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1.  Introduktion 
 

En allt mer försämrad psykisk hälsa hos barn är ett omfattande hälsoproblem som bidrar 

till stort lidande för barnet och dess närstående. Den psykiska hälsan tenderar under 

2000-talet att stabiliseras bland pojkar, medan flickor visar har en fortsatt stigande 

tendens till försämrad psykisk hälsa. Psykisk hälsa innebär att människor upplever sin 

tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och 

uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar. Barn psykiska hälsa 

kan definieras som att uppnå och bibehålla ett optimalt välbefinnande och ha förmåga att 

fungera psykologiskt och socialt.  

Det finns goda möjligheter att främja psykisk hälsa genom tidiga insatser under 

uppväxtåren, dock saknar de hälsofrämjande insatser och program som används i 

Sverige idag tillräckligt forskningsstöd och är primärt inriktade på att hantera psykisk 

ohälsa, inte stärka en god psykisk hälsa. Preventiva, långsiktiga och tidiga samordnade 

insatser är viktiga ur ett socioekonomiskt perspektiv och för att förhindra en försämring 

av den psykiska hälsan. Detta föranleder forskningsprojekt som kan utveckla arbetet 

med barns psykiska hälsa. 

Med ett barnperspektiv försöker vuxenvärlden förstå hur barn uppfattar, förstår och 

agerar i olika sammanhang. Detta skiljer sig ofta väsentligt från barnets perspektiv som 

handlar om att barnet själv ges möjlighet att förmedla sina upplevelser, erfarenheter, 

känslor och tankar. En god avvägning av barnperspektiv och barns perspektiv, i det 

hälsofrämjande arbetet och vid utvecklande av hälsofrämjande interventioner är 

nödvändigt för att dessa skall kunna anpassas till barnets behov och preferenser. 

Halmstadprojektet inleddes år 2012 och har det övergripande målet att utveckla och 

utvärdera en deltagarbaserad intervention med syftet att främja barns (12-18 år) 

psykiska hälsa i Halmstads kommun. För att möjliggöra detta etablerades ett samarbete 

mellan parter på Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Region Halland. 

Projektet har styrts av en styrgrupp bestående av representanter från medverkande 

förvaltningar i Halmstads kommun, Halmstadnämnden vid Region Halland och från en 

projektgrupp på Högskolan i Halmstad.  

Denna rapport innehåller i huvudsak de aktiviteter och studier som gjorts fram till och 

med juni 2014 med fokus på kartläggning och fördjupning kring barns psykiska hälsa i 

Halmstad kommun. Detta för att därefter utveckla, implementera och utvärdera en 

deltagarbaserad hälsofrämjande intervention, vilket kommer att påbörjas under hösten 

2014 och fortgå till 2016.  
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2. Bakgrund 

2.1 Försämrad psykisk hälsa 

Köns- och åldersskillnader: utveckling över tid  
Den försämrade psykiska hälsan hos barn är ett omfattande hälsoproblem som bidrar till 

stort lidande för barnet och dess närstående (Socialstyrelsen, 2009). Ungdomar visar en 

sämre hälsoutveckling när det gäller psykisk hälsa än i övriga åldersgrupper i samhället, 

bland 15- åringarna i Sverige har den psykiska hälsan försämrats två till tre gånger 

sedan 1990-talet (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Hos 15-åringarna i Europa finns det 

ett generellt samband mellan könsskillnader och försämrad psykisk hälsa (Torsheim, et 

al. 2006), där flickor är känsligare för interpersonell stress som leder till negativa 

känslomässiga reaktioner (Hankin, 2007). I Sverige är nedstämdhet, oro och huvudvärk 

två till tre gånger vanligare bland flickor i åldrarna 15-24 år än bland pojkar i samma 

ålder (Bremberg & Eriksson, 2010). Enligt Folkhälsorapporten från 2009 tenderar den 

psykiska hälsan under 2000-talet att stabiliseras för pojkar, medan flickor visar på en 

fortsatt stigande tendens till försämrad psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Definition av psykisk hälsa 

Enligt Sveriges kommuner och landsting innebär psykisk hälsa att människor upplever sin 

tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och 

uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar (Sveriges kommuner 

och landsting, 2012). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar barn och ungdomars 

psykiska hälsa som att uppnå och bibehålla ett optimalt välbefinnande och ha förmåga 

att fungera psykologiskt och socialt (WHO, 2005). 

 

Möjliga orsaksfaktorer 

Enligt Statistiska centralbyråns årliga undersökning av levnadsförhållanden är en god 

psykisk hälsa vanligare i familjer utan ekonomiska problem och bland barn som inte är 

bosatta i ekonomiskt utsatta områden (Clausson, Petersson & Berg, 2003). Medfödd 

sårbarhet, tidiga relationsstörningar, traumatiska upplevelser eller psykosociala 

stressorer är exempel på orsaker till risk för försämrad psykisk hälsa hos barn (Åslund, et 

al. 2009). Människors upplevelse av omgivningen där de bor och vistas har också en stor 

betydelse för den fysiska och psykiska hälsan (WHO, 2012). Samtidigt visar forskning att 

skolmiljön kan vara av större betydelse för barns hälsa och stressymtom än den sociala 

bakgrunden (Gillander Gådin & Hammarström, 2000). 
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Hälsofrämjande arbete  

Inom det hälsofrämjande arbetet flyttas fokus från ett riskperspektiv till ett 

förstärkningsperspektiv där faktorer som främjar, stärker och skyddar barns hälsa 

framhålls på olika nivåer i samhället (Marmot, 2006). Dessa olika nivåer syftar till de 

miljöer och arenor som finns runt varje barn, såsom hemmet, förskola, skola och 

föreningslivet, och som kan beskriva och öka förståelsen för vad som påverkar 

utvecklingen av den psykiska hälsan (Bronfenbrenner, 1979). För att främja den psykiska 

hälsan bland barn måste det hälsofrämjande arbetet också fokusera på miljöförändringar 

inom de arenor där barn tillbringar mestadels av sin tid (WHO, 2008). Förändringar kan 

uppnås då dessa arenor och kombineras med kunskapshöjande aktiviteter som är riktade 

direkt till barnen (Brofenbrenner, 1979).  

 

2.2 Skolans ansvar som hälsofrämjande arena 

Förutsättningar för hälsofrämjande arbete i skolan 

Region Halland (2012) betonar vikten av att skolledaren har ansvar för att skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete genom att tydligt prioritera 

frågorna på skolan samt skapa samsyn och delat ansvar i det hälsofrämjande arbetet. En 

framgångsfaktor för hälsofrämjande arbete är att utarbeta en gemensam vision som 

delas av alla på skolan; personal, elever och föräldrar, ta fram en dokumenterad 

handlingsplan samt följa upp och utvärdera arbetet. För att uppnå goda effekter krävs ett 

långsiktigt och kontinuerligt arbete som genomsyrar hela skolans vardag. En 

hälsofrämjande skola arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och hennes sammanhang, 

där det friska är i fokus. 

 

Värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbete är ett övergripande uppdrag och ska genomsyra hela skolans 

verksamhet. Arbetet ska praktiseras av alla i skolan; i klassrum, korridorer, utomhus och 

vid lunchen. Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. 

Dessa kunskaper ska de få genom ett demokratiskt arbetsätt och där barns och elevers 

inflytande och delaktighet är centrala. Demokratiska förmågor utvecklas i möten med 

andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat med tillitsfulla relationer där 

ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö (Skolverket, 2013b). 

Elevhälsans ansvar 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll har förtydligats i skollagen. Elevhälsan 

ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I 
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lagen anges även att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

(Skollagen, 2010: 800). I elevhälsans uppdrag ingår även att arbeta med generellt 

inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, exempelvis skolans värdegrund, 

arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, 

jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. I skolors uppdrag med elevhälsan 

sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus då det finns ett ömsesidigt samband 

mellan skolprestationer och psykisk hälsa. En god hälsa leder till ökat välbefinnande och 

bättre förutsättningar för lärande (Skolverket, 2013a).   

 

Delaktighet 

Skolor som arbetar utifrån delaktighet och medbestämmande förbättrar elevernas 

inlärning och hälsa (Konu, 2002, Lee; Cheng & Leger, 2005). Delaktigheten ökar även 

samhörigheten med andra (Markham, 2003). Känslan av att vara behövd är ett 

mänskligt behov som ger stärkt självkänsla, lägre grad av depression och ett ökat socialt 

välbefinnande (Taylor & Turner 2001). Enligt Barnkonventionens artikel 12 har barn rätt 

att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet (Unicef, 

2014) och en modell för delaktighet har utformats för att möjliggöra och stödja barns 

delaktighet utifrån en gradvis fördjupning av delaktigheten i fem nivåer; 1. Att barn blir 

lyssnade till, 2. Att barn får stöd i att uttrycka sig, 3. Att barns synpunkter tas till vara, 

4. Att barn blir engagerade och involverade i beslut, 5. Att barn får dela makt och ansvar 

över beslut som fattas (Shier, 2001). Genom att ha ett barnperspektiv försöker vuxna 

visa förståelse för hur barn uppfattar, förstår och agerar i olika sammanhang (Sommer & 

Pramling Samuelsson, 2010) medan barnets perspektiv istället handlar om att barnet 

själv ges möjlighet att förmedla sina upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar 

(Söderbäck, 2010). Den generella expertkunskapen kan endast bli användbar om mötet 

sker i barnets livsvärld, vilken är barnets konkreta verklighet i vilket denne dagligen lever 

i (Bengtsson, 2005). Region Halland (2012) menar att delaktighet skapas när de som 

berörs finns med i processen och kan påverka den. Det är betydelsefullt att alla som 

arbetar i skolan verkar för att den ska upplevas meningsfull och att eleverna har 

möjlighet att förstå och påverka vad som händer i skolan.  

 

Samverkan med hemmet 

Eftersom föräldrar spelar en nyckelroll för barnens psykiska hälsa (Karolinska Institutets 

folkhälsoakademi, 2011) och skolresultat, bör skolan samverka med föräldrarna. 

Samverkan mellan skolpersonal och föräldrar bör finnas i skolans övergripande strategi, 

men även i arbetslagens och lärarnas planering. Skolledningen har det övergripande 
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ansvaret för att det finns en fungerande policy för föräldrasamverkan. En utvecklad och 

nära samverkan med föräldrarna bör vara en integrerad del av skolans kärnuppdrag 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

 

2.3 Vikten av detta forskningsprojekt  
Enligt Folkhälsoinstitutet (FHI) (2010) finns det goda möjligheter att förebygga psykisk 

ohälsa genom tidiga insatser under uppväxtåren. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) (2010) menar dock att de hälsofrämjande insatser och program som 

används i Sverige idag saknar tillräckligt forskningsstöd och inte är primärt inriktade på 

att stärka en god psykisk hälsa. Tre olika kunskapsunderlag togs fram 2010 och 2011 

från SBU, Skolverket och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), vilka visade på behovet 

av fortsatt forskning kring interventioner som stärker den psykiska hälsan hos barn. 

SBU:s systematiska litteraturöversikt visade att program för att förebygga psykisk ohälsa 

hos barn har ett begränsat vetenskapligt stöd internationellt och helt saknar 

vetenskapligt stöd nationellt. I Skolverkets rapport framkom att en förutsättning för en 

effektiv insats för att motverka ohälsa är att barn tillsammans med lärare har inflytande 

och medverkan i det förebyggande arbetet. De preventiva insatser som sätts in bör 

således präglas av en samverkan mellan olika aktörer samt en helhetssyn och en 

långsiktighet på avsedda effekter (Petersen, et al. 2010; SBU, 2010; Skolverket, 2011). 

Effekter på insatser kan värderas redan på kort sikt med hjälp av ekonomiska kalkyler. 

Sådan mätning visar nästan alltid på vinster på lång sikt (Nilsson och Wadeskog, 2011), 

både genom samhällsekonomiskt långsiktiga vinster men inte minst för individens 

psykiska hälsa. Internationell forskning visar att nedsatt psykisk hälsa har samband med 

lägre utbildningsnivå, dysfunktionella familjerelationer, sämre fysisk hälsa, kriminalitet 

och antisocialt beteende (Rutter & Smith, 1995). Utefter dessa aspekter är därför 

preventiva, långsiktiga och tidiga samordnade insatser viktiga ur ett socioekonomiskt 

perspektiv och för att undvika individuellt lidande och förhindra en försämrad psykisk 

hälsa. Detta föranleder forskningsprojekt som kan utveckla arbetet med barns och 

ungdomars psykiska hälsa. 

 

2.4 Syfte 
Det övergripande syftet med Halmstadprojektet är att utveckla och utvärdera en 

deltagarbaserad intervention med avsikt att främja barns psykiska hälsa i Halmstads 

kommun, och med potential för tillämpbarhet i övriga Halland och nationellt. 
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Specifika syften i studien är: 

1. Att kartlägga och fördjupa kunskapen kring barns psykiska hälsa.  

2. Att utveckla en deltagarstyrd intervention som främjar barns psykiska hälsa.  

3. Att undersöka om interventionen främjar barns psykiska hälsa.  

 

3. Etablerat samarbete 

För att genomföra projektet etablerades ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, 

Halmstads kommun och Region Halland för en ansökan om resurser från 

Kommunstyrelsens satsning Ökade Livschanser. Medverkande parter i denna ansökan var 

forskare vid Högskolan, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Stadskontorets 

utvecklingsavdelning, Socialförvaltningen, Ljungbergska stiftelsen, Länsförsäkringar 

Halland, Trygga Halmstad, Kunskapscentrum Oskarström samt Halmstadnämnden vid 

Region Halland. En styrgrupp bestående av representanter från forskargruppen på 

Högskolan i Halmstad, medverkande förvaltningar i Halmstads kommun och Region 

Halland har styrt projektet genomgående. Forskargruppen leds av docent Jens Nygren 

och docent Petra Svedberg och består av forskare som företräder kompetens inom 

områdena hälsa, hälsopromotion, omvårdnad, folkhälsovetenskap, sociologi och 

interaktionsdesign. En arbetsgrupp bestående av forskare och designers från 

forskargruppen och barn från målgruppen kommer att utforma själva interventionen 

utifrån det underlag som skapas i projektet. 

4. Design 

Forskningsprojektet använder sig av en deltagarbaserad design där forskarna samarbetar 

med barn som representerar målgruppen. Barnen står för flera roller i processen, som 

informanter, designpartners och testare (Ruland et al., 2008). Projektets 

deltagarbaserade design har genomförts med inspiration utifrån planeringsmodellen 

Precede- Proceed (Green and Kreuter, 2005) (se figur 1) som används för att kartlägga, 

genomföra och utvärdera en hälsofrämjande intervention tillsammans med målgrupp och 

olika aktörer. Den underliggande strategin i denna modell är att först identifiera och 

kartlägga den grundläggande problematiken och vad som är önskvärda resultat av en 

utvecklad intervention, för att sedan fördjupa kunskapen kring hur det definierade 

resultatet kan åstadkommas genom en intervention, och till slut utforma en intervention 

som syftar till att nå detta önskvärda resultat samt en varaktig implementering. I 

enlighet med denna strategi är målgruppen med och aktiva i alla delar av processens 

gång. 
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Forskningsprojektet består av två huvudsakliga processer, den första syftar till att 

kartlägga och fördjupa kunskapen om barns psykiska hälsa för att kartlägga de behov 

som behöver stödjas av en hälsofrämjande intervention. Den andra syftar till att 

utveckla, implementera och utvärdera interventionen. I denna rapport presenteras 

resultatet av alla studier som genomförts i den första processen. 

Halmstadprojektet startade 2012 med att kartlägga barn och ungdomars hälsa och 

livskvalitet utifrån a) Instrumentutveckling, b) Hälsorelaterad livskvalitet, c) 

Socioekonomisk status och d) Hälsogeografi. Under 2012-2013 genomfördes även 

kartläggningar utifrån e) Lupp 1 och f) Lupp 2. Mellan 2013- 2014 fördjupades 

kunskaperna av barns psykiska hälsa genom en intervjustudie g) ”Att förstå hur 

ungdomar hanterar sin livssituation”. Under våren 2014 har h) Intressentintervjuer och i) 

Personagenerering genomförts i syfte att öka förståelsen för de berörda parternas syn på 

insatsutvecklingen.  

Nästa del i projektet startar i september 2014 och kommer fortgå fram till 2015 och 

handlar om fördjupa insatsutvecklingen genom designworkshops med barn, 

prototyputveckling, samt användartest. Implementeringen kommer sedan att 

genomföras och utvärderas mellan 2015- 2017 genom implementering och effektstudier 

där process- och resultatmått utvärderas. Denna del av projektet kommer att 

avrapporteras i en kommande rapport.  

 

Figur 1. Modifierad version av planeringsmodellen Precede- Proceed 
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4.1 Kartläggning hälsa och livskvalitet- År 2012 

I denna fas undersöks de unika förhållanden som råder i den kontext där kommande 

intervention är tänkt att implementeras. Det handlar i första hand om en bedömning och 

definiering av målgruppens, dvs. barnens, subjektiva upplevelse av behov, hälsoproblem 

och livskvalitet. Denna bedömning och definiering har gjorts med hjälp tvärsnittsdata 

från Halmstad Youth Quality of Life cohort insamlad av forskargruppen under 2011. 

Genomförda studier: 

(a) Instrumentutveckling Minneapolis-Manchester livskvalitetformulär (MMQL); 

Översättning och psykometrisk utvärdering av den svenska versionen av Minneapolis-

Manchester livskvalitetformulär för barn och ungdomar. 

(b) Hälsorelaterad livskvalitet; analys av skillnader i barns upplevda hälsa och 

livskvalitet. 

(c) Socioekonomisk status; analys av samband mellan självskattad psykisk hälsa hos 

barn och socioekonomisk status. 

(d) Hälsogeografi för barn: sambandet mellan självskattad psykisk hälsa hos barn i olika 

geografiska områden. 

 

4.2 Kartläggning levnads- och livsvillkor- År 2012- 2013 

I denna fas undersöks och identifieras personliga faktorer såsom beteende och 

levnadsvanor och miljöfaktorer som bidrar till hälsoproblemet. 

Genomförda studier: 

(e) Lupp 1: Utvärdering av barns upplevelse av att vara ung i Halmstads kommun.   

(f) Lupp 2: Utvärdering av barns syn på hälsofrämjande faktorer inom skola och fritid.  

 

4.3 Fördjupning av barns psykiska hälsa- År 2013- 2014 

Denna fas i modellen handlar om att fördjupa förståelsen kring vilka faktorer som är 

viktigast för att förändra de hälsoproblem som framkommit i de första två faserna och 

vad det fortsatta arbetet bör fokusera på. Denna fördjupande analys undersöker barnens 

perspektiv kring individuella faktorer, faktorer i den sociala miljön (skola, hem osv) samt 

faktorer i den fysiska miljön som är av betydelse för främjandet av deras hälsa. 

Genomförda studier: 

(g) Grounded Theory studie; Intervjustudie för att fördjupa förståelsen kring hur 

ungdomar hanterar sin livssituation. 
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4.4 Insatsutveckling- År 2014-2015  

Denna fas handlar om att identifiera strategier, resurser och omständigheter som kan 

hjälpa eller hindra implementering av interventionen. Detta görs genom att definiera 

barnets inneboende egenskaper, mål och preferenser samt undersöka intressenters 

(skolpersonal, föräldrar etc.) förhållningssätt och attityder till kommande intervention. 

För att skapa en ändamålsenlig och uthållig intervention är det av betydelse att få en 

förståelse för barnens och intressenternas perspektiv på insatsutvecklingen. Denna fas 

syftar också till att planera själva interventionen och bestämma vilka insatser som ska 

riktas mot de faktorer som bedöms som viktigast. Här utreds organisationens förmåga 

och resurser att genomföra interventionen samt vilka möjliga samarbets-partners som 

finns. 

Genomförda studier: 

(h) Intressenters perspektiv på insatsutvecklingen 

(i) Personagenerering 

Kommande studier (ej presenterat i denna rapport): 

(j) Prototyparbete  

(k) Designworkshops  

(l) Användartester  

 

4.5 Implementering- År 2015-2017 

I denna fas implementeras interventionen i ett antal skolor i Halmstads kommun under 

ledning av berörd förvaltning inom Halmstads kommun. Projektgruppen från Högskolan i 

Halmstad deltar som process-stöd och för den datainsamling som genomförs för process- 

och effektutvärdering. Mätningar av genomförandet kommer att göras för att kontrollera, 

säkerställa och förbättra kvaliteten i interventionen. Mätningar av observerbara effekter, 

både kortsiktiga och långsiktiga, av interventionen kommer också att genomföras. 

Utvärderingen syftar till att undersöka om den utvecklade och implementerade 

interventionen har effekt på målgruppens psykiska hälsa.  

 

5. Sammanfattande presentation av genomförda studier 

I den följande sektionen presenteras en kortfattad sammanfattning av de genomförda 

studiernas syfte, metod och resultat. 
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(a) Psykometrisk utvärdering av den svenska versionen av Minneapolis-

Manchester livskvalitetformulär för barn och ungdomar 

Einberg, E-L, Kadrija, I, Brunt, D, Nygren, JM, 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, 79. 

 

Bakgrund 

Det är av stor betydelse att använda sig av vetenskapligt validerade instrument vid 

utvärdering av barns hälsorelaterade livskvalitet. Det internationella instrumentet 

Minneapolis- Manchester Quality of Life (MMQL) har visat sig, i jämförelse med andra 

instrument, att bättre fånga barns perspektiv på livskvalitet (QoL) (Fayed, et al., 2011). 

Instrumentet har åldersanpassade versioner och är därför gynnsam för longitudinella 

studier av livskvalitet hos barn, såväl friska som sjuka (Savage, Riordan, Hughes, 2009).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka de psykometriska egenskaperna av den 

svenska barn- och ungdomsversionen av enkäten MMQL med fokus på: 1) validitet, 2) 

intern samstämmighet, och 3) stabilitet. 

 

Metod 

Studien hade en metodologisk design där den översatta versionen av barn- (8-12 år) och 

ungdomsversionen (13-20 år) av MMQL testades psykometriskt. Datainsamlingen 

genomfördes under hösten 2011 i årskurs 6 och 9 från sju kommunala skolor i Halmstad. 

Totalt inkluderades 24 klasser från årskurs 6 med 536 elever och 25 klasser från årskurs 

9 med 576 elever.  Enkäten, bestående av en sociodemografisk del samt MMQL 

distribuerades i skolorna och det slutliga resultatet bestod av 950 enkätsvar, 469 svar 

från elever i årskurs 6 och 481 svar från elever i årskurs 9, och motsvarar en 

svarsfrekvens på 88 % respektive 84 %. Datamaterialet benämns härefter som Halmstad 

Youth Quality of Life cohort. Stabiliteten utvärderades genom att 230 respondenter 

besvarade formuläret igen två veckor senare. Barnversionen består av 32 

självskattningsfrågor indelade i fyra kategorier av livskvalitet; fysiska symtom, fysisk 

funktion, psykisk funktion och framtidsutsikter/familjedynamik. Ungdomsversionen 

består av 45 självskattningsfrågor indelade i sju kategorier av livskvalitet; fysisk 

funktion, kognitiv funktion, social funktion, psykisk funktion, intima relationer, syn på 

kroppen och framtidsutsikter. Instrumentet översattes först med en forward-backward 

metod. Sedan testades frågorna avseende face and content validity med 20 barn. 

Därefter gjordes statistiska analyser; Cronbach’s alpha coefficient användes för att 
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utvärdera instrumentets interna konsistens och Intraclass Correlation Coefficients (ICC) 

användes för att undersöka dess stabilitet. Bearbetningen gjordes med hjälp av analytisk 

statistik.  

 

Resultat 

Instrumentet visade goda psykometriska egenskaper i form av validitet, intern 

samstämmighet och stabilitet för den totala skalan både i barn- och ungdomsversionen.  

 

Konklusion 

Resultatet visade att både barn- och ungdomsversionen av den svenska versionen av 

instrumentet visade goda psykometriska egenskaper i ett urval av friska barn i en svensk 

kontext. Instrumentet kan därmed ses som tillförlitligt och användbart för utvärdering av 

barns livskvalitet i en svensk kontext. Det rekommenderas att ytterligare testa 

instrumentet i olika urval av barn, både friska och sjuka, samt i olika kliniska situationer 

för att validera dess användbarhet ytterligare. 
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(b) Barn och ungdomars självskattade hälsa 

Hutton, K, Wilhson M, Nyholm, M, Nygren, JM, Svedberg, P. The difference between adolescent girls’ and boys’ 

health related quality of life in a medium sized town in southern Sweden. I manus.  

 

Bakgrund 

Att mäta människors självskattade hälsa har visat sig vara en valid bestämningsfaktor för 

senare mortalitet och morbiditet (Idler & Benyamini, 1997).  Detta innebär att 

användningen av självskattningsinstrument hos barn kan ge stora insikter i kommande 

hälsostatus för befolkningen. Vissa faktorer såsom kön och ålder påverkar livskvaliteten 

hos barn på ett ofta generellt sätt. Både internationell och nationell forskning visar att 

det finns skillnader vad det gäller barns livskvalité och ålder och kön (Socialstyrelsen, 

2009). Det är av betydelse att öka kunskapen kring hur barn skattar sin livskvalitet 

utifrån ett lokalt perspektiv för att utveckla insatser som riktas mot de faktorer som av 

barnen skattas som viktigast. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i barns upplevda hälsorelaterade 

livskvalitet i relation till sociodemografiska faktorer såsom kön, ålder och härkomst. 

 

Metod 

Tvärsnittsdata från Halmstad Youth Quality of Life cohort användes för analys. 

Bearbetningen av enkätsvaren gjordes med analytisk statistik. 

 

Resultat 

Resultatet visar en statistisk signifikant sämre livskvalitet för årskurs 9 (medelvärde 3.9) 

i jämförelse med årskurs 6 (medelvärde 4.3). 

Årskurs 6 

Barnen skattade överlag sin livskvalitet högt, där den totala livskvaliteten låg på ett 

medelvärde på 4.3, psykisk funktion hade det lägsta värdet på 4.1. Uppdelat på kön 

visade resultatet på sämre livskvalitet för flickor i alla delskalor med statistiskt 

signifikanta skillnader inom varje självskattat område i jämförelse med pojkar. Barn som 

var födda utomlands skattade totalt högre på hela livskvalitetsskalan medan fysisk 

funktion hade lägre medelvärde än för barn födda i Sverige. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader syntes på totalskalan och delskalorna hos barn med inrikes- respektive 

utrikesfödda föräldrar. 
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Figur 2. Barns självskattade livskvalitet försämras från årskurs sex till nio. 

 

 

Årskurs.9  

Samtliga elever skattade lägst i kognitiv funktion (medelvärde 3.3) och högst i social 

funktion (medelvärde 4.3), den totala livskvaliteten låg på ett medelvärde på 3.9. De 

frågor som rörde kognitiv funktion berörde koncentrationssvårigheter i skolan och på 

fritiden, svårigheter med läxläsning och minnesförmåga samt svårigheter med att läsa, 

skriva och räkna och hur dessa upplevdes för egen del och i jämförelse med andra. 

Resultatet uppdelat på kön visade sämre skattning för flickor vad det gällde totalt på 

livskvalitet och i de flesta subskalor. Statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och 

pojkar visade sig i totalskalan samt delskalorna psykisk funktion, fysisk funktion och 

kroppsuppfattning med sämre resultat för flickor. För ungdomar födda i Sverige 

respektive utomlands sågs en statistisk signifikant skillnad i social funktion där ungdomar 

födda utrikes skattade lägre.  Det fanns inte någon statistisk skillnad i övriga delskalor, 

inga statistiskt signifikanta skillnader sågs heller på totalskalan eller någon av 

delskalorna för ungdomar med utrikesfödda föräldrar.  

 

Konklusion 

Resultatet visade att eleverna i årskurs 6 överlag skattar sin livskvalitet högt och det 

lägsta värdet skattas i psykisk funktion. Gällande eleverna i årskurs 9 skattades kognitiv 

funktion markant lägre än de andra delskalorna. Resultatet visade att livskvalitet är 

sämre i åk 9 i jämförelse med åk 6 och att det är särskilt flickor i årskurs 9 som skattar 

sin livskvalitet sämre. De statistiska skillnader som framkom vid de inledande analyserna 

är i linje med annan forskning nationellt och internationellt.  
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(c) Sambandet mellan barns självskattade psykiska hälsa och 

socioekonomiska faktorer 

Hutton, K, Nyholm, M, Nygren,JM, Svedberg, P. (2014). Self-rated mental health and socio-economic 

background: a study of adolescents in Sweden. BMC Public Health, 14:394 
 

Bakgrund 

Tidigare forskning har visat att socioekonomiska faktorer bidrar till barns hälsotillstånd 

(Poulton et.al., 2002). Studier har visat samband mellan låg socioekonomisk status och 

självskattad psykisk hälsa hos vuxna. Kopplingen mellan låg socioekonomisk status bland 

barn och psykisk hälsa senare i livet är dock inte lika tydlig. Våra tidigare studier visar att 

barnen i åk 6 har en psykisk hälsa som är sämre i förhållande till de andra faktorerna i 

livskvalitetmätningen. Därför behövdes ytterligare studier genomföras för att fördjupa 

förståelsen för vad som påverkar barnens psykiska hälsa.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan självskattad psykisk hälsa och 

socioekonomisk status bland svenska ungdomar mellan 11-16 år.  

 

Metod 

Tvärsnittsdata från Halmstad Youth Quality of Life cohort användes och information om 

självskattad psykisk hälsa samlades in från MMQL. Indikatorer som mätte 

socioekonomisk status (SES) samlades in med hjälp av ”Family Affluence Scale” (FAS) 

som inbegriper frågor om barnets boende, antal bilar i familjen, om barnet har eget rum 

samt kring föräldrarnas arbetsstatus. Ytterligare faktorer rörande föräldrarnas civilstånd 

och härkomst samlades in. Logistiska modeller användes för att analysera data. Analyser 

av FAS gjordes både på item-nivå och indelat i hög, medium, låg FAS. Bearbetningen av 

enkätsvaren gjordes med analytisk statistik.  

 

Resultat 

Flickor skattade sin psykiska hälsa signifikant lägre i jämförelse med pojkar, i både 

årskurs 6 och i årskurs 9. Resultatet visade att det var en signifikant ökad risk att 

självskatta den psykiska hälsan under medelvärdet bland yngre pojkar i den 

medelmåttiga FAS-poängen och bland äldre pojkar i den lägre FAS-poängen i jämförelse 

med pojkar i den högre FAS-poängen. Denna tendens syntes inte bland flickor. För yngre 

flickor fanns ett signifikant skyddande samband mellan att ha en utomlandsfödd förälder 

och att självskatta sin psykiska hälsa under medel. Ingen sådan trend sågs i den äldre 
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åldersgruppen för varken pojkar eller flickor. Resultatet visade inget samband mellan 

psykisk hälsa och skilda föräldrar i de olika åldersgrupperna.  

 

 
Figur 3. I både åk 6 och åk 9 skattade flickor sin psykiska hälsa lägre än pojkar.  

Samband mellan socioekonomi och självskattad psykisk hälsa föreligger endast för pojkar. 
 

 

Konklusion 

Studien visade ett samband mellan självskattad psykisk hälsa och totalt FAS-poäng 

endast uppstod hos pojkar i båda åldersgrupperna. Skilda föräldrar verkar inte tyda på 

en ökad risk för lägre självskattad psykisk hälsa utifrån kön- eller ålder. Ett positivt 

samband sågs för flickors självskattade psykiska hälsa i den äldre åldersgruppen som 

hade utlandsfödda föräldrar. På grund av de olika sambanden mellan flickors och pojkars 

självskattade hälsa och SES, borde även andra faktorer än SES beaktas när man 

undersöker och utforskar den psykiska hälsan hos ungdomar. 

  



	   20	  

(d) Hälsogeografi för barn i Halmstad 
Hutton, K, Nyholm, M, Svedberg, P, Nygren,JM. I manus.  

 

Bakgrund  

Skillnader i hälsa mellan områden har observerats i över 150 år (Ellaway, Macintyre, 

Kearns, 2001). Intresset för geografisk information för stadsdelar och kopplingen med 

individuell självskattad psykisk hälsa är ett viktigt område även om sambandet mellan 

stadsdelar och psykisk hälsa fortfarande är oklart (O’Campo, et al., 2009). Individuella 

genetiska och miljömässiga riskfaktorer kan inte helt förklara de skillnader i 

befolkningens dödlighet och sjuklighet och därav måste andra faktorer uppmärksammas 

(Picket & Pearl, 2001). Fysisk miljö, socialt sammanhang, socialt kapital och arbetslöshet 

har tidigare kopplats till olika hälsoutfall, bland annat psykiska problem såsom depressiva 

symtom (Ellaway, Macintyre, Kearns, 2001), för både barn, ungdomar och vuxna. 

Således verkar det vara ganska avgörande att områdets egenskaper är förknippade med 

människors hälsa, även efter justering för enskilda SES (Meijer et al 2012). Det är därför 

av betydelse att etablera grundläggande kunskap om faktorer i närmiljön som förhindrar, 

förstärker eller bidrar till en god hälsa, för att sedan lokalt kunna designa interventioner 

riktade mot specifika målgrupper för vilka den långsiktiga hälsan riskeras.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader, utifrån en flernivåstrategi, av 

självskattad psykisk hälsa hos barn och ungdomar med avseende på kön och ålder i 

förhållande till den stadsdel de bor i och utifrån olika grad av SES.  

 

Metod  

För att beskriva olika bostadsområden inhämtades socioekonomisk statistik ur det 

statliga befolkningsregistret (SCB). Denna statistik kan indelas geografiskt utifrån ett 

hierarkiskt system som gör det möjligt att redovisa statistik för ett valfritt antal mindre 

av kommunen konstruerade delområden (SCB). Varje delområde utgörs av de fastigheter 

som finns inom området och till vilka områdets invånare är folkbokförda. För denna 

studie användes den hierarkiska nivån motsvarande bostadsområde (NYKO4) vilket 

ursprungligen gav 18 områden till vilka enkätdata fördelades utifrån de 

bostadsadresser/bostadsområden deltagarna uppgett för att beskriva var de bor. Utifrån 

geografisk närhet och likartad statsbild och skolupptagning slogs några områden 

samman för att uppnå likvärdig mängd informanter i respektive område, vilket 

resulterade i 14 områden. 
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Som underlag för beskrivning av socioekonomi i de olika områdena användes den del av 

befolkningen som motsvarar föräldragenerationen (34-53år) för de medverkande barnen. 

För dessa individer inhämtades information ur befolkningsregistret om utländsk 

härkomst, utbildningsnivå, disponibel inkomst, arbetslöshet, förtidspension och 

sjukpenningdagar för de 14 områdena. Ett områdesspecifikt score för socioekonomi, 

beräknades utifrån hur medelvärdet för dessa parametrar i respektive område fördelade 

sig jämfört med medelvärdet för alla områden. Områden med ett score som avvek mer 

än en standardavvikelse från medelvärdet för alla områdens totalscore klassificerades 

som områden med högt respektive lågt socioekonomiskt index. Hälsodatan i studien 

hämtades från tvärsnittsstudien Halmstad Youth Quality of Life cohort insamlade under 

hösten 2011 på sju skolor i Halmstad belägna centralt eller i förortsområden. MMQL 

användes för att bedöma den självskattade psykiska hälsan. Båda åldersgrupperna 

svarade på frågor om hur ofta de kände sig; ledsen, arg, ensam, rädd, hade ångest för 

döden, oro för sin hälsa, ångest i allmänhet och att de inte kände sig inte lika bra som 

andra. I den äldre åldersgruppen ställdes ytterligare tre frågor: Hur ofta känner de kände 

sig orolig och nervös, stark och frisk samt trött under dagen. Detta sammanfattades i en 

total score i de olika ålders- och könsgrupperna. Områden med ett score som avvek mer 

än en standardavvikelse från medelvärdet klassificerades som högt respektive lågt 

hälsoindex. 

 

Figur 4. Områdesindelning Halmstad kommun. 

 

Figur 5. Socioekonomiskt score. 

 

Resultat 

Den genomsnittliga poängen för självskattad psykisk hälsa i hela befolkningen mättes till 

4,01. Där fanns en könsskillnad i självskattad psykisk hälsa.  

Flickor 

Yngre flickor upplevde en låg självskattad psykisk hälsa på Slottsjord/Rotorp och en hög 

grad av självskattad psykisk hälsa på Kärleken och Linehed, varav det sistnämnda 

området har en låg SES poäng (Figur 6).  
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För äldre flickor kvarstod Linehed som ett område med hög självskattad psykisk hälsa, 

vilket även Vallås med låg SES gjorde. Fyllinge visade låga poäng av självskattad psykisk 

hälsa (Figur 7). 

 

Figur 6. Yngre flickors självskattade hälsa i  

områdena i Halmstads kommun. 

 
Figur 7. Äldre flickors självskattade hälsa i  

områdena i Halmstads kommun.

 

Pojkar 

För yngre pojkar var de högsta nivåerna av självskattad psykisk hälsa på 

Mickedala/Galgberget, ett område med hög SES poäng. Andersberg, ett område med låg 

SES poäng, var ett område med hög självskattad psykisk hälsa. Centrum och Linehed 

hade båda låga poäng av självskattad psykisk hälsa (Figur 8).  

För äldre pojkar visade områdena Söndrum, ByarÖst, Furet/Frennarp och Vallås en hög 

självskattad psykisk hälsa. Snöstorp/Brogård och Andersberg visade låga värden av 

självskattad psykisk hälsa (Figur 9). 

 

Figur 8. Yngre pojkars självskattade hälsa i 

områdena i Halmstads kommun. 

 

Figur 9. Äldre pojkars självskattade hälsa i 

områdena i Halmstads kommun. 

  

Konklusion  

Det saknas generella samband mellan den självskattade psykiska hälsan för pojkar och 

flickor i båda åldrarna i olika områden och den socioekonomiska statusen av respektive 

område. Föräldrars socioekonomi på områdesnivå verkar således vara en osäker 

prediktor av psykisk hälsa hos barn i området. 
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e) Lupp 1: Barn och ungdomars upplevelse av att vara ung i Halmstads 
kommun 

Wilhsson M, Svedberg P, Nygren J. Rapport 2012:1 

 

Bakgrund 

Vart tredje år genomför Halmstads kommun en enkät, riktat till elever i årskurs 8 på 

högstadiet och i år 2 på gymnasiet, för att få en bild över hur det är att leva och bo som 

ung i kommunen. Enkäten består av 80 frågor, vilka handlar om fritid, skola, hälsa, 

trygghet, inflytande, framtid och arbete. Enkäten heter Lupp, lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, och har tagits fram av Ungdomsstyrelsen. Hösten 2012 genomfördes 

enkäten för andra gången på samtliga av Halmstads grund- och gymnasieskolor. Ett nytt 

inslag sedan år 2009, då enkäten genomfördes för första gången, var projektet Unga 

Lupp. Projektets syfte var dels att skapa goda förutsättningar för hög svarsfrekvens på 

enkäten, dels att delaktiggöra eleverna i Lupp-arbetet och därmed få ett 

ungdomsperspektiv i analys och presentation av resultaten från Lupp 2012. Materialet 

från Lupp kan bidra med kompletterande och fördjupad data i förhållande till tidigare 

genomförda studier i Halmstad Youth Quality of Life cohort, vilket leder till ytterligare 

precisering kring vilket område i barnens liv som insatsen bör inriktas mot. 

 

Syfte 

Syftet med förstudie var att få en inblick i ungdomars syn på hur det är att vara ung i 

Halmstad samt hur ungdomar ser på möjliga insatser för att främja den psykiska hälsan.  

 

Metod 

Fokusgruppsdiskussioner med barn och ungdomar i årskurs 8 samt andra året på 

gymnasiet genomfördes under 2012. Informanter till förstudien rekryterades från nio 

kommunala och privata skolor inom Halmstads kommun, fem grundskolor och fyra 

gymnasieskolor. Antalet deltagare i respektive fokusgrupp var 8-10 stycken med jämn 

könsfördelning. Kriterier för deltagande var att eleven skulle vara engagerad och 

diskussionsvillig, hänsyn togs också till att få en jämn fördelning av kön och kulturell 

bakgrund i respektive grupp. Samtliga elevers deltagande baserades på frivillighet och 

efter godkännande av respektive klassföreståndare.  Frågorna för 

fokusgruppsdiskussionerna utarbetades av representanter från Unga Lupp 2012 samt av 

projektgruppen vid Högskolan i Halmstad. Frågorna grundade sig på det datamaterial 

som Halmstad kommun samlat in vid Lupp 2009 samt resultat från Halmstad Youth 

Quality of Life cohort. I samband med intervjuerna fick barnen och ungdomarna också 

skriva ner reflektioner om hur de upplever det att vara ung i Halmstad kommun. 
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Intervjuerna genomfördes av projektledaren från Unga Lupp 2012 och en representant 

från projektgruppen för Halmstadprojektet vid Högskolan i Halmstad. Intervjuerna 

sammanställdes och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys (Elos och 

Kyngäs 2007).  

 

Resultat 

Ungdomars upplevelse av sin vardag beskrivs inte enbart som något positivt eller 

negativt. Att vara ung beskrivs som positivt och tillfredställande med många 

valmöjligheter på gott och ont. Valmöjligheter skapar också en stress i vardagen samt 

förväntningar och en press från skolan, kompisar och föräldrar samt tränare vilket bidrar 

till negativa upplevelser av sin vardag. I resultatet framkommer tre kategorier som 

beskriver hur det är att vara ung i Halmstads kommun idag samt en kategori som 

beskriver möjliga insatser för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa: 

valmöjligheter, positivt och tillfredsställande, stress och press.  

 

 
Figur 10. Kategorisering av ungdomars upplevelse av sin vardag. 

 

Valmöjligheter: Ett flertal av informanterna upplever att de har många valmöjligheter i 

livet till skillnad från hur deras föräldrar hade det, men att detta också skapar en stress i 

vardagen. Oro inför framtiden och stundande val gällande utbildning och arbete upplevs 

som stressande då de anser att det är viktigt att välja ”rätt”. Valmöjligheterna upplevs 

samtidigt som spännande och förväntansfulla. 

 

Positivt och tillfredställande: Informanterna förmedlar en positiv och tillfredställande 

inställning till att vara ung i Halmstads kommun såsom att det är ”bra” och ”kul”. En del 

av informanterna beskriver att det finns många olika aktiviteter att göra på fritiden, 
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medan andra saknar aktiviteter på fritiden. De uttrycker samtidigt en upplevelse av att 

ha för lite fritid på grund av läxor och prov.  

 

Stress och press: Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att många elever i dag 

känner sig oerhört stressade och pressade för att få ihop sin vardag och att de har svårt 

att planera in både skolarbete, fritidsintresse och kompisar på sin fritid. Faktorer som 

informanterna anser kan vara bidragande orsaker till att ungdomar idag mår sämre är 

stress och press inför gymnasievalet och att de upplever att de inte får tillräckligt 

information om de olika gymnasielinjerna och dess inriktningar samt vad de kan leda till 

för arbete i framtiden. De känner också press från vårdnadshavare och kompisar när det 

gäller framtida studieval och val av arbete.  

 

Konklusion 

Resultatet visar att ungdomar har en positiv upplevelse av att vara ung i Halmstads 

kommun och att de anser att de har många valmöjligheter i livet och inför framtiden. 

Samtidigt som de upplever dessa valmöjligheter som positivt upplever de det också som 

stressande med alla val som de förväntas ta, t.ex. val till gymnasiet och framtida arbete. 

Känslan av att känna sig stressad är en del av deras vardag som de upplever påverka 

den psykiska hälsan i form av sömnsvårigheter och huvudvärk. Informanterna anser att 

en god hälsofrämjande insats skulle vara att de får stöd i att planera och strukturera upp 

sin vardag och att stresshantering kan vara till stöd för att minska stress. Vikten av att 

ha någon vuxen i sin omgivning som de känner tillit till är en insats som kan främja den 

psykiska hälsan enligt informanterna.  
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(f) Lupp 2: Ungdomars syn på hälsofrämjande faktorer inom skola och 

fritid 

Wilhsson, Nygren, Svedberg, Rapport 2012:2. 
 

Bakgrund 

Hälsofrämjande insatser för att främja barns psykiska hälsa är oerhört viktiga och 

värdefulla, men det är inte optimalt att de stödprogram som används i Sverige idag inte 

har tillräckligt forskningsstöd. I forskningen framgår att det finns väldigt lite kunskap 

kring vilka faktorer som främjar och stärker en god psykisk hälsa hos barn, övervägande 

är programmen eller interventionerna riktade till att minska risk- och avvikande 

beteenden (SBU, 2010). Vi vet därmed relativt lite om vilka insatser som stärker en god 

psykisk hälsa hos barn. Därför är det av stor betydelse att öka kunskapen kring vad 

barnen själva lyfter fram som hälsofrämjande faktorer.  

 

Syfte 

Syftet med denna förstudie var att få inblick i ungdomars syn på hälsofrämjande faktorer 

inom skola och fritid.  

 

Metod 

Djupintervjuer i grupp gjordes med ungdomar i årskurs 8 samt andra året på gymnasiet 

för att inhämta kunskap om deras perspektiv på faktorer som kan vara av betydelse för 

den psykiska hälsan. Frågeställningarna samt diskussionernas innehåll grundade sig på 

det datamaterial som Halmstads kommun samlat in via lokal uppföljning av enkäten Lupp 

2012. Informanterna i förstudien var elever från nio olika kommunala och privata skolor 

inom Halmstads kommun varav sex grundskolor och tre gymnasieskolor. Urvalet bestod 

av de ungdomar som tidigare deltagit i fokusgruppsintervjuer som genomförts av Unga 

Lupp under hösten 2012. Antalet deltagare i respektive fokusgrupp var 8-10 stycken med 

jämn könsfördelning. Frågeställningarna för djupintervjuerna arbetades fram av 

representanter från Trygga Halmstad, Unga Lupp samt av projektgruppen för 

Halmstadprojektet vid Högskolan i Halmstad. Intervjuerna sammanställdes och 

analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys (Elos och Kyngäs 2007).  

 

Resultat 

I resultatet framkom att hälsofrämjande faktorer i skola och fritid utifrån ungdomars 

perspektiv är; att känna balans, att ha inflytande och vara delaktig, att känna trygghet, 

att känna sig respekterad och att ha fritidsaktiviteter. 
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Figur 11. Ungdomars perspektiv på hälsofrämjande faktorer i skola och fritid. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att balans i vardagen är en viktig främjande faktor för 

ungdomars psykiska hälsa. Ungdomarna ger uttryck för känslan av att tiden inte räcker 

till för både skola och fritid. Svårigheten att finna en balans i vardagen skapar stress 

vilket i sin tur ger sömnsvårigheter, magont och huvudvärk. Ungdomarna upplever inte 

att de ges möjligheten att ha inflytande och att vara delaktiga i planering kring läxor, 

inlämningsuppgifter och prov. Ungdomarna uppgav också att de behöver stöd i att 

planera sitt skolarbete och att en tydligare planering från lärarna skulle kunna underlätta 

för ungdomarnas egen planering. Flertalet av ungdomarna upplever inte att de blir 

bemöta med respekt från skolpersonal. Respekt innebär för ungdomarna att de blir 

bemötta på ett trevligt och respektfullt sätt. Lärarna upplevs ha en tuffare attityd 

gentemot pojkarna i klassrummet och att lärarna ofta favoriserar vissa elever. Flertalet 

av ungdomarna använder större delen av sin fritid till idrottsaktiviteter, umgås med 

kompisarna samt att sitta vid nätet. Kraven från fritids- och idrottsledare på att prestera 

ökar vilket gör att ett flertal av ungdomarna väljer att sluta med sin fritidsaktivitet för att 

hinna med skolarbetet. Ungdomarna ger uttryck för ett missnöje om att inte hinna med 

sina fritidsaktiviteter på grund av skolarbetet. Ungdomarna är väl medvetna om att det 

förekommer mobbing och kränkningar på nätet och att flickor känner sig otrygga både på 

nätet och när de vistas ute i sin närmiljö.  

 

Konklusion 

Det är av stor betydelse att öka kunskapen kring vad ungdomarna själva lyfter fram som 

hälsofrämjande faktorer. Balans i vardagen är en viktig hälsofrämjande faktor, vilken 

många ungdomar upplever inte finns mellan fritid och skola. Ungdomarna vill ha en mer 

stressfri vardag med mer möjlighet till att utföra alla sina fritidsaktiviteter. Inflytande i 

skolan är en viktig del för ungdomarna, vilken de ser skulle kunna vara en möjlighet till 

att ha mer kontroll över sin tid i skolan och på så vis även på fritiden.   
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(g) Att förstå hur ungdomar hanterar sin vardag  
 

Wilhsson, M., Svedberg, P., Carlsson, I-M., Högdin, S. & Nygren, JM. To understand how adolescents manage 

their everyday life. I manus. 

 

Bakgrund 

Psykisk hälsa beskrivs som en resurs för individen i det dagliga livet (WHO, 1986) och 

handlar om individers förmåga att skapa balans och hantera olika svårigheter i livet 

(Larsson, Johansson Sundler & Ekebergh, 2012; Lipworth, Hooker & Carter, 2011). Att 

känna balans förknippas med både en fysisk och psykisk hälsa och om en människa är i 

balans känner han/hon sig sannolikt friskare (Lipworth, Hooker & Carter, 2011). Om ett 

barn inte har förmåga eller resurser att hantera svårigheter, finns det risk för ohälsa och 

bestående problem för resten av livet. Samhället bör ändra fokus från ett riskperspektiv 

till ett promotiv perspektiv förstärker faktorer som främjar, stärker och skyddar barns 

hälsa (Marmot, 2009). Världshälsoorganisationen (2008) efterlyser åtgärder för att 

förbättra barns förhållanden i det dagliga livet och i de miljöer där de lever och åldras. 

Barnen har i tidigare studier inom ramen för Halmstadprojektet beskrivit balans i livet 

som en central del för att uppleva psykisk hälsa. Därför är det av stor vikt att öka 

kunskapen om hur barns balans i livet kan främjas och stödjas genom hälsofrämjande 

interventioner. En förutsättning för utvecklingen av en effektiv intervention som främjar 

barnens upplevelse av balans i livet och därmed i sin tur deras psykiska hälsa, är att 

barnen själva har möjlighet att beskriva och vara involverade i denna process.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur barn upplever balans i och hanterar sin vardag. 

 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes i årskurs nio på fem olika skolor i Halmstad kommun 

under skoltid. Informanterna bestod av 40 elever mellan 14-16 år, jämt fördelat mellan 

pojkar och flickor. Deras familjesituation varierade, några bodde tillsammans med båda 

sina föräldrar, några endast med en förälder och några alternerade sitt boende mellan 

sina föräldrar. Informanterna bodde både på landsbygd och i stadsmiljö och 

representerade olika socioekonomiska förhållanden och etniciteter. Några hade tidigare 

bott i andra länder utanför Europa men hade svenska som sitt modersmål. Datum och 

plats för fokusgruppsintervjuerna planerades tillsammans med informanterna och 

kontaktpersonerna på varje skola. 
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Datamaterialet inhämtades från tre källor; 1) fokusgruppsintervjuer med elever, vid två 

tillfällen 2) foto tagna av eleverna, 3) en konferens med 75 deltagande barn. Vid 

fokusgruppsintervjuerna diskuterades elevernas perspektiv på frågeställningen; ”Vad är 

balans i vardagen för dig?”. Eleverna fick enskilt skriva ner sina tankar kring balans på 

post-it lappar för att sedan diskuteras i fokusgruppen. Genom fotografier fick eleverna ta 

foto på det som de tyckte representerade balans och/eller obalans. Den sista källan var 

en konferens som organiserades av Högskolan i Halmstad, där barnen tillfrågades att 

välja en eller flera bilder som representerade balans i vardagen för dem. 

Datainsamlingen och dataanalysen genomfördes utifrån en Grounded Theory metod. 

Analysen genomfördes i olika steg vilka innehöll transkribering, fokuserad kodning, 

kategorisering och teoretisk kodning.  

 

Resultat 

I resultatet framkom att barnens upplevelse av att finna en balans i vardagen och i livet 

handlar om en ”Strävan efter att bli framgångsrik och att lyckas”. För att kunna bli 

framgångsrik och för att lyckas i livet känner barnen att de måste leva upp till de krav 

som ställs från skola, föräldrar, vänner och sig själva. Dessa krav gör att barnen 

upplever sin tillvaro som en kamp mot klockan för att finna tillräckligt med tid och känna 

harmoni. Denna kamp får dem att känna sig stressade och pressade i vardagen. När de 

känner att de inte har kontroll eller äger sin tid skapas ytterligare känslor av stress. 

Barnen upplevelser sig ha mer kontroll över tiden på fritiden än i skolan. En strategi för 

att skapa balans i livet är att separera vardagen i två olika världar; fritiden och skolan. 

Fritiden blir deras frizon, som barnen själv kallar det, och där försöker de finna en plats i 

hemmet att vila och återhämta sig på. Det är viktigt att inte skolan har tillgång till deras 

tid på denna plats. För att skapa denna frizon är det viktigt att hitta balans mellan skola 

och fritid, vilket i sin tur ger tid för sig själv, till att vara med vänner, till träning eller tid 

till sociala medier. Denna tid uppfattar barnen som är värdefull, vilket också ger dem 

balans.  

 

Konklusion 

Barnen strävar efter att bli framgångsrika i livet för att de ska anse sig själva som 

lyckade. Denna press från sig själva, vårdnadshavare och lärare skapar ohälsa hos 

barnen vilket utmynnar i huvudvärk, störd sömn, magont samt oro. För att barnen skall 

känna balans i vardagen använder de sig av strategin, att dela de upp sin tillvaro i ”två 

olika världar”. En värld som tillhör skolan och som de upplever att de inte kan påverka. 

Den andra världen är den delen av livet som de själva äger och kan påverka. Denna del 

ligger i hemmet och kallas för en ”frizon”. 
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(h) Intressentperspektiv på utveckling av interventioner för planering av 

tid i skolan och på fritiden 

Wilhsson, M., Persson, S., Svedberg, P., & Nygren, JM. Stakeholder perspectives on interventions for planning 

adolescents time, in school and at home. I Manus. 

 

Bakgrund 

För att skapa en ändamålsenlig och uthållig intervention är det av betydelse att få en 

förståelse för barnens och intressenternas perspektiv på insatsutvecklingen. Det är 

viktigt att få intressenternas syn på en ändamålsenlig insats för utan deras perspektiv på 

hinder och möjligheter är det svårt att framgångsrikt implementera en varaktig 

intervention. Studien syftade också till att initiera planeringen av själva interventionen 

och identifiera potentiella insatser som kan riktas för att hantera svårigheter och 

förstärka möjligheter i relation till barnens planering av sin tid. I detta utreds 

organisationens förmåga och resurser att genomföra interventionen samt vilka möjliga 

samarbetspartner som finns.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka intressenters förhållningssätt och attityder till en 

kommande intervention.  

 

Metod 

Studien genomfördes under hösten 2013 genom intervjuer med för skolan relevanta 

intressenter. Urvalet utgick från en snöbollsteknik (intressenterna föreslog själv nya 

intressenter) och inleddes med intervju av skolområdeschef samt skolpersonal från 

Brunnsåkersskolan, Östergårdsskolan, Österledsskolan och Vallåsskolan. Professionerna 

var rektorer, kuratorer, sjuksköterskor, elevvärdar/elevcoacher, studie- och 

yrkesvägledare, specialpedagoger och lärare. Samtliga intervjuer, vilka innehöll sex 

frågor, tog ungefär 30 minuter och genomfördes på intressenternas arbetsplatser. 

Huvudtemat för frågorna syftade till att få inblick i vilka idéer intressenterna hade på hur 

en insats skulle kunna se ut, vilken skulle kunna hjälpa barnen att planera sin tid bättre. 

För att få in en del av barnens hemmiljö och ett föräldraperspektiv intervjuades även fyra 

föräldrar via telefon.  

För att kunna dra slutsatser för underlaget analyserades intervjuerna utifrån en kvalitativ 

deskriptiv metod, en innehållsanalys. Första steget var att läsa igenom hela 

intervjuunderlaget upprepade gånger för få en känsla för helheten. Därefter plockades 

meningar, meningsbärande enheter, som innehöll relevant information för 
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frågeställningarna ut, samtidigt som övrig text togs med för sammanhangets skull. De 

meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå behålla 

hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna grupperades i kategorier, det 

manifesta innehållet, vilka återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. I sista 

steget formulerades teman för det latenta innehållet.  

 

Resultat 

Intressenterna beskrev att barnen är stressade och har svårigheter med planering av sin 

tid. Detta gäller samtliga barn men särskilt de som är högpresterande och de som är i 

behov av extra stöd och struktur. Enligt intressenterna har barn svårt att strukturera sin 

tid och reflekterar inte över hur de använder sin tid. Genom att medvetandegöra sin tid 

har barnen möjlighet att fylla den med det som de anser vara viktigt för dem. Barnens 

tid består av skola, läxor, kompisar, fritidsaktiviteter samt sociala medier. 

Vårdnadshavare upplever att de inte är delaktiga i den vardagliga planeringen av 

skolaktiviteter, prov samt läxor. Vårdnadshavarna lyfter därför vikten av en god 

kommunikation med skolan vilket de i dag anser vara begränsad till den information som 

ges via barnen själva.  

 
Figur 12. Intressentintervjuerna visade på barns svårigheter att strukturera sin tid och reflektera över hur de 

använder sin tid. Barnens tid delas mellan skola, läxor, kompisar, fritidsaktiviteter samt sociala medier. 

Konklusion 
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Ungdomar upplevs som stressade och har svårt att planera och strukturera upp sin tid 

samt att de inte är medvetna om hur de använder sin tid. Genom att medvetandegöra 

hur de använder sin tid kan ungdomarna också ges möjlighet till att fylla sin tid med det 

som de anser vara viktigt för dem. För att ungdomarna skall känna sig mindre stressade 

behöver de stöd i att planera och strukturera upp sin tid. Genom att planera sin tid 

skapas en balans mellan skola och fritid och därmed upplever de sig mindre stressade.  

För att skapa balans i ungdomarnas vardag är det viktigt att en väl fungerande 

kommunikation finns mellan ungdom, förälder samt skola. 
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(i) Personas som verktyg för användarperspektiv under insatsutveckling 
Persson, S., Wilhsson, M., Svedberg, P., & Nygren, JM.. Manuscript. 
 

Bakgrund 

Personas är fiktiva karaktärer skapade för att förkroppsliga viktiga egenskaper hos 

användargrupper. Med Personas kan man paketera forskningsdata i testanvändare som i 

sin tur kan användas för att utveckla användnings scenarios tilltänkta interventioner och 

för att utforma tjänster. Personas erbjuder många fördelar för personer som ingår ett 

designprojekt, bland annat genom att: 1) göra antaganden och kunskap om användarna 

explicit och därmed ge designteamet ett gemensamt språk med vilket man kan tala 

meningsfullt om användarna, 2) låta designteamet fokusera på och designa för en liten 

uppsättning specifika användare som är annorlunda än medlemmarna i designteamet, 3) 

skapa empati för användarna på ett sätt som rapporter av kvalitativa och kvantitativa 

data inte kan åstadkomma.  

 

Syfte 

Syftet är att genom Personas förmedla viktiga egenskaper hos potentiella användare 

kopplat till deras behov, motivation och preferenser.  

 

Metod 

Datamaterialet för Personautvecklingen utgår från all data som insamlats under 

projektets förstudier. Under ledning av en erfaren designforskare skapades Personas 

utifrån de mål, behov, beteenden och frustrationer som har beskrivits av målgruppen och 

intressenter. Processen utgick ifrån en workshop indelad i tre faser; skisser, Personas-

generering, validering. En grovhuggen skiss för Personas skapades genom brainstorming 

där stereotypanvändare av intervention kategoriserades. Stereotypernas mål, behov, 

beteenden och frustrationer identifierades utifrån insamlade data och grupperades i 

teman som slogs samman till två huvudteman som fick utgöra skisser för två Personas. 

Personas skapades sedan genom att samla kvalitativa och kvantitativa data utifrån dessa 

båda skisser och formulera beskrivningar som sedan presenterades iterativt för 

projektgruppen, intressenter och potentiella användare för feedback och justering.  

 

Resultat 

Personautvecklingen resulterade i två Personas som sammanfattar attityder, beteenden, 

frustrationer och mål för två tänkbara användartyper, Viktor Sala 16 år och Sara 

Hansson 15 år (Figur 13).  
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Konklusion 

Designprocessen bör inriktas på att lösa de utmaningar som beskrivs för Sara och Viktor. 

 

 

 
Figur 13. Personas som sammanfattar attityder, beteenden, frustrationer och mål för två tänkbara 

användartyper, Viktor Sala 16 år och Sara Hansson 15 år. 
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6. Sammanfattande konklusion  
Studierna visar en skillnad mellan flickors och pojkars psykiska hälsa. Eleverna i årskurs 

6 skattar överlag sin livskvalitet högt samtidigt som särskilt flickor i årskurs 9 skattar sin 

livskvalitet sämre än pojkarna.  Dem självskattade hälsan påverkas av socioekonomiska 

förutsättningar och demografi, men även av den subjektivt upplevda socioekonomiska 

statusen. Balans i vardagen är en viktig främjande faktor för barns psykiska hälsa. 

Barnen menar att vardagen handlar om att balansera sin tid mellan två separata världar, 

fritid och skola. Behovet av att ha kontroll över tiden är större under fritiden än i skolan 

och barnen ger uttryck för känslan av att tiden inte räcker till för både fritid och skola. 

Utifrån genomförda studier kan en tänkbar hälsofrämjande insats för barns psykiska 

hälsa ses som ett ökat stöd för planering och strukturering av deras tid på fritiden och en 

utökad dialog och delaktighet i planeringen av skolarbetet, i skolan och hemma.  

 

7. Nyttiggörande 
Vägen mellan forskning och förändring i samhället och för de berörda individerna är ofta 

lång. Vi har därför i detta projekt lagt stor vikt vid att forskningen skall ske i samverkan 

och samproduktion med berörda verksamheter. Projektorganisationen med en styrgrupp, 

projektgrupp och en hög grad av användarmedverkan utgör viktiga delar för att uppfylla 

denna ambition. Ett annat viktigt mål är att inte bara publicera forskningsresultat i 

vetenskapliga tidskrifter utan också i form av delrapporter som kan förmedlas direkt till 

intressenter och användare, genom föreläsningar, utställningar och mässor, samt genom 

direkta möten med politiker, tjänstemän och intressenter. Vår ambition är att med denna 

strategi uppmuntra och stödja tillämpning av forskningsresultaten.  

Genomförda insatser för nyttiggörande och spridning under projektets gång: 

• Medverkan vid BUF-dag 2012 

• Skriftlig återkoppling samtliga skolor som deltog i Youth Quality of Life cohort 

utifrån respektive skola. 

• Muntlig presentation elevhälsoteam i medverkande skolor, 2013 

• Muntlig presentation rektorer i medverkande skolor, 2013 

• Presentation vid ”Från idé till förändring”, Region Hallands FoUU dag 2013 

• Presentation och workshop med elever vid Forskarfredag 2013 på Nolltrefem 

• Presentation vid European Public Health Conference Health in Europe, Brussels, 

Belgium 2013 

• Medverkan vid Skolsköterskekongress Malmö 2013 

• Medverkan vid Barnrättsdagarna Örebro 2013 
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• Presentation för Nationella Nätverket för Skolsocial forskning 2013 

• Presentation och avrapportering Halmstadnämnden 2013 

• Presentation och avrapportering Kommunstyrelsen, Halmstads Kommun 2014 

• Avrapportering till Ljungbergska stiftelsen 2014 

• Avrapportering till Länsförsäkringar 2014 

• Region Hallands FoUU dag 2014 

• Presentation för European Public Health Conference Health in Europe, Glasgow, 

Scotland 2014 

 

8. Nästa steg 

Den stora delaktigheten i insamlandet av data under projektet har bidragit till hur 

samverkansplanerna utformats, dvs. olika skolföreträdare har direkt varit med och haft 

konkret inflytande och kunnat påverkat förslag till åtgärder. Arbetet med att utifrån 

Halmstadprojektet utveckla en intervention som stödjer barns delaktighet och inflytande i 

strävan att hantera och prioritera tid i skola och fritid kommer att ske utifrån åtta 

avgränsade arbetspaket. Metodologiskt utgår processen från användarcentrerad design 

och prototyputveckling med användarmedverkan (Wärnestål 2013, Wärnestål 2014, 

Stinson 2013). 

Under 2014- 2015 genomförs, med stöd av insamlade data och utvecklade rapporter, 

erfarenheter och Personas;   

 

8.1 Skisser och scenarios 

Utifrån utvecklade Personas genomförs ett antal designsessioner i vilka skissartade 

lösningar tas fram för de mål, behov, beteenden och frustrationer som finns uttryckta för 

framtagna Personas. Till skisserna utvecklas scenarios för hur de tänkta lösningarna 

introduceras, används, och leder till resultat.  

 

8.2 Prototyparbete I 

Utifrån framtagna skisser och scenarios utvecklas ett antal olika och mycket enkla 

prototyper. Dessa kan vara i form av pappersskisser eller illustrationer.  
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8.3 Användartest I 

De framtagna prototyperna testas i en eller flera användargrupper bestående av 

representanter från målgruppen, t.ex. elever och lärare. Användartesterna visar på 

styrkor och svagheter i framskissade lösningar och återförs till det fortsatta 

prototyparbetet.  

 

8.4 Prototyparbete II 

Baserat på de styrkor och svagheter som användartesterna visat på att vidareutvecklas 

de framtagna prototyperna. Detta kan innebära att vissa av de framtagna prototyperna 

förkastas helt, andra får utvecklas vidare och från ytterligare några plockas komponenter 

eller målsättningar som lyfts in i vidareutvecklingen av andra prototyper. Baserat på 

erfarenheterna från användartesterna kan också helt nya prototyper ta form. De 

prototyper som tas fram är mer kompletta än vid det tidigare prototyparbetet. De kan 

fortfarande vara i form av pappersskisser eller illustrationer men har nu en tydligare form 

som kan presenteras för användarna. De kan också utgöras av statiska modeller eller 

förenklade versioner (mock-ups) av hur en färdig lösning kan se ut. 

 

8.5 Användartest II 

De framtagna prototyperna testas återigen för de tilltänkta användarna för att bekräfta 

att den återkoppling som gavs vid det första användartestet uppfattades korrekt och har 

omsatts till vidareutveckling av prototyperna i den riktning som användarna tänkt sig.  

 

8.6 Design brief 

Utifrån det samlade förarbetet, framtagna Personas och erfarenheter och resultat från 

skissande, prototyputveckling och användartester framställs en design brief som redogör 

för önskade designresultat och utgör underlag för överföring från designers till 

systemutvecklare.  

 

8.7 Prototyp 

Med utgångspunkt från framtagen design brief tas en prototyp fram som kan användas i 

pilottester, för framtagande av material för användarhandledning samt för arbete med 

att sprida och förbereda implementering av den digitala tjänsten. Prototypen har inte 

fullständiga kvaliteter avseende informations- och driftssäkerhet och begränsas därför till 

användning i testmiljö och för fortsatt forskning. Samtidigt finns det en tydlig plan för 
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hur prototypen kan färdigutvecklats till en fullskalig implementerbar och kommersiellt 

gångbar produkt.  

 

8.8 Utvärdering och spridning 

Visa och testa den producerade prototypens funktionalitet och effekt.  

Den utvecklade prototypen testas i pilotform i befintlig verksamhet med handledning och 

stöd från projektet. Erfarenheter och resultat dokumenteras. Kunskap om prototypen 

med tillhörande dokumentation sprids till verksamheten lokalt och till övriga kommuner i 

länet. 

Halmstads kommun genomför kontinuerligt utvärderingsarbete genom  

Luppen med stöd av Ungdomsstyrelsen och Öppna jämförelser med stöd av SKL. En del 

av förberedelserna är att se hur utvärderingen av insatsen kan genomföras inom ramen 

för de utvärderingsarbeten som redan sker inom Halmstads kommun. 
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