater i USA kunde ett 

starkare samband påvisas mellan upplevd livskvalitet och dagar med sämre psykisk hälsa än 

det samband mellan livskvalitet och dagar med sämre fysisk hälsa hos ungdomar i 

gymnasieåldern (11). Det har också visat sig att de som är mindre fysiskt aktiva upplever sin 

livskvalitet mer negativ än de som är fysiskt aktiva (12,13). I ytterligare en amerikansk studie 

framkom att ungdomar med en hög livskvalitet även ansåg sig ha mer positiva relationer med 
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andra, upplevde mindre personlig stress, var mer hoppfulla och hade en högre känsla av 

personlig kontroll (14). I Ryssland där en jämförande studie gjorts, avseende bland annat 

psykiskt välbefinnande, mellan ungdomar på landsbygd och ungdomar i en större stad 

framkom att de ungdomar som levde på landsbygden generellt sett mådde bättre psykiskt än 

ungdomar i städerna (15). Det har i en annan rysk studie jämförts huruvida det finns några 

skillnader i psykiskt välbefinnande hos ryska barn, 7-14 år, och barn i Storbritannien. Det 

framkom då att det var 70 % vanligare med psykiska åkommor bland ryska barn än hos barn i 

Storbritannien (16).   

 

Studier har även gjorts i flera av de skandinaviska länderna. I Finland har det visat sig att de 

flesta ungdomar, 9 av 10, var nöjda med livet och att det inte fanns någon skillnad mellan 

könen (17). Det har dock visat sig att könet har en inverkan på välbefinnandet och att vara 

flicka innebar en högre risk för att må psykiskt dåligt (18). Mellan pojkar och flickor i Sverige 

har det framkommit att det finns en skillnad i upplevd livskvalitet där pojkar rapporterade sin 

upplevda livskvalitet högre än vad flickorna gjorde (19). Livskvaliteten bland norska 

ungdomar har rapporterats som relativt hög även om några faktorer inom begreppet 

livskvalitet låg lite lägre, exempelvis den psykiska hälsan och självkänslan. Det framkom 

också att det fanns en skillnad mellan könen då flickor uppgav sig må sämre än pojkar 

gällande faktorer som till exempel självkänsla (20). En studie gjord på isländska barn, 10-12 

år visar att flickor rapporterar högre livskvalitet än pojkar. Däremot kunde inget samband 

mellan livskvalitet och ålder påvisas (21).  

 

1.3. Familjens roll i det psykiska välbefinnandet 

 

Familjen är också en faktor som påverkar ungdomars psykiska välbefinnande. Det har visat 

sig att bara närvaron av att ha andra familjemedlemmar hemma kan påverka ungdomars 

välbefinnande positivt (22).  Det har framkommit att föräldrar värderade sina barns 

livskvalitet högre än vad barnen själva gjorde inom samma familj (23). Det har även i Finland 

framkommit att föräldrar anser att familjen fungerar bättre än vad ungdomarna själva 

upplevde (18). Då det i Norge har undersökts (24) om det fanns några skillnader i psykiskt 

välbefinnande mellan ungdomar som levde ihop med båda sina föräldrar och de som levde 

med skilda föräldrar, visade det sig att de som bodde med en av föräldrarna upplevde sig må 

sämre bland annat gällande psykiskt välbefinnande. Det framkom också att de som levde med 

pappan upplevde att de mådde sämre än de som bodde tillsammans med mamman, detta 

gällde framförallt flickor (24).  
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1.4. Skolans roll i det psykiska välbefinnandet 

 

I den svenska skollagen står det att alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, 

särskola, specialskola och sameskola har rätt till skolhälsovård. Den är främst till för att verka 

förebyggande genom att se elevernas utveckling, behålla och förbättra den kroppsliga- men 

också själsliga hälsan (25). I Norge kunde ett samband ses mellan det stöd ungdomarna fick 

från lärare och av varandra och hur glada de var. Det visade sig att de ungdomar med stöd 

från kamrater var mer glada. Socialt stöd från lärare ökade också glädjen hos ungdomarna 

signifikant (26). 

 

I en svensk studie gjord på västkusten undersöktes huruvida ett hälsobefrämjande program i 

skolan, innehållandes massage och mental träning, kunde påverka det fysiska och psykiska 

välbefinnandet relaterat till stress hos ungdomar 12-15 år. Resultatet visade att det inte skedde 

någon större förändring i experimentgruppen gällande välbefinnande under den tiden då 

interventionen pågick. Däremot sågs en nedgång i välbefinnandet i kontrollgruppen under 

samma tid. Därför förespråkas i studien att liknande program bör införas på flera skolor i 

landet (27).  

 

1.5. Svenska förhållanden 

 

I en SOU-rapport har ett flertal undersökningar sammanställts som visade att den psykiska 

ohälsan bland svenska ungdomar har ökat (28). I levnadsundersökningar från Statistiska 

centralbyrån från 1988/1989-2002/2003 framkommer att ungdomar 16 - 24 år mår allt sämre. 

Detta gäller framförallt för flickor där en stor ökning setts när det gäller ängslan, oro och 

ångest (29). Den svenska regeringen har i folkhälsopropositionen 2002/2003 bedömt att 

ungdomar är en av de viktigaste grupperna inom folkhälsoarbetet (30). 
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1.6. Problemformulering 

 

Visar det sig att det finns skillnader är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal är 

medvetna om dessa så att de uppmärksammas extra på de ställen där det behövs. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om hur det psykiska välbefinnandet ser ut bland 

ungdomar då dessa kommer i kontakt med vården både som patienter och anhöriga. Genom 

att vara medveten om eventuella skillnader kan det vara lättare att uppmärksamma psykiska 

besvär även om personen i fråga söker för till exempel en fysisk åkomma. Detta är också 

viktigt för att kunna ge en så god omvårdnad och ett så gott bemötande som möjligt. 

 

Studier har genomförts i flera länder där det psykiska välbefinnandet och livskvalitet har 

undersökts bland ungdomar. De få studier som är gjorda i Sverige har visat att svenska 

ungdomar mår allt sämre psykiskt men inga studier går att finna huruvida det finns skillnader 

mellan ortstyper.  

 

1.7. Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra skillnader i hur ungdomar mellan 16-18 år i 

storstäder, städer och landsbygd uppfattar sitt psykiska välbefinnande samt se om det gäller 

för båda könen. 

 

1.8. Frågeställningar 
 

 Hur skattar ungdomar 16-18 år sitt psykiska välbefinnande? 

 

 Finns det några skillnader i hur ungdomar 16-18 år skattar sitt psykiska välbefinnande i 

storstäder, städer och landsbygd? 

 

 Finns det skillnader i pojkars respektive flickors skattning av det psykiska välbefinnandet 

beroende på om de bor i storstäder, städer eller landsbygd? 
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2. Metod 
 

2.1. Design 
 

Studien är en kartläggningsstudie med en beskrivande och jämförande design. 

 

2.2. Urval och undersökningsgrupp 

 

Materialet som användes i denna studie, undersökningen av levnadsförhållanden – Barn och 

ungdomar (Barn-ULF) (31), är en del av materialet från ”Välfärdsundersökningen för barn 

och ungdomar” (32).  Materialet samlades in samtidigt som levnadsundersökningen (LNU) år 

2000 i åldergruppen 18-75 år och även från undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) år 

2001-2003 i åldersgruppen 16-84 år (som är en uppdatering av LNU). Val av deltagare till att 

svara på enkäten gjordes genom ett riksrepresentativt slumpmässigt urval av den vuxna 

befolkningen från befolkningsregistret. Om deltagarna hade barn som bodde hos dem mer än 

en tredjedel av tiden tillfrågades barnen om att delta i Barn-ULF. Det medförde att ungdomar 

med två sammanboende vårdnadshavare hade större chans att komma med i urvalsgruppen. 

Ungdomar, 6573 st från hela Sverige, i åldrarna 10-18 år (under åren 2000-2003) tillfrågades 

om att deltaga i studien, varav 5390 gav sitt godkännande till detta. Således uppgår det 

externa bortfallet till ca 18 %. Inklusionskriterier till att svara på enkätens frågor var att 

deltagarna skulle vara 10-18 år. Ungdomar som inte bodde med någon vårdnadshavare, 

exempelvis de som bodde på institution eller hade flyttat hemifrån exkluderades då de genom 

urvalsmetoden inte kunde tillfrågas om att deltaga. 

 

Till denna studie var inklusionskriterierna att deltagarna skulle vara i åldrarna 16-18 år och att 

de skulle bo tillsammans med båda sina ursprungliga vårdnadshavare. Anledningen till det var 

att ungdomarna skulle bli så jämförbara som möjligt då familjeupplevelser kan påverka 

psykiskt välbefinnande (22). I åldersgruppen 16-18 år, som undersöktes i föreliggande studie, 

var det externa bortfallet 22,4 %. Anledningen till bortfallet är okänd. Totalt deltog 1441 i 

åldergruppen, varav 1060 uppfyllde inklusionskriterierna till studien. Fyra av dessa hade inte 

uppgett bostadsort och kunde därför inte tas med i studien. Fördelningen mellan grupperna 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1, Antal ungdomar i respektive ortstyp. 

Ortstyp Antal (%) 

Storstäder 252 (24) 

Städer 400 (38) 

Landsbygd 404 (38) 

Ofullständiga¹ 4 (<1) 

Totalt 1060 

¹. Enkätsvar där vårdnadshavaren inte har uppgivit bostadsort. 

 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

 

Materialet som författarna till föreliggande studie fick tillgång till samlades in av Statistiska 

centralbyrån med hjälp av en strukturerad enkät, Undersökningen av levnadsförhållanden – 

Barn och ungdomar  (Barn-ULF) (32). Instrumentet är validitets- och reliabilitetstestat och har 

använts i tidigare studier (31,33). Enkäten består av 81 frågor indelade i fyra delar med fokus 

på deltagarens fritid och materiella resurser, välbefinnande, familjen samt den sista delen med 

frågor kring skolan. Det finns även bakgrundsfrågor gällande kön och ålder. I enkäten finns 

slutna frågor (dikotoma och flervalsfrågor) som besvaras med ett X vid det svarsalternativ 

som stämmer bäst in. Det finns ingen möjlighet till att lämna kommentarer gällande frågorna. 

Datainsamlingen pågick mellan åren 2000-2003 och genomfördes i deltagarnas hem. Frågorna 

var inspelade och spelades upp i hörlurar till deltagarna som markerade det svarsalternativ 

som stämde bäst in på dem. När frågorna besvarats lade deltagaren själv svarshäftet i ett 

kuvert och förslöt det vilket bidrog till att svaren behandlades så konfidentiellt som möjligt. 

Medan deltagaren svarade på frågorna intervjuades deltagarens vårdnadshavare om 

levnadsförhållanden gällande huruvida föräldrarna var sammanboende eller skilda och var 

ungdomarna var bosatt för att sedan kunna dela in deltagarna efter familjetyp samt ortstyp.  

 

Frågorna som berörde ämnet psykiskt välbefinnande valdes till föreliggande studie ut från 

enkäten ”Barn-ULF”. De utvalda frågorna var: ”Jag känner mig ofta ledsen eller nere”, ”Jag 

är nästan alltid på gott humör”, ”Jag är ofta spänd och nervös”, ”Jag orkar göra mycket”, ”Jag 

är ofta sur och irriterad” samt ”För det mesta är jag nöjd med mig själv”. Frågorna kunde 

besvaras med: ”Stämmer precis”, ”Stämmer ungefär”, ”Stämmer dåligt” samt ”Stämmer inte 

alls”. De bakgrundsfrågor som författarna valde att ta med var ålder, kön, familjetyp samt 

ortstyp.  
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2.4. Tillvägagångssätt 

 

Kontakt togs med Viveca Östberg vid Centre for Health Equity Studies, Stockholms 

universitet/Karolinska institutet som var projektledare för Välfärdsundersökningarna för barn 

och ungdomar (Barn-LNU 2000 och Barn-ULF 2001-2003). Ett godkännande gavs till att 

genomföra föreliggande studie och ett avtal om att den utlämnade datan inte fick föras vidare 

undertecknades av författarna. Därefter fick författarna tillgång till det frågeformulär som 

använts vid Barn-LNU och Barn-ULF. Ur frågeformuläret valdes sedan sex av frågorna samt 

demografiska bakgrundsfakta om deltagarna ut, som författarna ansåg lämpliga för studiens 

syfte. Det förmedlades sedan vidare till Viveca Östberg som i sin tur tog fram en datafil 

innehållande den information som efterfrågats gällande statistik för åren 2000-2003.  

 

2.5. Dataanalys 

 

För att dela in deltagarna i grupperna storstäder, städer och landsbygd användes bostadsort 

enligt län, kommun och församling kodad i enlighet med kommunindelningen 1967 med 

användning av Metropolitan-Area-Kriterierna för storstadsområdena (34). Den ursprungliga 

indelningen av orterna var: Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö, städer > 30000 

invånare, köpingar (städer som avslutas med –köping, t.ex. Enköping, Nyköping etc) samt 

landsbygd. I föreliggande studie gjordes en sammanslagning av Storstockholm, Storgöteborg 

och Stormalmö som fortsättningsvis i studien benämns Storstäder. Ytterligare en 

sammanslagning gjordes av städer > 30000 invånare och köpingar som benämns Städer. Detta 

för att skapa tre ungefär lika stora grupper.  

 

2.5.1 Statistiska analyser 

 

Datafilen registrerades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) där egna variabler skapades med hjälp av en syntax (en kod skapad i SPSS av 

författarna till studien). Den statistik som har använts i studien är beskrivande och jämförande 

statistik. Studiens resultat redovisas i tabellform i form av antal, procent, medelvärde samt 

standardavvikelse men även i löpande text. Gruppindelningen i tabell 1 gjordes med hjälp av 

frekvensanalys. För att få fram eventuella skillnader mellan de som bodde i storstäder, städer 

och landsbygd utfördes statistiska analyser av medelvärdeskillnaderna med hjälp av 

oberoende t-test (35).  
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Svarsalternativen till variablerna som fanns i Barn-LNU och Barn-ULF kommer i resultatet 

presenteras med hjälp av en skala, 1-4, där 1 står för ”Stämmer precis”, 2 för ”Stämmer 

ungefär”, 3 för ”Stämmer dåligt” och 4 för ”Stämmer inte alls”. För att få fram psykiskt 

välbefinnande i stort poängsattes svarsalternativen med -2, -1, 1 och 2 enligt Ouvinen-

Birgerstams modell (36). Poängen för varje deltagares svar summerades och applicerades på 

en skala mellan -12 och 12 där 12 står för högsta möjliga psykiska välbefinnande. Detta för att 

kunna göra en mer övergripande jämförelse av det psykiska välbefinnandet i stort mellan 

grupperna. Detta tillvägagångssätt för de utvalda frågorna gällande psykiskt välbefinnande har 

använts i tidigare studier med ett Cronbach alpha värde på 0,70 (31).  

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna till föreliggande studie försäkrade sig innan studien påbörjades att 

datainsamlingen hade genomförts på ett forskningsetiskt tillvägagångssätt. Detta genom att 

kontrollera vilka forskningsetiska överväganden som gjordes av forskningsteamet innan 

datainsamlingen påbörjades. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades av Statistiska Centralbyrån gjordes ett antal 

forskningsetiska överväganden. Tillstånd från datainspektionen gavs till att genomföra 

datainsamlingen. Deltagarna tillfrågades om att deltaga i enkäten om ungas 

levnadsförhållanden efter att tillåtelse från vårdnadshavarna givits. Deltagarna informerades 

om att de kunde dra sig ur och inte fullfölja enkäten. Frågorna ställdes i hörlurar och 

deltagarna antecknade svaren i ett svarshäfte där bara numret på frågan och svarsalternativen 

fanns angivna. Genom detta tillvägagångssätt kunde deltagarna svara på frågorna utan att 

någon utomstående visste vad den direkta frågan gällde. För att inga frågor skulle upplevas 

som allt för känsliga av barnen/ungdomarna hade också en pilotstudie genomförts.  
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3. Resultat 

 

Resultatet, som gäller huruvida skillnader föreligger mellan psykiskt välbefinnande i 

storstäder, städer och landsbygd bland ungdomar 16-18 år, kommer att presenteras i sex 

tabeller samt i löpande text.  

 

3.1 Skillnader mellan storstäder och städer 

 

I tabell 2 redovisas skillnader i hur ungdomar uppfattar sitt psykiska välbefinnande i 

storstäder och städer. Skillnader inom gruppen pojkar respektive flickor visas i tabell 3. 

I resultatet påvisas inga signifikanta skillnader i någon av variablerna gällande psykiskt 

välbefinnande mellan ungdomar i storstäder och städer (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Skillnader mellan ungdomars skattade psykiska välbefinnande i storstäder och 

städer. 

Variabler Storstäder, n=252 Städer, n=400   

  M SD M SD P-värde 

Nästan alltid på gott humör 1,79 0,75 1,70 0,64 0,082ns 

För det mesta är jag nöjd med mig 
själv 1,70 0,85 1,75 0,77 0,447ns 

Orkar göra mycket 1,84 0,82 1,84 0,71 0,909ns 

Ofta ledsen och nere¹ 3,09 0,91 3,15 0,79 0,394ns 

Ofta spänd och nervös¹ 3,00 0,91 3,10 0,81 0,167ns 

Ofta sur och irriterad¹ 3,21 0,82 3,18 0,73 0,573ns 

Psykiskt välbefinnande i stort 6,02 4,11 6,22 4,19 0,547ns 

 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde =signifikansvärde, ns= not signifikant, ¹ = påståenden 

där svarsalternativet 1 ”stämmer precis” blir negativt.  

 

Resultatet visar att inga signifikanta skillnader kan ses mellan pojkar i storstäder och städer 

eller mellan flickor i storstäder och städer (Tabell 3). 

 
 

Tabell 3. Skillnader i psykiskt välbefinnande inom gruppen pojkar respektive flickor i 

storstäder och städer. 

 Storstäder, n=252   Städer, n=400   

Kön  n M SD   n M SD P-värde 

Pojkar  114 7,35 3,48  205 6,84 3,64 0,222ns 

Flickor 138 4,91 4,27   195 5,56 4,62 0,192ns 
 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde=signifikansvärde, ns= not signifikant 
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3.2 Skillnader mellan storstäder och landsbygd 

 

I tabell 4 redovisas skillnader i det psykiska välbefinnandet bland ungdomar i storstäder och 

landsbygd. Skillnader inom gruppen pojkar respektive flickor visas i tabell 5. 

En signifikant skillnad fanns mellan ungdomar som bor i storstäder och de som bor på 

landsbygden (p=0,001). Ungdomar på landsbygd uppgav en högre grad av psykiskt 

välbefinnande i stort än de i storstäder. Signifikanta skillnader kan också ses gällande 

variablerna ”Nästan alltid på gott humör”, ”Ofta spänd och nervös” samt ”Ofta ledsen och 

nere” (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Skillnader mellan ungdomars skattade psykiska välbefinnande i storstäder och 

landsbygd. 

Variabler Storstäder, n=252 Landsbygd, n=404   

  M SD M SD P-värde 

Nästan alltid på gott humör 1,79 0,75 1,58 0,57 0,000* 

För det mesta är jag nöjd med mig 
själv 1,70 0,85 1,78 0,88 0,264ns 

Orkar göra mycket 1,84 0,82 1,75 0,78 0,135ns 

Ofta ledsen och nere¹ 3,09 0,91 3,25 0,83 0,022* 

Ofta spänd och nervös¹ 3,00 0,91 3,23 0,85 0,002* 

Ofta sur och irriterad¹ 3,21 0,82 3,31 0,68 0,074ns 

Psykiskt välbefinnande i stort 6,02 4,11 7,02 3,63 0,001* 

 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde=signifikansvärde, * Vid p≤0.05 anses värdet vara 

signifikant,  ns= not signifikant, ¹ = påståenden där svarsalternativet 1 ”stämmer precis” blir negativt. 

 

 

Flickor på landsbygden skattade signifikant högre grad av psykiskt välbefinnande än flickor i 

storstäder (p=0.004) Ingen signifikant skillnad kunde dock ses bland pojkar (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Skillnader i psykiskt välbefinnande inom gruppen pojkar respektive flickor i 

storstäder och landsbygd. 

 Storstäder, n=252   Landsbygd, n=404   

Kön  n M SD   n M SD P-värde 

Pojkar  114 7,35 3,48  210 7,76 3,19 0,284ns 

Flickor 138 4,91 4,27   194 6,21 3,90 0,004* 
 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde=signifikansvärde * Vid p≤0.05 anses värdet vara 

signifikant, ns= not signifikant 
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3.3 Skillnader mellan städer och landsbygd 

 

I tabell 6 redovisas skillnader i det psykiska välbefinnandet bland ungdomar i städer och 

landsbygd. Skillnader inom gruppen pojkar respektive flickor visas i tabell 7. 

En signifikant skillnad fanns mellan ungdomar på landsbygd och ungdomar i städer 

(p=0,004), där de på landsbygden uppgav högre psykiskt välbefinnande i stort än ungdomar i 

städer. Signifikanta skillnader fanns också mellan ungdomars skattade värden i variablerna: 

”Nästan alltid på gott humör”, ”Ofta spänd och nervös” samt ”Ofta sur och irriterad”  (Tabell 

6). 

 

Tabell 6. Skillnader mellan ungdomars skattade psykiska välbefinnande i städer och 

landsbygd. 

Variabler Städer, n=400 Landsbygd, n=404   

  M SD M SD P-värde 

Nästan alltid på gott humör 1,70 0,64 1,58 0,57 0,009* 

För det mesta är jag nöjd med mig 
själv 1,75 0,77 1,78 0,88 0,620ns 

Orkar göra mycket 1,84 0,71 1,75 0,78 0,093ns 

Ofta ledsen och nere¹ 3,15 0,79 3,25 0,83 0,079ns 

Ofta spänd och nervös¹ 3,10 0,81 3,23 0,85 0,032* 

Ofta sur och irriterad¹ 3,18 0,73 3,31 0,68 0,005* 

Psykiskt välbefinnande i stort 6,22 4,19 7,02 3,63 0,004* 

 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde=signifikansvärde ,* Vid p≤0.05 anses värdet vara 

signifikant, ns= not signifikant, ¹ = påståenden där svarsalternativet 1 ”stämmer precis” blir negativt. 

 

 

 

Mellan pojkar i städer och på landsbygd kan en signifikant skillnad påvisas (p=0,006). 

Skillnaden visar att pojkar på landsbygd skattade högre grad av psykiskt välbefinnande än de 

pojkar som bor i städer. Bland flickor kunde ingen signifikant skillnad påvisas (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Skillnader i psykiskt välbefinnande inom gruppen pojkar respektive flickor i städer 

och landsbygd. 

 Städer, n=400   Landsbygd, n=404   

Kön n M SD   n M SD P-värde 

Pojkar  205 6,84 3,64  210 7,76 3,19 0,006* 

Flickor 195 5,56 4,62   194 6,21 3,90 0,137ns 
 

n=antal, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, P-värde=signifikansvärde ,* Vid p≤0.05 anses värdet vara 

signifikant, ns= not signifikant 

 



12 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan ungdomars psykiska 

välbefinnande beroende på bostadsort. Vid en jämförelse mellan ungdomars psykiska 

välbefinnande i storstäder och landsbygd samt mellan städer och landsbygd kunde 

signifikanta skillnader påvisas. Ungdomar på landsbygd uppgav en högre grad av psykiskt 

välbefinnande i båda fallen. Vid en jämförelse med hänsyn till könen framkom att 

skillnaderna mellan storstad och landsbygd berodde på att flickor i storstäder uppgav en 

signifikant lägre grad av psykiskt välbefinnande än vad flickor på landsbygd gjorde. I en 

jämförelse mellan städer och landsbygd visade resultatet att pojkar i städer som uppgav en 

signifikant lägre grad av psykiskt välbefinnande än pojkar på landsbygden, medan ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan flickorna.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i uppfattat psykiskt 

välbefinnande hos ungdomar mellan 16 och 18 år i storstäder, städer och på landsbygd. 

Resultatet visade att ungdomar på landsbygd uppgav en högre grad av psykiskt välbefinnande 

i stort än de i storstäder och städer. De två variabler där ungdomar på landsbygd uppgav en 

signifikant skillnad gentemot de i storstäder och städer var ”Nästan alltid på gott humör” samt 

”Ofta spänd och nervös”. En rysk studie visade på liknande resultat. Där jämförde man också 

psykiskt välbefinnande bland ungdomar och det visade sig att de som bodde på landsbygden 

hade ett högre psykiskt välbefinnande än de som bodde i en tätort (15).  

 

Ett annat resultat som framkom var att det fanns skillnader bundna till kön vad gäller det 

psykiska välbefinnandet. Flickor på landsbygd uppgav en signifikant högre grad av psykiskt 

välbefinnande än flickor i storstäder. Bland pojkar fanns en signifikant skillnad mellan dem i 

städer och de på landsbygd. Dessa resultat är svåra att styrka med andra studier då inga studier 

har kunnat påträffats där liknande jämförelser har gjorts. 

 

I resultatet ser man att samtliga medelvärden angående psykiskt välbefinnande för flickorna 

ligger lägre än de för pojkarna. Medelvärdet för de flickor som rapporterade högst grad av 

psykiskt välbefinnande låg lägre än de pojkar som rapporterade lägst grad av psykiskt 
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välbefinnande. Det kan bero på att flickor upplever en större press i samhället och det kan 

återspeglas i de låga värdena som framkommit i studien. Könsskillnader i psykiskt 

välbefinnande går även att finna i andra studier (7, 18). En annan svensk studie visade att 

pojkar uppgav en högre grad av livskvalitet än flickor (19). Även en studie gjord i Norge 

visade på samma resultat bland norska ungdomar (20). I en studie gjord bland isländska 

ungdomar med lägre ålder än den undersökningsgrupp som undersökts i föreliggande studie 

framkom att flickor istället uppgav en högre livskvalitet än pojkar (21). Om 

undersökningsgruppen i föreliggande studie innefattat även yngre deltagare hade resultatet 

eventuellt sett annorlunda ut då den gruppen skulle kunna ha påverkat resultatet.  

 

I Finland skiljer sig resultaten gällande om könsskillnader påverkar det psykiska 

välbefinnandet (17,18) men det visade sig att de flesta ungdomarna var nöjda med livet (17). 

Av föreliggande studies resultat verkar det enligt författarna som att ungdomar i Sverige 

också mår relativt bra även om den psykiska ohälsan har ökat med åren i den undersökta 

åldersgruppen (29). I Singapore har en studie genomförts, en av de första i Asien, som visade 

på signifikanta könsskillnader gällande känslomässigt välbefinnande. Flickor rapporterade 

lägre grad av välmående gällande bland annat känslomässig stress än vad pojkar gjorde (37). 

Det fanns även skillnader då pojkar uppgav sig må sämre, bland annat gällande skola och 

föräldrarelationer. Dock var skillnaderna hos pojkarna inte signifikanta (37).  

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Då instrumentet i föreliggande studie använts vid tidigare studier samt att det är testat 

gällande Cronbach alpha stärks mätinstrumentets validitet och reliabilitet. Analyserna 

genomfördes även två gånger av författarna för att minska risken för slarvfel vilket bör stärka 

resultatet i studien. En annan styrka är antal deltagare som uppgick till 1056 och som gör att 

resultatet lättare kan generaliseras till en större population. Valet att endast inkludera de 

ungdomar som bodde tillsammans med båda sina ursprungliga vårdnadshavare minskade 

risken för att det psykiska välbefinnande berodde på tillfälliga yttre faktorer som till exempel 

en skilsmässa. Det kan dock även ses som en nackdel då de ungdomar som har en annan 

familjesituation inte undersökts trots att de tillhört rätt åldergrupp. Resultatet kan därför 

endast generaliseras till ungdomar som bor tillsammans med båda sina ursprungliga 

vårdnadshavare. Det kan mycket väl vara så att resultatet hade blivit annorlunda om flera 

familjetyper skulle ha ingått i studien. Det har tidigare visat sig att barn till ensamstående 
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föräldrar upplever sig må sämre psykosocialt än de som bor tillsammans med båda sina 

föräldrar (24). 

 

Svagheter i studien är att den data som använts är en del av en större undersökning vilket gör 

att bara de viktigaste aspekterna för att bedöma psykiskt välbefinnande har tagits i beaktande. 

Någon viktig fråga för att bedöma psykiskt välbefinnande kan därför ha missats att tagits med 

i studien. Då författarna inte själva samlat in den data som använts i föreliggande studie ökar 

risken för att metodfel kan förekomma. Detta har dock noga undersökts av författarna genom 

att ta kontakt med den som var ansvarig för datainsamlingen, Viveca Östberg, för att få 

information om hur datainsamlingen gått till. Metodavsnittet i föreliggande studie har också 

granskats av Viveca Östberg för att kontrollera att inga missuppfattningar skett. Eftersom 

författarna till föreliggande studie använt sig av redan befintlig data är datan inte dagsaktuell, 

vilket kan ses som en svaghet eftersom att det psykiska välbefinnandet hos ungdomar kan ha 

ändrats under de år som gått. Om datainsamlingen hade genomförts under det senaste året 

hade resultaten eventuellt blivit annorlunda.  

 

4.4 Allmän diskussion 

 

Ungdomar i Sverige verkar må allt sämre psykiskt och det upplevs av författarna som att detta 

har uppmärksammats mycket i media de senaste åren. Trots det anser författarna att det är 

svårt att finna studier gjorda på området. Detta kan eventuellt bero på att forskning precis har 

påbörjats inom området och att det troligen därigenom snart kommer presenteras fler studier 

som har undersökt ämnet. Författarna anser att en påverkande faktor till det minskade 

psykiska välbefinnandet kan vara de ökade krav som ställs från samhället, så som exempelvis 

utbildning och skönhetsideal. Författarna anser att media har en stor roll i det psykiska 

välbefinnandet hos unga då det skapar och förstärker många av de ideal som finns i dagens 

samhälle. Exempelvis TV-program där deltagarna tävlar i skönhet och som indirekt förmedlar 

ett budskap om att man inte duger som man är. I programmen väljs även deltagarna ut efter 

utseendet vilket redan då gör att de som inte följer ”mallen” sorteras bort.  

 

Enligt författarna till denna studie är det svårt att veta vad skillnaderna mellan ungdomars 

upplevda psykiska välbefinnande i storstäder, städer och landsbygd beror på. Men en teori 

som författarna har är att kraven på de ungdomar som bor i storstäder och städer gällande till 

exempel utbildning är högre än för de på landsbygden. Det kan eventuellt vara så att föräldrar 
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till ungdomar i städer har en högre utbildningsnivå och därför anser att det är viktigt med en 

hög utbildning för barnen.  

 

Skillnaderna i psykiskt välbefinnande mellan könen verkar enligt författarna till denna studie 

vara ett globalt fenomen som gäller i de flesta delar av världen. Dock går inga studier att finna 

gjorda bland ungdomar i Afrika. En faktor som kan inverka på flickors lägre psykiska 

välbefinnande anser författarna till föreliggande studie vara sökandet efter bekräftelse. Många 

flickor verkar vara i behov av att ständigt få bekräftelse inom många områden så som 

exempelvis utseende och skola för att uppleva att de mår bra. En faktor som kan påverka detta 

är tillgången till Internet och Internetsidor där syftet just är att känna sig uppskattad och få 

bekräftelse av andra. Dessa sidor ihop med de skönhetsideal som råder kan eventuellt öka 

risken för att många flickor känner sig otillräckliga. Detsamma gäller till viss del även för 

pojkar som liksom flickorna också de har ideal att leva upp till men på något vis verkar inte 

detta påverka dem på samma sätt eller i alla fall inte yttra sig på samma vis som det gör hos 

flickor. 

 

Ser man till helheten verkar ändå svenska ungdomar må relativt bra då samtliga medelvärden 

i föreliggande studie gällande psykiskt välbefinnande i stort ligger över medianen på skalan, 

som var från -12 till 12. Det faktum att det finns signifikanta skillnader gällande bostadsort 

och kön visar dock att mer forskning behövs inom området, bland annat vad skillnaderna 

beror på och förslag på åtgärder. Det vore också, tycker författarna, av intresse att se om det 

föreligger några skillnader mellan Sverige och andra länder gällande det psykiska 

välbefinnandet bland ungdomar. Då få studier går att finna gällande svenska ungdomars 

psykiska välbefinnande anser författarna att mer forskning behövs på området. Det vore också 

av intresse att se om det finns några skillnader mellan könen på respektive bostadsort.  
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