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Titel 
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Handledare Maria Nyholm, Universitetslektor, Dr. Med.Vet 

Examinator Ulrika Bergsten, Klinisk Lektor Region Halland, 

filosofidoktor 

Tid Hösten 2017 

Sidantal 15 

Nyckelord Enkätstudie, hälsotillgångar, psykisk hälsa, socialt 

kapital, ungdomar 

Sammanfattning 

Ungdomars försämrade psykiska hälsa är ett stort folkhälsoproblem bland ungdomar i 

Sverige. Forskning visar att ungdomars sociala kapital kan ses som en hälsotillgång 

samt att skyddsfaktorer, som familj och vänner, har betydelse för den psykiska hälsan. 

Distriktsköterskor i elevhälsan har en viktig roll i att arbeta med individens 

friskfaktorer för att främja den psykiska hälsan. Syftet med studien var att beskriva 

om det finns ett samband mellan psykisk hälsa och socialt kapital, såsom socialt 

nätverk, social förmåga och känsla av tillhörighet bland flickor och pojkar i åldern 14-

16 år. Tvärsnittsstudien genomfördes i en mindre stad i sydvästra Sverige. Total 

deltog 461 stycken ungdomar i åldrarna 14-16 år. Data om den självskattade psykiska 

hälsan och uppfattningen om socialt nätverk, den sociala förmågan och känslan av 

tillhörighet samlades in med hjälp av mätinstrumentet Minneapolis Manchester Life 

of Quality (MMQL). Både flickor och pojkar skattade psykisk hälsa och socialt 

kapital högt. Det fanns inget tydligt samband mellan psykisk hälsa och socialt kapital 

i form av socialt nätverk, social förmåga och känsla av tillhörighet. Socialt kapital 

skulle kunna belysas som en hälsotillgång av distriktssköterskan i det hälsofrämjande 

arbetet. Det behövs fler longitudinella studier för att få mer kunskap om effekten av 

socialt kapital på psykisk hälsa, samt vilken roll sociala medier har i ungdomars 

sociala kapital.  
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Abstract 

The increasing mental health issues among adolescent in Sweden is a major public 

health issue. Research shows that the social capital of young people can be seen as a 

health source, and that protection factors, such as family and friends, have an impact 

on mental health. District nurses in school health service have an important role in 

their work with individual's health factor to promote the mental health. The aim of 

this study was to describe whether there is a relationship between mental health and 

social capital, as social network, social ability and sense of belonging among girls and 

boys aged 14-16 years. The cross-sectional study was performed in a smaller town in 

southwest of Sweden. A sample of 461 adolescents aged 14-16 years participated. 

Data for the self-rated mental health and the perception of social network, social 

ability and sense of belonging were collected from the instrument Minneapolis 

Manchester Quality of Life (MMQL).  Both girls and boys rated their mental health 

and social capital high. There was no clear connection between mental health and 

social capital, in forms of social network, social ability and sense of belonging. Social 

capital could be highlighted as a health addiction by the district nurse in health 

promotion. More longitudinal studies are needed to gain more knowledge about the 

effect of social capital on mental health, as well as the role of social media in youth 

social capital. 
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Inledning 

Nedsatt psykisk hälsa bland ungdomar är ett växande folkhälsoproblem enligt World 

Health Organization (WHO, 2013) och en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar 

söker kontakt med distriktssköterskor i skolan (Borup, 1998; Haddad, Butler & Tylee, 

2010; Stephan & Connors, 2013). Psykisk hälsa innefattar mycket mer än endast 

frånvaro av psykiska störningar eller diagnoser (Carta, Fiandra, Rampazzo, Contu & 

Preti, 2015). En faktor som forskning visar har ett samband med psykisk hälsa är 

socialt kapital. Ungdomars psykiska hälsa och det sociala kapitalet under uppväxten 

påverkar den psykiska hälsan som vuxen (Jonsson, Hammarström & Gustavsson, 

2014; Mäkinen, Laaksonen, Lahelma & Rahkonen, 2006). Hälsofrämjande insatser 

för ungdomar är av vikt för att säkerställa en framtida frisk och produktiv befolkning 

(WHO, 2008; WHO, 2013; WHO, 2016). Omvårdnadsteoretikern Carnevali (1996) 

belyser vikten av kunskap om såväl de inre som de yttre resursernas betydelse för 

individens hälsa och en inventering av dessa bidrar till ett helhetsperspektiv i 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Distriktssköterskor med sitt holistiska 

synsätt har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet inom skolhälsovården (Morberg, 

Lagerstrom & Dellve, 2011; Puskar & Bernardo, 2007), där ungdomar är en målgrupp 

lämplig för dessa insatser på grund av den identitetssökande fas de genomgår (Bröder 

et al., 2017).  Inom skolhälsovården är distriktssköterskorna väl medvetna om sin 

betydelse i denna roll, men de beskriver att de saknar kunskap och verktyg för att 

utveckla interventionerna för att främja psykisk hälsa (Skundberg-Kletthagen & 

Larsen, 2017). Ökad kunskap hos distriktssköterskor om sociala kapitalets enskilda 

faktorer och dess betydelse för psykisk hälsa bland ungdomar kan bidra till 

utvecklingen av de hälsofrämjande interventionerna och samordningen vid 

elevhälsan. 

 

Bakgrund 

Ungdomar 

Gruppen ungdomar avser i den här studien 14-16 år. Den här tiden i ungdomars liv 

innefattas av en socialisationsfas och en kamp om social status. Enligt Eriksson 

(1994) innebär tonåren en fas av identitetssökande och rollförvirring där ungdomar 

försöker finna sin plats i olika sociala sammanhang, en fas vilken kan upplevas som 

förvirrande för många (Eriksson, 1994). Normer och förväntningar påverkar alla 

ungdomar men på olika sätt. Mest påverkar det de ungdomar som på något sätt bryter 

mot dem. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att synliggöra starka normer 

och förväntningar som ungdomar upplever. Föreställningarna och förväntningar kring 

exempelvis heder, kön och genus är många och skilda, och kan påverka den psykiska 

hälsan (Eriksson & Sellström, 2010). I skolan förekommer starka normer som 

påverkar ungdomars upplevda hälsa. Alla påverkas inte men alla måste bemöta dem 
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antingen bland jämnåriga eller i vuxensamhället (Almquist, Modin & Augustine, 

2013; Eriksson & Sellström, 2010) 

 

Psykisk hälsa   

I Sverige har den psykiska ohälsan ökat signifikant bland ungdomar i övre tonåren, 

och främst bland flickor där utveckling är särskilt utmärkande i 15 års ålder 

(Hagquist, 2010). Barn i 11-12 års ålder skattar sin psykiska hälsa högre än ungdomar 

i 15-16 års ålder både bland flickor och pojkar. I båda åldersgrupperna skattar pojkar 

sin psykiska hälsa högre än flickor (Svedberg, Eriksson & Boman, 2013). Psykisk 

hälsa omfattar mycket mer än endast frånvaro av psykiska symtom eller diagnoser 

(Carta et al., 2015). En individs upplevelse av god psykisk hälsa innefattar att 

individen i grunden mår bra och att det finns en meningsfull tillvaro som bygger på 

tillit och förtroende (Giordano, Björk & Lindström, 2012). God psykisk hälsa 

innefattar också fungerande sociala relationer, att ungdomen kan hantera livets 

normala påfrestningar, en bra självbild och att det finns ett framtida mål där de som 

vuxna kan försörja sig själva (Carta et al., 2015).  

 

Social bakgrund, som fungerande relationer och en god psykosocial hemmiljö, 

påverkar ungdomars psykiska hälsa (Carta et al., 2015). Psykisk hälsa hos ungdomar 

skiljer sig utifrån den sociala bakgrunden (Cater, Andershed & Andershed, 2014). 

Ungdomar som fått bevittna våld i nära relation och som själva blivit utsatta för våld 

och övergrepp är en utsatt grupp för att drabbas av psykisk ohälsa. Psykisk 

misshandel under uppväxten är relaterad till känslomässiga problem senare i livet, 

som till exempel ångest, depression och psykosomatiska besvär (Jernbro, Eriksson & 

Jansson, 2010; Cater et al., 2014).  

 

Carta et al. (2015) visar att skyddsfaktorer för att inte drabbas av psykiska ohälsa är 

individuella förutsättningar som till exempel social kompetens, hög begåvning, ett 

gott självförtroende, upplevelse av hanterbarhet samt att nå mål för framtiden. Andra 

skyddsfaktorer är familjens och skolans betydelse som ger tillgång till trygghet och 

socialt nätverk. Grannar och vänner som finns runt ungdomar fungerar också som 

skyddsfaktorer (Carta et al., 2015; Giordano et al., 2012). Socialt kapital under 

ungdomsåren har ett samband med den psykiska hälsan i vuxen ålder. Samband finns 

mellan bristande socialt kapital under ungdomsåren och nedsatt psykisk hälsa i vuxen 

ålder, oberoende av hur det sociala kapitalet ser ut när individen är vuxen (Jonsson et 

al., 2014; Mäkinen et al., 2006).  
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Socialt kapital   

Definitionerna på socialt kapital är flera. I denna studien definieras socialt kapital 

enligt sociologen Pierre Bourdieus (1986) definition av socialt kapital: "Summan av 

de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för en individ eller grupp 

genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande" 

(Bourdieu, 1986). Socialt kapital är immateriella tillgångar som tillit och socialt 

nätverk samt de ömsesidiga sociala normerna som ägs av samhället med den rådande 

kulturen. När en individ eller familj ökar sin känsla av gemenskap eller delaktighet i 

samhället kan det öka det sociala kapitalet (Hsieh, 2008). Forskning visar att social 

sammanhållning eller deltagande i någon form av organisation, förening eller 

samfund påverkar psykisk hälsa positivt. (Aminzadeh et al., 2013; Williams & Ronan, 

2014; Carta et al., 2015). 

 

Socialt stöd i form av familj och vänner är en del av det sociala kapitalet. Samband 

finns mellan den sociala miljön inom familjen och upplevd psykisk hälsa hos 

ungdomar. Ungdomar som vuxit upp i en familjär miljö med skilsmässa och/eller våld 

inom familjen, skattar en lägre psykisk hälsa i vuxen ålder än de individer som inte 

haft de omständigheterna i familjen under uppväxten (Cater et al., 2014; Roustit et al., 

2011; Jonsson et al., 2014).  Morgan (2010) beskriver att socialt kapital kan ses som 

en hälsotillgång, där olika faktorer eller resurser kan öka möjligheten för ungdomar 

att bevara en psykisk hälsa (Morgan, 2010). Det är av vikt att ta reda på vilka delar i 

det sociala kapitalet som är mest betydelsefulla, vilka faktorer som är viktiga för att 

kunna skapa socialt kapital och hur följden samt nyttan av dessa faktorer blir för 

ungdomar (Morgan & Haglund, 2009). Morgan (2014) menar att de hälsofrämjande 

åtgärderna bör bygga på ett salutogent synsätt, vilket hjälper till att identifiera de 

kunskaper och behov som finns för att ungdomarna ska kunna hantera de olika 

situationer de ställs inför (Morgan, 2014).  

 

Distriktsköterskans hälsofrämjande arbete 

Skolhälsovårdens arbete, som är ett komplement till övrig offentlig vård, är främst 

hälsofrämjande och specialiserat på ungdomarnas unika situation och problem.  

Pedagogerna som dagligen arbetar tillsammans med ungdomarna bör vara vaksamma 

på ungdomens hälsa och uppmärksamma hög frånvaro eller sänkta skolprestationer, 

som kan vara tecken på sviktande psykisk hälsa. Vid misstanke om att en ungdom har 

sviktande psykisk hälsa inleds ett samarbete med elevhälsan. Distriktssköterskors 

arbete i elevhälsan har förändrats över tid från att huvudsakligen inrikta sig på att 

förebygga sjukdomar till att nu verka hälsofrämjande (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). Arbetet inom elevhälsan har visats ha en stor betydelse när det gäller att främja 

psykisk hälsa samt tidigt identifiera och ge stöd vid sviktande psykisk hälsa (Wilson 
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et al., 2007; Puskar & Bernardo, 2007). Inom elevhälsan beskriver distriktssköterskor 

sig själva som en nyckelperson för ungdomen i skolan. En person som har ett 

holistiskt synsätt som inkluderar såväl ungdomens fysiska- och psykosociala hälsa 

som familjesituation och lärandemiljö (Morberg et al., 2011). En av de vanligaste 

orsakerna till att ungdomar söker kontakt med elevhälsan är för att få stöd för 

psykosociala problem (Borup, 1998; Haddad, Butler & Tylee, 2010; Stephan & 

Connors, 2013). Distriktssköterskor som arbetar inom elevhälsan poängterar den 

betydande roll de har i det hälsofrämjande arbetet med ungdomar och deras psykiska 

hälsa. De beskriver en osäkerhet i detta arbete och ett behov av kunskapsutveckling 

inom området (Skundberg-Kletthagen & Larsen, 2017; Pryjmachuk, Graham, Haddad 

& Tylee, 2011; Stephan & Connors, 2013; O`Kane, 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Doris Carnevalis (1996) omvårdnadsmodell innehåller en struktur för att 

distriksköterskor skall kunna utveckla specifika problemområden. Hon beskriver en 

sådan struktur för dagligt liv, funktionell förmåga och yttre resurser. Dagligt liv och 

funktionell förmåga interagerar med varandra och är beroende av varandra. Samtliga 

faktorer måste tas hänsyn till när modellen appliceras. Sjuksköterskans roll är att 

stödja individer och familjer att balansera kraven och resurserna i det dagliga livet. 

Aktiviteter i det dagliga livet som påverkar hälsotillståndet samt påverkas av 

hälsotillstånd eller hälsoförhållanden är sådana som ryms i den specifika 

omvårdnaden. Funktionell förmåga är de resurser som individen, gruppen eller 

familjen har för att möta de utmaningar som en sviktande hälsa ger. Yttre resurser är 

alla de resurser som finns tillgängliga utanför individen eller gruppen. I det 

hälsorelaterade dagliga livet kan de yttre resurserna betyda skillnaden mellan balans 

och svår obalans. Carnevali (1996) definierar omvårdandsbehandling som ”varje 

handling eller beteende som utövas eller delegeras av sjuksköterskor i syfte att 

påverka individers och anhörigas hälsorelaterade dagliga liv”. I sjuksköterskans 

ansvarsområde inom specifik omvårdnad ingår att samla information om samtliga 

angivna faktorer. I samråd med individen sätts mål upp och strategier utvecklas för att 

slutligen utvärderas och omvärderas (Carnevali, 1996). 

 

Problemformulering   

Distriktssköterskor inom elevhälsan beskriver en bristande kunskap om vilka 

hälsofrämjande interventioner eller åtgärder som kan påverka ungdomars 

hälsorelaterade dagliga liv och öka den psykiska hälsan. Kunskap om det sociala 

kapitalets betydelse kan vara en del i utvecklingen av de hälsofrämjande 

interventionerna. Det sociala kapitalets betydelse, som socialt nätverk och individuell 

förmåga samt känslan av tillhörighet, för den psykiska hälsan hos ungdomar kan ge 
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distriktssköterskan ytterligare perspektiv på hur den psykiska hälsan kan främjas, 

samt hur samarbete/samordning med andra parter i ungdomars närhet kan utvecklas.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva om det finns ett samband mellan psykisk 

hälsa och socialt kapital i form av socialt nätverk, social förmåga och känsla av 

tillhörighet bland flickor och pojkar i åldern 14-16 år. 

 

Metod 

Design 

För att kunna besvara syftet användes en kvantitativ metod. Data inhämtades från en 

enkätstudie bland ungdomar mellan 14-16 år. Studien var en tvärsnittsstudie, vilket 

gav en ögonblicksbild av den undersökta populationen (Altman, 1991). För att 

beskriva sambandet mellan psykisk hälsa och socialt kapital användes Pearsons 

korrelationsberäkning.  

 

Urval 

Denna studie ingick som en delstudie i ett projekt på högskolan i Halmstad. Data har 

hämtats från en större undersökning utförd av högskolan i Halmstad, genomförd 

under år 2011. I denna studie studerades åldrarna 14-16 år. Urvalet var 576 stycken 

ungdomar i åldrarna 14-16 år från totalt 25 stycken klasser från sju olika skolor i 

Halmstad i sydvästra Sverige. Skolorna valdes utifrån att de var belägna centralt och 

efter antal ungdomar, där ett minimum på 100 stycken ungdomar sattes. 25 stycken 

klasser tillfrågades med åldrarna 14-16 år, där en klass valde att inte delta. Urvalet 

representerades från olika socioekonomiska områden. Svarsfrekvensen bland de 576 

stycken ungdomarna var 80 %. 461 stycken ungdomar valde att svara på enkäten och 

bortfallet var 115 stycken ungdomar. Huvudsakligen grundade sig bortfallet på att 

ungdomarna inte var närvarande vid den aktuella dagen för enkätundersökningen. Det 

interna bortfallet, när enkäten inte besvarades fullständigt, var litet (Hutton, Nyholm, 

Nygren & Svedberg, 2014).  

 

Datainsamling 

Tillvägagångssätt av datainsamling är beskrivet enligt Hutton et al. (2014) och 

Häggström Westerberg et al., (2017). Kontakt togs med respektive skola för 

information om studiens syfte och bokning av tider för utdelning av enkäten. Genom 

skolan vidarebefordrades skriftlig information om studien, innehållande att det var 
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frivilligt att delta och att deltagande kunde avstås utan att ange anledning, till 

ungdomarna och deras föräldrar. Vid datainsamlingen gavs ungdomarna muntlig 

information om studien. Informationen innefattades av att enkäten behandlades 

anonymt (inga personuppgifter), att deltagandet var frivilligt och att ungdomarna hade 

rätt att avstå från deltagande och lämna in en tom enkät. Enkäten delades ut till 

samtliga ungdomar som var närvarande i klasserna den aktuella undersökningsdagen 

efter muntlig information givits. Första sidan av enkäten innehöll skriftlig information 

samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien. När ungdomen återlämnade en ifylld 

enkät innebar det ett samtycke till att medverka i studien. Ungdomarna gavs 

möjligheten att få eventuella frågor om studien besvarade direkt eller via mail till 

ansvariga för studien. Besvarade och obesvarade enkäter returnerades av varje 

ungdom personligen direkt vid undersökningstillfället. Svaren från 

enkätundersökningen behandlades anonymt och materialet förvarades därefter i 

inlåsta skåp på högskolan i Halmstad.  

 

Instrument 

Hälsa och livskvalitet 

Mätinstrumentet MMQL (Minneapolis-Manchester Quality of Life) valdes för att 

mäta hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar. Mätinstrumentet MMQL är en 

omfattande, standardiserad och multidimensionell självskattaningsskala för mätning 

av hälsorelaterad livskvalitet. Instrumentet är utvecklat i USA för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet bland unga och finns i tre versioner som är anpassade för de 

olika åldersgrupperna, MMQL- Youth (8 - 12 år), MMQL-adolescent (13 - 20 år) 

samt MMQL- Young Adult (21 - 45) vilka är validerade på friska barn (Bathia et al., 

2002). I den här studien valdes att undersöka sambandet mellan psykisk hälsa och 

socialt kapital i åldrarna 14 - 16 år, där instrumentet MMQL-Adolescent (13 - 20 år), 

användes (Bathia et al., 2002). Den svenska översättningen av MMQL-Young 

Adolecent (13 - 20 år) är validerad (Einberg, Kadrija, Brunt, Nygren & Svedberg, 

2013), vilket innebär att enkäten mäter det den är avsedda att mäta (Altman, 1991). 

MMQL- Adolescent bestod av 46 frågor uppdelat i följande sju områden; fysisk 

förmåga, kognitiv förmåga, psykisk förmåga, kroppsuppfattning, social förmåga, 

framtidstro och intima relationer. Frågorna om psykisk förmåga användes i denna 

studien och innehöll frågor om hur ofta känner du dig: glad; ledsen; arg; ensam; rädd; 

trött under dagen; ängslig eller nervös; stark och frisk; orolig för att dö; orolig för din 

hälsa; orolig för saker i allmänhet samt mindre bra än de flesta. Svaren på varje fråga 

värderades enligt Likerts metod med 1 - 5 poängs svarsalternativ (Bathia et al., 2004). 

Till exempel för mätningen av psykisk hälsa med MMQL-Adolescent fanns en 

delskala med elva frågor med svarsalternativ på en femgradig skala: ”Aldrig” = 

5;”Sällan”= 4, ”Ibland” = 3,”För det mesta”= 2 och ”Hela tiden”= 1. En totalscore 

räknades ut genom att summera ungdomens svar på de elva frågorna, där summan 
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kunde vara mellan 11 – 55, och sedan dividerades det med elva som var antalet frågor 

i delskalan. En hög score indikerade på bättre psykisk hälsa. Psykisk hälsa användes 

som en kontinuerlig variabel i dataanalyserna i denna studie. 

 

Socialt kapital individuellt 

Social kapital mättes genom skattning av den egna uppfattningen om socialt nätverk, 

social förmåga och känsla av tillhörighet. Socialt nätverk mättes genom följande 

påstående: Jag har många nära vänner. Den sociala förmågan mättes utifrån följande 

fyra påståendena: Jag tycker att det är svårt att få vänner; Jag kommer bra överens 

med andra i min egen ålder; Jag har liknande intressen om andra personer i min egen 

ålder och; Att vara tillsammans med andra ger mig en bra känsla. Den egna känslan 

av social tillhörighet mättes utifrån följande tre påståenden: Jag känner mig utanför i 

grupper med personer i min egen ålder; Andra personer gillar att vara med mig och 

Jag har mycket gemensamt med mina vänner. Påståendena om socialt kapital ingick i 

området social förmåga i instrumentet MMQL (Bathia et al., 2002) men valdes ut ur 

ett teoretiskt perspektiv som socialt kapital utifrån Morgan (2010) då validerat 

instrument att mäta socialt kapital saknas.  Frågorna värderades med Likerts metod 

med 1-5 poängs svarsalternativ. Påståendena besvarades genom en femgradig skala 

där till exempel påståendet om socialt nätverk graderades: ”Inte alls sant”=1, ”Inte 

särskilt sant”=2,”Varken sant eller falskt”=3,”Ganska sant”=4 och ”Mycket sant”=5. 

Score för socialt nätverk, social förmåga och känsla av tillhörighet räknades fram 

genom att summera antal poäng i socialt nätverk, social förmåga respektive känsla av 

tillhörighet och sedan dividerades summan inom varje frågeområde med antal 

frågor/påstående inom respektive frågeområde. En hög score i socialt nätverk 

indikerade på ett större nätverk, en hög score i social förmåga indikerade på positivare 

uppfattning om den egna förmågan samt en hög score i känsla av tillhörighet 

indikerade en mer stark känsla av tillhörighet bland vänner. Både socialt nätverk, 

social förmåga och känsla av tillhörighet användes som kontinuerliga variabler i 

dataanalyserna i denna studie.  

 

Dataanalys 

För statistiska beräkningar användes SPSS, Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM SPSS Statistics 24.0). Cronbachs Alpha test utfördes för att undersöka att 

frågorna om social förmåga och känsla av tillhörighet hörde samman med varandra 

inom respektive frågeområde. Testet är ett statistiskt mått på hur väl 

frågorna/påståenden hör samman med varandra och ger ett värde mellan 0 och 1, där 

ett värde ≥ 0.7 visar på att frågorna korrelerade med varandra och mynnar ut i en 

gemensam nämnare (Altman, 1991). Både deskriptiv och analytisk statistik användes 

för att besvara syftet i studien. I den deskriptiva analysen valdes att studera medel-, 
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minimum- och maxvärden samt standardavvikelse (SD), och för att studera skillnader 

mellan flickor och pojkar utfördes student T-test. Signifikansnivån sattes till 5 

procent. I den analytiska statistiken användes Pearson korrelation för att undersöka 

om det fanns ett linjärt samband mellan beroende variabeln psykisk hälsa och den 

oberoende variabeln socialt kapital såsom socialt nätverk, social förmåga och känsla 

av tillhörighet, samt hur starkt sambandet var.  En korrelationskoefficient ("r") 

räknades fram, vilken angav riktningen och styrkan i sambandet. Korrelationsfaktorn 

skall vara mellan –1 och +1 för att samband skall finnas. För ett starkt samband skall 

korrelationsfaktorn vara närmare -1 eller +1, negativt eller positivt samband, medan 

värden närmare noll visar på svagare samband (Altman, 1991). Det sociala kapitalets 

olika områden undersöktes sammantaget i hela urvalsgruppen bland flickor respektive 

pojkar. 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med svensk författningssamling gällande lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) godkändes studieutformningen av 

regionaletikkommittén i Lund (Dnr 2016-1003). I Hutton et al, (2014) och Häggström 

Westerberg et al, (2017) beskrivning av etiska övervägande framgick att varje skola 

godkände sitt deltagande i undersökningen och att skolan distribuerade skriftlig 

information till ungdomarna och deras föräldrar. Enligt Helsingforsdeklarationens 

(2013) informationskrav gavs information före undersökningen, både muntligen och 

skriftligen, innehållande att deltagandet var frivilligt, utan att ange anledning kunde 

deltagande avstås, svaren behandlades anonymt och kunde inte härledas till enskild 

individ. Det framgick tydligt att när ungdomen valt att delta innebar det att individen 

har tagit del av informationen som getts muntligen och skriftligen och därmed gett sitt 

informerade samtycke att delta i studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Information gavs även om att materialet och resultatet från studien ägs och arkiveras 

av högskolan i Halmstad i enlighet med arkivlagstiftningen (SFS 1990:782), och kan 

komma att användas igen i enlighet med offentlighetslagstiftningen (SFS 2009:400). 

För att minimera risken att utmärka någon personligen delades enkäten ut till samtliga 

ungdomar i lärosalen samt samlades in på samma sätt, oberoende om ungdomen valt 

att delta eller inte delta i studien. Kontaktuppgifter till ansvariga för 

enkätundersökningen lämnades skriftligen i enkäten samt i lärosalen, vilket gav 

ungdomen en möjlighet att ta kontakt vid frågor och funderingar i efterhand.  
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Resultat 

I undersökningen deltog 461 stycken ungdomar. Könsfördelningen var 219 stycken 

flickor och 242 stycken pojkar. Bortfallet var 115 stycken ungdomar. Cronbach´s 

Alpha visade 0,7 för både social förmåga och känsla av tillhörighet, vilket visade på 

att frågorna korrelerade med varandra. Flickor skattade sin psykiska hälsa (M = 3.79, 

SD = 0.55) statistiskt lägre (p < 0.001) än pojkar (M = 4.08, SD = 0.58). Varken i 

skattningen av socialt nätverk (p = 0.676), social förmåga (p = 0.309) eller känsla av 

tillhörighet (p = 0.892) fanns någon signifikant skillnad bland flickor eller pojkar 

(Tabell 1). 

 

Det fanns inget tydligt samband mellan psykisk hälsa och socialt kapital i form av 

socialt nätverk, social förmåga eller känsla av tillhörighet bland flickor och pojkar.  

Korrelationskoefficienten var låg mellan psykisk hälsa och socialt nätverk (Flickor, r 

= 0.222; Pojkar, r = 0.364), psykisk hälsa och social förmåga (Flickor, r = 0.344; 

Pojkar, r = 0.404) samt psykisk hälsa och känsla av tillhörighet (Flickor, r = 0.393; 

Pojkar, r = 0.439) (Tabell 2).  

 

 

Tabell 2 

    Korrelation mellan psykisk hälsa och socialt nätverk, social förmåga, känsla av tillhörighet 

  

Flickor (n=219) 

 

Pojkar (n=242) 

  

Psykisk hälsa 

 

Psykisk hälsa 

     r    r  

Socialt nätverk 

 

0,222** 

 

0,364** 

Social förmåga 

 

0,344** 

 

0,404** 

Känsla av tillhörighet 0,393**   0,439** 

**Baserat på Pearson`s korrelation (r).  

  

 

 

 

Tabell 1 

       Medelvärde (SD) och Minimum och Maximum scores i Psykisk hälsa, Socialt nätverk, Social 

förmåga och Känsla av tillhörighet bland flickor och pojkar  

          Flickor (n=219)   Pojkar (n=242)     

  M (SD) Min Max M (SD) Min Max P-värden 

Psykisk hälsa 3,79 (0,55) 1,89 5,00 4,08 (0,58) 1,00 5,00 <0,001 

Socialt nätverk 4,24 (0,94) 1,00 5,00 4,33 (0,92) 1,00 5,00 0,676 

Social förmåga 4,28 (0,58) 2,25 5,00 4,30 (0,71) 1,00 5,00 0,309 

Känsla av tillhörighet 4,27 (0,61) 1,67 5,00 4,26 (0,74) 1,00 5,00 0,892 

p <0.05. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte utfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie, vilket var en 

ögonblicksbild för att få en bred bild av populationen. Resultatet visade hur 

ungdomarnas psykiska hälsa och sociala kapital upplevdes vid den aktuella 

tidpunkten för genomförandet av enkäten och besvarade syftet väl. Enligt Altman 

(1991) är det en lämplig metod att använda när stora grupper skall undersökas 

(Altman, 1991). Svagheten med en tvärsnittsstudie var att det var en ögonblicksbild 

och att ungdomarna därmed inte studerades över tid. Det fanns ingen möjlighet att 

följa upp några interventioner. Vid en longitudinell studie, där mätningar genomförs 

vid upprepade tillfällen, kunde jämförelser av variablerna mellan olika tidpunkter 

studerats där det hade givits en möjlighet till uttalande om orsak och effekt samt 

utvärdering av hälsofrämjande åtgärder.  

 

Urvalet var 576 stycken elever med ett bortfall på 115 stycken elever, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 80 %. Bortfallet grundades främst på frånvaro från 

skolan vid det aktuella undersökningstillfället och valet att delta i studien hos de som 

befann sig i skolan var stort. Det är möjligt att de som representerade bortfallet hade 

en sämre psykisk hälsa, vilken kan ha varit orsaken till frånvaron vid 

undersökningstillfället eller valet att avstå deltagande i studien. Det hade i sådant fall 

ytterligare sänkt medelvärdet för skattning av psykisk hälsa, dock kunde inga 

uttalande om orsaker ha gjorts. Enligt Altman (1991) krävs en svarsfrekvens på minst 

75 % för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt. Svarsfrekvensen ansågs vara 

tillräckligt hög för reliabiliteten i studien. Urvalet representerades från skolor med ett 

större elevantal, för att försäkra anonymiteten, samt med stora upptagningsområden 

med olika socioekonomiska förhållanden, vilket styrker resultatets reliabilitet. 

Svagheten med denna studie var att det inte gjordes någon analys med jämförelser 

utifrån ungdomarnas bakgrund, huruvida skilda föräldrar eller föräldrar från annan 

kulturell bakgrund hade påverkat resultatet. Att urvalet inte gjordes genom 

traditionellt slumpmässigt klusterurval ansågs inte påverka reliabiliteten i resultatet, 

då urvalet var tillräckligt stort med anonymitet samt från olika socioekonomiska 

områden, men skulle kunna ses som en svaghet. Storleken på urvalet var tillräckligt 

för att ses som representativ i ålderskategorin 14-16 år i en skola belägen i en mindre 

stad. Det var inte generaliserbart i åldersgruppen 14-16 år i hela Sverige eller över tid, 

vilket kräver fler undersökningar från både skolor i större städer och mindre 

landsortsskolor med ett slumpmässigt urval och longitudinella studier. En annan 

svaghet var att data inhämtats från en undersökning från år 2011. Mycket har hänt 

med ungdomars sociala kapital, som sociala medier, på sex år där möjligtvis resultatet 

blivit annorlunda med en senare datainsamling. 
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Mätinstrumentet som användes i studien var en enkät som baserats på instrumentet 

MMQL-Adolescent som var utformat för åldrarna 13 - 20 år (Bathia et al, 2002) 

varför den var lämplig för urvalet i denna studie. Frågorna i instrumentet hade ett 

positivt uttryckssätt vilka var enkla att förstå, vilket ansågs påverka ungdomarnas svar 

som tillförlitliga. MMQL-Adolescent var validerat både i USA och i svensk version 

(Bathia et al., 2002; Einberg et al., 2013), vilket styrker instrumentets reliabilitet. 

Validerade instrument för socialt kapital saknades varför instrumentet som användes 

inte var validerat för att mäta socialt kapital enligt Bourdieus (1986) definition, vilket 

kan ses som en svaghet. Dock var frågorna utformade enligt Morgan (2010) för att 

mäta socialt kapital och för att öka validiteten i denna studie utfördes Cronbach Alpha 

test för frågorna om social förmåga och känsla av tillhörighet. Det visade på att 

frågorna inom dessa frågeområden hängde samman med varandra. Detta styrker 

resultatets reliabilitet. Det finns en risk med att göra om en ordinalskala till en 

intervallskala då en ordinalskala inte innehåller mätvärden med definierade avstånd 

utan är en skattning av en uppfattning. Det bör beaktas i analysen i resultatet och dess 

tillförlitlighet. MMQL-Adolescent (Bathia et al, 2002) är ett validerat mätinstrument 

utformat för att analyseras genom att omvandla ordinalskala till intervallskala. 

 

Metoden att dela ut enkäten personligen gav en hög svarsfrekvens vilket styrker 

reliabiliteten i resultatet. Ett personligt möte med ungdomarna gav möjlighet till en 

tydligare kommunikation där ungdomarna hade möjlighet att ställa frågor direkt, 

vilket ansågs öka frekvensen på fullständigt besvarade enkäter. 

Tidsbegränsning/tidspress att besvara en enkät på plats kan ha påverkat 

noggrannheten i svaren på frågorna. Ungdomarna kan ha påverkat varandra vid 

ifyllandet av enkäten eller genom grupptryck känt sig påtvingade att delta. Samtliga 

nämnda faktorer kan ses som en svaghet. Resultatet hade möjligen blivit mer 

tillförlitligt om ungdomen getts möjligheten att fylla i enkäten enskilt och vid en 

personligen vald tidpunkt.   

 

Resultatdiskussion 

I Carnevalis (1996) omvårdnads teori beskrivs ungdomars individuella förmågor och 

resurser samt yttre resurser, som familj och vänner, som en tillgång för deras psykiska 

hälsa. Distriktsköterskor inom elevhälsan kan med hjälp av Carnevalis 

omvårdnadsmodell belysa problemområden och ta flera faktorer i beaktning vid mötet 

med ungdomar i syfte att stärka den psykiska hälsan.  

Resultatet från denna studie visade att både flickor och pojkar skattade sin psykiska 

hälsa högt vilket visar att den undersökta målgruppen mår bra. Dock visade resultatet 

att flickor skattade sin psykiska hälsa signifikant lägre än pojkar vilket är i linje med 

tidigare gjorda studier i samma åldersgrupp (Bisegger, Cloetta, von Rueden, Abel & 
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Ravens-Sieberer, 2005; Cavallo et al., 2005; Michel, Bisegger, Fuhr & Abel, 2009; 

Erhart et al., 2009; Von Rueden, Gosch, Rajmil, Bisegger & Sieberer, 2006). Detta 

bör distriktssköterskor vara medvetna om och ha i åtanke i det hälsofrämjande arbetet 

med ungdomar. Vidare visade resultatet i denna studie att både flickor och pojkar 

skattade ett högt socialt kapital, där det inte fanns något starkt signifikant linjärt 

positivt samband mellan psykisk hälsa och socialt kapital när gruppen flickor 

respektive pojkar undersöktes, vilket inte stämmer överens med tidigare studier som  

belyser att socialt kapital har en betydelse för den psykiska hälsan (Lamblin, 

Murawski, Whittle & Fonitos, 2017; Phongsavan, Chey, Bauman, Brooks & Silvone, 

2006; Santini, Koyanagi, Tyrovolas, Mason & Haro, 2015). Det finns en risk att andra 

aspekter i relationerna till familj och vänner kan ha påverkat skattningen av den 

psykiska hälsan och det sociala kapitalet. Novak et al. (2017) belyste förtroende och 

tillit till familj, vänner och grannskap som en del av det sociala kapitalet där ett 

samband sågs mellan att skatta högt på dessa och den egna hälsan. I denna studien har 

inga analyser gjorts utifrån bakgrundsfaktorer och skattning av den psykiska hälsan i 

den undersökta målgruppen. Enligt Yamaguchi (2014) är resultat från tidigare studier 

inte konsekventa när det gäller positivt samband mellan socioekonomisk status och 

psykisk hälsa, och därför behövs en ytterligare inventering av det sociala kapitalet 

göras för att förstå skillnader i skattningen av den psykiska hälsan. Yamaguchi (2014) 

påpekade dock svårigheterna med att mäta socialt kapital då det ännu inte finns en 

entydig definition. Lamblin et al. (2017) menade i sin studie att individuella skillnader 

i den sociala förmågan är medfödd och påverkar kvaliteten och kvantiteten i de 

sociala relationerna under ungdomstiden. Samtidigt genomgår hjärnan en 

utvecklingsfas där den är känslig för kvaliteten i de sociala relationerna. De sociala 

interaktionerna på djupare nivå i sociala nätverk kan skapa positiva effekter för den 

sociala förmågan, vilket leder till ökad psykisk hälsa. Ungdomstiden är en period i 

livet när hjärnan fortfarande är under utveckling varför hälsofrämjande interventioner 

är betydelsefulla och kan påverka den psykiska hälsan positivt (Lamblin et al., 2017).  

 

Resultatet tydde likt andra studier på vikten av att ungdomar har ett socialt stöd i 

gemenskapen med vänner och familj (Morgan & Aleman-Diaz, 2016; Björnsen, 

Espnes, Eilertsen, Ringdal & Moksnes, 2017; Phongsavan et al., 2006; Santini et al., 

2015), samt att det är av vikt att stärka deras egen identitet och förmåga i sociala 

sammanhang för den psykiska hälsan (Morgan & Aleman-Diaz, 2016; Björnsen et al., 

2017). Björnsen et al., (2017) visade på samband mellan ungdomars hälsolitteracitet 

och upplevelsen av psykisk hälsa. De ungdomar med högre grad av kognitiva och 

sociala färdigheter, vilka hade en förmåga att förstå och tillgodogöra sig kunskap om 

olika hälsofrämjande interventioner, skattade sin psykiska hälsa högre. Upplevelsen 

av ensamhet och stress var faktorer som hade samband med en lägre skattad psykisk 

hälsa (Björnsen et al., 2017). Resultatet i denna studie, där ungdomar skattade både 

sin psykiska hälsa och sociala kapital högt, skulle kunna förklaras av ungdomarnas 

hälsolitteracitet. För att säkerställa ett sådant eventuellt samband behövs ytterligare 
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undersökningar göras i samma målgrupp. Carnevali (1996) menar i sin teori att 

dagligt liv och funktionell förmåga är faktorer som interagerar med och är beroende 

av varandra. Funktionell förmåga är de resurser individen eller familjen har och som 

kan påverka hälsan i positiv riktning (Carnevali, 1996). Morgan och Aleman-Diaz 

(2016) beskrev betydelsen av att utforska vilka hälsotillgångar ungdomar besitter, att 

de får vara delaktiga i det hälsofrämjande arbetet samt att de utvecklar positiva 

relationer. Dessa faktorer skapar positiva möjligheter för ungdomar att vara delaktiga 

i sin egen utveckling och stärka sin förmåga att delta i olika nätverk, vilket ökar deras 

psykiska hälsa (Morgan & Aleman-Dias, 2016). Detta belyser vikten av att 

distriktsköterskan beaktar och tar hänsyn till både ungdomars hälsotillgångar och 

hälsolitteracitet vid det hälsofrämjande arbetet för psykisk hälsa. Carnevali (1996) 

beskriver att det ligger i distriktssköterskans ansvarsområde att i samråd med 

individen ta hänsyn till samtliga faktorer, funktionell förmåga, dagligt liv och yttre 

resurser, för att främja hälsan. Mål och strategier skall enligt Carnevali (1996) 

utvecklas och utvärderas tillsammans med individen.   

 

Karwarchi (2010) och Phongsavan et al., (2006) menade att det sociala kapitalet som 

social sammanhållning är en tillgång för ungdomars psykiska hälsa. Det föreligger 

också en risk att bundet socialt kapital, som bildats inom homogena grupper (till 

exempel skolan), kan ha en negativ inverkan på psykiska hälsan medan socialt kapital 

mellan olika sociala grupper kan ha en mer positiv inverkan (Karwarchi, 2010). En 

ökad medvetenhet om ungdomars behov av att ingå i sociala nätverk samt hur sociala 

nätverk kan påverka dem ger distriktssköterskor verktyg för att verka hälsofrämjande 

inom elevhälsan. Carnevali (1996) betonar i sin omvårdnadsmodell att i det 

hälsorelaterade dagliga livet kan de yttre resurserna betyda skillnaden mellan balans 

och svår obalans. Genom att stötta ungdomars egna sociala förmågor samt vara 

medveten om betydelsen av känslan av tillhörighet för deras psykiska hälsa kan 

distriktssköterskor främja en god psykisk hälsa  

 

Eriksson (2011) beskrev individuellt socialt kapital som en del i det hälsofrämjande 

arbetet. Genom kunskap om hur målgruppens behov ser ut kan interventioner för att 

öka det sociala nätverket utformas. Kunskap om skillnaden mellan bundet socialt 

kapital och socialt kapital mellan grupper samt hur dessa två påverkar varandra är av 

vikt. En inventering av tillgängliga sociala kapital och om dessa påverkar den 

psykiska hälsan positivt är också en del i det hälsofrämjande arbetet (Eriksson, 2011). 

Resultatet i denna studien visade på ett högt socialt nätverk bland både flickor och 

pojkar. Enkätundersökningen gjordes år 2011 när inte sociala medier med bland annat 

smartphone var så utbredd bland ungdomar, vilket den är idag. Vad sociala medier har 

för eventuella negativa eller positiva konsekvenser för den psykiska hälsan är ännu 

oklart då fenomenet sociala medier är relativt nytt och under ständig utveckling. 

Därmed har forskning i större omfattning inom området ännu inte hunnit publiceras.  

När distriktsköterskor möter ungdomar vid hälsosamtal i skolan har de fyllt i ett 
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självskattingsformulär där bland annat socialt kapital berörs, vilket ger möjlighet att 

inventera hur det sociala kapitalet uppfattas för den enskilda ungdomen. I detta möte 

är det av vikt att även involvera sociala mediers inverkan på det sociala kapitalet och 

psykiska hälsan. I enlighet med Carnevalis (1996) omvårdnadsmodell bör 

distriktssköterskan här ta samtliga faktorer som påverkar och påverkas av 

hälsotillståndet i beaktning för att i samråd med ungdomen utveckla hälsofrämjande 

åtgärder. De yttre resurserna, som socialt nätverk, är lika viktiga som den funktionella 

förmågan, social förmåga och känsla av tillhörighet, enligt Carnevali (1996) för att 

bevara hälsan. Enligt hennes modell är distriktssköterskans roll här att stötta 

ungdomar i att balansera kraven och resurserna i det sociala kapitalet i syfte att stärka 

den psykiska hälsan (Carnevali 1996).   

 

Konklusion 

Resultatet från denna studie visade på att både flickor och pojkar skattade sin 

psykiska hälsa och sitt sociala kapital i form av socialt nätverk, social förmåga och 

känsla av tillhörighet högt. Det fanns inte något tydligt samband mellan psykisk hälsa 

och socialt kapital bland pojkar och flickor. Distriktssköterskor som med ett holistiskt 

synsätt har en central roll inom det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan bör vara 

medvetna om vilka samband som finns mellan psykisk hälsa och socialt kapital och 

att det finns en skillnad mellan flickor och pojkar. Likt Carnevali beskriver i sin teori 

är det av vikt att distriktssköterskor beaktar likväl ungdomarnas individuella förmågor 

som de yttre resurserna inom det sociala kapitalet för att främja den psykiska hälsan. 

 

Implikation 

Det nationella arbetet pågår kring att förbättra ungdomars psykiska hälsa. Elevhälsan 

har en viktig roll att arbeta hälsofrämjande med ungdomarnas psykiska hälsa på både 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Distriktssköterskor beskriver att en stor del av 

deras hälsofrämjande arbete riktar sig mot den psykiska hälsan bland ungdomar, men 

att de saknar aktuell kunskap och instrument inom området. Denna faktor tillsammans 

med att ungdomars skattade psykiska hälsa sjunker belyser vikten av en bredare 

kunskap bland distriktssköterskor om psykisk hälsa hos ungdomar för att den skall 

kunna främjas i elevhälsan. Utbildning om ungdomars psykiska hälsa och dess 

bestämningsfaktorer under distriktssköterskeutbildningen skulle vara betydelsefull i 

det framtida arbetet med ungdomar och folkhälsan. Ytterligare studier är av vikt för 

att det är en utmärkande grupp bland ungdomar som lider av psykisk ohälsa och 

utvecklingen har sett likadan ut det senaste två decennierna. Fler studier av 

sambanden mellan psykisk hälsa och socialt kapital, som social förmåga och nätverk 

samt känsla av tillhörighet, behöver göras i åldrarna 14-16 år samt bland yngre och 

äldre ungdomar för att jämförelser och analyser skall kunna mynna ut i ett mer 
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representativt resultat. Utifrån det kan sedan det hälsofrämjande arbetet bland 

ungdomar utvecklas. För utveckling och utvärdering av de hälsofrämjande åtgärder 

som implementeras av distriktssköterskor, för att stärka det sociala kapitalet i syfte att 

främja den psykiska hälsan, behöver longitudinella studier göras för att kunna följa 

ungdomar över tid och därmed se effekterna av interventionerna. Det senaste 

decenniets snabba utveckling av sociala nätverk i sociala media och den ökade 

konsumtionen av dessa bland ungdomar är faktorer som framtida studier bör 

inkludera som en form av socialt kapital och studera hur det påverkar den psykiska 

hälsan.   

 

 

 

 

 



  

Referenser  

Almquist, Y.B., Modin, B. & Augustine, L. (2013). Peer acceptance in the school 

class and subjective health complaints: A multilevel approach.  Journal of 

School Health, 83(10), 690-696.  

 

Altman, D.G. (1991). Practical statistics for medical research. London: Chapman and 

Hall. 

 

Aminzadeh, K., Denny, S., Utter, J., Milfont, T.L., Ameratunga, S., Teevale, T. & 

Clark T. (2013). Neighbourhood social capital and adolescent self-reported 

wellbeing in New Zealand: a multilevel analysis. Social Science Medicine, 84, 

13-21. 

 

Bisegger, C., Cloetta, B., von Rueden, U., Abel, T. & Ravens-Sieberer, U. (2005). 

Health-related quality of life: gender differences in childhood and adolescence. 

Sozial Praventiv medizin, 50, 281–291. doi: 10.1007/s00038-005-4094-2.  

 

Bjørnsen, H.N., Espnes, G.A., Eilertsen, M-E.B., Ringdal, R. & Moksnes, U.K. 

(2017). The Relationship between positive mental health literacy and mental 

well-being among adolescents: Implications for school health services. The 

journal of School Nursing, 1-10.  

 

Borup, I. (1998). Pupils’ evaluation of contacts with the school health nurse. Vard i 

Norden, 49, 26–31. 

 
Bhatia, S., Jenney, M.E.M., Bogue, M.K., Rockwood, T.H., Feusner, J.H., Friedman, 

D.L., Robison, L.L. & Kane, R.L. (2002). The Minneapolis-Manchester quality 

of life instrument: Reliability and validity of the adolescent form. Journal of 

Clinical Oncology, 20(24), 4692-4698.  

 

Bhatia, S., Jenney, M.E.M. Wu, E., Bouge, M.K., Rockwood, T.H., Feusner, J.H., 

Friedman, D.L., Robison, L.L. & Kane, R.L. (2004). The Minneapolis-

Manchester quality of life instrument: Reliability and validity of the youth form. 

The journal of Pediatrics, 145(1), 39-46. 

 

Bourdieu, Pierre. (1986). ‘The Forms of Capital’, in J.E. Richardson (ed.): Handbook 

of Theory of Research for the Sociology of Education, Westport, CT: 

Greenwood.  

 

Bröder, J., Okan, O., Bauer, U., Bruland, D., Schlupp, S., Bollweg,T.M. & Pinheiro, 

P. (2017). Health literacy in childhood and youth: A systematic review of 

definitions and models. Bio Med Central Public Health, 17, 361. 

doi:10.1186/s12889-017-4267-y. 

 

Carnevali, D. (1996). Handbok i omvårdnadsdiagnostik. Falköping: Liber. 

 

 

 



  

 

Carta, MG., Fiandra, TD., Rampazzo, L., Contu, P. & Preti, A. (2015).  An overview 

of international literature on school interventions to promote mental health and 

well-being in children and adolescents. Clinical Practical Epidemiologic 

Mental Health, 26(11),16-20. 

 

Cater, Å. Andershed, A.-K. & Andershed, H. (2014). Youth victimization in Sweden: 

prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral 

problems in young adulthood. Child Abuse & Neglect, 38, 1290-1302.  

 

Cavallo, F., Zambon, A., Borraccino, A., Ravens-Sieberer, U., Torsheim, T. & 

Lemma, P. (2005). Girls growing through adolescence have a higher risk of 

poor health. Quality Life Research, 15, 1577-1585. 

 

Einberg, E. L., Kadrija, I., Brunt, D., Nygren, J. N. & Svedberg, P. (2013). 

Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester 

quality of life–youth form and adolescent form. Health and Quality of Life 

Outcomes, 11. 

 

Erhart,M., Ottova, V., Gaspar, T., Jericek, H., Schnohr, C., Alikasifoglu, M., Morgan, 

A. & Ravens-Sieberer, U. (2009). HBSC positive health focus group. 

Measuring mental health and well-being of school-children in 15 european 

countries using the kidsskreen -10 index. International Journal of Public 

Health, 54(2), 160-6. 

 

Eriksson, E.H. (1994). Identity- Youth and Crisis. New York: WW Norton Co. 

 

Eriksson, M. (2011). Social capiatl and health – implications for health promotion. 

Global Health Action, 8(4). 

 

Eriksson, U. & Sellström, E. (2010).  School demands and subjective health 

complaints among Swedish schoolchildren: A multilevel study. Scandinavian 

Journal Public Health, 38(4), 344-350. 

 

Giordano, GN., Björk, J. & Lindström, M. (2012). Social capital and self-rated health-

-a study of temporal (causal) relationships. Social Science Medicine, 75(2), 340-

8. 

 

Haddad, M., Butler, G.S. & Tylee, A. (2010). School nurses involvement, attitudes 

and training needs for mental health work: A UK-wide cross-sectional study.  

Journal of Advanced Nursing, 66(11), 2471-2480. 

 

Hagquist, C. (2010). Discrepant trends in mental health complaints among younger 

and older adolescents in Sweden: an analysis of WHO data 1985-2005. Journal 

of Adolecent Health, 46(3), 258-64. doi: 10.1016/j.jadohealth.2009.07.003. 

Epub 20. 

 

Hsieh, CH. A. (2008). Concept analysis of social capital within a health context 

          Nursing Forum, 43(3), 151–9.  

 



  

 

Hutton, K., Nyholm, M., Nygren, J. & Svedberg, P. (2014). Self-rated mental health 

and socio-economic background: a study of adolescents in Sweden. Bio Med 

Central Public Health, 14, 394. 

 

Häggström Westerberg, K., Wilhsson, M., Svedberg, P., Nygren, J.M., Morgan, A. & 

Nyholm, M. (2017). Optimist as a candidate health asset: Exploring its links 

with adolescent quality of life in Sweden. Child Development, 00(0),1-15. 

 

Jernbro, C., Eriksson, U-B. & Janson, S. (2010). Young adults’ personal views on 

child abuse. Nordic Journal of Social Research, 1.   

 

Jonsson, F., Hammarström, A. & Gustavsson, P.E. (2014). Social capital across the 

life course and functional somatic symptoms in mid-adulthood. Scandinavian 

Journal of Public Health, 42(7), 581-8. 

 

Kawachi, I. (2010). The relationship between health assets, social capital and 

cohesive communities in: Morgan, A, Davies, M and Ziglio, E. (2010). Health 

assets in a global context: Theory methods action. New York: Springer.  

 

Lamblin, M., Murawski, C.,Whittle, S. & Fonito, A. (2017). Social connectedness, 

mental health and the adolescent brain, Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 80(12), 57-68.  
 

Michel, G., Bisegger, C., Fuhr, DC. & Abel, T. (2009). Age and gender differences in 

health-related quality of life of children and adolescents in Europe: a multilevel 

analysis. Quality of Life Research, 18, 1147–1157. doi: 10.1007/s11136-009-

9538-3. 

 

Morberg, S., Lagerstrom, M. & Dellve, L. (2011). The school nursing profession in 

relation to Bourdieu’s concepts of capital, habitus and field. Scandinavian 

Journals of caring science, 26 (2), 355-62. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011. 

00941.x 

 

Morgan, A. (2010). Social capital as a health asset for young people’s health and 

wellbeing. Journal of child and adolescent psychology, 2, 19-42. 

http://hdl.handle.net/10616/40819   

 

Morgan, A. (2014). Revisiting the asset model: A clarification of ideas and terms. 

Global Health Promotion, 21, 3–6. https://doi.org/10.1177/1757975914536 849 

 

Morgan, A. & Aleman-Diaz, D. (2016). Measuring what matters for young people’s 

health and well-being: An asset approach what matters. Learning for Well-

Being Magazine, 1. https://www.l4wb-maga zine.org/ 

 

Morgan A. & Haglund B A. (2009). Social capital matters for adolescent health: 

evidence from the English HBSC study. Health Promotion International, 24(4), 

363-372. 

 



  

 

Mäkinen, T., Laaksonen, M., Lahelma, E. & Rahkonen, O. (2006). Associations of 

childhood circumstances with physical and mental functioning in adulthood. 

Social Science Medicine, 62(8), 1831–1839. 

 

Novak, D., Stefan, L., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Milanovic, I., Janic, S.R. & 

Kawachi, I. (2017). Factors associated with good self-rated health in European 

adolescents: a population-based cross sectional sudy. International Journal of 

Public Health, 62, 971-979. 

 

O´Kane, D. (2011). A phenomenological study of child and adolescent mental health 

consultation in primary care. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 18, 185–188. 

 

Phongsavan, P., Chey, T., Bauman, A., Brooks, R. & Silove, D. (2006). Social 

capital, socio-economic status and psychological distress among Australian 

adults. Social Science of Medicine, 63(10), 2546-61. 

 

Pryjmachuck, S., Graham,T., Haddad, M. & Tylee, A. (2011). School nurses 

perspective of managing mental health problems in cildren and young people. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 850–859. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03838.x 
 

Puskar, K.R. & Bernardo, L.M. (2007). Mental health and academic achievement: 

role of school nurses. Journal of Special Pediatric Nursing, 12, 215–23. 

 

Roustit, C., Campoy, E., Renahy, E., King, G., Parizot, I. & Chauvin, P. (2011). 

Family social environment in childhood and self-rated health in young 

adulthood.  Public Health, 11, 949. doi: 10.1186/1471-2458-11-949. 

 

Skundberg-Kletthagen, H. & Larsen, O.M. (2017). Mental health work in school 

health services and school nurses’involvement and attitudes, in a Norwegian 

context. Journal of Clinical Nursing, 1-8.  doi: 10.1111/jocn.14004.  

 
Santini, ZI., Koyanagi, A., Tyrovolas, S., Mason, C. & Haro, JM. (2015). The 

association between social relationships and depression: a systematic review. 

Journal Affect Disorders, 1(175),53 - 65. doi: 10.1016/j.jad. 

 

Socialstyrelsen och Skolverket. (2016). Vägledning för elevhälsan reviderad version 

2016. ISBN: 978-91-7555-404-4. Hämtad 3 Oktober 2017, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-4  

 

SOSF 1990:782. Arkivlag. Svensk författningssamling. Hämtad 10 November 2015, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arkivlag-1990782_sfs-1990-782/ 

 

SOFS 2003: 460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Svensk 

författningssamling. Hämtad 1 November 2017, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460 



  

 

 

SOSF 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. Svensk författningssamling. 

Hämtad 10 November 2015, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-

2009-400/ 

 

Stephan, S. H. & Connors, E. H. (2013). School nurses' perceived prevalence and 

competence to address student mental health problems. Advances in school 

mental health promotion, 6(3), 174-188. 

 

Svedberg, P., Eriksson, M. & Boman, E. (2013). Associations between scores of 

psychosomatic health symptoms and health-related quality of life in children 

and adolescents. Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 176. 

https://doi.org/10.1186/1477-7525-11-176 

 

Von Rueden, U., Gosch, A., Rajmil, L., Bisegger, C. & Sieberer. R. (2006). 

Socioeconomic determinants of health related quality of life in childhood and 

adolescence: results from a European study. Journal of Epidemiology 

Community Health, 60(2), 130-5.  

 

Williams, SL. & Ronan, K. (2014). Combinations of social participation and trust, 

and association with health status-an Australian perspective. Health Promotion 

International, 29(4), 608-20.  

 

Wilson, P., Furnivall, J., Barbour, RS., Connelly, G., Bryce, G., Phin, L. & Stallard, 

A. (2007).  The work of health visitors and school nurses with children with 

psychological and behavioural problems. Journal of Advancing Nursing, 61, 

445–55. 

 

World Health Organization. (2008). Social cohesion for mental well-being among 

adolescents. Hämtad 1 November 2017, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/84623/E91921.pdf 

 

World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013-2020. Hämtad 1 

November 2017, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf 

 

World Health Organisation, (2016). Hämtad 18 Mars 2016, http://www.who.int/en/rs  

 

World Medical Association. (2013). WMA declaration of Helsinki. Ethical principles 

for medical research involving human subjects. Hämtad 10 November 

2015,  http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Declaracio_Helsinki_2013.pdf 

 

Yamaguchi, A. (2014). Effects of social capital on general health Status. Global 

Journal of Health Science, 6(3).



 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Marie Andersson

Helena Motin


