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Tiivistelmä – Referat– Abstract

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem och ungdomstiden är en utvecklingsfas då individen är
speciellt känslig för utveckling av psykiska besvär. Syftet med den här avhandlingen var att ta reda på ifall
finlandssvenska ungdomars upplevelse av psykiska besvär kan förklaras med deras upplevelse av
familjestöd, kamratstöd, klasskamratstöd och känsla av ensamhet. I avhandlingen undersöktes även ifall
samband mellan socialt stöd och psykiska besvär kan förklaras med känsla av ensamhet. Utöver det här
undersöktes ifall det förekommer skillnader i upplevelse av psykiska besvär, socialt stöd och känsla av
ensamhet mellan finlandssvenska ungdomar bosatta i stan och på landsbygden.
Som datamaterial användes WHO:s skolelevsstudie (WHO-Koululaistutkimus) från 2018 med ett
deltagarantal på 599 svenskspråkiga elever från årskurs 5, 7 och 9. Som statistiska analysmetoder användes
Spearmans rangkorrelationsanalys, multipel linjär regressionsanalys, medierande analys, oberoende t-test
och chi2-test.
Resultaten visade att familjestöd och klasskamratstöd förutsade psykiska besvär signifikant och negativt,
vilket innebär att lägre grad av familje- och klasskamratstöd associerades med högre grad av psykiska
besvär. Känsla av ensamhet predicerade psykiska besvär signifikant och positivt, det vill säga högre grad
av ensamhetskänslor associerades med högre grad av psykiska besvär. Kamratstöd förutsade inte psykiska
besvär signifikant. Flickor upplevde psykiska besvär i högre grad än pojkar enligt ett flertal analyser, och
en av analyserna indikerade även att elever i årskurs 9 upplevde nervositet i signifikant högre grad än elever
i årskurs 5. Bland elever i årskurs 7 och 9 upplevde de som bodde på landsbygden mer irritabilitet eller
dåligt humör än de som bodde i stadsort. Upplevd socioekonomisk status förutsade psykiska besvär
signifikant och negativt bland elever i årskurs 7 och 9. Enligt resultaten kunde samband mellan socialt stöd
i form av familje-, kamrat- och klasskamratstöd och psykiska besvär delvis förklaras med känsla av
ensamhet. Signifikanta skillnader mellan urbana och rurala finlandssvenska ungdomar i fråga om psykiska
besvär, socialt stöd eller känsla av ensamhet förekom inte då elever från alla tre årskurser ingick i
analyserna.
Avhandlingen bidrar med ny kunskap om finlandssvenska ungdomars välmående och kan uppmuntra till
hälsofrämjande verksamhet. För att få en djupare förståelse om lägre nivåer av socialt stöd och upplevelse
av ensamhet kan vara riskfaktorer för utveckling av mental ohälsa behövs mer forskning, speciellt i form
av longitudinella studier.
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Tiivistelmä – Referat– Abstract

Mental health problems are increasing, and adolescents are particularly sensitive to the development of
psychological complaints. The aim of this thesis was to find out if the experience of psychological
complaints among Finnish-Swedish adolescents can be explained by their experience of family support,
peer support, classmate support and loneliness. It was also examined whether associations between social
support and psychological complaints can be explained by loneliness. In addition, it was investigated if
there are differences in experiences of psychological complaints, social support and loneliness between
Finnish-Swedish youth living in the city and in the countryside.
A sample of 599 Finnish-Swedish youth from grades 5, 7 and 9 completed the Health Survey of Schoolaged Children (HBSC) in 2018. As statistical analysis methods of this thesis, Spearman's rank correlation
analysis, multiple linear regression analysis, mediation analysis, independent t-test and chi2 test were used.
The results showed that family support and classmate support significantly and negatively predicted
psychological complaints, that is, lower levels of family and classmate support was associated with higher
levels of psychological complaints. Loneliness predicted psychological complaints significantly and
positively, which means that higher levels of loneliness was associated with higher levels of psychological
complaints. Peer support was not directly related to psychological complaints. Girls experienced
psychological complaints to a significantly greater extent than boys according to several analyzes, and
one of the analyzes also indicated that pupils in grade 9 experienced significantly higher levels of
nervousness than pupils in grade 5. Among pupils in grades 7 and 9, those who lived in rural areas
experienced more irritability or bad mood than those living in urban areas. Perceived socioeconomic status
predicted psychological complaints significantly and negatively among pupils in grades 7 and 9.
According to the results, the relationship between social support from family, peers and classmates, and
psychological complaints could partly be explained by loneliness. There were no significant differences
between Finnish-Swedish youth living in cities and those living in rural areas in terms of psychological
complaints, social support or loneliness when pupils from all three grades were included in the analyzes.
This thesis contributes to new knowledge about the well-being of Finnish-Swedish youth and could
encourage development of health-promoting activities. Longitudinal research is needed in order to gain a
deeper understanding of whether lower levels of social support and experiences of loneliness may be risk
factors for the development of mental health problems.

Avainsanat – Nyckelord – Keywords
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Appendix A

1 Inledning
Ungdomstiden, det vill säga perioden då individen är 10–19 år gammal (World Health Organization
[WHO], 2014), är en utvecklingsfas då individen antas vara känslig för utveckling av psykiska besvär
(Hetland, Torsheim & Aarø, 2002). Det är även en kritisk tid med tanke på att individen då antas
utveckla sin identitet och gradvis erhålla mer autonomi (Erikson, 1968). Under ungdomstiden kan
även risken för att uppleva ensamhet vara större jämfört med andra perioder i livet, vilket bland annat
kan

bero

på

utvecklingsmässiga

förändringar

i

fråga

om

vänskap,

självständighet,

identitetsutforskande och kognitiv mognad (Laursen & Hartl, 2013). För ungdomar antas både
relationer till föräldrar och vänner vara betydelsefulla då brister i socialt stöd har visat sig associeras
med depressionssymtom (Klineberg et al., 2006). Upplevd hälsa i ungdomen antas även kunna
inverka på hur man upplever sin hälsa som vuxen (Hoyt, Chase-Lansdale, McDade & Adam, 2012).
Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2017). De
flesta psykiska störningar börjar visa sig då man är ung, vanligen i 12–24-års åldern (Patel, Flisher,
Hetrick & McGorry, 2007). Att lida av psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för psykiatriska
tillstånd har visat sig innebära en klart ökad risk för senare utveckling av symptom relaterade till
psykiska störningar (Kinnunen, Laukkanen & Kylmä, 2010). Även en rapport från Socialstyrelsen
(2013) visar att ungdomar och unga vuxna som rapporterat oro, ängslan och ångest fem år senare
upplevt högre grad av mental ohälsa i form av psykiatriska tillstånd och självskador jämfört med
jämnåriga som inte rapporterat sådana besvär.
Förekomst av mental ohälsa, tillgång till socialt stöd och känsla av ensamhet kan variera beroende på
om man bor i stan eller på landsbygden. Bland annat rysk (Glendinning & West, 2007), kanadensisk
(Wiens, Williams, Lavorato, Bulloch & Patten, 2017) engelsk (Riva, Bambra, Curtis & Gauvin,
2011), svensk (Sundquist, Frank & Sundquist, 2004) och dansk forskning (Vassos, Agerbo, Mors &
Pedersen, 2016) visar att individer bosatta i urbana miljöer, det vill säga i städer, upplevt mer
depressionssymptom än de som bott på landsbygden. Det finns även studier vars resultat visat att
sämre mental hälsa upplevts på landsbygden (Probst et al., 2006; Stickley, Koyanagi, Roberts &
McKee, 2015). I några studier har man inte heller funnit samband mellan urbanitet och mental hälsa
(Airaksinen et al., 2015; Breslau, Marshall, Pincus & Brown, 2014). Studier om skillnader i socialt
stöd och ensamhet mellan individer som bor i stads- eller landsbygdsområden är relativt få i nuläget.
Flera studier visar att svenskspråkiga finländare (”finlandssvenskar”), vars andel är cirka 5,2 procent
av hela Finlands befolkning (Tilastokeskus, 2017), i allmänhet har en något bättre hälsa jämfört med
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landets finskspråkiga befolkning. Resultaten från en undersökning av Suominen, Välimaa, Tynjälä
och Kannas (2000) visade att finlandssvenska pojkar och flickor i åldern 11, 13 och 15 upplevde sin
hälsa vara bättre jämfört med finsktalande pojkar och flickor i samma ålder. Det har även visat sig att
mortaliteten är lägre hos finlandssvenskar än finsktalande finländare (Koskinen & Martelin, 2003).
Hjärt- och kärlsjukdomar samt olyckor och våldsamheter som leder till döden har också visat sig vara
lägre bland finlandssvenskar (Koskinen & Martelin, 2003). Även svensktalande män i sydvästra
Finland har mindre risk för att få hjärtattacker och cerebrovaskulära sjukdomar än finskspråkiga män
enligt två studier (Lammintausta et al., 2009; 2010). Resultaten från en studie utförd av Hyyppä och
Mäki (2001) visade att risken för nedsatt arbetsförmåga är mindre för den svensktalande
österbottniska befolkningen jämfört med den finsktalande befolkningen i Satakunta, trots att
grupperna i undersökningen påminde om varandra i fråga om boendeområde, åldersfördelning,
socioekonomisk status och möjlighet till användning av hälsovårdstjänster. Studien visade även att
den aktiva arbetsåldern varar längre för svensktalande än finsktalande individer. Möjliga orsaker till
svenskspråkiga finländares något bättre hälsa har inte kunnat förklaras med särskilda hälsobeteenden
eller socioekonomisk status (Suominen, 2014; Suominen et al., 2000). Skillnaderna i hälsa kunde
delvis bero på socialt kapital, det vill säga olika indikatorer på socialt deltagande, sociala kontakter,
tillit och känsla av trygghet (Hyyppä & Mäki, 2001; Nyqvist, Finnäs, Jakobsson & Koskinen, 2008).
Det finns dock även forskning som visat att skillnaderna i hälsa mellan ungdomar i finsk- och
svenskspråkiga skolor har minskat. På 2000-talet har det inte funnits signifikanta skillnader mellan
språkgrupperna i fråga om självskattad hälsa, livstillfredsställelse, känsla av ensamhet eller förekomst
av psykiska besvär bland ungdomar (Simonsen et al., 2016).
I den här avhandlingen ligger fokus på att undersöka ifall finlandssvenska ungdomars upplevelse av
psykiska

besvär

i

form

av

nedstämdhet,

irritabilitet/dåligt

humör,

nervositet

och

insomningssvårigheter kan förklaras med familje-, kamrat- och klasskamratstöd samt känsla av
ensamhet. Det undersöks även om samband mellan socialt stöd och känsla av ensamhet kan förklaras
med känsla av ensamhet. I avhandlingen utforskas också ifall det förekommer skillnader i upplevelse
av psykiska besvär, socialt stöd och känsla av ensamhet mellan ungdomar bosatta i stan och på
landsbygden, vilket är något som knappt alls undersökts i finsk kontext, och än mindre bland
finlandssvenskar.

2 Tidigare forskning och teoretisk bakgrund
8

2.1 Ungdomstidens utmaningar
Ungdomstiden kan indelas i tre utvecklingsfaser, vilka är tidig ungdom (åldern 10–13),
mellanungdom (åldern 14–17) och sen ungdom (åldern 18–21). Under de här faserna upplever unga
vanligen flera olika utmaningar och såväl biologiska, psykologiska som sociala förändringar. I tidig
ungdom bör den unga anpassa sig till kroppsliga förändringar samtidigt som separationen från
föräldrarna påbörjas. Under mellanungdomsfasen omformas den ungas relationer till både föräldrar
och kamrater, och även den ungas moraliska och abstrakta tänkande utvecklas. I sen ungdom
förekommer utmaningar i formandet av värderingar och utvecklandet av relationen till samhället.
(Christie & Viner, 2005)
De mest centrala utmaningarna under ungdomstiden har föreslagits vara att 1) uppnå biologisk och
sexuell mognad, 2) utveckla en personlig identitet, 3) utveckla intima sexuella relationer med en
lämplig partner och 4) uppnå självständighet och autonomi i kontexten av den sociokulturella
omgivningen (Christie & Viner, 2005). Förutom individuella skillnader i utvecklingen antas det dock
även förekomma variationer i ungdomars utmaningar beroende på vilken kultur man lever i (Larson
& Wilson, 2004). Det antas även att perioden mellan barndom och vuxenliv förlängts under de senaste
årtiondena på grund av längre utbildningar, förändringar i tidpunkt då puberteten börjar, tilltagande
urbanisering och senare inledda äktenskap (Larson & Wilson, 2004).
En central uppgift under ungdomstiden är identitetsformandet. Identitetsformandet handlar om att
utforska olika valmöjligheter och personliga mål (Nurmi, 2004). I och med identitetsformandet kan
det ske förändringar i hur den unga ser på sig själv. Processen antas inte endast vara en individuell
utvecklingsuppgift, utan även den ungas sociala omgivning kan inverka på identitetsformandet.
Riktningen för individens värderingar och mål antas ha sin grund redan i barndomen, och exempelvis
föräldrarna kan ha betydelse för hur den unga ser på sin egen framtid som en vuxen individ. I
identitetsutforskandet kan olika risker såsom ensamhet ingå, som exempelvis en följd av
experimentering med sociala roller och byten av kamratgrupp (Laursen & Hartl, 2013).
I västerländsk utvecklingspsykologi antas en annan utvecklingsuppgift för ungdomar vara att uppnå
mer självständighet (Larson & Wilson, 2004). Forskning visar att europeiska och europeiskamerikanska ungdomar i åldern 10 till 18 tenderar att tillbringa mindre tid tillsammans med föräldrar
och familj ju äldre de är, och umgås mer och mer med sina vänner (Larson, Richards, Moneta,
Holmbeck & Duckett, 1996). Föräldrarna antas ändå fortsättningsvis inneha en viktig roll i att
exempelvis erbjuda stöd, sätta gränser och fungera som beteendemodeller för den unga (Gutgesell &
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Payne, 2004). Föräldrarnas attityder, ideal och värderingar kan också ha ett inflytande på den unga
(Hazen, Schlozman & Beresin, 2008). Gutgesell och Payne (2004) menar att föräldrarna gradvis bör
kunna tillåta den ungas självständighet och inte vara för begränsande. Efter separationen från
föräldrarna antas den unga uppskatta sina föräldrar mer och kunna interagera med dem på ett mer
vuxet sätt.
Unga bör även utveckla en hälsosam och stabil självbild, och även där kan föräldrarna och andra
auktoritetsfigurer ha en betydelsefull roll. En svag självbild associeras med bland annat
relationsproblem, depression, riskbeteenden och svaga skolprestationer. Hur andra ser på en kan
inverka på självbilden och unga antas vara känsliga för andras bedömningar av dem. (Hazen et al.,
2008)
En lyckad utveckling antas resultera i en biologiskt mogen individ med ett självständigt jag, en
förmåga att skapa nära människorelationer, och kognitiva samt psykologiska resurser att klara av
vuxenlivets utmaningar (Hazen et al., 2008). Resurser på olika områden, så som exempelvis inom
familjen, skolan och samhället, antas vara betydelsefulla i främjandet av en hälsosam utveckling hos
den unga (Youngblade et al., 2006). Den ungas förmåga att hantera de olika utmaningarna under
ungdomstiden antas även kunna främjas av betydelsefulla familje- och vänskapsrelationer (Gutgesell
& Payne, 2004).

2.2 Psykiska besvär
2.2.1 Definition
Psykiska besvär, som tillhör den psykiska dimensionen av subjektiva hälsobesvär, kan definieras som
ett mått på nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, nervositet och insomningssvårigheter.
Nedstämdhet kan upplevas som ett emotionellt tillstånd som kan inverka på ens dagliga aktiviteter
och sociala relationer. Det kan orsakas av kända eller okända faktorer och vara i timmar, dagar eller
veckor. Irritabilitet kan beskrivas som en mer kortvarig känsla eller upplevelse som kan vändas mot
en själv eller andra. Nervositet kan uppfattas som en reaktion till en situation eller stressfaktor, i form
av rädsla för exempelvis det okända, vissa aktiviteter eller föräldrars förväntningar. Sömnsvårigheter
är en term som innefattar flera typer av problem relaterade till sömn, men i psykiska besvär ingår
endast självrapporterade insomningssvårigheter. (Haugland & Wold, 2001)
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2.2.2 Förekomst av psykiska besvär bland finlandssvenska ungdomar
Av hela Finlands befolkning är 5,2 procent svenskspråkig (Tilastokeskus, 2017). Regelbundna
psykiska besvär upplevs av många finlandssvenska ungdomar och i större grad av flickor jämfört med
pojkar (Simonsen et al., 2016). År 2014 rapporterade nästan hälften (49 %) av de finlandssvenska
flickorna i årskurs 5 att de upplevt två eller flera återkommande psykiska besvär minst en gång i
veckan under senaste halvåret, medan andelen var 62 procent bland flickor i årskurs 7 och årskurs 9.
Av de finlandssvenska pojkarna rapporterade 34 procent i årskurs 5, 44 procent i årskurs 7 och 42
procent i årskurs 9 att de upplevt två eller flera återkommande psykiska besvär minst en gång i veckan
under senaste halvåret. Några större skillnader i förekomst av psykiska besvär mellan svensk- och
finskspråkiga ungdomar bosatta i Finland har inte påträffats under 2000-talet (Simonsen et al., 2016).

2.2.3 Möjliga konsekvenser av enskilda psykiska besvär
2.2.3.1 Depression
Depression som ett kliniskt syndrom inkluderar subjektiva tillstånd som känslor av värdelöshet och
låg självkänsla, kognitiva behandlingsstörningar samt öppna beteendemässiga tecken som
förändringar i sömn och ätande (Kendall, Cantwell & Kazdin, 1989). Depression antas bero på en
komplex interaktion mellan psykologiska, interpersonella och genetiska faktorer (Mueller, Bridges
& Goddard, 2011). Även om depressionssymptom kan vara allvarliga i vilken ålder som helst antas
de vara speciellt besvärande i ungdomen då depression associeras med en hel del andra problem och
negativa hälsoföljder (Mueller et al., 2011).
I en finsk studie utförd av Pelkonen, Marttunen och Aro (2003) visade det sig att självrapporterade
depressionssymptom hos 16-åriga ungdomar förutsade depression i 22-års åldern. Depression
associeras även med sämre livskvalitet enligt en översiktsartikel (Papakostas et al., 2004) och kan
enligt WHO (2016) leda till självmord. Även resultaten från en finsk studie visade att
depressionssymptom hos 13- till 17-åringar associerades med koncentrationssvårigheter,
relationsproblem och sämre akademisk prestation (Fröjd et al., 2008). I en norsk longitudinell
undersökning visade det sig att ungdomar som rapporterade depressions- och ångestsymptom vid två
mättillfällen upplevde sig ha sämre psykosocialt funktionerande och subjektivt välbefinnande samt
lägre självkänsla jämfört med symptomfria ungdomar (Derdikman-Eiron et al., 2011). Resultaten från
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en amerikansk studie visade att deprimerade tonåringar i åldern 13 till 18 rapporterade sämre
färdigheter i skolframgång samt i interaktion med vänner och familj jämfört med tonåringar utan
depression (Jaycox et al., 2009). I samma studie kom det även fram att deprimerade tonåringar hade
fler beteenderelaterade och emotionella problem i form av ångest, hyperaktivitet, aggression,
rusmedelmissbruk och symptom på posttraumatiskt stressyndrom än icke-deprimerade tonåringar.
Deprimerade tonåringar rapporterade också sämre fysisk hälsorelaterad livskvalitet än ickedeprimerade tonåringar. Jaycox et al. (2009) mätte graden av symptom på mental ohälsa hos
ungdomarna genom intervjuer, men definierar inte i rapporten mer ingående vilka symptomen varit
eller vilka mätinstrument som använts i fråga om bland annat ångest och posttraumatiskt
stressyndrom.
2.2.3.2 Irritabilitet
Irritabilitet kan definieras som en överdriven reaktivitet till negativa emotionella stimulin och antas
bestå av två affektiva komponenter där den ena är ilska och den andra är relaterad till beteende (Buss
& Durkee, 1957; Caprara et al., 1985). Tidigare longitudinell forskning med fokus på italienska
ungdomar som var 12 år gamla vid första mättillfället och 20 vid andra mättillfället visade att
irritabilitet tenderade att vara stabilt över tid och associerades med både fysisk och verbal aggression
(Caprara, Paciello, Gerbino & Cugini, 2007).
Det finns forskning som visat att irritabilitet kan innebära en hälsorisk bland unga. I en amerikansk
longitudinell studie visade det sig att barn som i 9–11-års åldern visade symptom på
humördysregleringssyndrom, där långvarig irritabilitet ingick, löpte större risk för att uppfylla
kriterierna för en depressionsdiagnos tre år senare jämfört med barn som inte hade liknande symptom
(Brotman et al., 2006). Även resultaten från en annan amerikansk longitudinell undersökning visade
att irritabilitet hos i genomsnitt 13,8-åriga ungdomar, rapporterat av deras föräldrar, förutsåg
självrapporterad depression, dystymi och generaliserat ångestsyndrom 20 år senare hos samma
individer (Stringaris, Cohen, Pine & Leibenluft, 2009). Stringaris et al (2009) har inte definierat vilka
symptomen på de psykiska störningarna bland deltagarna var, men nämner att de utförde kliniska
intervjuer baserade på DSM-IV.
I en annan amerikansk longitudinell studie visade det sig att irritabilitet associerades med
självmordstankar bland unga män i åldern 15 till 20 (Conner, Meldrum, Wieczorek, Duberstein &
Welte, 2004). I en brittisk longitudinell undersökning visade det sig att irritabilitet i 14– till 15-års
åldern ökade risken för självmord 30 år senare (Pickles et al., 2010).
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Irritabilitet kan även enligt DSM-V, det vill säga handboken för psykiatrin, vara ett av symptomen i
psykiska störningar som affektiva störningar och ångeststörningar (American Psychiatric
Association, 2013). Det här antagandet stöds även av resultaten från en amerikansk studie av Stoddard
et al. (2014), där barn och ungdomar i åldern 8 till 17 med en ångeststörning i jämförelse med friska
individer uttryckte mer irritabilitet både enligt egen och föräldrars bedömning. Även en amerikansk
undersökning utförd av Stringaris, Maughan, Copeland, Costello och Angold (2013) visade att
irritabilitet, ofta tillsammans med nedstämdhet, förekom hos deprimerade barn och ungdomar i åldern
9 till 16.
2.2.3.3 Nervositet
Nervositet mäts ofta i forskningen som ett symptom på ångest och ingår i exempelvis mätinstrument
för generaliserat ångestsyndrom (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006), som är en störning där
individen upplever överdriven ångest och oro i relation till ett flertal händelser eller aktiviteter i minst
6 månader (American Psychiatric Association, 2013), och som ofta uppträder tillsammans med flera
andra psykiska störningar (Nutt, Argyropoulos, Hood & Potokar, 2006; Simon, 2009). Nervositet har
även ingått i mått på psykiska besvär bland ungdomar (Haugland & Wold, 2001), men studier om
nervositet som en separat upplevelse är däremot få. En svensk longitudinell undersökning med fokus
på vuxna indikerade att nervositet, ängslan och ångest bidrog till större risk för senare
självmordsförsök och psykiska störningar (Ringbäck & Rosén, 2005). Frågan som nervositet ingick
i var dock ställd så att den berörde nervositet, ängslan och ångest i samma fråga.
2.2.3.4 Insomningssvårigheter
Sömn är avgörande för välbefinnandet och antas inverka på både kognitiva processer och adaptiva
beteendefunktioner (Cirelli & Tononi, 2008; Diekelmann & Born, 2010; Walker, 2009). Svårigheter
att somna har visat sig kunna ha ett flertal negativa konsekvenser. Enligt en översiktsartikel baserad
på åtta longitudinella studier med vuxna deltagare kan insomningssvårigheter förutsäga depression
(Riemann & Voderholzer, 2003). Även en metaanalys där 21 longitudinella undersökningar ingick,
varav tre studier hade deltagare som var yngre än 18 år, visade att risken för att bli deprimerad ökade
över tid ifall man led av insomningssvårigheter (Baglioni et al., 2011). I en amerikansk studie
framkom det att insomningssvårigheter bland ungdomar som i genomsnitt var 15,18 år gamla,
korrelerade positivt med symptom på socialt ångestsyndrom och alkoholmissbruk (Blumenthal,
Taylor, Cloutier, Baxley & Lasslett, 2019). I studien bedömdes de psykiska störningarna enligt DSMIV, där socialt ångestsyndrom bland annat involverar symptom på rädsla för en eller flera typer av
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sociala situationer (American Psychiatric Association, 2000). Även i en annan amerikansk
undersökning visade det sig att olika typer av sömnproblem, där insomnningssvårigheter ingick,
associerades med symptom på affektiva störningar, ångeststörningar, beteendestörningar,
rusmedelmissbruk, ätstörningar samt ökad självmordsrisk, sämre upplevd mental hälsa, kroniska
medicinska tillstånd, rökande och övervikt bland 13 till 18-åriga ungdomar (Blank et al., 2015). I en
spansk studie visade det sig att ungdomar i åldern 12 till 17 som inte hade problem med att somna
var mer nöjda med livet och rapporterade mindre hälsobesvär (Segura-Jiménez, Carbonell-Baeza,
Keating, Ruiz & Castro-Piñero, 2015).
Insomningssvårigheter bland ungdomar kan även utgöra en risk för mental ohälsa senare i livet.
Resultaten från en longitudinell amerikansk undersökning visade att ungdomar som hade problem
med sömnen i 12 till 18-års åldern, bland annat i form av insomningssvårigheter, tenderade att
missbruka droger och alkohol, lida av depression och självmordstankar samt begå självmordsförsök
i högre grad än ungdomar utan sömnproblem i samma ålder (Roane & Taylor, 2008). I samma studie
framkom det även att individer som hade sömnsvårigheter under ungdomstiden också hade en större
risk för att utveckla depression 6 till 7 år senare då de var i åldern 18 till 25.
Det bör beaktas att flera av de mått som använts för att mäta symptom på mental ohälsa i ovannämnda
studier varit mer ingående i jämförelse med HBSC-måtten för psykiska besvär.

2.3 Socialt stöd
2.3.1 Definition
Socialt stöd har flera betydelser men hänvisar oftast till sociala relationers funktionella innehåll
(House, Kahn, McLeod & Williams, 1985). Socialt stöd kan definieras som ett komplext,
multidimensionellt begrepp som innefattar omfattningen av ett stödsystem samt tillfredsställelsen
som mottas genom stödsystemet (Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner & Seedat, 2008). Socialt stöd har
också definierats som information som leder personen till att tro att hen är omhändertagen, älskad
och uppskattad av andra, samt medlem i ett nätverk av ömsesidiga förpliktelser (Cobb, 1976). Thoits
(1995) menar att socialt stöd kan ses som ett socialt hjälpmedel som människan kan använda sig av
vid hantering av stressfaktorer. Enligt en annan omfattande definition av Lin, Dean och Ensell (1986)
kan termen innefatta både verkligt och upplevt socialt stöd som kan erbjudas av sociala nätverk, nära
vänner och samhället. Lin et al. (1986) menar att man bör åtskilja det sociala stöd som i verkligheten
erbjuds från individens subjektiva upplevelse av hur mycket socialt stöd som erbjuds. Det har
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föreslagits att stöd erbjudet av föräldrar och vänner hör till de viktigaste resurserna i ungdomars
hantering av förändringar och nya situationer (Hombrados‐Mendieta, Gomez‐Jacinto, Dominguez‐
Fuentes, Garcia‐Leiva & Castro‐Travé, 2012).
Även Wills och Shinar (2000) åtskiljer i ett översiktskapitel mellan forskning med fokus på upplevt
socialt stöd (eng. perceived social support) och mottaget socialt stöd (eng. received social support).
Med upplevt stöd menas enligt dem mått på stödande funktioner som upplevs vara tillgängliga för
individen om de behövs, medan mottaget stöd står för stöd som nyligen erbjudits i praktiken.
Även om socialt stöd är ett multidimensionellt begrepp har man i forskningen ofta använt mått som
inte åtskiljer mellan olika dimensioner av stöd eller källorna till stödet. Forskare har främst fokuserat
på att analysera den emotionella dimensionen av socialt stöd utan att beakta andra funktioner som
exempelvis instrumentellt och informativt stöd. Man har främst undersökt socialt stöd erbjudet av
vänner och föräldrar. (Hombrados‐Mendieta et al., 2012)

2.3.2 Dimensioner
Det antas förekomma variationer i typ, frekvens, intensitet och mängd av stöd som erbjuds. En
kontakt kan exempelvis erbjuda flera olika typer av socialt stöd medan en annan social kontakt kan
erbjuda endast en viss form av stöd (Berkman, Glass, Brissette & Seeman, 2000). Socialt stöd kan
indelas i emotionellt, instrumentellt, informativt och värderingsstöd (Berkman et al., 2000). Det kan
vara svårt att åtskilja de olika dimensionerna av socialt stöd och även andra benämningar för
dimensionerna förekommer. Forskning har även visat att dimensionerna kan korrelera starkt
sinsemellan (Wu, Khan, Chien & Lee, 2019).
Emotionellt stöd (eng. emotional support) kan beskrivas som ens uppfattning om att kärlek och
omsorg, sympati och förståelse och/eller uppskattning eller värdering är tillgängligt av betydelsefulla
andra (Thoits, 1995). Enligt Thoits (1982) kan emotionellt stöd handla om att en annan person
exempelvis lyssnar på ens bekymmer så att den som tar emot stödet kan ge utlopp för sina känslor.
Det kan även handla om att få höra uppmuntrande ord då man har det svårt. Vid emotionellt stöd
erbjuder andra personer socioemotionella resurser såsom tillgivenhet, sympati, förståelse och
acceptans gentemot individen som mottar stödet.
En brittisk undersökning visade att speciellt emotionellt socialt stöd var viktigt för den mentala
hälsan. Resultaten visade att emotionellt stöd kan fungera som skyddsfaktor mot allmänna psykiska
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störningar som depression och ångest, personlighetsdysfunktioner och psykotiska upplevelser.
Undersökningsdeltagarna i studien var till stor del vuxna, eller hade fyllt minst 16 år. (Smyth,
Siriwardhana, Hotopf & Hatch, 2015)
Instrumentellt stöd (eng. instrumental support) kan definieras som praktisk hjälp av andra i form av
råd, information, stöttande i plikter relaterade till familj eller hem, och ekonomiskt stöd (Thoits,
1982). Instrumentellt stöd kan även uttryckas i form av att man i en uppgift blir erbjuden instruktioner
eller assistans av en annan person (Deelstra et al., 2003).
Informativt stöd (eng. informational support) är en typ av socialt stöd som kan definieras som råd
eller information för särskilda behov. Det kan handla om att motta rekommendationer, tips eller
kunskap som kan utnyttjas vid problemlösning. (Berkman et al., 2000)
Att motta ”värderingsstöd” (eng. appraisal support) kan definieras som att få värderande feedback,
vilket kan vara hjälpsamt i exempelvis beslutsfattande och i val om hur man ska handla (Berkman et
al., 2000).

2.3.3 Mått på socialt stöd
I kvantitativ mätning av socialt stöd skiljer man ofta mellan mätinstrument för upplevt socialt stöd
och mottaget socialt stöd. Enkäter har vanligen använts, och både korta och längre mått har utvecklats.
Vid undersökning av upplevt socialt stöd, som är aktuellt i den här avhandlingen, används vanligen
frågeformulär

där

olika

stödjande

funktioner

beskrivs,

och

där

man

sedan

ber

undersökningsdeltagarna besvara i vilken grad de upplever att de här funktionerna är tillgängliga för
dem i fråga om en viss social kontakt (t.ex. föräldrar/familj/vänner) (Wills & Shinar, 2000). Vid
mätning av upplevt socialt stöd undersöks ofta olika dimensioner av socialt stöd, som emotionellt,
instrumentellt, informativt och värderingsstöd (Wills & Shinar, 2000). Två ofta använda mått på
upplevt socialt stöd med god reliabilitet och måttlig konstruktionsvaliditet är Multi-dimensional Scale
of Perceived Social Support (MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988) och Subjective
Support Subscale of Duke Social Support Index (DSSI) (Koenig et al., 1993).
Vid undersökning av mottaget socialt stöd används ofta mått där frågor om olika typer av praktisk
hjälp som man mottagit under en tidsperiod ingår, till exempel ”Har du under senaste
veckan/månaden talat om dina känslor med någon?” (Berkman & Glass, 2000). Det förekommer färre
mått på mottaget socialt stöd än upplevt socialt stöd (Wills & Shinar, 2000). Ett exempel på ett ofta
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använt mått på mottaget socialt stöd är Inventory of Socially Supportive Behaviors (ISSB) (Barrera,
Sandler & Ramsay, 1981), som är ett självrapportmått med 40 frågor om hur ofta respondenterna
mottagit olika former av praktisk hjälp under den senaste månaden.

2.3.4 Teoretiska förklaringar till samband mellan socialt stöd och hälsa
Mekanismer som förklarar sociala stödets betydelse för hälsan beskrivs ofta med två alternativa
kausala modeller, vilka är Stress-buffert modellen och Direkt-effekt modellen.
2.3.4.1 Stress-buffert modellen
Enligt Stress-buffert modellen (eng. Stress-buffering effect model) inverkar sociala relationer positivt
på hälsan genom att de erbjuder psykologiska och materiella resurser som individen behöver vid
hantering av stress (Cohen, 1988; Cohen & Wills, 1985). Meningsfulla relationer kan enligt modellen
medföra stöd och resurser som hjälper individen bedöma stressfulla situationer, minska fysiska
responser och främja förmågan att hantera omgivningens krav adaptivt (Cohen & Wills, 1985). Enligt
modellen har socialt stöd endast positiva effekter på individer som upplever sig vara stressade. Stressbuffert modellen har fått vetenskapligt stöd i flera empiriska studier, bland annat i norsk kontext där
högre grad av socialt stöd minskade den negativa effekten av stress på vuxnas mentala hälsa i form
av bland annat depressionssymptom (Olstad, Sexton & Søgaard, 2001).
2.3.4.2 Direkt-effekt modellen
Enligt Direkt-effekt modellen (eng. Main effect model) har socialt stöd positiva effekter på individen
oberoende om hen upplever sig vara stressad eller inte (Cohen, 1988). Sociala inflytelser antas enligt
modellen inverka på bland annat individens hälsobeteenden, självuppfattning, självkänsla och
meningsupplevelse (Cohen & Wills, 1985). Modellen har fått stöd i flera vetenskapliga studier, som
beskrivs närmare nedan (för en metaanalys, se t.ex. Rueger, Malecki, Pyun, Aycock & Coyle, 2016).

2.3.5 Tidigare forskning om samband mellan socialt stöd och mental hälsa
Socialt stöd kan erbjudas av olika sociala kontakter i olika kontexter. I forskningen har man fokuserat
på socialt stöd erbjudet av exempelvis familj, föräldrar, kamrater, klasskamrater och lärare. Både
familje- och vänskapsrelationer antas ha en betydelsefull inverkan på ungas utveckling enligt en
översiktsartikel (Smetana, Campione-Barr & Metzger, 2006). I ett flertal studier har olika typer av
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socialt stöd även relaterat till känsla av ensamhet (t.ex. Lee, Hong, Zhou & Robles, 2019; Mahon,
Yarcheski, Yarcheski, Cannella & Hanks, 2006; Ren & Ji, 2019; Salimi & Bozorgpour, 2012; Welch,
Ellis, Green & Ferrer, 2019).
2.3.5.1 Samband mellan familjestöd, föräldrastöd, kamratstöd och mental hälsa
Flera amerikanska studier indikerar att familje- och föräldrastöd relaterar till olika former av mental
ohälsa. Resultaten från en longitudinell undersökning visade att mindre familjestöd bidrog till mer
depressionssymptom, både vid första mättillfället och vid det andra mättillfället ett år senare bland
amerikanska ungdomar som var i åldern 14 till 20 vid första mätningen (Sheeber, Hops, Alpert, Davis
& Andrews, 1997). I en annan longitudinell amerikansk studie som mer än 20 000 ungdomar från
årskurs 7 fram till årskurs 12 deltog i, visade det sig att föräldrastöd skyddade mot
depressionssymptom vid två av tre mättillfällen (Meadows, Brown & Elder, 2006). Föräldrastöd
korrelerade negativt med depressionssymptom, men sambandet blev svagare då ungdomarna blev
äldre. I en longitudinell amerikansk studie utförd av Wight, Botticello och Aneshensel (2006), med
över 18 000 deltagare, visade det sig att socialt stöd mätt bland elever i årskurs 7 bidrog till bättre
mental hälsa över tid, då eleverna gick i årskurs 12. Socialt stöd av av familj, vänner och andra vuxna
bidrog till mindre internaliserade och externaliserade problem, speciellt i boendeområden med högre
socioekonomisk status. Sambanden var svagare i områden med lägre socioekonomisk status. Till
studiens internaliserade problem hörde bland annat depressionssymptom och till externaliserade
problem hörde bland annat våldsamt beteende. Resultaten från en annan amerikansk undersökning
utförd av Brausch och Decker (2014) visade att föräldrastöd korrelerade ganska starkt och positivt
med ungdomars kroppsnöjdhet och självkänsla, samt ganska svagt till medelstarkt och negativt med
ätstörningssymptom, självmordstankar och depressionssymptom. Enligt samma studie korrelerade
också kamratstöd medelstarkt och positivt med ungas kroppsnöjdhet och självkänsla, samt ganska
svagt
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medelstarkt

och
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med
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självmordstankar

och

depressionssymptom.
I en longitudinell amerikansk undersökning med fokus på ungdomar med en genomsnittlig ålder på
15,2 år som hade haft självmordstankar under senaste året visade det sig att högre nivåer av upplevt
föräldrastöd bidrog till mindre användning av mentalhälsotjänster, mindre depressionssymptom samt
mindre risk för självmordsförsök ett år senare (LeCloux, Maramaldi, Thomas & Wharff, 2016). Även
resultaten från en annan longitudinell amerikansk studie, där föräldrastöd indelades i beteendemässigt
föräldrastöd (eng. parental behavioral support, dvs. i vilken grad föräldrarna engagerat sig i stödande
aktiviteter i verkligheten enligt barnet) och uttryckt föräldrastöd (eng. parental expressive support,
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dvs. grad av emotionell förbindelse mellan föräldrar och barn i form av exempelvis hur nöjd barnet
varit med deras kommunikation), visade det sig att uttryckt föräldrastöd förutsade självmordstankar
och -försök negativt ett till två år senare bland ungdomar som var i åldern 11 till 18 vid första
mätningen (Winfree & Jiang, 2010). Beteendemässigt föräldrastöd bidrog inte signifikant till
självmordstankar och -försök i samma studie.
Flera brittiska studier stöder antagandet att brister i socialt stöd kan bidra till symptom på mental
ohälsa. Resultaten från en longitudinell undersökning visade att flera dimensioner av familjestöd hos
unga i 13- till 14-års åldern relaterade negativt till mental hälsa i form av depressions- och
ångestsymptom mätt ett år senare (Rothon, Goodwin & Stansfeld, 2012). Familjestöd mätt i 14-års
åldern minskade även risken för depressionssymptom i 17-års åldern i en annan undersökning bland
engelska ungdomar som varit utsatta för olika typer av stress före 11-års åldern i form av exempel
motgångar inom familjen (van Harmelen et al., 2016). En annan brittisk studie visade att högre nivå
av familjestöd i 11- till 12-års åldern relaterade till mindre symptom på mental ohälsa i form av
beteende-, relations- och emotionella problem två år senare (Bhui, Silva, Harding & Stansfeld, 2017).
I samma studie visade det sig att högre grad av kamratstöd bidrog över tid till mindre beteende-,
relations- och emotionella problem bland vita britter, men bland bangladeshier bosatta i
Storbritannien förekom inte sådana signifikanta samband. Det visade sig även i en annan brittisk
undersökning att högre nivå av socialt stöd erbjudet av familj och vänner relaterade till lägre grad av
psykotiska upplevelser bland 18-åriga flickor som blivit offer för flera negativa händelser i form av
bland annat våld, misshandel och försummelse (Crush, Arseneault & Fisher, 2018a). Resultaten var
inte signifikanta för pojkar. En brittisk studie utförd av Klineberg et al. (2006) stöder även antaget att
ungdomar med lägre grad av familje- och kamratstöd kan uppleva sig ha sämre mental hälsa. I studien
av Klineberg et al. (2006) rapporterade 11- till 14-åriga ungdomar som befann sig i lägsta kvartilen
av upplevt familjestöd mer depressionssymptom och psykologisk distress i form av emotionella
problem, problem i uppförande, hyperaktivitet, kamratproblem och/eller dysfunktion i prosocialt
beteende i jämförelse med de ungdomar som befann sig i den högsta kvartilen av upplevt familjestöd.
Även ungdomar som upplevde låg grad av kamratstöd, det vill säga de som befann sig i lägsta
kvartilen av upplevt kamratstöd, upplevde mer depressionssymptom än de ungdomar som befann sig
i den högsta kvartilen av upplevt kamratstöd. Signifikanta samband mellan kamratstöd och
psykologisk distress förekom inte i studien. Även en brittisk longitudinell tvillingstudie, som
påbörjades då undersökningsdeltagarna var i åldern 12 till 18, visade att högre grad av socialt stöd
erbjudet av familj, vänner och betydelsefulla andra bidrog till mindre psykotiska upplevelser mätt
genom en intervju i 18-års åldern (Crush et al., 2018b). Socialt stöd bidrog enligt studien till mindre
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psykotiska upplevelser också bland ungdomar som blivit utsatta för flera negativa händelser i form
av exempelvis våld, mobbning, misshandel och försummelse.
Samband mellan olika former av socialt stöd och symptom på mental ohälsa, speciellt
depressionssymptom, har även hittats i andra kontexter. Resultaten från en undersökning utförd i
Schweiz visade att upplevt föräldrastöd korrelerade negativt och medelstarkt med ångestsymptom
och svagare med depressionssymptom bland ungdomar som i genomsnitt var 17,6 år gamla (Brand,
Hatzinger, Beck & Holsboer‐Trachsler, 2009). Genom att studera israeliska ungdomar i åldern 12 till
16 som hade blivit utsatta för raketattacker kom Shahar och Henrich (2016) fram till att familjestöd
skyddade mot upplevelse av depressionssymptom och uttryck av våldsamt beteende. I en tysk studie
visade det sig att föräldrastöd korrelerade ganska svagt och negativt med emotionella problem, där
bland annat depressionssymptom ingick, bland unga i åldern 12 till 24 (Helsen, Vollebergh & Meeus,
2000). Samband mellan kamratstöd och emotionella problem förekom inte i undersökningen, men
det visade sig att föräldrastöd relaterade starkare till emotionella problem bland ungdomar som
upplevde högre grad av kamratstöd jämfört med de som upplevde lägre grad av kamratstöd. Även
resultaten från en undersökning med fokus på ungdomar i åldern 14 till 18 i Turkiet visade att
familjestöd korrelerade ganska svagt och negativt med depression och ångest (Duru & Balkis, 2018).
Det förekom också svaga negativa samband mellan kamratstöd och depression, och mellan
kamratstöd och ångest. I samma studie visade det sig dessutom att socialt stöd av olika källor, speciellt
i form av familjestöd, medierade sambandet mellan utsatthet för våld i skolan och olika symptom på
mental ohälsa.
Även bland australiensiska ungdomar korrelerade familjestöd negativt med depressionssymptom i en
longitudinell studie (Pössel et al., 2018). Resultaten visade att upplevt familjestöd bland ungdomar i
årskurs 8 till 12 förutsåg depressionssymptom negativt ett år senare. Upplevt familjestöd i årskurs 8
och 11 minskade även inverkan av stress på depressionssymptom ett år senare, vilket kan antas stöda
Stress-buffert modellen.
Några nordiska och även finska studier om socialt stöd och symptom på mental ohälsa har också
utförts. I en norsk studie visade det sig att socialt stöd av föräldrar och vänner korrelerade negativt
med emotionella problem i form av ångest- och depressionssymptom bland ungdomar i årskurs 8
(Murberg & Bru, 2004). Resultaten visade även att föräldrastöd modererade sambandet mellan
negativa livshändelser och emotionella problem bland flickor, vilket kan antas ge stöd för Stressbuffert modellen. I en dansk studie förekom svaga samband mellan socialt stöd erbjudet av olika
källor och depressionssymptom och ångest bland 15- till 26-åriga ungdomar och unga vuxna
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(Lasgaard, Goossens & Elklit, 2011b). Resultaten från en undersökning som genomfördes i Finland
år 1997 bland ungdomar i årskurs 8 och 9, i åldern 14–16, med ett deltagarantal på mer än 16 000
personer visade att upplevd brist på socialt stöd från föräldrar, lärare och vänner associerades med
mer depressionssymptom hos både pojkar och flickor (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen &
Laippala, 2001). I en annan finsk longitudinell studie visade det sig att socialt stöd av vänner, familj
och betydelsefulla andra, mätt då deltagarna var i åldern 15 till 30, korrelerade ganska svagt och
negativt med depressionssymptom mätt vid samma tillfälle och även 5 år senare (Heponiemi et al.,
2006). Även i en annan finsk undersökning med deltagare i åldern 15 till 16 visade det sig att mindre
grad av upplevt socialt stöd av familj, vänner och betydelsefulla andra associerades med högre grad
av depressionssymptom (Ritakallio, Luukkaala, Marttunen, Pelkonen & Kaltiala-Heino, 2010).
Familjestöd skyddade mer mot depressionssymptom än socialt stöd erbjudet av vänner eller andra
betydelsefulla personer. Bland pojkarna bidrog lägre grad av upplevt socialt stöd av familj, vänner
samt betydelsefulla personer till mer antisocialt beteende, medan hos flickorna endast lägre grad av
familjestöd bidrog till antisocialt beteende. Upplevt socialt stöd av föräldrar bidrog även negativt till
rusmedelmissbruk i form av rökande och drickande samt till depressionssymptom bland äldre finska
ungdomar enligt resultaten från en annan finsk studie med ett deltagarantal på mer än 40 000 unga,
vars genomsnittliga ålder var 17,1 år (Vehmaskoski, 2013).
Några få studier om samband mellan socialt stöd i form av föräldrastöd och insomningssvårigheter
bland ungdomar har även genomförts. Resultaten från en undersökning utförd i Schweiz visar att det
förekommer svaga negativa samband mellan upplevt föräldrastöd och insomningssvårigheter hos
ungdomar som i genomsnitt var 17,6 år gamla (Brand et al., 2009). I amerikansk forskning bland
ungdomar från årskurs 10 och 11 förekom inte signifikanta samband mellan föräldrastöd och
ungdomars insomningssvårigheter (Tsai et al., 2018), och inte heller mellan föräldrastöd och
ungdomars sömnvanor bland 12- till 15-åringar (Maume, 2013).
Det har även skrivits översiktsartiklar och utförts omfattande metaanalyser om samband mellan
socialt stöd och depressions- och psykossymptom samt andra mått på hälsa. Gayer-Anderson och
Morgan (2013) har i en översiktsartikel behandlat 38 undersökningar om sociala nätverk, socialt stöd
och psykossymptom med fokus på individer i åldern 16 till 64. Resultaten visade att mindre socialt
nätverk och lägre grad av socialt stöd relaterade till psykosstörningar i största delen av studierna, även
om variationer mellan de mått som hade använts kan försvåra möjligheten till att göra
generaliseringar.
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I en metaanalys utförd av Chu, Saucier och Hafner (2010), där 246 studier ingick med mer än 121 000
amerikanska barn och ungdomar i åldern 3 till 20 som deltagare, undersöktes samband mellan socialt
stöd och välmående. I metaanalysen ingick både studier om upplevt socialt stöd och storleken på
sociala nätverk. Det förekom även olika kategorier av välmående som exempelvis akademisk
framgång, fysisk hälsa, social anpassning och psykologisk anpassning. Enligt resultaten fanns ett
svagt, positivt samband mellan socialt stöd och välmående. Den genomsnittliga effektstorleken
mellan olika typer av socialt stöd och välmående varierade från .01 till .20, där de mindre
effektstorlekarna förekom främst i studier om sociala nätverk och de större effektstorlekarna i studier
om upplevt socialt stöd. Den starkaste associationen mellan socialt stöd och välmående fanns bland
stöd erbjudet av lärare, följt av familjestöd och kamratstöd. Sambanden var starkare för äldre
undersökningsdeltagare och för flickor.
Santini, Koyanagi, Tyrovolas, Mason och Haro (2015) behandlar i en systematisk översiktsartikel 35
studier om samband mellan socialt stöd och depressionssymptom bland vuxna individer. Fokus har i
största delen av studierna legat på upplevt emotionellt stöd. Resultaten visade att det i 91 procent av
studierna (32 av 35 st) förekom signifikanta samband mellan socialt stöd i form av upplevt emotionellt
stöd och depression, där högre grad av upplevt emotionellt stöd skyddade mot depression och lägre
grad av emotionellt stöd associerades med depression. Även mottaget emotionellt stöd associerades
i 8 av 12 studier (67 %) med depressionsymptom, och upplevt instrumentellt stöd förutsade
depression i 11 av 12 undersökningar (92 %). Gällande källorna till sociala stödet visade 5 av 7 studier
i översikten att kamratstöd förutsade depression i samma grad som familjestöd, medan resultaten från
2 av 7 studier visade att endast familjestöd bidrog till depression. Enligt Santini et al. (2015) har dock
kvaliteten på studierna som ingått i översikten varierat, vilket försvårar möjligheten till att göra
generaliseringar och framhäver behovet av ytterligare forskning.
Gariépy, Honkaniemi och Quesnel-Vallée (2016) har i en systematisk översikt granskat 31 studier
om socialt stöd och depressionssymptom bland barn och ungdomar i åldern 8 till 20. Studierna var
till stor del utförda i USA och Europa. I 84 procent av studierna förekom signifikanta negativa
samband mellan åtminstone en aspekt av socialt stöd och depression. Gällande källorna till det sociala
stödet visade det sig att familje-, föräldra- och lärarstöd (signifikanta samband i 86/80/86 % av
artiklarna där variablerna ingick) skyddade mer mot depression i jämförelse med kamratstöd
(signifikanta samband i 56 % av artiklarna där kamratstöd ingick). Det visade sig även att familjeoch föräldrastödets samband med depressionssymptom var starkare bland flickor än för pojkar (i 80%
vs. 40% av studierna rapporterades en signifikant association).
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Rueger et al. (2016) har i en metaanalys granskat 341 studier med ett totalt deltagarantal på 273 149
barn och ungdomar där de flesta deltagarna var under 20 år gamla. De fann negativa samband mellan
socialt stöd och depressionssymptom där den totala effektstorleken för studierna var -.26. Kraftigare
stöd hittades för Direkt-effekt modellen i jämförelse med Stress-buffert modellen. Effektstorleken för
stöd erbjudet av familj, vänner och lärare varierade från små till medelstora effekter, där
associationerna till depressionssymptom var större för familje- och kamratstöd i jämförelse med
socialt stöd erbjudet av lärare. Resultaten från metaanalysen visade även att familjestöd var
betydelsefullt oberoende av undersökningsdeltagarnas ålder, medan kamratstöd förutsade
depressionssymptom starkare hos barn och yngre ungdomar.
Wang, Mann, Lloyd-Evans, Ma och Johnson (2018) behandlar i en systematisk översiktsartikel 34
longitudinella studier om upplevt socialt stöd, ensamhet och olika mått på mental ohälsa bland vuxna
individer med psykiatriska diagnoser. Största delen av studierna var utförda i Nord-Amerika (23 st)
och resten i Europa (10 st), samt en i Israel. Resultaten indikerade till stor del att lägre grad av socialt
stöd mätt vid första mättillfället bidrog till mer depressionssymptom över tid och även sämre
återhämtning samt mindre funktionella framsteg bland personer med en depressionsdiagnos. I 11 av
13 studier bidrog mindre socialt stöd eller större känsla av ensamhet till mer depressionssymptom
bland deprimerade undersökningsdeltagare. I 6 av 7 studier med deprimerade undersökningsdeltagare
bidrog lägre grad av socialt stöd eller större känsla av ensamhet även till sämre återhämtning över tid.
Gällande funktionella framsteg visade resultaten från 3 av 5 studier att lägre grad av socialt stöd eller
större känsla av ensamhet bidrog till större sannolikhet för handikappspension eller allvarligt
funktionshinder över tid. Liknande associationer förekom även bland deltagare med bipolär sjukdom
och ångeststörningar, även om de studierna var betydligt färre till antalet. Wang et al. (2018) har inte
åtskilt mellan källorna till de sociala stöden.
På basen av de här empiriska studierna, översiktsartiklarna och metaanalyserna kan man anta att det
i flera olika kontexter förekommit negativa samband mellan socialt stöd och symptom på mental
ohälsa. Det har förekommit ganska stora skillnader i styrkan på sambanden mellan olika typer av
socialt stöd och mental ohälsa, från ganska svaga till medelstarka samband. Bland ungdomar förekom
de starkaste sambanden mellan familje- eller föräldrastöd och depressionssymptom, följt av
kamratstöd (för en översikt, se t.ex. Gariépy et al., 2016), vilket även överensstämmer med
forskningsresultat från Finland (Ritakallio et al., 2010). I metaanalysen utförd av Chu et al. (2010)
var dock sambanden mellan lärarstöd och välmående ofta starkare än associationerna mellan föräldraoch kamratstöd och välmående bland unga. I alla studier har forskarna dock inte åtskilt mellan vilka
källor sociala stödet upplevts erbjudas av (t.ex. Wang et al., 2018), och även icke-signifikanta
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samband har förekommit i flera empiriska studier, bland annat gällande samband mellan föräldrastöd
och ungdomars insomningssvårigheter (Tsai et al., 2018) och sömnvanor (Maume, 2013).
2.3.5.2 Samband mellan klasskamratstöd och mental hälsa
Ungdomar tillbringar en stor del av tiden i skolmiljö, där de kan skapa nära relationer till
klasskamrater. Av den orsaken kan det även vara relevant att undersöka klasskamratstödets inverkan
på ungas välmående. Specifika mätinstrument har utvecklats för mätning av socialt stöd i skolmiljö,
till exempel The Teacher and Classmate Support Scale (Torsheim, Wold & Samdal, 2000) och The
Classmate Subscale som ingår i Social Support Appraisals Scale (Dubow & Ullman, 1989). De skiljer
sig något från ofta använda mått på socialt stöd erbjudet av exempelvis familj eller vänner.
Tidigare forskning har visat att samband mellan klasskamratstöd och symptom på mental ohälsa
förekommit i flera olika kontexter. I en amerikansk longitudinell studie utförd av Demaray, Malecki,
Davidson, Hodgson och Rebus (2005), som även ingår i metaanalysen av Rueger et al. (2016), visade
det sig att klasskamratstöd hos elever i årskurs 6 och 7 förutsåg ungdomars emotionella symptom i
form av bland annat ångest, social stress, depression och känsla av otillräcklighet ett år senare.
Betydelsefullt var att klasskamratstöd bidrog till emotionella symptom över tid, men att socialt stöd
erbjudet av nära vänner inte hade den här typen av signifikant effekt. Demaray et al. (2005) menar att
resultaten tyder på att klasskamratstöd kan ha en viktigare roll i ungas välmående än stöd av andra
vänner.
Resultaten från en longitudinell kanadensisk studie, som även ingår i metaanalyserna av Gariépy et
al. (2016) och Rueger et al. (2016), visade att klasskamratstöd korrelerade svagt till ganska svagt och
negativt med depressionssymptom, ångestsymptom och stress hos ungdomar i åldern 12 till 18 vid
första mättillfället (Auerbach, Bigda-Peyton, Eberhart, Webb & Ho, 2011). Det fanns inga
signifikanta samband mellan kamratstöd och depressions-, ångest- eller stressymptom. Utöver det
visade det sig att lägre grad av klasskamratstöd, och även föräldrastöd, bidrog till mer
depressionssymptom och stress över tid. Kamratstöd bidrog varken till depression, ångest eller stress
över tid. Det visade sig även att sambandet mellan klasskamratstöd och depressionssymptom delvis
kunde förklaras med stress, vilket ger stöd för Stress-buffert modellen. Även i en annan kanadensisk
studie, som ingår i metaanalysen av Rueger et al. (2016), visade det sig att upplevt klasskamratstöd
korrelerade ganska svagt och negativt med depressionssymptom bland i genomsnitt 15,3-åriga
ungdomar som hade blivit utsatta för fysisk, emotionell och/eller sexuell misshandel (Flett,
Druckman, Hewitt & Wekerle, 2012).
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I en amerikansk undersökning korrelerade klasskamratstöd medelstarkt och negativt med både
depressionssymptom och ångeststymptom bland ungdomar i årskurs 6, 7 och 8 (Fredrick, Demaray
& Jenkins, 2017). I samma studie visade det sig att klasskamratstöd även skyddade mot depressionsoch ångestsymptom hos deltagare som var maladaptiva perfektionister, det vill säga ungdomar som
var överdrivet oroade över att uppfylla höga standarder.
Resultaten från HBSC-studien från 2014 visade att fransktalande belgiska ungdomar som upplevde
lägre eller genomsnittlig grad av klasskamratstöd bedömde sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än
de ungdomar som upplevde högre grad av klasskamratstöd (Lebacq et al., 2019). Bland pojkarna
förklarade klasskamratstöd 11 procent av variansen i hälsorelaterad livskvalitet och hos flickorna var
andelen 15 procent.
På basen av de här studierna kan man anta att det i tidigare forskning har förekommit flera signifikanta
samband mellan klasskamratstöd och olika symptom på mental ohälsa. Det kanske mest intressanta
är att klasskamratstöd i en del studier relaterat till bland annat symptom på depression och ångest
trots att signifikanta samband mellan socialt stöd av vänner och mental ohälsa inte förekommit
(Auerbach et al., 2011; Demaray et al., 2005). Endast försiktiga slutsatser bör dock dras i och med att
kamratstöd har relaterat signifikant till olika symptom i många fler undersökningar och undersökts
betydligt mer och i fler kontexter än klasskamratstöd.

2.4 Känsla av ensamhet
Ensamhet är ett obehagligt tillstånd som upplevs då kvaliteten eller kvantiteten på ens sociala
relationer inte uppnår den nivå man önskar (Perlman & Peplau, 1981). Nästan alla upplever ensamhet
i något skede av livet (Heinrich & Gullone, 2006; Qualter et al., 2015). Oftast är
ensamhetsupplevelserna övergående, men för en del är tillståndet långvarigt och oberoende av
särskilda livshändelser (Vanhalst et al., 2015).

2.4.1 Definition
Ensamhet definieras ofta som en smärtsam känsla av sorg och tomhet som orsakas av en kognitiv
medvetenhet om en avvikelse mellan de sociala relationer man önskar sig ha och de man uppfattar
att man verkligen har (Perlman & Peplau, 1981). Ensamhet kan även definieras som en allmän brist
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på tillfredsställande personliga, sociala eller gemenskapliga relationer (Andersson, 1993). Man
brukar åtskilja mellan subjektiv upplevelse av ensamhet, som fokus ligger på i den här avhandlingen,
och objektiv ensamhet (Andersson, 1993). Vid subjektiv ensamhet känner sig individen ensam, vilket
kan upplevas trots att man är omgiven av andra. Vid objektiv ensamhet är man i praktiken ensam,
exempelvis i form av att man bor ensam. Känsla av ensamhet antas förekomma oftare hos objektivt
ensamma personer. Ensamhet kan ha allvarliga följder för individens välmående och mentala hälsa
(för en översikt, se Heinrich & Gullone, 2006).
Asher och Paquette (2003) menar att man inte bland barn och unga bör blanda ihop subjektiv känsla
av ensamhet med mer objektiva upplevelser av exempelvis hur accepterad man är i kamratgrupperna,
ifall man har vänner och hurdana ens vänskapsrelationer är. Asher och Paquette (2003) poängterar att
det är möjligt att ha många vänner och ändå känna sig ensam, men att man också kan ha få vänner
utan att känna sig ensam. Buchholz och Catton (1999) har undersökt ungdomars perspektiv på
subjektiva känslor av ensamhet (eng. ”loneliness) och objektiv ensamhet (eng. ”aloneness”). De
subjektiva ensamhetsupplevelserna beskrevs som ett motbjudande tillstånd som uppstår av en känsla
av att längta efter någon annan och associerades med negativa känslor som ledsenhet och hopplöshet.
Objektiv ensamhet uppfattades å andra sidan som ett neutralt, övergående tillstånd.

2.4.2 Mått på ensamhet
Det mest använda måttet på ensamhet antas vara Revised UCLA Loneliness Scale, som är ett globalt
självrapportmått där 20 frågor ingår (Russell, Peplau & Cutrona, 1980). Det finns även antaganden
om att brister i olika sociala relationer ger upphov till olika typer av ensamhet, vilket bland annat
beaktats i självrapportmått som Peer Network and Dyadic Loneliness Scale (PNDLS) (Hoza,
Bukowski & Beery, 2000). Flera mått på ensamhet har också utvecklats specifikt för
barnrespondenter (Goossens & Beyers, 2002). Det förekommer även mått på ensamhet där endast en
fråga ingår, till exempel WHO:s skolelevstudie som även innefattar många andra hälsovariabler.
Måttet på ensamhet som ingår i WHO:s skolelevstudie har använts i flera tidigare studier (t.ex.
Cavanaugh & Buehler 2016; Galanaki 2004; Lyyra, Välimaa, Leskinen, Kannas & HeikinaroJohansson, 2016), och det har visat sig att itemet som ingår i det korrelerar starkt med det ofta använda
UCLA Loneliness Scale-måttet (Russell, Peplau & Ferguson, 1978) då det använts som ett
endimensionellt mått (Cavanaugh & Buehler, 2016). Det finns även forskning som visat att mått med
endast en fråga haft liknande reliabilitet och validitet som mått med flera frågor (Bergkvist & Rossiter
2007; Bowling 2005).
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2.4.3 Förekomst bland finlandssvenska ungdomar
Ensamheten har ökat bland alla åldersgrupper i Finland sedan 2000-talet (Suomen virallinen tilasto,
2014). Bland svenskspråkiga ungdomar i Finland rapporterade år 2014 9 procent av flickorna i årskurs
5, 15 procent av flickorna i årskurs 7 och 21 procent av flickorna i årskurs 9 att de ofta kände sig
ensamma (Simonsen et al., 2016). Motsvarande andel för pojkarna var 6 procent i årskurs 5, 8 procent
i årskurs 7 och 9 procent i årskurs 9. Flickorna kände sig ensammare än pojkarna, och äldre ungdomar
upplevde mer ensamhet än yngre. Signifikanta skillnader i känsla av ensamhet mellan svensk- och
finskspråkiga ungdomar i Finland har inte förekommit sedan början av 2000-talet (Simonsen et al.,
2016).

2.4.4 Teoretiska förklaringar till samband mellan ensamhet och hälsa
2.4.4.1 Teori om tillhörighetsbehov
Baumeister och Leary (1995) har förklarat att människan har ett behov av tillhörighet (eng.
belongingness) som kan tillfredsställas genom frekvent, positiv interaktion med andra och i en
kontext där individen upplever att en annan person bryr sig om ens välfärd och tycker om en. Personer
som har svårigheter med att skapa och upprätthålla tillfredsställande relationer till andra och som inte
lyckas tillfredsställa sitt tillhörighetsbehov antas kunna vara mer benägna att uppleva ensamhet.
Oförmåga att tillfredsställa behovet antas även kunna leda till patologi. Baumeisters och Learys
(1995) antaganden har fått stöd av senare forskning, där det visat sig att lägre grad av tillhörighet
associeras med depression, ångest och ensamhet (t.ex. Hagerty, Williams, Coyne & Early, 1996).
2.4.4.2 Ensamhetsmodellen
Känsla av ensamhet motsvarar enligt Ensamhetsmodellen (eng. The Loneliness Model) en känsla av
otrygghet, vilket antas ge upphov till en implicit övervigilans för sociala hot i omgivningen.
Uppmärksamheten av möjliga hot antas leda till kognitiva bias i form av att exempelvis se världen
som en hotfull plats, ha negativa förväntningar på sociala interaktioner och minnas mer negativa
aspekter av social information. Negativa förväntningar antas kunna framkalla beteenden hos andra
som bekräftar ensamma personers förväntningar. Personer som känner sig ensamma kan även aktivt
ta avstånd från potentiella sociala kontakter samtidigt som de själva kan uppleva att de inte har någon
kontroll över situationen. Det här antas kunna leda till känslor av fientlighet, stress, pessimism, ångest
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och låg självkänsla. Neurobiologiska och beteendemässiga mekanismer antas även aktiveras, vilket
kan bidra till negativa hälsoföljder. (Cacioppo et al., 2006; Cacioppo & Hawkley, 2009; Hawkley &
Cacioppo, 2010)
Enligt ensamhetsmodellen antas ensamhet och därtill relaterad uppmärksamhet på eventuella hot i
miljön också försvaga individens självreglering, det vill säga förmågan att reglera tankar, känslor och
beteende

(Hawkley

&

Cacioppo,

2010).

Empirisk

forskning

har

visat

att

kroniska

ensamhetsupplevelser associeras med maladaptiv emotionsregleringsförmåga (Vanhalst, Luyckx,
Van Petegem & Soenens, 2018) och svag självregleringsförmåga antas kunna leda till stress och
psykopatologi enligt resultaten från en metaanalys (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010).
Hawkley och Cacioppo (2010) poängterar också att samband mellan ensamhet och sämre hälsa
förutom genom olika fysiologiska mekanismer eventuellt delvis kunde förklaras med att personer
som känner sig ensamma tenderar att uppleva sin sömnkvalitet vara sämre (Cacioppo et al., 2002).
2.4.4.3 Evolutionär teori om ensamhet
Enligt den evolutionära teorin om ensamhet (eng. Evolutionary Theory of Loneliness, ETL) av
Cacioppo och Cacioppo (2018) kan oviljan till att känna sig ensam ha en betydelsefull biologisk
funktion där individen kan bli motiverad till att söka sig till sociala kontakter. Enligt teorin kan även
en motstridig drivkraft om att undvika andra väckas, vilket kan göra individen mer självcentrerad och
öka vaksamheten för sociala hot och bidra till undvikande av dem. De här antagandena har fått stöd i
hjärnavbildningsforskning, där det visat sig att ensamhet relaterar till ökad självcentrering och
hypervigilans för sociala hot (Cacioppo, Norris, Decety, Monteleone & Nusbaum, 2009; Layden et
al., 2017). Enligt ETL kan också olika beteendemässiga, neurala, hormonella och cellulära
mekanismer aktiveras för att främja ensamma individers överlevnad på kort sikt (Cacioppo &
Cacioppo, 2018). Ifall ensamhetupplevelserna är långvariga antas mekanismerna dock kunna ha
negativa konsekvenser, vilket kan vara en förklaring till att känsla av ensamhet kan inverka negativt
på hälsan.
Det har även undersökts ifall ensamma individers fysiologiska reaktivitet vid upplevelser av akut
stress kan vara en potentiell biologisk mekanism genom vilken ensamhet kan bidra till sämre hälsa.
Resultaten från en översiktsartikel, där 11 studier ingick, visade att det i 67 procent av studierna
förekom positiva samband mellan ensamhet och stressresponser (Brown, Gallagher & Creaven,
2018). I studierna där positiva samband förekom bidrog högre nivåer av ensamhet till starkare
fysiologiska reaktioner vid stress, i form av exempelvis kraftigare blodtrycksrespons. Brown et al.
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(2018) menar att den överdrivna stresskänsligheten bland ensamma individer kan vara en mekanism
som ökar risken för hälsoproblem, vilket kan antas stöda ETL.

2.4.5 Tidigare forskning om samband mellan ensamhet och mental hälsa
Många känner sig ensamma i något skede av livet och det behöver inte vara patologiskt. Vid mer
långvariga känslor av ensamhet antas risken för negativa följder dock vara större (Asher & Paquette,
2003). Under människans levnad upplevs ensamhet vanligen i högre grad under ungdomstiden och
bland äldre vuxna (Qualter et al. 2015). Ensamhet upplevt under ungdomsåren kan öka risken för
ohälsa i vuxenlivet i form av depression, sämre upplevd hälsa och metaboliska riskfaktorer relaterade
till hjärt- och kärlsjukdomar (Goosby, Bellatorre, Walsemann & Cheadle, 2013).
I både tvärsnittliga och longitudinella empiriska studier har samband mellan känsla av ensamhet och
mental ohälsa förekommit. I en brittisk longitudinell studie visade det sig att känsla av ensamhet i 5års åldern bidrog till mer depressionssymptom och alkoholmissbruk mätt i 17-års åldern (Qualter et
al., 2013). I en annan longitudinell brittisk studie (Harris, Qualter & Robinson, 2013), där deltagarna
var ungefär 8 år gamla vid det första mättillfället och ungefär 11 år vid det sista (tredje) mättillfället,
identifierades två mönster av ensamhet, enligt vilka deltagarna indelades i två grupper. I den ena
gruppen förekom ett mönster där graden av ensamhet var hög men avtagande över tid. I den andra
gruppen var graden av ensamhet låg och stabil över tid. Resultaten visade att de barn som tillhörde
gruppen som upplevde högre grad av ensamhet som minskade över tid, rapporterade mer
depressionssymptom, sämre upplevd hälsa, mer sömnsvårigheter, längre insomningstid och mer
uppvaknanden under natten jämfört med den andra gruppen. Det här kan tyda på att ensamhet upplevt
i mellanbarndomen kan ha långsiktiga hälsoeffekter trots att graden av ensamhet skulle minska i
början av ungdomsåren. En tvärsnittsstudie av Shevlin, Murphy, Mallett, Stringer och Murphy (2013)
visade att känsla av ensamhet associerades med självrapporterade symptom på icke-psykotiska
psykiatriska störningar bland 16-åriga nordirländska ungdomar. De icke-psykotiska psykiatriska
störningarna definierades inte i studien.
Det har även visat sig att känsla av ensamhet indirekt kan öka risken för självmordsbeteende bland
unga. Bland amerikanska ungdomar förekom i en longitudinell studie samband mellan ökningar i
känsla av ensamhet i mellanbarndomen (från årskurs 3 till 5) och självmordstankar i 15-års åldern,
som medierades av depression och externaliserade beteendeproblem (Jones, Schinka, van Dulmen,
Bossarte & Swahn, 2011). Ökningar i känsla av ensamhet från mellanbarndomen till ungdomsåren
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bidrog även indirekt till självmordsbeteende i 15-års åldern genom depression och externaliserade
beteendeproblem. Även resultaten från en annan amerikansk undersökning visade att känsla av
ensamhet associerades med självmordstankar och självmordsbeteenden bland 15-åriga ungdomar
(Schinka, Van Dulmen, Bossarte & Swahn, 2012). Det förekom även ett medelstarkt positivt samband
mellan känsla av ensamhet och upplevd stress bland äldre ungdomar och unga vuxna i åldern 18 till
25 i en annan amerikansk undersökning utförd av Lee och Goldstein (2016).
I en longitudinell nederländsk undersökning utförd av Vanhalst et al. (2012) visade det sig att känsla
av ensamhet hos ungdomar i åldern 13 till 16 korrelerade positivt och medelstarkt med
depressionssymptom mätt vid första mättillfället. Även vid studiens fyra senare mättillfällen
förutsades depression positivt av känsla av ensamhet. I en studie med fokus på 13- till 15-åriga
ungdomar bosatta i Ryssland, Tjeckien och USA visade det sig att känsla av ensamhet förutsade
depressionssymptom bland ungdomarna i alla tre länder (Stickley et al., 2016). Ungdomar som kände
sig ensamma upplevde även mer ångest, med undantag av flickor bosatta i Ryssland.
Forskning om samband mellan ensamhet och olika mått på hälsa har även genomförts i nordisk
kontext. Enligt en longitudinell dansk studie utförd av Lasgaard et al. (2011b), där majoriteten av
undersökningsdeltagarna var i åldern 16 till 19 vid första mättillfället, förutsade känsla av ensamhet
depressionssymptom positivt vid första mättillfället. Sambandet var också signifikant vid kontroll av
olika demografiska och psykosociala variabler. Vid första mättillfället predicerade känsla av
ensamhet också ångestsymptom och självmordstankar positivt. Resultaten av longitudinella analyser
visade dock att känsla av ensamhet varken förutsade depressionssymptom eller självmordstankar över
ett års tid.
I en annan dansk studie undersöktes samband mellan känsla av ensamhet relaterat till olika sociala
relationer och symptom på psykopatologi bland äldre ungdomar som i genomsnitt var 17,11 år gamla
(Lasgaard, Goossens, Bramsen, Trillingsgaard & Elklit, 2011a). I studien mättes ensamhet i tre olika
relationskontexter: i förhållande till familj, vänner och partner. Resultaten visade att både familjeoch vänrelaterad ensamhet förutsade depression, ångest och självmordstankar positivt. Endast
familjerelaterad ensamhet förutsade självskadebeteende och ätstörningar signifikant och positivt.
Vän- och partnerrelaterad ensamhet predicerade social fobi positivt. Social fobi definierades i studien
som en rädsla för social interaktion på grund av oro över negativ bedömning och avvisande.
I en finsk studie utförd av Lyyra, Välimaa och Tynjälä (2018) visade det sig att känsla av ensamhet
korrelerade positivt med både somatiska och psykiska besvär bland unga i årskurs 5, 7 och 9.
Korrelationen mellan ensamhet och enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet var medelstark.
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Ensamhetens samband till nervositet, ångest och insomningssvårigheter var svagare. Känsla av
ensamhet förutsade psykiska besvär starkare än somatiska besvär. Ensamhet förklarade 26 procent av
variansen i psykiska besvär, och 11 procent av variansen i somatiska besvär. I samma studie visade
det sig även att både känsla av ensamhet och hälsobesvär upplevdes i högre grad av flickor och äldre
ungdomar.
Samband mellan känsla av ensamhet och symptom på mental ohälsa har även förekommit i flera
metaanalyser och översiktsartiklar. I en metaanalys av Mahon et al. (2006) visade resultaten från 30
studier med deltagare i åldern 11 till 23 år att det förekom positiva medelstarka samband mellan
ensamhet och depressionssymptom, där den genomsnittliga korrelationskoefficienten varierade från
.55 till .60. Även resultaten från en översiktsartikel, där 5 studier ingick, visade att barn och ungdomar
i åldern 7 till 20 som upplevde bestående ensamhet eller vars grad av ensamhet ökade över tid,
upplevde sig ha både sämre fysisk och psykisk hälsa, samt rapporterade högre grad av
depressionssymptom och självmordsförsök (van Dulmen & Goossens, 2013).
I en metaanalys utförd av Wang et al. (2018) ingick två longitudinella studier med fokus på
ensamhetsupplevelser bland vuxna individer med en depressionsdiagnos, och resultaten från dem
visade att ensamhet vid första mättillfället bidrog positivt till depressions- och ångestsymptom vid
andra mättillfället.
Samband mellan ensamhet och symptom på social ångest bland barn, ungdomar och unga vuxna har
även hittats i en metaanalys, där 102 studier ingick (Maes et al., 2019). Den genomsnittliga åldern för
deltagarna varierade från 9,28 till 24,30 år. Social ångest definierades som fysiska symptom i form
av exempelvis rodnad, kognitiva symptom som oro och beteendemässiga tendenser att undvika
sociala situationer. I de tvärsnittliga studierna förekom positiva samband mellan ensamhet och social
ångest, och korrelationskoefficienterna varierade från .10 till .72. En mycket negativ, avvikande
korrelationskoefficient togs bort från analysen. Den genomsnittliga korrelationskoefficienten var då
.40. I metaanalysen ingick även 10 longitudinella studier, vars resultat visade att ensamhet hade små
effekter på senare rapporterade sociala ångestsymptom. Sociala ångestsymptom bidrog också positivt
och svagt till senare upplevelse av ensamhet.
På basen av ovannämnda undersökningsresultat kan man konstatera att det i flera kontexter hittats
samband mellan känsla av ensamhet och sämre mental hälsa i form av depression, ångest,
självmordstankar och -beteende, sömnsvårigheter samt psykiska besvär hos barn och ungdomar, och
även bland vuxna. Variationer i effektstorlekar har dock förekommit och signifikanta samband har
inte påträffats i alla studier. Det bör observeras att flera av måtten som använts för känsla av ensamhet
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och symptom på mental ohälsa i studierna varit mer djupgående än exempelvis HBSC-måtten för
känsla av ensamhet och psykiska besvär.

2.5 Urbanitet
Samhället har länge karaktäriserats av att populationer allt oftare flyttar från landsbygden till
stadsmiljö. Mer än hälften av världens befolkning antas i nuläget bo i urbana områden. Det
förekommer signifikanta skillnader i individers hälsa beroende på om de bor i landsbygds- eller
stadsmiljö, vilket innebär att den ökade urbaniteten kan ha flera hälsokonsekvenser (för en översikt,
se Galea & Vlahov, 2005). I flera europeiska länder förekommer högre grad av mental ohälsa i form
av förstämningssyndrom bland individer i urbana jämfört med rurala områden (Kovess-Masféty,
Alonso, de Graaf & Demyttenaere, 2005). Regionala variationer i hälsa och välmående är även ett
bestående diskussionsämne inom samhällspolitiken och har i Finland haft betydelse för bland annat
social- och hälsovårdsreformer samt transport- och arbetspolitik (Kauppinen & Karvonen, 2014).

2.5.1 Definition
Boende i stadsmiljö respektive landsbygdsmiljö redogörs ofta med termerna urbanitet och ruralitet.
Det förekommer en del variationer i definitioner av urban och rural (Marsella, 1998). Urban relaterar
till boende i stadsmiljö, det vill säga vanligen relativt små områden där stora anhopningar av
människor bor i, vilket kan resultera i en hög befolkningstäthet (Peen, Schoevers, Beekman &
Dekker, 2010). Ruralt boende kan hänvisas till boende utanför storstadsområden (Rost, Zhang,
Fortney, Smith & Smith, 1998).
Vid klassificering av urbanitet i finsk kontext utgår Finlands miljöcentral Syke från geografisk
information baserad på noggranna lägesuppgifter där landet indelats i rutor som mäter 250 x 250
meter. Varje ruta placeras i en av sju klasser av stadsområden respektive landsbygdsområden.
Stadsregionernas centralorter är tätorter med fler än 15 000 invånare, vars områden indelas i 1) ”Inre
stadsområde”, 2) ”Yttre stadsområde”, 3) ”Kransområde kring staden”. Landsbygdsområdena är
belägna utanför städernas kransområden och indelas i 4) ”Lokala centra på landsbygden”, 5)
”Stadsnära landsbygd”, 6) ”Kärnlandsbygd” och 7) ”Glesbygd”. (Helminen et al., 2014)
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2.5.2 Mått på urbanitet
Både objektiva statistikuppgifter om regionindelningar och självrapportmått kan användas vid
mätning av urbanitet. Urbanitet har vanligen mätts med olika kvantitativa mått på bland annat
befolkningsstorlek och -täthet, grad av urbanisering, närhet till storstadsområden, ekonomisk aktivitet
och handelsrelationer (Hart, Larson & Lishner, 2005). Enligt Piccirillo, Levinson och Rodebaugh
(2019) använder forskare inom socialvetenskaper ofta vid mätning av urbanitet antingen dikotoma
befolkningsrelaterade

indikatorer

(t.ex.

befolkningstäthet)

eller

kontinuerliga

mått

på

grannskapskvalitet (t.ex. frekvens av kriminalitet). Även självrapportmått har använts, till exempel i
WHO:s skolelevstudie, där deltagarna besvarat ifall de bor i en tätort eller på landsbygden. I och med
att det förekommer så många olika mätinstrument med olika definitioner av urban och rural kan det
vara svårt att jämföra forskningsresultat sinsemellan (Hauenstein et al., 2006).

2.5.3 Teoretiska förklaringar till samband mellan urbanitet och hälsa
Det förekommer två olika hypoteser som ofta använts som teoretiska förklaringar till samband mellan
urbant och ruralt boende och hälsa.
2.5.3.1 Uppväxthypotesen
Enligt Uppväxthypotesen (eng. The breeder hypothesis) kan urban-rurala hälsoskillnader uppstå på
grund av miljöfaktorer som individerna utsatts direkt för. Det kan exempelvis handla om
luftföroreningar, trafikbuller, stress, överbefolkning och även sociala faktorer som isolering och
tillgång till socialt stöd. Urbant eller ruralt boende antas även enligt den här hypotesen kunna
uppmuntra till vissa hälsobeteenden och livsstilar som kan ha positiva eller negativa konsekvenser
för välmåendet (för en översikt, se Verheij, 1996).
2.5.3.2 Drifthypotesen
Enligt Drifthypotesen (eng. The drift hypothesis) kan urban-rurala hälsoskillnader förklaras med
direkta och indirekta selektionsprocesser, där sjuka individer eller individer som är mer benägna att
bli sjuka tenderar att bosätta sig och samlas på liknande områden. Det antas enligt hypotesen bildas
en samling av sjuka och friska individer i skilda boendeorter. Direkt selektion sker enligt hypotesen
då friska individer väljer att stanna i ett område medan sjuka individer flyttar bort därifrån, eller
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tvärtom. Indirekt selektion kan ske då individer med specifika hälsorelaterade egenskaper flyttar till
eller från vissa områden. (Verheij, 1996)
2.5.3.3 Övriga förklaringar till sambanden
Möjliga orsaker till att ohälsa kan förekomma i högre grad bland människor bosatta i mer
urbaniserade områden antas vara komplexa. Enligt Vassos et al. (2016) kan potentiella förklaringar
relatera till bland annat skillnader i stads- och landsbygdsboendens livsstilar, kost, upplevelse av
stress, familjerelaterade faktorer, infektioner, graviditetskomplikationer, bostadskvalitet och socialt
deltagande.
I jämförelse med urbana stadsmiljöer kan omgivningen på landsbygden även vara grönare, vilket har
förklarats vara en delorsak till att individer bosatta på landet eventuellt kunde må bättre än stadsbor.
Resultaten från såväl amerikanska, europeiska som australienska studier indikerar att gröna miljöer
associerats med bättre allmän och mental hälsa (Alcock, White, Wheeler, Fleming & Depledge, 2014;
Bowler, Buyung-Ali, Knight & Pullin, 2010; Maas, Verheij, Groenewegen, De Vries &
Spreeuwenberg, 2006; Stigsdotter et al., 2010; Sugiyama, Leslie, Giles-Corti & Owen, 2008;
Triguero-Mas et al., 2015; van Dillen, de Vries, Groenewegen & Spreeuwenberg, 2012; White,
Alcock, Wheeler & Depledge, 2013). I studien av Maas et al. (2006) visade det sig också att individer
bosatta i mindre urbana miljöer tenderade att uppleva sin hälsa bättre, och att hälsoskillnader mellan
individer som bodde i stads- och lantmiljö delvis kunde förklaras med mängden grönt landskap i deras
näromgivning. Enligt en översikt av Markevych et al. (2017) kunde grönområdens eventuella positiva
inverkan på hälsan bero på mekanismer som mindre utsättning för luftföroreningar, oljud och hetta.
Andra

möjliga

mekanismer

kunde

relatera

till

återhämtning

av

kapaciteter

som

uppmärksamhetsförmåga och fysiologisk stresskapacitet samt uppmuntran till hälsofrämjande
beteenden som exempelvis fysisk aktivitet och social sammanhållning (Markevych et al., 2017).
I stadsmiljöer, och framför allt i centrum, kan även ljudnivåerna vara höga. Enligt en översiktsartikel
av Basner et al. (2014) associerades utsatthet för oljud med bland annat irritabilitet, sömnsvårigheter
och hjärt- och kärlsjukdomar. Rautio, Filatova, Lehtiniemi och Miettunen (2018) kom i en
översiktsartikel fram till att husbyggnader och byggda miljöer med låg boendekvalitet, brist på gröna
områden, oljud och luftföroreningar relaterade starkare och positivt till depression i jämförelse med
befolkningstäthet, estetik, promenadmöjligheter och servicetillgänglighet.
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Det finns även epigenetisk forskning som visat att förändringar i DNA-metylering kunde vara en
potentiell mekanism genom vilken den urbana miljön kan bidra till psykopatologi (Galea, Uddin &
Koenen, 2011).

2.5.4 Tidigare forskning om samband mellan urbanitet och mental hälsa
Forskning om urbanitet och mental hälsa har utförts i många olika kontexter. Resultaten från en studie
utförd i Ryssland av Glendinning och West (2007) visade att äldre ungdomar i åldern 15 till 21 bosatta
i stan upplevde mer depression (15 vs. 9 %) och psykiatriska symptom (28 vs. 17 %) samt upplevde
sig ha lägre självkänsla (19 vs. 12 %) än de som bodde utanför stan. Även resultaten från en svensk
studie visade att urbanisering i form av befolkningstäthet relaterade positivt till psykos och depression
bland vuxna (Sundquist et al., 2004). Hög urbaniseringsnivå associerades med alkohol- och
drogmissbruk bland vuxna enligt en annan svensk studie (Sundquist & Frank, 2004). I en ytterligare
svensk studie av Jonsson, Goicolea och San Sebastian (2019) visade det sig att kvinnliga respondenter
i åldern 16 till 24 som bodde i rurala områden upplevde både mindre stress och psykologisk distress
än de kvinnor som bodde i urbana områden. I studien förekom inga signifikanta samband mellan
boendeort och symptom på mental ohälsa bland männen.
En engelsk studie visade att boende i rurala områden associerades med mindre rapportering av
mentala hälsoproblem i form av exempelvis depressions- och ångestsymptom bland vuxna (Riva et
al., 2011). Även en undersökning som utfördes i Skottland bland vuxna och ungdomar som fyllt 16
år visade att ångest, depression och psykoser förekom i högre grad hos individer bosatta i mer urbana
miljöer jämfört med rurala områden (McKenzie, Murray & Booth, 2013). I en dansk longitudinell
studie, med både barn och vuxna som deltagare, visade det sig att alla typer av psykiatriska störningar
(bl.a. schizofreni, bipolaritet, autism, rusmedelmissbruk, förstämningssyndrom, ätstörningar och
personlighetsstörningar), förutom intellektuella funktionsnedsättningar samt emotionella och
beteenderelaterade störningar som börjat i barndomen, förekom i högre grad hos individer födda i
huvudstaden än hos individer födda på landsbygden (Vassos et al., 2016). I en serbisk studie av
Šantrić-Milićević et al. (2017) visade det sig att mental ohälsa upplevdes signifikant mer bland vuxna
som bodde i urbana områden jämfört med de som bodde i rurala områden (51 vs. 48 %).
I en kanadensisk studie visade det sig att boende i de mest rurala områdena associerades med mindre
depressionssymptom bland vuxna och unga som fyllt 15 år (Romans, Cohen & Forte, 2011).
Geografiska skillnader i agorafobi, panikstörning eller social fobi förekom dock inte i studien. I en
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annan kanadensisk studie visade det sig att risken för egentlig depression var 18 procent högre bland
minst 15 år gamla individer som var bosatta i urbana områden jämfört med de som bodde i rurala
områden (Wiens et al., 2017). Även resultaten från en studie utförd i Sydamerika i Colombia visade
att vuxna individer som bodde i urbana områden upplevde signifikant mer depression och ångest än
de som bodde i rurala områden (10 vs. 7 %) (de Vries et al., 2018). I en annan amerikansk studie
förekom ett svagt och positivt samband mellan urbaniseringsgrad och internaliserade störningar i
form av bland annat ångest och depression bland vuxna (Piccirillo et al., 2019).
En undersökning som utfördes bland vuxna i Nederländerna visade att boende i urbana, semiurbana
och mellanstadsområden (eng. ”intermediate urban-rural neighborhoods”) associerades med mer
symptom på generaliserat ångestsyndrom, i form av bland annat överdriven oro, i jämförelse med
individer som bodde i rurala områden (Zijlema, Klijs, Stolk & Rosmalen, 2015). Resultaten visade
även att boende i semiurbana områden och mellanstadsområden associerades med mer symptom på
egentlig depression, i form av bland annat nedstämdhet och minskat intresse, jämfört med boende i
rurala områden.
Samband mellan uppväxt i stadsmiljö och utveckling av mental ohälsa i form av schizofreni har också
förekommit. Resultaten från en metaanalys, där 8 studier ingick, visade att barn som fötts eller växt
upp i de mest urbana miljöerna innan 15-års åldern hade mer än dubbelt större risk för att utveckla
schizofreni som vuxna jämfört med de som växt upp i de mest rurala områdena (Vassos, Pedersen,
Murray, Collier & Lewis, 2012). Studierna var utförda i bland annat Sverige och Danmark och
schizofreni definierades som bland annat störningar av tänkande, vanföreställningar och
hallucinationer. Även resultaten från en annan metaanalys och översiktsartikel utförd av Castillejos,
Martín-Pérez och Moreno-Küstner (2018) visade att det förekom positiva samband mellan boende i
urban miljö och schizofreni i majoriteten av studierna (5 av 8), där deltagarna var minst 15 år eller
vuxna. Även resultaten från en longitudinell brittisk tvillingstudie visade att boende i stadsmiljö i 5års åldern och 12-års åldern associerades positivt med psykotiska symptom i form av exempelvis
vanföreställningar och hallucinationer i 12-års åldern (Newbury et al., 2016). I studien förekom inga
samband mellan uppväxt i stadsmiljö och ångest, depression och antisocialt beteende. I en
longitudinell svensk studie visade det sig att risken för icke-affektiv psykos i vuxenålder, det vill säga
psykos där störning av sinnesstämning inte ingick, var större för de som bott i städer i ungdomen än
de som bott i mer rurala områden (Zammit et al., 2010).
I en metaanalys av Peen et al. (2010), baserad på 20 studier med främst vuxna deltagare men även
några sampel med ungdomar som fyllt minst 12 år, visade det sig att frekvensen av ”vilken som helst
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psykisk störning”, förstämningssyndrom och ångeststörningar var signifikant högre i urbana än rurala
områden (38/39/21 % högre).
Även i Finland har en del signifikanta skillnader i hälsa och välmående mellan urbana och rurala
boendeområden förekommit, även om forskningen kan antas vara ganska knapp än så länge. I
jämförelse med många studier utförda i andra länder har hälsotrenden gällande boendeort emellanåt
varit den motsatta i finsk kontext, det vill säga att sämre hälsa upplevts på landsbygden. I finsk
forskning har åldersjusterad mortalitet tenderat att vara högre, självrapporterad hälsa lägre och
långvariga sjukdomar vanligare på landsbygden än i städer (Kauppinen & Karvonen, 2014; Lankila
et al., 2012; Näyhä & Hassi 1999). Enligt en finsk rapport förekom också mer brister i materiell
levnadsstandard (bl.a. mindre inkomster, färre invånare med högskoleutbildning, mer invalidpension
och sjukhuspatienter) på landsbygden, medan fler defekter i psykosocialt välbefinnande (bl.a. mer
psykiatripatienter, alkoholdödsfall, omplacerade barn och våldsbrottsfall) upplevdes i städer
(Kainulainen, Rintala & Heikkilä, 2001). I en annan finsk studie av Lankila et al. (2013) undersöktes
samband

mellan

hälsa

och

flyttande

bland

finländare

som

fötts

i

norra

Finland.

Undersökningsdeltagarna var födda år 1966 och besvarade en enkät år 1997. Flyttning från rurala till
urbana områden relaterade positivt till missnöjdhet med livet, somatiska sjukdomar och psykiska
störningar.
Det finns även forskning enligt vilken det inte förekommit signifikanta samband mellan stads- eller
landsbygdsområde och mental hälsa. I en amerikansk studie av Breslau et al. (2014) förekom inga
signifikanta samband mellan urbanitet och förekomst av egentlig depression bland ungdomar i åldern
12 till 17. Även i en finsk studie av Airaksinen et al. (2015) förekom inga signifikanta skillnader i
mental hälsa mellan urban och rural boendeort bland vuxna. I en studie som individer från 42 lågoch medelinkomstländer deltog i visade det sig att boende i stadsmiljö inte associerades med ökad
risk för psykotiska störningar eller upplevelser, vilket kan indikera att samband mellan urbanitet och
psykos kan vara något som inträffar oftare i industrialiserade länder (DeVylder et al., 2018).
Det finns även forskning där ”trenden” varit den motsatta, det vill säga att sämre hälsa upplevts på
landsbygden. I en amerikansk studie förekom depression i högre grad bland rurala populationer
jämfört med urbana populationer, även om skillnaderna var små (Probst et al., 2006). Även i en annan
amerikansk studie av Miles, Coutts och Mohamadi (2012) visade det sig att större bostadstäthet
förutsade mindre depressionssymptom bland vuxna. Även i en studie utförd av Stickley et al. (2015),
som vuxna individer från nio länder som hört till det förra Sovjetunionen deltog i, associerades
boende i småstad eller i rurala områden med mer psykologisk distress i form av bland annat
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upplevelse av stress, ensamhet, sömnsvårigheter och nervositet jämfört med boende i huvudstad. I
samma studie upplevde också de som bodde i en by mer psykologisk distress än de som bodde i en
huvudstad.
I tidigare studier om samband mellan urbanitet och mental hälsa har korrelationskoefficienterna sällan
nämnts, vilket försvårar möjligheten till att dra slutsatser om hur starka sambanden varit. I en av de
få studierna där korrelationskoefficienten nämnts, till exempel i den tidigare nämnda amerikanska
studien av Piccirillo et al. (2019), var det positiva sambandet mellan urbaniseringsgrad och
internaliserade störningar i form av bland annat ångest- och depressionsstörningar .18, det vill säga
ganska svagt.

2.5.5 Tidigare forskning om samband mellan urbanitet, socialt stöd och ensamhet
Studier om skillnader i socialt stöd och ensamhet mellan personer som bor i stads- eller
landsbygdsområden är relativt få i nuläget. I en kanadensisk studie förekom små men signifikanta
skillnader i socialt stöd i form av att över 15-åriga personer bosatta i urbana områden rapporterade
mindre upplevt socialt stöd än de som bodde i rurala områden (Romans et al., 2011). Resultaten från
en finsk longitudinell studie av Airaksinen et al. (2015) visade att vuxna finländare som bodde i rurala
områden upplevde mer familjestöd än de som bodde i urbana områden. Högre grad av kamratstöd
upplevdes av de som var bosatta i urbana områden enligt samma studie.
Några studier om skillnader i ensamhet mellan personer bosatta i rurala och urbana områden har också
utförts. I de flesta fall har endast vuxna individer, och speciellt åldringar, ingått i stickproven. I en
portugisisk studie med över 50-åriga deltagare visade det sig att de som levde i urbana miljöer
upplevde mer ensamhet än de som bodde i småstäder eller i rurala områden (Ferreira-Alves,
Magalhães, Viola & Simoes, 2014). Bland åldringar i Nya Zeeland upplevdes mindre ensamhet bland
dem som bodde i rurala områden enligt resultaten från en studie av Beere, Keeling och Jamieson
(2019). Även några liknande finska studier har utförts bland åldringar, men där har trenden varit den
motsatta, det vill säga att mer ensamhet upplevts i rurala områden (Routasalo, Savikko, Tilvis,
Strandberg & Pitkälä, 2006; Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg & Pitkälä, 2005).
På basen av de ovannämnda studierna kan man anta att det i tidigare forskning utförd i flera olika
länder ofta förekommit mer mental ohälsa i urbana jämfört med rurala områden (för en metaanalys,
se t.ex. Castillejos et al., 2018; Peen et al., 2010). Det finns också studier där symptom på mental
ohälsa upplevts i högre grad bland individer som bott på landsbygden än bland de som bott i urbana
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miljöer (t.ex. Stickley et al., 2015), samt undersökningar där signifikanta samband mellan
urbaniseringsgrad och mental ohälsa inte förekommit (t.ex. Airaksinen et al., 2015; DeVylder et al.,
2018). Forskning gällande hur stads- och landsbygdsboende relaterar till socialt stöd och känsla av
ensamhet är knapp i nuläget, inte minst bland barn och ungdomar. Till exempel i den finska studien
av Airaksinen et al. (2015) upplevde dock vuxna finländare som bodde i rurala områden mer
familjestöd än de som bodde i urbana områden medan högre grad av kamratstöd upplevdes av de som
var bosatta i urbana områden. Det bör observeras att stor variation i mätinstrumenten gällande bland
annat urbanitet förekommit i studierna, vilket komplicerar möjligheten till att jämföra resultaten
sinsemellan.
Mentala hälsoproblem antas bero på flera interagerande faktorer, och kan därför inte självfallet
förklaras med endast en enda variabel, såsom exempelvis urbant boende (Lecic-Tosevski, 2019).
Regionala variationer i mental hälsa antas ändå delvis kunna bero på förebyggbara miljörelaterade
orsaker, vilket uppmuntrar till mer forskning inom ämnesområdet. Det finns fortfarande regioner i
världen där forskning saknas eller är knapp. I Finland kan forskningen gällande eventuella samband
mellan urbanitet och hälsa anses vara ganska begränsad i nuläget, och än mer bland finlandssvenskar.
Forskningen antas kunna vara betydelsefull bland annat vid planering och utförande av offentliga
hälsointerventioner (Vassos et al., 2016).

2.6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man anta unga tenderar att uppleva flera utmaningar och såväl biologiska,
psykologiska som sociala förändringar under ungdomstiden (Christie & Viner, 2005). Resurser på
olika områden, så som exempelvis inom familjen, skolan och samhället, antas vara betydelsefulla i
främjandet av en hälsosam utveckling hos unga (Youngblade et al., 2006).
Regelbundna psykiska besvär upplevs av många finlandssvenska ungdomar (Simonsen et al., 2016)
och kan innebära en ökad risk för senare utveckling av symptom relaterade till psykiska störningar
(Kinnunen et al., 2010) och psykiatriska tillstånd (Socialstyrelsen, 2013).
I flera olika kontexter har negativa samband mellan socialt stöd och symptom på mental ohälsa
förekommit bland unga. Bland ungdomar har de starkaste sambanden påträffats mellan familje- eller
föräldrastöd och depressionssymptom, följt av kamratstöd (för en översikt, se t.ex. Gariépy et al.,
2016), vilket även överensstämmer med forskningsresultat från Finland (Ritakallio et al., 2010). I alla
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studier har forskarna dock inte åtskilt mellan vilka källor sociala stödet upplevts erbjudas av (t.ex.
Wang et al., 2018), och även icke-signifikanta samband har förekommit i flera empiriska studier,
speciellt gällande samband mellan socialt stöd och ungdomars insomningssvårigheter (Tsai et al.,
2018) eller sömnvanor (Maume, 2013). Utöver det har också klasskamratstöd i en del studier relaterat
till bland annat symptom på depression och ångest trots att inga signifikanta samband mellan socialt
stöd av vänner och mental ohälsa förekommit (Auerbach et al., 2011; Demaray et al., 2005).
Under ungdomstiden antas även risken för att uppleva ensamhet vara större jämfört med andra
perioder i livet (Laursen & Hartl, 2013) och enligt finsk forskning har ensamheten ökat bland alla
åldersgrupper i Finland sedan 2000-talet (Suomen virallinen tilasto, 2014). Ensamhet upplevt under
ungdomsåren kan öka risken för ohälsa i vuxenlivet i form av bland annat depression (Goosby et al.,
2013). Samband mellan känsla av ensamhet och sämre mental hälsa i form av bland annat depression,
social ångest samt självmordsförsök har också förekommit i flera kontexter bland barn, ungdomar
och unga vuxna (för en metaanalys, se t.ex. Maes et al., 2019; Mahon et al., 2006).
Förekomst av mental ohälsa, tillgång till socialt stöd och känsla av ensamhet har även i en del studier
varierat beroende på om man bott i stadsort eller på landsbygden. I flera olika länder har mental ohälsa
i form av bland annat förstämningssyndrom, ångest och schizofreni förekommit i högre grad i urbana
jämfört med rurala områden (för en metaanalys, se t.ex. Castillejos et al., 2018; Peen et al., 2010).
Det finns också forskning som visat att symptom på mental ohälsa i form av exempelvis psykologisk
distress upplevts i högre grad bland individer som bott på landsbygden jämfört med de som bott i
urbana miljöer (t.ex. Stickley et al., 2015), samt undersökningsresultat där signifikanta samband
mellan urbaniseringsgrad och mental ohälsa inte förekommit (t.ex. Airaksinen et al., 2015; DeVylder
et al., 2018). Finsk forskning gällande hur urbanitet relaterar till symptom på mental ohälsa, socialt
stöd och känsla av ensamhet är knapp i nuläget, speciellt bland barn och ungdomar.

2.7 Problemformulering och hypoteser
Syftet med avhandlingen är att ta reda på ifall finlandssvenska ungdomars upplevelse av psykiska
besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, nervositet och insomningssvårigheter kan
förklaras med deras upplevelse av familjestöd, kamratstöd, klasskamratstöd och känsla av ensamhet.
Fokus ligger på ungdomar i årskurs 5, 7 och 9, vilket motsvarar en ungefärlig ålder på 11, 13 och 15
år. Ett annat syfte är att undersöka om eventuella samband mellan socialt stöd och psykiska besvär
kan förklaras med känsla av ensamhet. I avhandlingen utreds även ifall det förekommer signifikanta
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skillnader i upplevelse av psykiska besvär, familje-, kamrat och klasskamratstöd samt känsla av
ensamhet mellan ungdomar som bor i stan och på landsbygden. Forskningsfrågorna är således:
1. Kan ungas upplevelse av psykiska besvär förutsägas med deras upplevelse av familjestöd,
kamratstöd, klasskamratstöd och känsla av ensamhet?
2. Kan samband mellan olika typer av socialt stöd och psykiska besvär förklaras med känsla av
ensamhet?
3. Förekommer det signifikanta skillnader i upplevelse av psykiska besvär, familje-, kamrat-, och
klasskamratstöd samt känsla av ensamhet mellan ungdomar som bor i stan och på landsbygden?

Figur 1
Hypoteser för forskningsfråga 1

Hypoteserna för avhandlingens första forskningsfråga, som presenteras i figur 1, är följande:
1. Familjestöd förutsäger psykiska besvär negativt.
2. Kamratstöd förutsäger psykiska besvär negativt.
3. Klasskamratstöd förutsäger psykiska besvär negativt.
4. Känsla av ensamhet förutsäger psykiska besvär positivt.
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Figur 2
Hypoteser för forskningsfråga 2

Notera. Termen socialt stöd innefattar här familje-, kamrat- och klasskamratstöd, som undersöks i analyser
skilt för sig.

Hypoteserna för den andra forskningsfrågan, som presenteras i figur 2, är följande:
5. Sambandet mellan familjestöd och psykiska besvär medieras av känsla av ensamhet.
Familjestöd förutsäger känsla av ensamhet negativt, och känsla av ensamhet förutsäger
psykiska besvär positivt.
6. Sambandet mellan kamratstöd och psykiska besvär medieras av känsla av ensamhet.
Kamratstöd förutsäger känsla av ensamhet negativt, och känsla av ensamhet förutsäger
psykiska besvär positivt.
7. Sambandet mellan klasskamratstöd och psykiska besvär medieras av känsla av ensamhet.
Klasskamratstöd förutsäger känsla av ensamhet negativt, och känsla av ensamhet förutsäger
psykiska besvär positivt.
Den tredje forskningsfrågan gällande urbanitet är explorativ och till den ställs inga hypoteser upp i
och med att så lite forskning utförts tidigare inom ämnet i finsk kontext.
Hypoteserna till den första forskningsfrågan gällande undersökning av ifall familjestöd, kamratstöd
och klasskamratstöd förutsäger psykiska besvär negativt, motiveras med forskning som bygger på
teorierna om Stress-buffert modellen och Direkt-effekt modellen (Cohen, 1988; Cohen & Wills,
1985). Negativa samband mellan socialt stöd och olika symptom på psykisk ohälsa har även
förekommit i tidigare studier (för en översikt och metaanalys, se t.ex. Gariépy et al., 2016; Rueger et
al., 2016). Hypoteserna till den första forskningsfrågan gällande undersökning av ifall känsla av
ensamhet förutsäger psykiska besvär positivt, motiveras med forskning som bygger på teorin om
tillhörighetsbehov (Baumeister & Leary, 1995), ensamhetsmodellen (Cacioppo et al., 2006; Cacioppo
& Hawkley, 2009; Hawkley & Cacioppo, 2010) och den evolutionära teorin om ensamhet (Cacioppo
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& Cacioppo, 2018). Positiva samband mellan känsla av ensamhet och symptom på mental ohälsa har
även påträffats i tidigare studier (för metaanalyser, se t.ex. Maes et al., 2019; Mahon et al., 2006).
Hypoteserna till den andra forskningsfrågan motiveras med att det i tidigare studier förekommit
negativa samband mellan socialt stöd och känsla av ensamhet (t.ex. Lee et al., 2019; Mahon et al.,
2006; Ren & Ji, 2019; Salimi & Bozorgpour, 2012; Welch et al., 2019), samt samband mellan känsla
av ensamhet och symptom på mental ohälsa (t.ex. Jones et al., 2011; Lasgaard et al., 2011a; 2011b;
Lyyra et al., 2018, Schinka et al., 2012; Shevlin et al., 2013, Vanhalst et al., 2012). Det finns även en
kanadensisk studie vars resultat visade att socialt stöd i form av både kamratstöd och arbetskamratstöd
förutsade utmattning via känsla av ensamhet bland läkarstuderanden (Rogers, Polonijo & Carpiano,
2016). Tidigare publicerade medierande analyser med den riktningen som föreslås i den här
avhandlingen och med psykiska besvär som beroende variabel (socialt stöd – känsla av ensamhet –
symptom på mental ohälsa), verkar dock vara knapp i nuläget, inte minst bland ungdomar.

3 Metod
Avhandlingen utfördes med kvantitativa metoder, vilket hänvisar till insamling och analys av
siffermässiga data (Field, 2013). Resultaten är baserade på ett färdigt insamlat material i form av en
tvärsnittsstudie.

3.1 Material
Som material för avhandlingen användes WHO:s skolelevsstudie (WHO-Koululaistutkimus) från
2018, som utförts i samarbete med WHO:s regionalkontor för Europa. Undersökningen kallas
internationellt HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). I Finland utförs den vart fjärde år
bland skolelever i årskurs 5, 7 och 9 (11-, 13- och 15-åringar). Centrum för forskning om
hälsofrämjande vid Jyväskylä universitet och Folkhälsan ansvarar för undersökningen i Finland.
WHO:skolelevstudie har utförts sedan 1980-talet och i början genomfördes den i Finland, Norge,
Österrike och England. Därefter har antalet deltagarländer ökat så att mer än 40 länder i dagens läge
i både Europa och Nordamerika deltar i studien.
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Enkäten bestod av flera olika frågor relaterade till hälsa, levnadsvanor och levnadsförhållanden.
Centrala variabler för den här avhandlingen var psykiska besvär, kamratstöd, familjestöd,
klasskamratstöd, känsla av ensamhet och urbanitet. Även bakgrundsvariablerna kön, årskurs, och
upplevd socioekonomisk status beaktades. I avhandlingen låg fokus på unga finlandssvenskar, vilket
innebar att endast svar av svenskspråkiga ungdomar bosatta i Finland ingick i analyserna. Det slutliga
deltagarantalet år 2018 i de svenskspråkiga skolorna var 599 elever, med en svarsprocent på 33
procent.

3.2 Datainsamlingsprocedur
Urvalet för Finlands WHO-undersökning 2018 gjordes för varje svensk- och finskspråkig årskurs
med en stratifierad klusterdesign enligt det internationella studieprotokollet. Urvalsramen var antalet
elever i varje årskurs på basen av det finländska landsomfattande skolregistret. Skolorna valdes ut
slumpmässigt så att de var representativa för hela landet även i fråga om skolstorlek. Därefter valdes
klassen i respektive skola ut slumpmässigt. Innan varje elevs deltagande i studien krävdes skriftligt
samtycke av föräldrar. Enkäten besvarades elektroniskt under skoltid under vårterminen 2018.

3.3 Forskningsetik
I avhandlingen beaktades Helsingfors universitets etiska riktlinjer gällande personlig integritet,
dataskydd och plagiering. Deltagandet i WHO:s skolelevstudie var frivilligt för respondenterna.
Frågeformulären innehöll inga personliga identitetsuppgifter och alla skolelevers svar behandlades
strikt konfidentiellt under hela forskningsprocessen. Föräldrars skriftliga samtycke krävdes för
elevernas deltagande i studien.

3.4 Mått
3.4.1 Psykiska besvär
Psykiska besvär mättes genom HBSC-SLC (symptom checklist), det vill säga studiens icke-kliniska
mått på subjektiva hälsobesvär (Hetland et al., 2002). På en skala med fem svarsalternativ svarade
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eleverna på frågan ”Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?” och besvären
som presenterades var ”Känner mig nedstämd (nere)”, ”Är irriterad eller på dåligt humör”, ”Känner
mig nervös” och ”Har svårt att somna”. Svarsalternativen till varje symptom var (1) ”I stort sett varje
dag”, (2) ”Mer än en gång i veckan”, (3) ”Ungefär en gång i veckan”, (4) ”Ungefär en gång i
månaden” och (5) ”Sällan eller aldrig”.

3.4.2 Kamrat- och familjestöd
Kamrat- och familjestöd mättes med MSPSS, det vill säga ”Multidimensional Scale of Perceived
Social Support” (Zimet et al., 1988). I båda variablerna ingick fyra skilda frågor, vilka för kamratstöd
var ”Mina vänner försöker verkligen hjälpa mig, ”Jag kan räkna med mina vänner när något går fel”,
”Jag kan dela glädje och sorg med mina vänner” och ”Jag kan prata om mina problem med mina
vänner”. I familjestöd ingick frågorna ”Min familj försöker verkligen hjälpa mig”, ”Min familj ger
mig det känslomässiga stöd och den hjälp jag behöver”, ”Jag kan prata om mina problem med min
familj” och ”Min familj hjälper mig att fatta beslut”. Svarsalternativen gick från (1) ”Håller verkligen
inte med” till (7) ”Håller verkligen med”.

3.4.3 Klasskamratstöd
Klasskamratstöd mättes i WHO:s skolelevstudie med tre av fyra variabler som ingått i det verifierade
måttet The Teacher and Classmate Support Scale (TCSS) (Torsheim et al., 2000). De TCSSpåståenden om klasskamratstöd som ingick i studien var ”Eleverna i min klass trivs bra tillsammans”,
”De flesta av mina klasskamrater är vänliga och hjälpsamma” och ”De andra eleverna accepterar mig
som jag är”. Svarsalternativen gick från (1) ”Helt av samma åsikt” till (5) ”Helt av annan åsikt”.

3.4.4 Känsla av ensamhet
Känsla av ensamhet mättes genom frågan ”Känner du dig någonsin ensam?” och antalet
svarsalternativ var fyra, från (1) ”Ja, mycket ofta” till (4) ”Nej”.

3.4.5 Urbanitet
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Urbanitet mättes med frågan ”Hurdan ort bor du på?”. Svarsalternativen var (1) ”I stad, i centrum”,
(2) ”I stad, utanför centrum”, (3) ”På landsbygd, i kyrkby eller annan tätort” och (4) ”På landsbygd,
utanför kyrkby eller annan tätort”.

3.4.6 Upplevd socioekonomisk status
Upplevd socioekonomisk status undersöktes med frågan ”Vilken uppfattning har du om din familjs
ekonomi?”. De fem svarsalternativen gick från (1) ”Min familj klarar sig mycket bra ekonomiskt” till
(5) ”Min familj klarar sig inte alls bra ekonomiskt”. Den här frågan ställdes endast till elever i åk 7
och 9.

3.4.7 Kön
Kön mättes genom att eleverna ringade in ett alternativ för (1) pojke eller (2) flicka.

3.5 Statistiska analysmetoder
För analyserna användes IBM Statistics 25 SPSS och Process Macro. De statistiska analysmetoderna
bestod av Spearmans rangkorrelationsanalys, multipel linjär regressionsanalys, medierande analys,
oberoende t-test och Pearsons chi2-test.
För de deskriptiva resultaten användes Spearmans rangkorrelationsanalys, som är ett ickeparametriskt mått för styrkan i sambandet mellan två variabler (Field, 2013).

Spearmans

rangkorrelationsanalys ansågs vara en lämplig analysmetod i och med att flera av avhandlingens
variabler befann sig på ordinalskalenivå. Psykiska besvären, familjestöd, kamratstöd och
klasskamratstöd sammanslogs till summavariabler (eng. sum score) var för sig i de deskriptiva
analyserna. Psykiska besvär har ofta i tidigare studier adderats ihop till en summavariabel och använts
som ett mått på (mental) hälsa (t.ex. Iannotti et al., 2009; Ravens-Sieberer et al., 2008; SeguraJiménez et al., 2015). Vid användning av summavariabler antas man kunna få en mer reliabel
operationalisering än vid användning av variabler skilt för sig (Gilljam, Oscarsson, Wägnerud &
Esaiasson, 2017). För att kunna slå ihop variabler till en summavariabel bör variablerna korrelera
med varandra och mäta olika dimensioner av samma sak (Gilljam et al., 2017). Reliabiliteten på ett
index kan granskas med värdet på Cronbachs alfa, som rekommenderas vara över 0,60 för att ett
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index ska fungera bra och över 0,80 för att indexet ska fungera mycket bra (Fang, 2018). Indexen
som användes i den här avhandlingen uppfyllde de här kraven väl i och med att Cronbachs alfa visade
sig vara 0,77 för variablerna som ingick i psykiska besvär, 0,94 för variablerna i familjestöd, 0,93 för
variablerna i kamratstöd och 0,83 för klasskamratstödsvariablerna.
För att ta reda på ifall socialt stöd och känsla av ensamhet förutsäger psykiska besvär utfördes multipla
linjära regressionsanalyser. Multipel linjär regression är en statistisk metod med vilken man kan
undersöka effekterna av flera oberoende variabler (X) på en beroende variabel (Y) (Aparasu &
Bentley, 2020). Flera regressionsanalyser utfördes, där både enskilda psykiska besvär (nedstämdhet,
nervositet, irritabilitet/dåligt humör och insomningssvårigheter) och psykiska besvär som
summavariabel fungerade som beroende variabel. För att multipel linjär regressionsanalys ska vara
möjlig krävs att observationerna är oberoende av varandra, att korrelationen mellan de oberoende
variablerna inte är för stark, att residualvariansen är konstant (homoskedasticitet) och att residualerna
är normalfördelade (Hayes, 2018). Studiens material uppfyllde de här kraven i och med att
observationerna inte var beroende av varandra, VIF-värdena (eng. variance inflation factor) visade
sig vara runt 1, residualvariansen var konstant och residualerna var relativt normalfördelade. Vid
multipel linjär regressionsanalys krävs även att de oberoende variablerna befinner sig minst på
intervallskalenivå. Variablerna för studiens enskilda psykiska besvär befann sig dock på ordinalnivå
och analyserades därför först med ordinal regressionsanalys och därefter med linjär
regressionsanalys. Resultaten från de ordinala och linjära regressionsanalyserna jämfördes
sinsemellan och visade sig stämma bra överens. I avhandlingens resultatdel presenteras de multipla
linjära regressionsanalyserna, som kan antas vara något enklare att tolka än ordinala
regressionsanalyser och vara ett bättre alternativ för att kunna göra jämförelser till resultat från
tidigare studier.
I regressionsanalyserna omkodades känsla av ensamhet så att variabeln var dikotom enligt ifall man
1) inte känner sig ensam eller känner sig ensam ibland och 2) känner sig ensam ganska eller mycket
ofta. I regressionsanalyserna var även familjestöd, kamratstöd och klasskamratstöd gjorda till index
var för sig baserade på medeltalet av de variabler som ingick i dem (eng. mean score), vilket medförde
att de här variablerna då befann sig på intervallskala och lämpade sig väl för analyserna. Sociala
stödens variabler behandlades innan regressionsanalyserna med funktionen Nmiss i SPSS, där endast
de elever som svarat på minst 70 procent av instrumentets frågor togs med i analyserna.
Regressionsanalyser både med och utan bakgrundsvariablerna kön, årskurs och urbanitet utfördes.
Användning av kön och årskurs som kontrollvariabler motiveras med att det i tidigare forskning
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förekommit skillnader i hälsa och välbefinnande mellan ungdomar i olika årskurser och av olika kön
(Lyyra et al., 2018; Simonsen et al., 2016). Användning av urbanitet som kontrollvariabel motiveras
med att det i tidigare studier förekommit variationer i mental ohälsa, tillgång till socialt stöd och
känsla av ensamhet beroende på om man bott i stan eller på landsbygden (t.ex. Castillejos et al., 2018;
Peen et al., 2010). Årskursvariabeln definierades som kategoriserad i regressionsanalyserna, där
årskurs 5 fungerade som referenskategori. Urbanitetsvariabeln dikotomiserades enligt ifall man bor
1) I stad, i eller utanför centrum eller 2) På landsbygd, i eller utanför kyrkby eller annan tätort.
Det utfördes även regressionsanalyser för att utöver de tidigare nämnda variablerna analysera
kontrollvariabeln socioekonomisk status, vars fråga endast var besvarad av elever i årskurs 7 och 9.
Användning av upplevd socioekonomisk status som kontrollvariabel motiveras med att det i tidigare
forskning förekommit skillnader i mental hälsa mellan barn och ungdomar med olika socioekonomisk
status (t.ex. Reiss et al, 2019). Upplevd socioekonomisk status omkodades enligt ifall eleverna
upplevt att deras familj klarar sig 1) inte alls bra/inte riktigt bra ekonomiskt eller ungefär
genomsnittligt, och 2) ganska bra eller mycket bra ekonomiskt.
En medierande analys kan beskrivas som ett system där minst en oberoende variabel (X) föreslås
bidra till en beroende variabel (Y) genom en ytterligare variabel (M) (Hayes, 2018). I avhandlingens
medierande analyser sammanslogs psykiska besvären, familjestöd, kamratstöd och klasskamratstöd
till summavariabler var för sig, precis som i de deskriptiva analyserna. För att möjliggöra de här
analyserna användes förutom SPSS också Process Macro. I medierande analyserna användes kön och
årskurs som kontrollvariabler, vilket motiveras med att en del av regressionsanalyserna där elever
från alla tre årskurser ingick i visade att de här bakgrundsvariablerna förutsade psykiska besvär
signifikant.
För att undersöka ifall det finns signifikanta skillnader i psykiska besvär, socialt stöd och känsla av
ensamhet mellan finlandssvenska ungdomar bosatta i stan och på landsbygden utfördes oberoende ttest och korstabulering med Pearsons chi-kvadrat-test. Parametriska test i form av exempelvis t-test
används för data på intervallskalenivå och med dem kan man undersöka ifall det finns signifikanta
skillnader mellan två medelvärden (Gilljam et al., 2017). För de här testen krävs att
undersökningsvariablerna är ungefär normalfördelade (Gilljam et al., 2017). Vid oberoende t-test
undersöks två experimentella förhållanden (grupper) med skilda undersökningsdeltagare (Field,
2013). Chi-kvadrat-test lämpar sig för undersökning av skillnader mellan kategoriska variabler (Field,
2013). I de oberoende t-test som utfördes i avhandlingens analyser var psykiska besvären, familjestöd,
kamratstöd och klasskamratstöd gjorda till index var för sig baserade på medeltalet av de variabler
48

som ingick i dem (eng. mean score), vilket innebar att variablerna då befann sig på intervallskala och
lämpade sig för analyserna. Variablerna visade sig vara relativt normalfördelade. Psykiska besvären
och sociala stöden behandlades innan t-testen med funktionen Nmiss i SPSS, där endast de elever
som svarat på minst 70 procent av instrumentets frågor togs med i analyserna. Chi-kvadrat-testen
utfördes för de kategoriska variablerna i avhandlingen, det vill säga enskilda psykiska besvär och
känsla av ensamhet.

4 Resultat
I det här kapitlet presenteras deskriptiv statistik om materialet, en korrelationsmatris, multipla linjära
regressionsanalyser, medierande analyser, oberoende t-test och chi-kvadrat-test.

4.1 Beskrivande statistik
4.1.1 Deltagare
I studien deltog totalt 599 svenskspråkiga elever, varav 47,9 procent (n = 287) var flickor och 52,1
procent (n = 312) pojkar. Av undersökningsdeltagarna gick 20 procent (n =120) i årskurs 5, 48,6
procent (n = 291) i årskurs 7 och 31,4 procent (n = 188) i årskurs 9. Gällande upplevd socioekonomisk
status, som endast elever i årskurs 7 och 9 rapporterade, ansåg 27,9 procent av dem att deras familj
klarade sig mycket bra ekonomiskt, 33,6 procent ganska bra ekonomiskt, 12 procent ungefär
genomsnittligt, 3,2 procent inte riktigt bra ekonomiskt och 1,2 procent inte alls bra ekonomiskt.

4.1.2 Förekomst av psykiska besvär
Nedan presenteras elevernas rapportering av hur ofta de har upplevt enskilda psykiska besvär under
det senaste halvåret i procent.
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Figur 3
Förekomst av psykiska besvär bland eleverna

Förekomst av socialt stöd, känsla av ensamhet och andelen elever som rapporterat att de bor i stad
respektive på landsbygden presenteras som en skild bilaga i slutet av avhandlingen (se Appendix A).

4.1.3 Korrelationsmatris
Nedan presenteras Spearmans rangkorrelationskoefficienter för avhandlingens oberoende och
beroende variabler.
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Tabell 1
Korrelationsmatris
Familjestöd

Kamratstöd

Klasskamratstöd

Känsla av
ensamhet

Psykiska
besvär

Nedstämdhet

Irritabilitet/
Dåligt
humör

Nervositet

Insomningssvårigheter

Familjestöd

1,000

Kamratstöd

0,419**

1,000

Klasskamratstöd
Känsla av
ensamhet
Psykiska besvär
Nedstämdhet

0,264**

0,257**

1,000

-0,365**

-0,231**

-0,237**

1,000

-0,370**

-0,154**

-0,320**

0,540**

1,000

-0,335**

-0,166**

-0,308**

0,564**

0,803**

1,000

Irritabilitet/
Dåligt humör
Nervositet

-0,283**

-0,117**

-0,276**

0,370**

0,790**

0,596**

1,000

-0,207**

-0,094*

-0,160**

0,344**

0,719**

0,467**

0,453**

1,000

Insomningssvårigheter
Upplevd socioekonomisk
status

-0,290**

-0,104*

-0,200**

0,353**

0,720*

0,391**

0,394**

0,379**

1,000

0,208**

0,146**

0,148**

-0,229**

-0,224**

-0,204**

-0,167**

-0,184**

-0,191**

Notera. I varibeln upplevd socioekonomisk status ingick endast svar av elever i årskurs 7 och 9.
** korrelationen var signifikant då p < 0.01 (tvåvägsanalys).
* korrelationen var signifikant då p < 0.05 (tvåvägsanalys).

Resultaten presenterade i tabell 1 visar att det förekom signifikanta (p <.05) samband mellan
variablerna. De hopslagna psykiska besvären korrelerade starkast med känsla av ensamhet (r = .54)
och därefter med familjestöd (r = -.37) följt av klasskamratstöd (r = -.32), upplevd socioekonomisk
status (r = -.224) och kamratstöd (r = -.154).

4.2 Huvudresultat
Nedan presenteras de centrala resultaten för avhandlingen.

4.2.1 Prediktion av psykiska besvär med socialt stöd och känsla av ensamhet
Fyra olika tabeller för multipla linjära regressionsanalyser presenteras: 1) analyser utan
kontrollvariabler, 2) analyser med tre kontrollvariabler, 3) analyser utan kontrollvariabler, där endast
svar av elever i årskurs 7 och 9 ingår och 4) analyser med fyra kontrollvariabler, där endast svar av
elever i åk 7 och 9 ingår. I varje tabell ingår flera multipla regressionsanalyser med både hopslagna
psykiska besvär och enskilda psykiska besvär som beroende variabel.
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4.2.1.1 Multipel linjär regressionsanalys utan kontrollvariabler för hela samplet
I tabell 2 sammanfattas resultaten ur multipla linjära regressionsanalyser för prediktion av psykiska
besvär med socialt stöd och känsla av ensamhet, utan kontrollvariabler.
Tabell 2
Multipel linjär regressionsanalys utan kontrollvariabler (1)
Variabel

Psykiska besvär
(summavariabel)

Nedstämdhet

Irritabilitet/
dåligt humör

Nervositet

Insomningssvårigheter

B

SE

B

SE

B

SE

B

SE

B

SE

Konstant

15,240**

0,871

4,048**

0,302

4,298**

0,283

2,992**

0,288

3,890**

0,344

Familjestöd

-0,510**

0,101

-0,132**

0,035

-0,133**

0,033

-0,070*

0,033

-0,180**

0,040

Kamratstöd

0,187

0,101

0,043

0,035

0,057

0,033

0,035

0,033

0,054

0,040

Klasskamratstöd

-0,988**

0,174

-0,347**

0,060

-0,271**

0,057

-0,135*

0,057

-0,231*

0,069

Känsla av ensamhet

3,515**

0,401

1,346**

0,139

0,629**

0,131

0,840**

0,133

0,705**

0,159

R2

0,273

0,278

0,146

0,114

0,129

0,268

0,273

0,140

0,108

0,123

p (modell)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

F(df1, df2)

F(4,567)=53,20

F(4,568)=24,20

F(4,568)=18,34

F(4,568)=21,03

R2

F(4,567)=54,67

Notera. Känsla av ensamhet kodades enligt ifall man 1) inte känner sig ensam eller känner sig ensam ibland
och 2) känner sig ensam ganska eller mycket ofta.
* p < .05. ** p < .001

Enligt resultaten presenterade i tabell 2 förutsade familjestöd psykiska besvär och även enskilda
psykiska

besvär

i

form

av

nedstämdhet,

irritabilitet/dåligt

humör,

nervositet

och

insomningssvårigheter negativt och signfikant (p < .001). Kamratstöd predicerade inte signifikant ett
enda psykiskt besvär (p > .05). Klasskamratstöd förutsade både psykiska besvär och enskilda
psykiska besvär negativt och signfikant (p < .05). Även känsla av ensamhet predicerade signifikant
psykiska besvär och enskilda psykiska besvär positivt (p < .001). De signifikanta B-koefficienterna
var störst för känsla av ensamhet, följt av klasskamratstöd och familjestöd. Alla modeller var
signifikanta (p < .001) och förklarade 11 till 27 procent av variansen i psykiska besvär enligt den
justerade determinationskoefficienten.
4.2.1.2 Multipel linjär regressionsanalys med tre kontrollvariabler för hela samplet
I tabell 3 sammanfattas resultaten ur multipla linjära regressionsanalyser för prediktion av psykiska
besvär med socialt stöd och känsla av ensamhet med kontrollvariablerna kön, årskurs och urbanitet.
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Tabell 3
Multipel linjär regressionsanalys med tre kontrollvariabler
Variabel

Psykiska besvär
(summavariabel)

Nedstämdhet

Irritabilitet/
dåligt humör

Nervositet

Insomningssvårigheter

B

SE

B

SE

B

SE

B

SE

B

SE

Konstant

12,970**

1,193

3,211**

0,411

3,399**

0,389

2,240**

0,393

4,177**

0,478

Familjestöd

-0,448**

0,101

-0,108*

0,035

-0,117**

0,033

-0,041

0,033

-0,189**

0,040

Kamratstöd

0,052

0,104

-0,008

0,036

0,023

0,034

-0,011

0,034

0,054

0,042

Klasskamratstöd

-0,867**

0,177

-0,304**

0,061

-0,236**

0,058

-0,077

0,058

-0,248*

0,071

Känsla av ensamhet

3,190**

0,403

1,214**

0,139

0,551**

0,131

0,743**

0,133

0,691**

0,162

Kön
Årskurs 7 (ref. "åk 5")

1,297**
0,198
0,068

0,282
0,358
0,382

0,508**
0,027
0,095

0,097
0,123
0,132

0,339**
0,085
-0,019

0,092
0,117
0,125

0,399
0,303
0,254*

0,093
0,118
0,126

0,029
-0,236
-0,266

0,113
0,143
0,153

0,105

0,318

0,022

0,110

0,187

0,104

-0,108

0,105

-0,006

0,128

Årskurs 9 (ref. "åk 5")
Urbanitet
R2

0,299

0,311

0,172

0,154

0,135

0,289

0,301

0,160

0,142

0,123

p (modell)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

F(df1, df2)

F(8,560)=29,860

F(8,561)=14,555

F(8,561)=12,742

F(8,561)=10,935

R2

F(8,560)=31,555

Notera. Känsla av ensamhet kodades enligt ifall man 1) inte känner sig ensam eller känner sig ensam ibland
och 2) känner sig ensam ganska eller mycket ofta. Årskurs-variabeln dummykodades, där årskurs 5 fungerade
som referenskategori. Kön-variabeln kodades enligt 1=pojke och 2=flicka. Urbanitet kodades enligt 1=stad
och 2=landsbygd.
* p < .05. ** p < .001

Enligt resultaten presenterade i tabell 3 förutsade familjestöd psykiska besvär och även enskilda
psykiska besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, och insomningssvårigheter negativt
och signifikant (p < .05), men inte nervositet (p > .05). Kamratstöd predicerade inte signifikant ett
enda psykiskt besvär (p > .05). Klasskamratstöd förutsade både psykiska besvär och enskilda
psykiska besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, och insomningssvårigheter negativt
och signifikant (p < .05). Klasskamratstöd predicerade inte nervositet signifikant (p > .05). Känsla av
ensamhet predicerade signifikant psykiska besvär och enskilda psykiska besvär positivt (p < .001).
De signifikanta B-koefficienterna var störst för känsla av ensamhet, följt av klasskamratstöd och
familjestöd.
Resultaten gällande kontrollvariablerna visade att kön förutsade psykiska besvär som summavariabel
och även nedstämdhet och irritabilitet/dåligt humör positivt och signifikant (p < .001), vilket i den
här studien innebar att flickor upplevde psykiska besvär i högre grad än pojkar. Kön förutsade varken
nervositet eller insomningssvårigheter signifikant (p > .05). Resultaten gällande årskurs visade att
varken elever i årskurs 7 eller 9 upplevde signifikant mer eller mindre psykiska besvär
(summavariabel), nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör eller insomningssvårigheter än de som gått
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i årskurs 5 (p > .05). Elever i årskurs 9 upplevde dock nervositet signifikant i högre grad än eleverna
i årskurs 5 (p < .05). Urbanitet förutsade inte ett enda psykiskt besvär signifikant enligt resultaten (p
> .05).
Alla modeller var signifikanta (p < .001) och förklarade 12 till 30 procent av variansen i psykiska
besvär enligt den justerade determinationskoefficienten. Värdena för R2 var högre i den här modellen
jämfört med den tidigare presenterade modellen utan kontrollvariabler i tabell 2, vilket kan tolkas
som att modellen i tabell 3 förklarade en större andel av variansen i psykiska besvär än den tidigare
modellen.
4.2.1.3 Multipel linjär regressionsanalys utan kontrollvariabler för åk 7 och 9
Nedan i tabell 4 sammanfattas resultaten ur multipla linjära regressionsanalyser för årskurs 7 och 9
utan kontrollvariabler.
Tabell 4
Multipel linjär regressionsanalys utan kontrollvariabler (2)
Variabel

Psykiska besvär
(summavariabel)
B

SE

Konstant

15,786**

Familjestöd

-0,622**

Kamratstöd

Nedstämdhet

B

SE

0,946

4,023**

0,111

-0,169**

0,213

0,110

Klasskamratstöd

-1,006**

Känsla av ensamhet

3,612**

Irritabilitet/
dåligt humör

Nervositet

Insomningssvårigheter
B

SE

B

SE

B

SE

0,327

4,284**

0,304

3,260**

0,308

4,213**

0,372

0,038

-0,139**

0,036

-0,106*

0,036

-0,214**

0,044

0,072

0,038

0,063

0,035

0,039

0,036

0,042

0,043

0,190

-0,327**

0,065

-0,267**

0,061

-0,149*

0,062

-0,260*

0,075

0,436

1,362**

0,150

0,670**

0,140

0,941**

0,142

0,645**

0,172

R2

0,312

0,301

0,163

0,165

0,157

R2
p (modell)

0,306

0,295

0,155

0,158

0,149

F(df1, df2)

F(4,448)=50,729

0,000

0,000
F(4,448)=48,244

0,000

0,000

0,000

F(4,449)=21,813

F(4,449)=22,196

F(4,449)=20,851

Notera. Känsla av ensamhet kodades enligt ifall man 1) inte känner sig ensam eller känner sig ensam ibland
och 2) känner sig ensam ganska eller mycket ofta.
* p < .05. ** p < .001

Enligt resultaten presenterade i tabell 4 förutsade familjestöd psykiska besvär och även enskilda
psykiska

besvär

i

form

av

nedstämdhet,

irritabilitet/dåligt

humör,

nervositet

och

insomningssvårigheter negativt och signfikant bland elever i årskurs 7 och 9 (p < .05). Kamratstöd
predicerade inte signifikant ett enda psykiskt besvär (p > .05). Klasskamratstöd förutsade både
psykiska besvär och enskilda psykiska besvär negativt och signifikant (p < .05). Även känsla av
ensamhet predicerade signifikant psykiska besvär och enskilda psykiska besvär positivt (p < .001).
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De signifikanta B-koefficienterna var störst för känsla av ensamhet, följt av klasskamratstöd och
familjestöd. Alla modeller var signifikanta (p < .001) och förklarade 16 till 31 procent av variansen i
psykiska besvär enligt den justerade determinationskoefficienten.
4.2.1.4 Multipel linjär regressionsanalys med fyra kontrollvariabler för åk 7 och 9
I tabell 5 sammanfattas resultaten ur multipla linjära regressionsanalyser för årskurs 7 och 9, där
kontrollvariablerna kön, årskurs, urbanitet och upplevd socioekonomisk status ingår. Endast svar av
elever i årskurs 7 och 9 ingår i analysen eftersom frågan om socioekonomisk status enbart besvarades
av dem.
Tabell 5
Multipel linjär regressionsanalys med fyra kontrollvariabler

Notera. Känsla av ensamhet kodades enligt ifall man 1) inte känner sig ensam eller känner sig ensam ibland
och 2) känner sig ensam ganska eller mycket ofta. Kön-variabeln kodades enligt 1=pojke och 2=flicka.
Urbanitet kodades enligt 1=stad och 2=landsbygd. Upplevd socioekonomisk status kodades enligt 1=familjen
klarar sig inte alls bra/inte riktigt bra ekonomiskt/genomsnitt och 2=familjen klarar sig ganska bra/mycket bra
ekonomiskt.
* p < .05. ** p < .001

Enligt resultaten presenterade i tabell 5 förutsade familjestöd psykiska besvär och även enskilda
psykiska

besvär

i

form

av

nedstämdhet,

irritabilitet/dåligt

humör,

nervositet

och

insomningssvårigheter negativt och signifikant bland elever i årskurs 7 och 9 (p < .05). Kamratstöd
predicerade inte signifikant ett enda psykiskt besvär (p > .05). Klasskamratstöd förutsade både
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psykiska besvär och enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, och
insomningssvårigheter negativt och signifikant (p < .05). Klasskamratstöd predicerade inte nervositet
signifikant (p > .05). Känsla av ensamhet predicerade signifikant psykiska besvär och enskilda
psykiska besvär positivt (p < .05). Bland de här variablerna var de signifikanta B-koefficienterna
störst för känsla av ensamhet, följt av klasskamratstöd och familjestöd.
Resultaten gällande kontrollvariablerna visade att kön förutsade psykiska besvär som summavariabel
och även nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör och nervositet positivt och signifikant (p < .05), vilket
i den här studien innebar att flickor upplevde psykiska besvär i högre grad än pojkar bland elever i
årskurs 7 och 9. Kön förutsade inte insomningssvårigheter signifikant (p > .05). Årskurs predicerade
inte ett enda psykiskt besvär signifikant (p > .05). Urbanitet förutsade ett enda psykiska besvär
signifikant och positivt, det vill säga irritabilitet/dåligt humör (p < .05), vilket innebar att de elever i
årskurs 7 och 9 som bodde på landsbygden upplevde irritabilitet eller dåligt humör i högre grad än de
som bodde i stadsort. Upplevd socioekonomisk status predicerade psykiska besvär som
summavariabel och enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet och insomningssvårigheter
signifikant och negativt (p > .05), vilket innebar att elever i årskurs 7 och 9 som upplevde sin
socioekonomiska status vara ganska bra eller mycket bra upplevde psykiska besvär, nedstämdhet och
insomningssvårigheter i lägre grad än de som upplevde sin socioekonomiska status vara lägre.
Alla modeller var signifikanta (p < .001) och förklarade 15 till 34 procent av variansen i psykiska
besvär enligt den justerade determinationskoefficienten. Värdena för R2 var högre i den här modellen
jämfört med den tidigare presenterade modellen utan kontrollvariabler i tabell 4, vilket kan tolkas
som att modellen i tabell 5 förklarade en större andel av variansen i psykiska besvär än den tidigare
modellen.
4.2.1.5 Sammanfattning av regressionsanalyserna
Alla modeller presenterade i tabell 2 till 5 visade att familjestöd, klasskamratstöd och känsla av
ensamhet förutsade signifikant psykiska besvär som summavariabel. Familjestöd predicerade även
enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör och insomningssvårigheter
signifikant och negativt, och även nervositet signifikant och negativt i de flesta analyser.
Klasskamratstöd predicerade enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet, irritabilitet/dåligt
humör och insomningssvårigheter signifikant och negativt, och även nervositet signifikant och
negativt i en del analyser. Känsla av ensamhet förutsade enskilda psykiska besvär i form av
nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör, nervositet och insomningssvårigheter positivt och signifikant
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i alla analyser. I fråga om B-koefficienterna för familje- och klasskamratstöd samt känsla av ensamhet
visade det sig känsla av ensamhet förklarade den största andelen av variansen i psykiska besvär, följt
av klasskamratstöd och familjestöd. Kamratstöd predicerade inte psykiska besvär signifikant i en enda
analys.
Kön predicerade psykiska besvär signifikant på så sätt att flickor upplevde psykiska besvär
(summavariabel), nedstämdhet och irritabilitet/dåligt humör i högre grad än pojkar. Bland elever i
årskurs 7 och 9 förutsade kön dessutom nervositet på så sätt att flickor upplevde nervositet i högre
grad än pojkar. Årskurs förutsade signifikant endast en typ av psykiskt besvär i en av analyserna, det
vill säga elever i årskurs 9 upplevde nervositet signifikant i högre grad än elever i årskurs 5. Urbanitet
predicerade endast psykiska besvär i form av irritabilitet/dåligt humör signifikant och positivt bland
elever i årskurs 7 och 9, det vill säga att de som bodde på landsbygden upplevde irritabilitet eller
dåligt humör i högre grad än de som bodde i stadsort. Upplevd socioekonomisk status förutsade
psykiska besvär som summavariabel och enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet och
insomningssvårigheter signifikant och negativt bland elever i årskurs 7 och 9, vilket innebar att de
elever som upplevde sin socioekonomiska status vara ganska bra eller mycket bra upplevde de här
typerna av psykiska besvär i lägre grad än de som upplevde sin socioekonomiska status vara lägre.
Det här indikerar att avhandlingens första, tredje och fjärde hypotes till den första forskningsfrågan
fick stöd i hög grad, det vill säga antagandet om att familjestöd och klasskamratstöd förutsäger
psykiska besvär negativt och känsla av ensamhet förutsäger psykiska besvär positivt
(summavariabel). Familje- och klasskamratstöd förutsade dock inte alla enskilda psykiska besvär
signifikant i alla analyser, vilket känsla av ensamhet gjorde. Den andra hypotesen till den första
forskningsfrågan fick inte stöd i och med att kamratstöd inte förutsade psykiska besvär negativt i en
enda analys.

4.2.2 Samband mellan socialt stöd och psykiska besvär med känsla av ensamhet som
mediator
Nedan presenteras tre medierande analyser.
4.2.2.1 Familjestöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär
I figur 4 presenteras en medierande analys där det utreddes ifall sambandet mellan familjestöd och
psykiska besvär kan förklaras med känsla av ensamhet. Kön och årskurs användes som
kontrollvariabler.
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Figur 4
Medierande analys av familjestöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär
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(R2 = .34)

-,10**
** signifikant då p < 0.01.
* signifikant då p < 0.05.

Resultaten visade att modellen i figur 4 var signifikant och förklarade 34 procent av variansen i
psykiska besvär (R2 = .34, F(4, 567) = 71,97, p < .001). Modellen gav stöd för att familjestöd förutsade
känsla av ensamhet negativt, och känsla av ensamhet förutsade psykiska besvär positivt. Sambandet
mellan familjestöd och psykiska besvär kunde förklaras signifikant med känsla av ensamhet (B = .08, 95% CI [-.11, -.06]. Gällande kontrollvariablerna visade resultaten att kön förutsade både känsla
av ensamhet (B = .38, p < .001) och psykiska besvär (B = 1.13, p < .001) signifikant och positivt,
vilket innebar att flickor kände sig mer ensamma och upplevde mer psykiska besvär än pojkar.
Årskurs predicerade varken känsla av ensamhet eller psykiska besvär signifikant (p > .05).
4.2.2.2 Kamratstöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär
I figur 5 presenteras en medierande analys där det utreddes ifall sambandet mellan kamratstöd och
psykiska besvär kan förklaras med känsla av ensamhet. Kön och årskurs användes som
kontrollvariabler.
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Figur 5
Medierande analys av kamratstöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär

Känsla av ensamhet

-,05**

(R2 = .17)

2,13**

Psykiska besvär

Kamratstöd

(R2 = .31)

-,03
** signifikant då p < 0.01.
* signifikant då p < 0.05.

Resultaten visade att modellen i figur 5 var signifikant och förklarade 31 procent av variansen i
psykiska besvär (R2 = .31, F(4, 567) = 63,94, p < .001). Modellen gav stöd för att elever som upplevde
mindre kamratstöd tenderade att känna sig mer ensamma, och känsla av ensamhet associerades med
högre grad av psykiska besvär. Sambandet mellan kamratstöd och psykiska besvär kunde förklaras
signifikant med känsla av ensamhet (B = -.10, 95% CI [-.14, -.07]. Kamratstöd hade inget direkt
signifikant samband med psykiska besvär (p > .05). Gällande kontrollvariablerna visade resultaten
att kön förutsade både känsla av ensamhet (B = .52, p < .001) och psykiska besvär (B = 1.15, p <
.001) signifikant och positivt, vilket innebar att flickor tenderade att känna sig mer ensamma och
uppleva mer psykiska besvär än pojkar. Årskurs förutsade varken känsla av ensamhet eller psykiska
besvär signifikant enligt resultaten (p > .05).
4.2.2.3 Klasskamratstöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär
I figur 6 presenteras en medierande analys där det utreddes ifall sambandet mellan klasskamratstöd
och psykiska besvär kan förklaras med känsla av ensamhet. Kön och årskurs användes som
kontrollvariabler.
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Figur 6
Medierande analys av klasskamratstöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär
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Enligt resultaten var modellen i figur 6 signifikant och förklarade 33 procent av variansen i psykiska
besvär (R2 = .33, F(4, 571) = 70,84, p < .001). Modellen gav stöd för att elever som upplevde mindre
klasskamratstöd tenderade att känna sig mer ensamma, och känsla av ensamhet associerades med
högre grad av psykiska besvär. Sambandet mellan klasskamratstöd och psykiska besvär kunde
förklaras signifikant med känsla av ensamhet (B = -.15, 95% CI [-.22, -.08]. Gällande
kontrollvariablerna visade resultaten att kön förutsade signifikant både känsla av ensamhet (B = .38,
p < .001) och psykiska besvär (B = 0,94, p < .001), vilket innebar att flickor tenderade att känna sig
mer ensamma och uppleva mer psykiska besvär än pojkar. Årskurs förutsade varken känsla av
ensamhet eller psykiska besvär signifikant enligt resultaten (p > .05).
4.2.2.4 Sammanfattning av medierande analyserna
Alla tre modeller var signifikanta (p < .001) och visade att samband mellan socialt stöd i form av
familje-, kamrat- och klasskamratstöd och psykiska besvär delvis förklarades med känsla av
ensamhet. Även direkta signifikanta negativa samband mellan familjestöd och psykiska besvär, och
klasskamratstöd och psykiska besvär förekom, vilket inte gällde för kamratstöd och psykiska besvär.
Resultaten gav stöd för hypoteserna 5 till 7 i avhandlingens andra forskningsfråga, det vill säga
antagandet om att sambandet mellan olika typer av socialt stöd och psykiska besvär medieras av
känsla av ensamhet, och i form av att socialt stöd predicerar känsla av ensamhet negativt och känsla
av ensamhet predicerar psykiska besvär positivt.
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4.2.3 Skillnader mellan finlandssvenska ungdomar bosatta i stan och på landsbygden
4.2.3.1 Skillnader i socialt stöd och psykiska besvär
Enligt resultaten från de oberoende t-testen förekom inte signifikanta skillnader i familjestöd (p =
0,990) mellan de finlandssvenska ungdomar som bodde i stadsort (M = 5,527, SD = 1,621) och de
som bodde på landsbygden (M = 5,595, SD = 1,596). Signifikanta skillnader i kamratstöd (p = 0,06)
förekom inte heller mellan stadsort (M= 5,469, SD = 1,381) och landsbygd (M = 5,432, SD = 1,620).
Det fanns inte heller signifikanta skillnader (p = 0,163) i klasskamratstöd mellan stad (M = 3,898, SD
= 0,719) och landsbygd (M = 3,976, SD = 0,819). Enligt resultaten förekom inte signifikanta
skillnader (p = 0,453) i psykiska besvär mellan de finlandssvenska ungdomar som bodde i städer (M
= 2,565, SD = 0,982) och de som bodde på landsbygden (M = 2,511, SD = 0,943).
4.2.3.2 Skillnader i enskilda psykiska besvär och ensamhet
Enligt resultaten från korstabulering med chi-kvadrat-test förekom inga signifikanta skillnader (p >
0.05) mellan de finlandssvenska ungdomar som bodde i städer och de som bodde på landsbygden i
fråga enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet (p = 0,760), irritabilitet/dåligt humör (p =
0,760), nervositet (p =0,528) eller insomningssvårigheter (p = 0,500), och inte heller i fråga om känsla
av ensamhet (p = 0,498).
4.2.3.3 Sammanfattning av t- och chi2-testen
Resultaten visade att det inte förekom signifikanta skillnader mellan de finlandssvenska ungdomar
som bodde i städer och de som bodde på landsbygden i fråga om psykiska besvär, socialt stöd eller
känsla av ensamhet (p > .05).

5 Diskussion
I den här avhandlingen undersöktes ifall finlandssvenska ungdomars upplevelse av psykiska besvär
kan förklaras med deras upplevelse av familjestöd, kamratstöd, klasskamratstöd och känsla av
ensamhet. Det utforskades även ifall samband mellan socialt stöd och psykiska besvär kan förklaras
med känsla av ensamhet. Utöver det granskades eventuella skillnader i upplevelse av psykiska besvär,

61

socialt stöd och känsla av ensamhet mellan finlandssvenska ungdomar bosatta i stan och på
landsbygden.
Resultaten indikerar att familjestöd och klasskamratstöd predicerar psykiska besvär negativt, och att
känsla av ensamhet förutsäger psykiska besvär positivt. Det innebär att lägre grad av familje- och
klasskamratstöd associeras med högre grad av psykiska besvär och större känsla av ensamhet
associeras med högre grad av psykiska besvär. Enligt resultaten predicerar inte kamratstöd psykiska
besvär signifikant. Flera analyser visar att flickor upplever psykiska besvär i högre grad än pojkar,
och en av analyserna indikerar även att elever i årskurs 9 upplever nervositet i signifikant högre grad
än elever i årskurs 5. Urbanitet förutsäger endast psykiska besvär i form av irritabilitet/dåligt humör
signifikant och positivt bland elever i årskurs 7 och 9, det vill säga att de som bor på landsbygden
upplever irritabilitet eller dåligt humör i högre grad än de som bor i stadsort, då man även beaktar
upplevd grad av socialt stöd, känsla av ensamhet, kön, årskurs och socioekonomisk status. Resultaten
visar även att upplevd socioekonomisk status förutsäger psykiska besvär som summavariabel och
enskilda psykiska besvär i form av nedstämdhet och insomningssvårigheter negativt bland elever i
årskurs 7 och 9, vilket innebär att de elever som upplever sin socioekonomiska status vara ganska bra
eller mycket bra tenderar att uppleva de här typerna av psykiska besvär i lägre grad än de som
upplever sin socioekonomiska status vara lägre även då man beaktar upplevelse av socialt stöd, känsla
av ensamhet, kön, årskurs och urbanitet. Resultaten visar även att samband mellan socialt stöd i form
av familje-, kamrat- och klasskamratstöd och psykiska besvär delvis kan förklaras med känsla av
ensamhet, i form av att socialt stöd predicerar känsla av ensamhet negativt och känsla av ensamhet
predicerar psykiska besvär positivt. Det här kan tolkas som att lägre grad av socialt stöd associeras
med större känsla av ensamhet, och att större känsla av ensamhet associeras med högre grad av
psykiska besvär. Signifikanta skillnader i fråga om psykiska besvär, socialt stöd eller känsla av
ensamhet mellan finlandssvenska ungdomar från alla tre årskurser som bor i städer och på
landsbygden förekommer inte i den här studien.
Resultaten överensstämmer med tidigare studier där olika symptom på mental ohälsa associerats
negativt med familje- och föräldrastöd (för en metaanalys, se t.ex. Gariépy et al., 2016; Rueger et al.,
2016; Santini et al., 2015) och klasskamratstöd (för en metaanalys, se t.ex. Rueger et al., 2016) samt
positivt med känsla av ensamhet (för en metaanalys, se t.ex. Maes et al., 2019; Mahon et al., 2006;
Wang et al., 2018). I den här studien predicerade dock inte kamratstöd direkt och negativt psykiska
besvär, vilket avviker från flera tidigare undersökningar (t.ex. Brausch & Decker, 2014; Klineberg et
al., 2006), även om de preliminära analyserna visade att ett svagt negativt samband (r = -.15) mellan
kamratstöd och summerade psykiska besvär förekom. Det har inte dock heller i några tidigare utförda
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studier förekommit signifikanta samband mellan kamratstöd och symptom på mental ohälsa (t.ex.
Flett et al., 2012; Helsen et al., 2000).
Resultaten från avhandlingen indikerar därmed att familjestöd kan inneha en viktigare roll än
kamratstöd i fråga om mental ohälsa bland unga, vilket överensstämmer med några tidigare utförda
studier (t.ex. Helsen et al., 2000; Pössel et al., 2018). Även resultaten från en metaanalys utförd av
Rueger et al. (2016) visade att kamratstöd bidrog starkare och negativt till depressionssymptom bland
barn och yngre ungdomar jämfört med äldre ungdomar, medan å andra sidan familjestöd var
betydelsefullt för undersökningsdeltagarnas mentala hälsa oberoende av hur gamla de var (5–26 år).
En möjlig förklaring till den här avhandlingens resultat gällande icke-signifikanta samband mellan
kamratstöd och psykiska besvär i regressionsanalyserna kunde därav eventuellt vara att ungdomarna
i den här studien var så pass gamla att kamratstödets betydelse för deras psykiska hälsa redan hade
hunnit avta. Även i en översiktsartikel av Gariépy et al. (2016), där 34 studier ingick och där
deltagarna var i åldern 8 till 20, förekom fler signifikanta och negativa samband mellan familjestöd
och depression jämfört med kamratstöd och depression (i 86 vs. 56 % av studierna där variablerna
ingick).
Å andra sidan visar resultaten att även kvaliteten på relationerna till klasskamrater, i form av
klasskamratstöd, kan ha en betydande funktion för unga finlandssvenskars mentala hälsa, vilket lyfter
fram betydelsen av gemenskap i skolkontext. En intressant observation är att klasskamratstöd enligt
resultaten förutsade psykiska besvär negativt och signifikant, det vill säga att lägre grad av
klasskamratstöd associerades med högre grad av psykiska besvär, medan kamratstöd förvånansvärt
inte predicerade psykiska besvär signifikant. Det här överensstämmer även med resultaten från några
tidigare empiriska studier där klasskamratstöd relaterat negativt till bland annat symptom på
depression och ångest trots att signifikanta samband mellan kamratstöd och mental ohälsa inte
förekommit (Auerbach et al., 2011; Demaray et al., 2005). Det här kan indikera att kvaliteten på
ungdomars relationer till klasskamrater eventuellt har en mer betydande roll än kvaliteten på andra
vänskapsrelationer för deras mentala hälsa, vilket är något som kunde vara bra att beakta i
skolsammanhang. I skolan kunde det vara viktigt att erbjuda tillräckligt med tid för eleverna att
interagera med klasskamraterna under skoldagarna, till exempel i form av arrangerade
samarbetsövningar (Demaray et al., 2005).
Avhandlingens resultat överensstämmer också med tidigare forskning där flickor ofta upplevt
symptom på mental ohälsa i högre grad än pojkar (för en metaanalys, se t.ex. Salk, Hyde & Abramson,
2017). I tidigare finsk forskning har också ofta äldre elever från högre årskurser upplevt psykiska
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besvär i högre grad än yngre elever (t.ex. Lyyra et al., 2018; Simonsen et al., 2016), vilket var fallet
i endast en av analyserna gällande nervositet i den här avhandlingens resultat, där även upplevt
familje-, klasskamrat- och kamratstöd, upplevelse av ensamhet, kön samt urbanitet beaktades. Enligt
avhandlingens resultat presenterade i korrelationsmatrisen korrelerade även upplevd socioekonomisk
status positivt med socialt stöd och negativt med psykiska besvär och känsla av ensamhet bland elever
i årskurs 7 och 9. Skillnader i mental hälsa mellan barn och ungdomar med olika socioekonomisk
status har förekommit i tidigare europeisk forskning (t.ex. Reiss et al, 2019) och den här
avhandlingens resultat visar att upplevd socioekonomisk status associeras svagt till relativt svagt med
socialt stöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär i finlandssvensk kontext.
Den här avhandlingen bidrar med en hel del ny kunskap om psykiska hälsobesvär och olika typer av
socialt stöd och känsla av ensamhet bland finlandssvenska ungdomar i olika åldrar. I tidigare
forskning har negativa samband mellan socialt stöd och ensamhet förekommit (t.ex. Lee et al., 2019;
Ren & Ji, 2019; Salimi & Bozorgpour, 2012; Welch et al., 2019), och positiva samband mellan känsla
av ensamhet och mental ohälsa (för en översikt, se t.ex. Heinrich & Gullone, 2006; Wang et al., 2018),
men resultaten från den här avhandlingen bidrar dessutom med ny kunskap om att samband mellan
socialt stöd i form av familje-, kamrat- och klasskamratstöd och psykiska besvär delvis medieras av
känsla av ensamhet, och att det också finns direkta samband mellan socialt stöd i form av familjeoch klasskamratstöd och psykiska besvär. Resultaten tyder på att även kamratstöd indirekt via känsla
av ensamhet kan ha betydelse för finlandssvenska ungdomars mentala hälsa. Utöver det bidrar
avhandlingen med ny kunskap då resultaten visar att signifikanta skillnader mellan finlandssvenska
ungdomar som bor i stan och på landsbygden inte förekommer, med undantag av analyserna där
endast elever i årskurs 7 och 9 ingick som visar att de elever som bor på landsbygden upplever
irritabilitet eller dåligt humör i högre grad än de som bor i stadsort vid kontroll för socialt stöd, känsla
av ensamhet, kön, årskurs och socioekonomisk status.
Till studiens styrkor hör att materialet är insamlat genom WHO:s skolelevstudie, som är en nationellt
representativ undersökning (Schnohr et al., 2015) där flera mått med god reliabilitet och
konstruktionsvaliditet använts. En annan styrka i avhandlingen är ett stort deltagarantal på mer än
500 finlandssvenska ungdomar bosatta i olika delar av Finland, vilket innebär att resultaten sannolikt
till stor del kan generaliseras till finlandssvenska ungdomar i allmänhet.
En av avhandlingens begränsningar kan uppfattas vara att resultaten är baserade enbart på ungas
självrapporter, vilket kan väcka frågor om tillförlitlighet. Det finns dock tidigare forskning som
indikerat att ungdomar redan i 11-års åldern kan förstå och besvara frågor om subjektiva hälsobesvär
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(Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe & Woynarowska, 2001). En annan begränsning kan anses vara
de något ytliga mätinstrumenten, till exempel i fråga om känsla av ensamhet som endast mätts med
en fråga. Flera variabler som ingått i den här avhandlingen var även snedfördelade, vilket kan ha
inverkat på de slutgiltiga resultaten. Frågor om stickprovets representativitet kan också väckas,
speciellt gällande urbanitetsvariabeln, eftersom majoriteten (mer än 70%) av deltagarna varit bosatta
på landsbygden (se Appendix A, figur A5). Det bör även beaktas att stickprovet till stor del bestått
av elever i årskurs 7 (48,6%). Ett stort bortfall har även förekommit i stickprovet, där svarsprocenten
för de svenskspråkiga ungdomarna varit endast 33 procent. En möjlig orsak till det stora bortfallet
kunde vara att en stor andel elever inte varit närvarande den dagen då undersökningen genomförts,
till exempel på grund av egna hälsobesvär. De frånvarande elevernas bortfall från studien kan
eventuellt ha förvrängt resultaten och medföra att graden av psykiska besvär underskattats i den här
avhandlingen.
På basen av den här tvärsnittsstudien kan inte heller slutsatser om kausalitet dras, det vill säga
antaganden om att exempelvis upplevelse av mindre familje- och klasskamratstöd skulle leda till att
unga mår psykiskt sämre i längden, även om det i tidigare forskning med longitudinell studiedesign
visat sig att mindre socialt stöd kan ge upphov till sämre mental hälsa på lång sikt (t.ex. Kinnunen et
al., 2010). Det är också möjligt att riktningen är den motsatta, det vill säga att de som mår psykiskt
sämre eventuellt bedömer kvaliteten på sina sociala relationer vara sämre, vilket är något som kunde
utforskas närmare i framtida forskning. Det bör även poängteras att ungas mentala hälsa förmodligen
associeras med åtskilliga faktorer, varav bara ett fåtal behandlats i den här avhandlingen.
För att få en djupare förståelse av ifall lägre nivåer av socialt stöd och upplevelse av ensamhet kan
vara riskfaktorer för utveckling av mental ohälsa behövs mer forskning, speciellt i form av
longitudinella studier. Det kunde även vara intressant att utforska ifall sambandens styrka varierar
beroende på exempelvis kön och årskurs. Ett ytterligare förslag kunde vara att utforska ifall samband
mellan socialt stöd och psykiska besvär medieras av känsla av ensamhet även i andra kontexter och
inte endast bland finlandssvenska ungdomar. Ifall avhandlingens resultat stöds av fler studier och
framför allt longitudinell forskning kunde det eventuellt uppmuntra till utveckling av framtida
interventioner för att öka ungas upplevelse av socialt stöd samt minska deras ensamhetskänslor och
psykiska besvär.

65

Referenser
Airaksinen, J., Hakulinen, C., Elovainio, M., Lehtimäki, T., Raitakari, O. T., Keltikangas-Järvinen,
L., Jokela, M. (2015). Neighborhood effects in depressive symptoms, social support, and mistrust:
Longitudinal analysis with repeated measurements. Social Science & Medicine, 136-137(1): 10-16.
Alcock, I., White, M. P., Wheeler, B. W., Fleming, L. E., Depledge, M. H. (2014). Longitudinal
effects on mental health of moving to greener and less green urban areas. Environmental Science &
Technology, 48(2): 1247-1255.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across
psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2): 217–237.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th
ed., Text Revision). Washington, DC: Author.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th
ed.). Washington, DC: Author.
Andersson, L. (1993). Loneliness. I R. Kastenbaum (Red.), The encyclopedia of adult development.
Phoenix: The Oryx Press.
Aparasu, R. R., Bentley, J. P. (2020). Principles of research design and drug literature evaluation
(Second edition.). New York: McGraw-Hill Education.
Asher, S. R., Paquette, J. A. (2003). Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions
in Psychological Science, 12(3): 75-78.
Auerbach, R. P., Bigda-Peyton, J. S., Eberhart, N. K., Webb, C. A., Ho, M. H. (2011).
Conceptualizing the prospective relationship between social support, stress, and depressive symptoms
among adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(4): 475–487.
Baglioni, C., Battagliese, G., Feige, B., Spiegelhalder, K., Nissen, C., Voderholzer, U., …, Riemann,
D. (2011). Insomnia as a predictor of depression: a meta-analytic evaluation of longitudinal
epidemiological studies. Journal of Affective Disorders, 135(1-3): 10-19.
Barrera, M., Sandler, I. N., Ramsay, T. B. (1981). Preliminary development of a scale of social
support: Studies on college students. American Journal of Community Psychology, 9(4): 435-447.
Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S., Stansfeld, S. (2014). Auditory
and non-auditory effects of noise on health. Lancet, 383(9925): 1325–1332.
Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments
as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3): 497-529.

66

Beere, P., Keeling, S., Jamieson, H. (2019). Ageing, loneliness, and the geographic distribution of
New Zealand's interRAI-HC cohort. Social Science & Medicine, 227: 84-92.
Bergkvist, L., Rossiter, J. R. (2007). The predictive validity of multiple-item versus single-item
measures of the same constructs. Journal of Marketing Research, 44(2): 175–184.
Berkman, L. F., Glass, T. (2000). Social Integration, Social Networks, Social Support, and Health. I
L. F. Berkman, I. Kawachi (Red.), Social epidemiology. Oxford: Oxford University Press.
Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., Seeman, T. E. (2000). From social integration to health:
Durkheim in the new millennium. Social Science & Medicine, 51(6): 843-857.
Bhui, K., Silva, M. J., Harding, S., Stansfeld, S. (2017). Bullying, Social Support, and Psychological
Distress: Findings From RELACHS Cohorts of East London's White British and Bangladeshi
Adolescents. Journal of Adolescent Health, 61(3): 317-328.
Blank, M., Zhang, J., Lamers, F., Taylor, A. D., Hickie, I. B., Merikangas, K. R. (2015). Health
correlates of insomnia symptoms and comorbid mental disorders in a nationally representative sample
of US adolescents. Sleep, 38(2): 197–204.
Blumenthal, H., Taylor, D. J., Cloutier, R. M., Baxley, C., Lasslett, H. (2019). The Links Between
Social Anxiety Disorder, Insomnia Symptoms, and Alcohol Use Disorders: Findings From a Large
Sample of Adolescents in the United States. Behavior Therapy, 50(1): 50-59.
Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., Pullin, A. S. (2010). A systematic review of
evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments. BMC Public Health,
10(456).
Bowling, A. (2005). Just one question: If one question works, why ask several? Journal of
Epidemiology and Community Health, 59(5): 342–345.
Brand, S., Hatzinger, M., Beck, J., Holsboer‐Trachsler, E. (2009). Perceived parenting styles,
personality traits and sleep patterns in adolescents. Journal of Adolescence, 32(5): 1189–1207.
Brausch, A. M., Decker, K. M. (2014). Self-esteem and social support as moderators of depression,
body image, and disordered eating for suicidal ideation in adolescents. Journal of Abnormal Child
Psychology, 42(5): 779-789.
Breslau, J., Marshall, G. N., Pincus, H. A., Brown, R. A. (2014). Are mental disorders more common
in urban than rural areas of the United States? Journal of Psychiatric Research, 56: 50-55.
Brotman, M. A., Schmajuk, M., Rich, B. A., Dickstein, D. P., Guyer, A. E., Costello, E. J., …,
Leibenluft, E. (2006). Prevalence, clinical correlates, and longitudinal course of severe mood
dysregulation in children. Biological Psychiatry, 60: 991–997.
Brown, E. G., Gallagher, S., Creaven, A. M. (2018). Loneliness and acute stress reactivity: A
systematic review of psychophysiological studies. Psychophysiology, 55(5): e13031.
67

Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., Seedat, S. (2008). Psychometric properties of the
Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry, 49(2): 195201.
Buchholz, E. S., Catton, R. (1999). Adolescents' perceptions of aloneness and loneliness.
Adolescence, 34(133): 203-213.
Buss, A. H., Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. Journal of
Consulting Psychology, 21(4): 343 -349.
Cacioppo, J. T., Cacioppo, S. (2018). Loneliness in the Modern Age: An Evolutionary Theory of
Loneliness (ETL). Advances in Experimental Social Psychology, 58: 127–197.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive
Sciences, 13(10): 447–454.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Crawford, L. E., Ernst, J. M., Burleson, M. H., Kowalewski, R. B.,
…, Berntson G. G. (2002). Loneliness and health: potential mechanisms. Psychosomatic Medicine,
64(3): 407-417.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M., Berntson, G. G., Nouriani, B., Spiegel,
D. (2006). Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of Research in
Personality, 40(6): 1054-1085.
Cacioppo, J. T., Norris, C. J., Decety, J., Monteleone, G., Nusbaum, H. (2009). In the Eye of the
Beholder: Individual Differences in Perceived Social Isolation Predict Regional Brain Activation to
Social Stimuli. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(1): 83–92.
Caprara, G. V., Cinanni, V., D'Imperio, G., Passerini, S., Renzi, P., Travaglia, G. (1985). Indicators
of impulsive aggression: Present status of research on irritability and emotional susceptibility scales.
Personality and Individual Differences, 6(6): 665 -674.
Caprara, G. V., Paciello, M., Gerbino, M., Cugini, C. (2007). Individual differences conducive to
aggression and violence: trajectories and correlates of irritability and hostile rumination through
adolescence. Aggressive Behavior, 33(4): 359-374.
Castillejos, M. C., Martín-Pérez, C., Moreno-Küstner, B. (2018). A systematic review and metaanalysis of the incidence of psychotic disorders: the distribution of rates and the influence of gender,
urbanicity, immigration and socio-economic level. Psychological Medicine, 22: 1-15.
Cavanaugh, A. M., Buehler, C. (2016). Adolescent loneliness and social anxiety: The role of multiple
sources of support. Journal of Social and Personal Relationships, 33(2): 149-170.
Christie, D., Viner, R. (2005). ABC of adolescence - Adolescent development. BMJ, 330: 301-304.

68

Chu, P. S., Saucier, D. A., Hafner, E. (2010). Meta-Analysis of the relationships between social
support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(6):
624-645.
Cirelli, C., Tononi, G. (2008). Is Sleep Essential? PLOS Biology, 6(8): 1605–1611.
Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5): 300314.
Cohen, S. (1988). Psychosocial models of the role of social support in the etiology of physical disease.
Health Psychology, 7(3): 269-297.
Cohen, S., Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological
Bulletin, 98(2): 310-357.
Conner, K. R., Meldrum, S., Wieczorek, W. F., Duberstein, P. R., Welte, J. W. (2004). The
association of irritability and impulsivity with suicidal ideation among 15- to 20-year-old males.
Suicide and Life Threatening Behavior, 34(4): 363-373.
Crush, E., Arseneault, L., Fisher, H. L. (2018a). Girls get by with a little help from their friends:
gender differences in protective effects of social support for psychotic phenomena amongst polyvictimised adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(12): 1413–1417.
Crush, E., Arseneault, L., Moffitt, T. E., Danese, A., Caspi, A., Jaffee, S. R., …, Fisher, H. L. (2018b).
Protective factors for psychotic experiences amongst adolescents exposed to multiple forms of
victimization. Journal of Psychiatric Research, 104: 32-38.
Deelstra, J. T., Peeters, M. C., Schaufeli, W. B., Stroebe, W., Zijlstra, F. R., van Doornen, L. P.
(2003). Receiving instrumental support at work: When help is not welcome. Journal of Applied
Psychology, 88(2): 324-331.
Demaray, M. K., Malecki, C. K., Davidson, L. M., Hodgson, K. K., Rebus, P. J. (2005). The
Relationship Between Social Support and Student Adjustment: A Longitudinal Analysis. Psychology
in the Schools, 42(7): 691-706.
Derdikman-Eiron, R., Indredavik, M. S., Bratberg, G. H., Taraldsen, G., Bakken, I. J., Colton, M.
(2011). Gender differences in subjective well-being, self-esteem and psychosocial functioning in
adolescents with symptoms of anxiety and depression: Findings from the nord-trondelag health study.
Scandinavian Journal of Psychology, 47(11): 1855-1863.
De Vries, E., Rincon, C. J., Martínez, N. T., Rodriguez, N., Tiemeier, H., Mackenbach, J. P., …,
Guarnizo-Herreño, C. C. (2018). Housing index, urbanisation level and lifetime prevalence of
depressive and anxiety disorders: a cross-sectional analysis of the Colombian national mental health
survey. BMJ Open, 8(6): e019065.

69

DeVylder, J. E., Kelleher, I., Lalane, M., Oh, H., Link, B. G., Koyanagi, A. (2018). Association of
Urbanicity With Psychosis in Low- and Middle-Income Countries. JAMA Psychiatry, 75(7): 678686.
Diekelmann, S., Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 11(2):
114-126.
Dubow, E. F., Ullman, D. G. (1989). Assessing social support in elementary school children: The
Survey of Children's Social Support. Journal of Clinical Child Psychology, 18(1): 52-64.
Duru, E., Balkis, M. (2018). Exposure to school violence at school and mental health of victimized
adolescents: The mediation role of social support. Child Abuse & Neglect, 76: 342-352.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: W.W. Norton Company.
Fang, J. (2018). Handbook of medical statistics. Singapore; Hackensack, NJ; London: World
Scientific Publishing Co.
Ferreira-Alves, J., Magalhães, P., Viola, L., Simoes, R. (2014). Loneliness in middle and old age:
demographics, perceived health, and social satisfaction as predictors. Archives of Gerontology and
Geriatrics, 59(3): 613-623.
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). London: Sage.
Flett, G. L., Druckman, T., Hewitt, P. L., Wekerle, C. (2012). Perfectionism, Coping, Social Support,
and Depression in Maltreated Adolescents. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior
Therapy, 30(2): 118–131.
Fredric, S. S., Demaray, M. K., Jenkins, L. N. (2017). Multidimensional Perfectionism and
Internalizing Problems: Do Teacher and Classmate Support Matter? Journal of Early Adolescence,
37(7): 975 –1003.
Fröjd, S. A., Nissinen, E. S., Pelkonen, M. U., Marttunen, M. J., Koivisto, A. M., Kaltiala-Heino, R.
(2008). Depression and school performance in middle adolescent boys and girls. Journal of
Adolescence, 1(4): 485-498.
Galanaki, E. (2004). Are children able to distinguish among the concepts of alones, loneliness, and
solitude? International Journal of Behavioral Development, 28(5): 435–443.
Galea, S., Uddin, M., Koenen, K. (2011). The urban environment and mental disorders: Epigenetic
links. Epigenetics, 6(4): 400-404.
Galea, S., Vlahov, D. (2005). Urban health: evidence, challenges, and directions. Annual Review of
Public Health, 26: 341-365.

70

Gariépy, G., Honkaniemi, H., Quesnel-Vallée, A. (2016). Social support and protection from
depression: systematic review of current findings in Western countries. The British Journal of
Psychiatry, 209(4): 284-293.
Gayer-Anderson, C., Morgan, C. (2013). Social networks, support and early psychosis: a systematic
review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 22(2): 131-146.
Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L., Esaiasson, P. (2017). Metodpraktikan: Konsten att studera
samhälle, individ och marknad (Femte upplagan.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Glendinning, A., West, P. (2007). Young people's mental health in context: Comparing life in the city
and small communities in Siberia. Social Science and Medicine, 65(6):1180–1191.
Goosby, B. J., Bellatorre, A., Walsemann, K. M., Cheadle, J. E. (2013). Adolescent Loneliness and
Health in Early Adulthood. Sociological inquiry, 83(4): 10.1111/soin.12018.
Goossens, L., Beyers, W. (2002). Comparing measures of childhood loneliness: internal consistency
and confirmatory factor analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31(2): 252262.
Gutgesell, M. E., Payne, N. (2004). Issues of Adolescent Psychological Development in the 21st
Century. Pediatrics in Review, 25(3): 79-85.
Hagerty, B. M., Williams, R. A., Coyne, J. C., Early, M. R. (1996). Sense of belonging and indicators
of social and psychological functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4): 235-244.
Harris, R. A., Qualter, P., Robinson, S. J. (2013). Loneliness trajectories from middle childhood to
pre-adolescence: impact on perceived health and sleep disturbance. Journal of Adolescence, 36(6):
1295-1304.
Hart, L. G., Larson, E. H., Lishner, D. M. (2005). Rural definitions for health policy and research.
American Journal of Public Health, 95(7): 1149–1155.
Hauenstein, E. J., Petterson, S., Merwin, E., Rovnyak, V., Heise, B., Wagner, D. (2006). Rurality,
gender, and mental health treatment. Family & Community Health, 29(3): 169-185.
Haugland, S., Wold, B. (2001). Subjective health complaints in adolescence--reliability and validity
of survey methods. Journal of Adolescence, 24(5): 611-24.
Haugland, S., Wold, B., Stevenson, J., Aaroe, L. E., Woynarowska, B. (2001). Subjective health
complaints in adolescence. A cross-national comparison of prevalence and dimensionality. European
Journal of Public Health, 11(1): 4-10.
Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A
regression-based approach (Second edition.). New York: Guilford Press.

71

Hawkley, L. C., Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of
consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2): 218-227.
Hazen, E., Schlozman, S., Beresin, E. (2008). Adolescent Psychological Development. Pediatrics in
Review, 29(5): 161-168.
Heinrich, L. M., Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: a literature review.
Clinical Psychology Review, 26(6): 695-718.
Helminen, V., Nurmio, K., Rehunen, A., Ristimäki, M., Oinonen, K., Tiitu, M., …, Rusanen, J.
(2014). Kaupunki-maaseutu-alueluokitus. Finlands miljöcentral SYKE. Hämtad 15.10.2019 från
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B43BAC242-6890-4CE9-B17AC2167D17B674%7D/76113.
Helsen, M., Vollebergh, W., Meeus, W. (2000). Social support from parents and friends and
emotional problems in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29(3): 319-335.
Heponiemi, T., Elovainio, M., Kivimäki, M., Pulkki, L., Puttonen, S., Keltikangas-Järvinen, L.
(2006). The longitudinal effects of social support and hostility on depressive tendencies. Social
Science & Medicine, 63(5): 1374-1382.
Hetland, J., Torsheim, T., Aarø, L. E. (2002). Subjective health complaints in adolescence:
dimensional structure and variation across gender and age. Scandinavian Journal of Public Health,
30(3): 223–230.
Hombrados‐Mendieta, M. I., Gomez‐Jacinto, L., Dominguez‐Fuentes, J. M., Garcia‐Leiva, P.,
Castro‐Travé, M. (2012). Types of social support provided by parents, teachers, and classmates
during adolescence. Journal of Community Psychology, 40(6): 645-664.
House, J. S., Kahn, R. L., McLeod, J. D., Williams, D. (1985). Measures and concepts of social
support. I S. Cohen, S. L. Syme (Red.), Social support and health. San Diego, CA, US: Academic
Press.
Hoyt, L. T, Chase-Lansdale, P. L., McDade, T. W., Adam, E. K. (2012). Positive youth, healthy
adults: does positive well-being in adolescence predict better perceived health and fewer risky health
behaviors in young adulthood? Journal of Adolescent Health, 50(1): 66–73.
Hoza, B., Bukowski, W. M., Beery, S. (2000). Assessing peer network and dyadic loneliness. Journal
of Clinical Child Psychology, 29(1): 119-128.
Hyyppä, M. T., Mäki, J. (2001). Why do Swedish-speaking Finns have longer active life? An area
for social capital research. Health Promotion International, 16(1): 55–64.
Iannotti, R. J., Janssen, I., Haug, E., Kololo, H., Annaheim, B., Borraccino, A., HBSC Physical
Activity Focus Group. (2009). Interrelationships of adolescent physical activity, screen-based
sedentary behaviour, and social and psychological health. International Journal of Public Health,
54(2): 191-198.
72

Jaycox, L. H., Stein, B. D., Paddock, S., Miles, J. N., Chandra, A., Meredith, L. S., …, Burnam, M.
A. (2009). Impact of teen depression on academic, social, and physical functioning. Pediatrics, 124:
596–605.
Jones, A. C., Schinka, K. C., van Dulmen, M. H, Bossarte, R. M., Swahn, M. H. (2011). Changes in
loneliness during middle childhood predict risk for adolescent suicidality indirectly through mental
health problems. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(6): 818-824.
Jonsson, F., Goicolea, I., San Sebastian, M. (2019). Rural-urban differences in health among youth
in northern Sweden: an outcome-wide epidemiological approach. International Journal of
Circumpolar Health, 78(1): 1640015.
Kainulainen, S., Rintala, T., Heikkilä, M. (2001). Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990luvun Suomessa. Tutkimuksia 114. Helsinki: Stakes.
Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, M., Rantanen, P., Laippala, P. (2001). Adolescent depression: the role
of discontinuities in life course and social support. Journal of Affective Disorders, 64(2-3): 155-166.
Kauppinen, T., Karvonen, S. (2014). Hyvinvoinnin puutteet asuinpaikan maaseutumaisuuden
mukaan. I M. Vaarama, S. Karvonen, S. Kestilä, P. Moisio, A. Muuri (Red.), Suomalaisten
hyvinvointi 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Kendall, P. G., Gantwell, D. P., Kazdin, A. E. (1989). Depression in children and adolescents:
Assessment issues and recommendations. Cognitive Therapy and Research, 13(2): 109-146.
Kinnunen, P., Laukkanen, E., Kylmä, J. (2010). Associations between psychosomatic symptoms in
adolescence and mental health symptoms in early adulthood. International Journal of Nursing
Practice, 16: 43–50.
Klineberg, E., Clark, C., Bhui, K. S., Haines, M. M., Viner, R. M., Head, J., …, Stansfeld, S. A.
(2006). Social support, ethnicity and mental health in adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 41(9): 755–760.
Koenig, H. G., Westlund, R. E., George, L. K., Hughes, D. C., Blazer, D. G., Hybels, C. (1993).
Abbreviating the Duke Social Support Index for use in chronically ill elderly individuals.
Psychosomatics, 34(1): 61-69.
Koskinen, S., Martelin, T. (2003). Why is mortality low among the Swedish‐speaking population in
Finland? Yearbook of Population Research in Finland, 39: 15–31.
Kovess-Masféty, V., Alonso, J., de Graaf, R., Demyttenaere, K. (2005). A European approach to
rural-urban differences in mental health: the ESEMeD 2000 comparative study. Canadian Journal of
Psychiatry, 50(14): 926-936.
Lammintausta, A., Immonen-Räihä, P., Lehtonen, A., Räihä, I., Harald, K., Torppa, J., …, Salomaa,
V. (2010). Myocardial infarction events and cardiovascular risk factor levels in Finnish- and Swedishspeaking populations of Finland. Annals of Medicine, 43(7): 562-569.
73

Lammintausta, A., Lehtonen, A., Immonen-Raiha, P., Kaarisalo, M, Torppa, J., Airaksinen, K. E.,
Salomaa, V. (2009). Stroke morbidity in Swedish- and Finnish-speaking populations of Turku,
Finland. Scandinavian Cardiovascular Journal, 43(2): 117-22.
Lankila, T., Näyhä, S., Rautio, A., Koiranen, M., Rusanen, J., Taanila, A. (2013). Health and wellbeing of movers in rural and urban areas--a grid-based analysis of northern Finland birth cohort 1966.
Social Science & Medicine, 76(1): 169-178.
Lankila, T., Näyhä, S., Rautio, A., Nordström, T., Koiranen, M., Taanila, A., Rusanen, J. (2012).
Self-reported health in urban-rural continuum: a grid-based analysis of Northern Finland Birth Cohort
1966. International Journal of Public Health, 57(3): 525-533.
Larson, R. W., Richards, M. H., Moneta, G., Holmbeck, G., Duckett, E. (1996). Changes in
Adolescents' Daily Interactions With Their Families From Ages 10 to 18: Disengagement and
Transformation. Developmental Psychology, 32(4): 744-754.
Larson, R., Wilson, S. (2004). Adolescence across Place and Time. I R. M. Lerner, L. D. Steinberg
(Red.), Handbook of adolescent psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Lasgaard, M., Goossens, L., Bramsen, R. H., Trillingsgaard, T., Elklit, A. (2011a). Different sources
of loneliness are associated with different forms of psychopathology in adolescence. Journal of
Research in Personality, 45(2): 233-237
Lasgaard, M., Goossens, L., Elklit, A. (2011b). Loneliness, depressive symptomatology, and suicide
ideation in adolescence: cross-sectional and longitudinal analyses. Journal of Abnormal Child
Psychology, 39(1): 137–150.
Laursen, B., Hartl, A. C. (2013). Understanding loneliness during adolescence: developmental
changes that increase the risk of perceived social isolation. Journal of Adolescence, 36(6): 1261-1268.
Layden, E. A., Cacioppo, J. T., Cacioppo, S., Cappa, S. F., Dodich, A., Falini, A., Canessa, N. (2017).
Perceived social isolation is associated with altered functional connectivity in neural networks
associated with tonic alertness and executive control. Neuroimage, 145(Pt A): 58-73.
Lebacq, T., Dujeu, M., Méroc, E., Moreau, N., Pedroni, C., Godin, I., Castetbon, K. (2019). Perceived
social support from teachers and classmates does not moderate the inverse association between body
mass index and health-related quality of life in adolescents. Quality of Life Research, 28(4): 895-905.
Lecic-Tosevski, D. (2019). Is urban living good for mental health? Current Opinion in Psychiatry,
32(3): 204-209.
LeCloux, M., Maramaldi, P., Thomas, K., Wharff, E. (2016). Family Support and Mental Health
Service Use Among Suicidal Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 25(8): 2597–2606.
Lee, C. Y., Goldstein, S. E. (2016). Loneliness, Stress, and Social Support in Young Adulthood: Does
the Source of Support Matter? Journal of Youth and Adolescence, 45(3): 568–580.

74

Lee, J., Hong, J., Zhou, Y., Robles, G. (2019). The relationships between loneliness, social support,
and resilience among latinx immigrants in the united states. Clinical Social Work Journal. Advance
online publication.
Lin, N., Dean, A., Ensel, W. (1986). Social support, life events and depression. New York, NY:
Academic Press.
Lyyra, N., Välimaa, R., Leskinen, E., Kannas, L., Heikinaro-Johansson, P. (2016). Koululaisten
yksinäisyys. Kasvatus, 47(1): 34-47.
Lyyra, N., Välimaa, R., Tynjälä, J. (2018). Loneliness and subjective health complaints among
school-aged children. Scandinavian Journal of Public Health, 46(20): 87–93.
Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., De Vries, S., Spreeuwenberg, P. (2006). Green space,
urbanity, and health: how strong is the relation? Journal of epidemiology and community health,
60(7): 587-592.
Maes, M., Nelemans, S. A., Danneel, S., Fernández-Castilla, B., Van den Noortgate, W., Goossens,
L., Vanhalst, J. (2019). Loneliness and social anxiety across childhood and adolescence: Multilevel
meta-analyses of cross-sectional and longitudinal associations. Developmental Psychology, 55(7):
1548-1565.
Mahon, N. E., Yarcheski, A., Yarcheski, T. J., Cannella, B. L., Hanks, M. M. (2006). A meta-analytic
study of predictors for loneliness during adolescence. Nursing Research, 55(5): 308–315.
Markevych, I., Schoierer, J., Hartig, T., Chudnovsky, A., Hystad, P., Dzhambov, A. M., …, Fuertes,
E. (2017). Exploring pathways linking greenspace to health: Theoretical and methodological
guidance. Environmental Research, 158: 301-317.
Marsella, A. J. (1998). Urbanization, mental health, and social deviancy: A review of issues and
research. American Psychologist, 53(6): 624-634.
Maume, D. J. (2013). Social ties and adolescent sleep disruption. Journal of Health and Social
Behavior, 54(4): 498-515.
McKenzie, K., Murray, A., Booth, T. (2013). Do urban environments increase the risk of anxiety,
depression and psychosis? An epidemiological study. Journal of Affective Disorders, 150(3): 10191024.
Meadows, S. O., Brown, J. S., Elder, G. H. (2006). Depressive symptoms, stress, and support:
Gendered trajectories from adolescence to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence,
35(1): 89-99.
Miles, R., Coutts, C., Mohamadi, A. (2012). Neighborhood urban form, social environment, and
depression. Journal of Urban Health, 89(1): 1-18.

75

Mueller, C. E., Bridges, S. K., Goddard, M. S. (2011). Sleep and parent-family connectedness: Links,
relationships and implications for adolescent depression. Journal of Family Studies, 17(1): 9-23.
Murberg, T. A., Bru, E. (2004). Social Support, Negative Life Events and Emotional Problems
Among Norwegian Adolescents. School Psychology International, 25(4): 387–403.
Newbury, J., Arseneault, L., Caspi, A., Moffitt, T. E., Odgers, C. L., Fisher, H. L. (2016). Why Are
Children in Urban Neighborhoods at Increased Risk for Psychotic Symptoms? Findings From a UK
Longitudinal Cohort Study. Schizophrenia Bulletin, 42(6): 1372-1383.
Nurmi, J. (2004). Socialization and Self-Development: Channeling, Selection, Adjustment, and
Reflection. I R. M. Lerner, L. D. Steinberg (Red.), Handbook of adolescent psychology: Vol. 2,
Contextual influences on adolescent development (3rd. ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Nutt, D., Argyropoulos, S., Hood, S., Potokar, J. (2006). Generalized anxiety disorder: A comorbid
disease. European Neuropsychopharmacology, 16(2): 109-118.
Nyqvist, F., Finnäs, F., Jakobsson, G., Koskinen, S. (2008). The effect of social capital on health: The
case of two language groups in Finland. Health Place, 14: 347−60.
Näyhä, S., Hassi, J. (1999). Surveying mortality in northern Finland: two towns with contrasting
trends. International Journal of Circumpolar Health, 58(3): 198-207.
Olstad, R., Sexton, H., Søgaard, A. J. (2001). The Finnmark Study. A prospective population study
of the social support buffer hypothesis, specific stressors and mental distress. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, 36(12): 582–589.
Papakostas, G. I., Petersen, T., Mahal, Y., Mischoulon, D., Nierenberg, A. A., Fava, M. (2004).
Quality of life assessments in major depressive disorder: a review of the literature. General Hospital
Psychiatry, 26(1): 13–17.
Patel, V., Flisher, A. J., Hetrick, S., McGorry, P. (2007). Mental health of young people: a global
public-health challenge. Lancet, 369(9569): 1302-1313.
Peen, J., Schoevers, R. A., Beekman, A. T., Dekker, J. (2010). The current status of urban-rural
differences in psychiatric disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 121(2): 84-93.
Pelkonen, M., Marttunen, M., Aro, H. (2003). Risk of depression: a 6‐year follow‐up of Finnish
adolescents. Journal of Affective Disorders, 77: 41–51.
Perlman, D., Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. I R. Gillmour, S. Duck
(Red.), Personal relationships: Personal relationships in disorders, Vol. 3. London, UK: Academic
Press.
Piccirillo, M. L., Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L. (2019). The effect of urbanicity on internalizing
disorders. Journal of Clinical Psychology, 75(6): 1129-1139.

76

Pickles, A., Aglan, A., Collishaw, S., Messer, J., Rutter, M., Maughan, B. (2010). Predictors of
suicidality across the life span: The Isle of Wight study. Psychological Medicine, 40(9): 1453 -1466.
Probst, J. C., Laditka, S. B., Moore, C. G., Harun, N., Powell, M. P., Baxley, E. G. (2006). Ruralurban differences in depression prevalence: implications for family medicine. Family Medicine,
38(9): 653-660.
Pössel, P., Burton, S. M., Cauley, B., Sawyer, M. G., Spence, S. H., Sheffield, J. (2018). Associations
between Social Support from Family, Friends, and Teachers and depressive Symptoms in
Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 47(2): 398–412.
Qualter, P., Brown, S. L., Rotenberg, K. J., Vanhalst, J., Harris, R. A., Goossens, L., …, Munn, P.
(2013). Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes.
Journal of Adolescence, 36(6):1283-1293.
Qualter, P., Vanhalst, J., Harris, R., Van Roekel, E., Lodder, G., Bangee, M., …, Verhagen, M.
(2015). Loneliness across the life span. Perspectives on Psychological Science, 10(2): 250–264.
Rautio, N., Filatova, S., Lehtiniemi, H., Miettunen, J. (2018). Living environment and its relationship
to depressive mood: A systematic review. International Journal of Social Psychiatry, 64(1): 92-103.
Ravens-Sieberer, U., Erhart, M., Torsheim, T., Hetland, J., Freeman, J., Danielson, M., …, The HBSC
Positive Health Group. (2008). An international scoring system for self-reported health complaints in
adolescents. European Journal of Public Health, 18(3): 294–299.
Reiss, F., Meyrose, A. K., Otto, C., Lampert, T., Klasen, F., Ravens-Sieberer, U. (2019).
Socioeconomic status, stressful life situations and mental health problems in children and adolescents:
Results of the German BELLA cohort-study. PLoS One, 14(3): e0213700.
Ren, Y., Ji, B. (2019). Correlation Between Perceived Social Support and Loneliness Among Chinese
Adolescents: Mediating Effects of Psychological Capital. Psychiatria Danubina, 31(4): 421-428.
Riemann, D., Voderholzer, U. (2003). Primary insomnia: a risk factor to develop depression? Journal
of Affective Disorders, 76(1-3): 255-259.
Ringbäck, W. G., Rosén, M. (2005). Is perceived nervousness and anxiety a predictor of premature
mortality and severe morbidity? A longitudinal follow up of the Swedish survey of living conditions.
Journal of Epidemiology and Community Health, 59(9): 794-798.
Ritakallio, M., Luukkaala, T., Marttunen, M., Pelkonen, M., Kaltiala-Heino, R. (2010). Comorbidity
between depression and antisocial behaviour in middle adolescence: The role of perceived social
support. Nordic Journal of Psychiatry, 64(3): 164-171.
Riva, M., Bambra, C., Curtis, S., Gauvin, L. (2011). Collective resources or local social inequalities?
Examining the social determinants of mental health in rural areas. European Journal of Public Health,
21(2): 197–203.

77

Roane, B. M., Taylor, D. J. (2008). Adolescent insomnia as a risk factor for early adult depression
and substance abuse. Sleep, 31(10): 1351–1356.
Rogers, E., Polonijo, A. N., Carpiano, R. M. (2016). Getting by with a little help from friends and
colleagues: Testing how residents' social support networks affect loneliness and burnout. Canadian
Family Physician, 62(11): e677-e683.
Romans, S., Cohen, M., Forte, T. (2011). Rates of depression and anxiety in urban and rural Canada.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 46(7): 567-575.
Rost, K., Zhang, M., Fortney, J., Smith, J., Smith, G. R. (1998). Rural-urban differences in depression
treatment and suicidality. Medical Care, 36(7): 1098-1107.
Rothon, C., Goodwin, L., Stansfeld, S. (2012). Family social support, community “social capital” and
adolescents’ mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(5): 697–709.
Routasalo, P. E., Savikko, N., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., Pitkälä, K. H. (2006). Social contacts
and their relationship to loneliness among aged people - a population-based study. Gerontology,
52(3): 181–187.
Rueger, S. Y., Malecki, C. K., Pyun, Y., Aycock, C., Coyle, S. (2016). A meta-analytic review of the
association between perceived social support and depression in childhood and adolescence.
Psychological Bulletin, 142(10): 1017-1067.
Russell, D., Peplau, L. A., Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent
and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3): 472-480.
Russell, D., Peplau, L. A., Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of
Personality Assessment, 42(3): 290-294.
Salimi, A., Bozorgpour, F. (2012). Percieved Social Support and Social-Emotional Loneliness.
Procedia Social and Behavioral Sciences, 69: 2009-2013.
Salk, R. H., Hyde, J. S., Abramson, L. Y. (2017). Gender differences in depression in representative
national samples: Meta-analyses of diagnoses and symptoms. Psychological bulletin, 143(8): 783–
822.
Santini, Z. I., Koyanagi, A., Tyrovolas, S., Mason, C., Haro, J. M. (2015). The association between
social relationships and depression: a systematic review. Journal of Affective Disorders, 175(1): 5365.
Šantrić-Milićević, M., Rosić, N., Babić, U., Šupić-Terzić, Z., Janković, J., Todorović, J., Trajković,
G. (2017). An Approach to Determine the Prevalence of Poor Mental Health among Urban and Rural
Population in Serbia Using Propensity Score Matching. Central European Journal of Public Health,
25(2): 106-112.

78

Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., Pitkälä, K. H. (2005). Predictors and
subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41(3):
223-233.
Schinka, K. C., Van Dulmen, M. H., Bossarte, R., Swahn, M. (2012). Association between loneliness
and suicidality during middle childhood and adolescence: longitudinal effects and the role of
demographic characteristics. The Journal of Psychology, 146(1-2): 105-118.
Schnohr, C. W., Molcho, M., Rasmussen, M., Samdal, O., de Looze, M., Levin, K., …, Torsheim, T.
(2015). Trend analyses in the health behaviour in school-aged children study: methodological
considerations and recommendations. European Journal of Public Health, 25(2): 7-12.
Segura-Jiménez, V., Carbonell-Baeza, A., Keating, X. D., Ruiz, J. R., Castro-Piñero, J. (2015).
Association of sleep patterns with psychological positive health and health complaints in children and
adolescents. Quality of Life Research, 24(4): 885-895.
Shahar, G., Henrich, C. C. (2016). Perceived family social support buffers against the effects of
exposure to rocket attacks on adolescent depression, aggression, and severe violence. Journal of
Family Psychology, 30(1): 163-168.
Sheeber, L., Hops, H., Alpert, A., Davis, B., Andrews, J. (1997). Family support and conflict:
prospective relations to adolescent depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 25(4): 333344.
Shevlin, M., Murphy, S., Mallett, J., Stringer, M., Murphy, J. (2013). Adolescent loneliness and
psychiatric morbidity in Northern Ireland. British Journal of Clinical Psychology, 52(2): 230-234.
Simon, N. M. (2009). Generalized anxiety disorder and psychiatric comorbidities such as depression,
bipolar disorder, and substance abuse. Journal of clinical psychiatry, 70(2):10-14.
Simonsen, N., Roos, E., Suominen, S., Laakso, M., Lehto, E., Villberg, J., …, Kannas, L. (2016).
Hälsotrender bland elever i svensk- och finskspråkiga grundskolor 1994–2014: WHO:s
skolelevsstudie (HBSC-Study). Folkhälsan & Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen
tutkimuskeskus. Jyväskylä.
Smetana, J. G., Campione-Barr, N., Metzger, A. (2006). Adolescent development in interpersonal
and societal contexts. Annual Review of Psychology, 57: 255–284.
Smyth, N., Siriwardhana, C., Hotopf, M., Hatch, S. L. (2015). Social networks, social support and
psychiatric symptoms: social determinants and associations within a multicultural community
population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(7): 1111-1120.
Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barn och ungas hälsa, vård
och omsorg. Hämtad 13.09.2019 från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-5-43.pdf.

79

Socialstyrelsen. (2017). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad
13.09.2019
från
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/statistik/2017-12-29.pdf.
Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing
generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10): 1092-1097.
Stickley A., Koyanagi A., Koposov, R., Blatný, M., Hrdlička, M., Schwab-Stone, M., Ruchkin, V.
(2016). Loneliness and its association with psychological and somatic health problems among Czech,
Russian and U.S. adolescents. BMC Psychiatry, 16: 128.
Stickley, A., Koyanagi, A., Roberts, B., McKee, M. (2015). Urban-rural differences in psychological
distress in nine countries of the former Soviet Union. Journal of Affective Disorders, 178: 142-148.
Stigsdotter, U. K., Ekholm, O., Schipperijn, J., Toftager, M., Kamper-Jørgensen, F., Randrup, T. B.
(2010). Health promoting outdoor environments--associations between green space, and health,
health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey.
Scandinavian Journal of Public Health, 38(4): 411-417.
Stoddard, J., Stringaris, A., Brotman, M. A., Montville, D., Pine, D. S., Leibenluft, E. (2014).
Irritability in child and adolescent anxiety disorders. Depression and Anxiety, 31(7): 566-73.
Stringaris, A., Cohen, P., Pine, D. S., Leibenluft, E. (2009). Adult outcomes of youth irritability: a
20-year prospective community-based study. American Journal of Psychiatry, 166: 1048–54.
Stringaris, A., Maughan, B., Copeland, W. S., Costello, E. J., Angold, A. (2013). Irritable mood as a
symptom of depression in youth: prevalence, developmental, and clinical correlates in the Great
Smoky Mountains Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(8):
831–840.
Sugiyama, T., Leslie, E., Giles-Corti, B., Owen, N. (2008). Associations of neighbourhood greenness
with physical and mental health: do walking, social coherence and local social interaction explain the
relationships? Journal of Epidemiology & Community Health, 62: e9.
Sundquist, K., Frank, G. (2004). Urbanization and hospital admission rates for alcohol and drug
abuse: a follow-up study of 4.5 million women and men in Sweden. Addiction, 99(10): 1298-1305.
Sundquist, K., Frank, G., Sundquist, J. (2004). Urbanisation and incidence of psychosis and
depression: follow-up study of 4.4 million women and men in Sweden. British Journal of Psychiatry,
184: 293-298.
Suomen virallinen tilasto (SVT). (2014). Ajankäyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5639.
Yhdessäoloaika 2009, 2. Suomalaisten yksinolo on lisääntynyt. Helsinki: Tilastokeskus. Hämtad
04.10.2019 från http://www.stat.fi/til/akay/2009/06/akay_2009_06_2014-02-06_tie_001_fi.html.
Suominen, S. (2014). The health differences between Swedish and Finnish speakers in Finland
Swedish-speaking people in Finland (circa 5 %) are somewhat healthier. Duodecim, 130(2): 161-167.
80

Suominen, S. B., Välimaa, R. S., Tynjälä, J. A., Kannas, L. K. (2000). Minority status and perceived
health: a comparative study of Finnish- and Swedish-speaking schoolchildren in Finland.
Scandinavian Journal of Public Health, 28(3): 179-187.
Thoits, P. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social support
as a buffer against life stress. Journal of Health and Social Behavior, 23(2): 145-159.
Thoits, P. (1995). Stress, coping, and social support processes: Where are we? What next? Journal of
Health and Social Behavior, Spec No: 53-79.
Tilastokeskus. (2017). Kieli iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990–2017. Hämtad
09.02.2019
från
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rl.px/.
Torsheim, T., Wold, B., Samdal, O. (2000). The Teacher and Classmate Support scale: Factor
structure, test–retest reliability and validity in samples of 13- and 15-year-old adolescents. School
Psychology International, 21(2): 195-212.
Triguero-Mas, M., Dadvand, P., Cirach, M., Martínez, D., Medina, A., Mompart, A., …,
Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Natural outdoor environments and mental and physical health:
Relationships and mechanisms. Environment International, 77: 35-41.
Tsai, K. M., Dahl, R. E., Irwin, M. R., Bower, J. E., McCreath, H., Seeman, T. E., …, Fuligni, A. J.
(2018). The Roles of Parental Support and Family Stress in Adolescent Sleep. Child Development,
89(5): 1577-1588.
van Dillen, S. M., de Vries, S., Groenewegen, P. P., Spreeuwenberg, P. (2012). Greenspace in urban
neighbourhoods and residents' health: adding quality to quantity. Journal of Epidemiology and
Community Health, 66(6): e8.
van Dulmen, M. H., Goossens, L. (2013). Loneliness trajectories. Journal of Adolescence, 36(6):
1247-1249.
Vanhalst, J., Klimstra, T. A., Luyckx, K., Scholte, R. H., Engels, R. C., Goossens, L. (2012). The
interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: exploring the role of personality
traits. Journal of Youth and Adolescence, 41(6): 776-787.
Vanhalst, J., Luyckx, K., Van Petegem, S., Soenens, B. (2018). The Detrimental Effects of
Adolescents' Chronic Loneliness on Motivation and Emotion Regulation in Social Situations. Journal
of Youth and Adolescence, 47(1): 162–176.
Vanhalst, J., Soenens, B., Luyckx, K., Van Petegem, S., Weeks, M. S., Asher, S. R. (2015). Why do
the lonely stay lonely? Chronically lonely adolescents' attributions and emotions in situations of
social inclusion and exclusion. Journal of Personality and Social Psychology, 109(5): 932-948.

81

van Harmelen, A. L., Gibson, J. L., St Clair, M. C., Owens, M., Brodbeck, J., Dunn, V., …, Goodyer,
I. M. (2016). Friendships and Family Support Reduce Subsequent Depressive Symptoms in At-Risk
Adolescents. PLoS One, 11(5): e0153715.
Vassos, E., Agerbo, E., Mors, O., Pedersen, C. B. (2016). Urban-rural differences in incidence rates
of psychiatric disorders in Denmark. British Journal of Psychiatry, 208(5): 435-440.
Vassos, E, Pedersen, C. B., Murray, R. M., Collier, D. A., Lewis, C. M. (2012). Meta-analysis of the
association of urbanicity with schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 38(6): 1118-1123.
Vehmaskoski, P. (2013). Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten tupakointiin, humalajuomiseen ja
masennukseen ammatillisissa oppilaitoksissa. [Helsinki]: [Paula Vehmaskoski].
Verheij, R. A. (1996). Explaining urban-rural variations in health: a review of interactions between
individual and environment. Social Science & Medicine, 42(6): 923-935.
Walker, M. P. (2009). The role of slow wave sleep in memory processing. Journal of Clinical Sleep
Medicine, 5(2): 20-26.
Wang, J., Mann, F., Lloyd-Evans, B., Ma, R., Johnson, S. (2018). Associations between loneliness
and perceived social support and outcomes of mental health problems: a systematic review. BMC
Psychiatry, 18(1): 156.
Welch, J. D., Ellis, E. M., Green, P. A., Ferrer, R. A. (2019). Social support, loneliness, eating, and
activity among parent-adolescent dyads. Journal of Behavioral Medicine, 42(6): 1015–1028.
White, M. P., Alcock, I., Wheeler, B. W., Depledge, M. H. (2013). Would you be happier living in a
greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. Psychological Science, 24(6): 920-928.
Wiens, K., Williams, J. V., Lavorato, D. H., Bulloch, A. G., Patten, S. B. (2017). The Prevalence of
Major Depressive Episodes Is Higher in Urban Regions of Canada. Canadian Journal of Psychiatry,
62(1): 57-61.
Wight, R. G., Botticello, A. L., Aneshensel, C. S. (2006). Socioeconomic context, social support, and
adolescent mental health: A multilevel investigation. Journal of Youth and Adolescence, 35(1): 115–
126.
Wills, T. A., Shinar, O. (2000). Measuring perceived and received social support. I S. Cohen, L. G.
Underwood, B. H. Gottlieb (Red.), Social support measurement and intervention: A guide for health
and social scientists. Oxford: Oxford University Press.
Winfree, L. T. Jr., Jiang, S. (2010). Youthful suicide and social support: Exploring the social
dynamics of suicide-related behavior and attitudes within a national sample of US adolescents. Youth
Violence and Juvenile Justice, 8(1): 19-37.
World Health Organization. (2014). Health for the world’s adolescents. A second chance in the
second decade. Geneva: Switzerland.
82

World Health Organization. (2016). World Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDGs,
sustainable development goals. Geneva: World Health Organization.
Wu, J. J., Khan, H. A., Chien, S. H., Lee, Y. P. (2019). Impact of Emotional Support, Informational
Support, and Norms of Reciprocity on Trust Toward the Medical Aesthetic Community: The
Moderating Effect of Core Self-Evaluations. Interactive Journal of Medical Research, 8(1): e11750.
Youngblade, L. M., Theokas, C., Schulenberg, J., Curry, L., Huang, I. C., Novak, M. (2006). Risk
and promotive factors in families, schools, and communities: a contextual model of positive youth
development in adolescence. Pediatrics, 119(1): 47-53.
Zammit, S., Lewis, G., Rasbash, J., Dalman, C., Gustafsson, J. E., Allebeck, P. (2010). Individuals,
schools, and neighborhood: a multilevel longitudinal study of variation in incidence of psychotic
disorders. Archives Of General Psychiatry, 67(9): 914–922.
Zijlema, W. L., Klijs, B., Stolk, R. P., Rosmalen, J. G. (2015). (Un)Healthy in the City: Respiratory,
Cardiometabolic and Mental Health Associated with Urbanity. PLoS One, 10(12): e0143910.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of
Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1): 30-41.

83

Appendix A
Deskriptiv statistik
Figur A1
4.1.3.2 Familjestöd
Förekomst av familjestöd bland eleverna
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Figur A2
Förekomst
av kamratstöd bland eleverna
4.1.3.1 Kamratstöd
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Figur A3
4.1.3.3 Klasskamratstöd
Förekomst
av klasskamratstöd bland eleverna

4.1.4 Förekomst av ensamhet
Figur 5. Förekomst av klasskamratstöd bland eleverna.

Figur A4
Andelen för hur elever besvarat enkätfrågan om känsla av ensamhet presenteras i följande
Förekomst av ensamhet bland eleverna

stapeldiagram.

Figur 6. Förekomst av ensamhet bland eleverna.
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Figur A5
Fördelning av urbanitet bland eleverna
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