
HÄLSA HOS GYMNASIEELEVER	
	

	

1 

Känsla av sammanhang, subjektivt välbefinnande och generell hälsa 

hos svensk- och arabisktalande gymnasieelever 

 

Lena Jonsson och Elin Sindsjö 

Örebro universitet 

 

Sammanfattning 

Hur ungdomar som kommit till Sverige hanterar sin nya tillvaro är ett 
aktuellt studieområde. Tidigare forskning har visat att känsla av 
sammanhang (KASAM), subjektivt välbefinnande (SVB) och generell 
hälsa (GH) spelar in i ungdomars psykiska välmående. Syftet med 
studien var att undersöka skillnader mellan svensktalande och 
arabisktalande gymnasieelever, och deras upplevelser av KASAM, SVB 
och GH. Även könsskillnader undersöktes. En tredelad 
enkätundersökning genomfördes på två gymnasieskolor i två små 
svenska kommuner. Totalt deltog 145 elever, varav 71 var 
arabisktalande. Sjuttio av studiens deltagare var kvinnor. Resultatet 
visade inte signifikanta skillnader mellan grupperna i KASAM som 
övergripande variabel eller GH. Signifikanta skillnader återfanns dock 
i en delkomponent av KASAM, samt inom SVB. Könsskillnader kunde 
endast observeras i SVB, vilket gör att resultaten delvis strider mot 
tidigare forskning. Sammanfattningsvis visade studien att elevers 
mående skiljer sig relativt lite åt oberoende av etnicitet eller kön. 
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Abstract 

The way in which adolescents’ migrating to Sweden handle their new 
environment is a relevant area of study. Prior research has suggested 
that Sense of Coherence (SOC), Subjective Well-being (SWB) and 
General Health (GH) play an important role in adolescents’ 
psychological well-being. The aim of the present study was to explore 
differences in reported SOC, SWB and GH between Swedish speaking 
and Arabic speaking upper secondary school students. Gender 
differences were also evaluated. A three-part survey was conducted in 
order to examine the area of study. A total of 145 students took part, of 
which 71 was Arabic-speaking. Seventy participants were women. The 
results did not show any significant differences in SOC as a whole, nor 
in GH. However, significant differences were observed in a sub-
component of SOC, as well as in SWB. Gender differences were 
observed only in SWB. Overall, the results challenged prior research 
findings. In conclusion, adolescents’ well-being does not differ 
substantially, regardless of ethnicity or gender. 

Keywords: Sense of coherence, subjective well-being, general health, 
adolescents’ adjustment, gender differences  
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Känsla av Sammanhang, Subjektivt välbefinnande och Generell hälsa hos svensk- och 

arabisktalande gymnasieelever 

 

På grund av flera situationer och konflikter världen över söker sig nu många människor till 

Europa för att få skydd. Det stora antal människor som söker sig till Europa medför 

konsekvenser för många länder, däribland Sverige. I Migrationsverkets senaste prognos för år 

2015 förväntar man sig att mellan 140,000 – 190,000 asylsökande kommer nå Sverige, varav 

29,000 – 40,000 av dessa kommer vara ensamkommande barn. För 2016 ser prognosen 

liknande ut, med aningen lägre siffror (Migrationsverket, 2015). Med bakgrund av dessa 

siffror kan det konstateras att Sverige står inför ett unikt integrationspolitiskt läge. En stor 

andel människor ska tas emot, däribland många barn och unga. Det är viktigt att undersöka 

hur de nyanlända upplever sin nya tillvaro, för att samtliga individer på bästa möjliga sätt ska 

kunna integreras, känna sig välkomna och bli en del av det svenska samhället.  

Men vad kännetecknar då en positiv upplevelse av tillvaron?  En litteraturöversikt 

identifierade tre viktiga komponenter; känsla av sammanhang (KASAM), subjektivt 

välbefinnande (SVB) och generell hälsa (GH). 

 

Känsla av sammanhang 

KASAM är ett begrepp som är myntat av den Israelisk-amerikanske sociologen Aaron 

Antonovsky och begreppet fokuserar på de komponenter som gör det möjligt för en individ 

att anpassa sig till sin livssituation, trauma och stress. Antonovsky och Elfstadius (2005) 

arbetade fram begreppet KASAM under en tid då Antonovsky studerade överlevare från 

koncentrationslägren under andra världskriget. Intresset för hans studier var hur personer som 

utsatts för trauma kunnat bibehålla sin hälsa. KASAM anges i detta sammanhang inte som 

orsaken till hälsa, utan snarare en förutsättning för hälsa. I sina studier fann Antonovsky att 
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hälsa till stor del är beroende av de tre delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky & Elfstadius, 2005). 

Begriplighet syftar till hur en individ upplever stimuli som organiserade och 

förnuftsmässiga. Det kan röra sig om både yttre och inre stimuli. En hög känsla av 

begriplighet innebär att en individ känner att den framtid hen går till mötes är förutsägbar, 

och att oväntade händelser går att förklara och organisera. Kort sagt är en individs upplevelse 

av att en situation kommer att utvecklas på ett förväntat vis grunddefinitionen av begriplighet.  

Hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning en individ upplever att resurser finns att 

tillgå för att möta de krav livet ställer. Resurser innebär både en individs resurser som står 

inom hens kontroll, och yttre resurser som kontrolleras av andra, till exempel vänner och 

familj som går att lita på. En individ med hög känsla av hanterbarhet upplever att svåra 

situationer går att hantera och upplever inte livet som orättvist.  

Den tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet. Meningsfullhet syftar till den 

grad en individ upplever sig vara delaktig i vardags- och livssituationer. Antonovsky menade 

även att komponenten meningsfullhet är nära besläktad med motivation. I sina intervjuer fann 

han att respondenterna med en hög KASAM talade om viktiga livsområden i vilka de var 

engagerade och som hade stor betydelse för dem. I kontrast till detta rapporterade individer 

med låg KASAM att de inte upplevde några livsområden som särskilt viktiga (Antonovsky & 

Elfstadius, 2005).  

Tidigare forskning har visat att Känsla av Sammanhang (KASAM) är den viktigaste 

komponenten av psykologisk anpassning till ett nytt land (Ying & Akutsu, 1997). Processen 

att komma till ett nytt land kan även innebära en förlust av KASAM och efter hand 

utvecklandet av en ny sorts KASAM, vilken speglar det nya landet. Det som påverkar KASAM 

är att nya anpassningsstrategier krävs och även interaktion med personer i det nya landet. 

Särskilt problematiskt är detta för unga människor, i synnerhet de som kommer ensamma till 
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ett nytt land. Att inte kunna språket i det nya landet, sociokulturella förändringar, ekonomiska 

problem, arbetslöshet och förlust av stöttning från familj är också viktiga aspekter som spelar 

in när en person ska anpassa sig till ett nytt land (Hombrados Mendieta, Gomez Jacinto, 

Dominguez Fuentes, & Garcia Leiva, 2013).  

Enligt Antonovsky (1979, 2005) är KASAM ett universellt begrepp som sträcker sig 

över könsgränserna, och tidiga studier visade att kön inte påverkade graden av KASAM. Dock 

ifrågasätter nyare forskning detta antagande (Heiman, 2004; Kimhi, 2015).    

 

Subjektivt välbefinnande 

SVB syftar till hur en individ upplever sin livskvalitet, samt utvärderingar av 

tillfredsställelse med specifika områden i livet, såväl som med livet generellt (Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999). SVB kännetecknas av den subjektiva upplevelsen av positiv inverkan, 

samt frånvaro av negativ inverkan (Li & Fung, 2014). Att komma till ett nytt land resulterar i 

minskat SVB och själva processen av att anpassa sig kan ha lika stor, eller större, negativ 

inverkan på SVB jämfört med situationen i hemlandet som en individ lämnat (Porter & 

Haslam, 2005). 

Migrations- och integrationsprocesser har en negativ inverkan på psykisk hälsa 

(Morawa & Erim, 2015), och studier har visat att individer som flyttar till ett nytt land 

generellt har sämre psykisk hälsa än populationen i det land de flyttat till. Dock är dessa 

skillnader som mest tydliga i områden med låg socioekonomisk status (SES), jämfört med 

områden med hög SES (Morawa & Erim, 2015).  

Utöver ekonomiska parametrar, konstaterar Amit och Riss (2014) att de senaste årens 

migrationsstudier visar att SVB spelar en viktig roll i arbetet med integrationen i det nya 

landet (Amit & Riss, 2014). Att komma till ett nytt land har dock visat sig resultera i en 

minskning av den enskilde individens SVB. I flera länder bedrivs forskning som försöker 
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förstå sambandet mellan SVB och demografiska faktorer såsom kön och ålder under tonåren 

(Bedin & Sarriera, 2015). Tonåren är en viktig utvecklingsfas, som präglas av betydelsefulla 

förändringar, vilket överbelastar kapaciteten av att hantera och påverka individens hälsa och 

SVB (Moksnes, Løhre och Espnes, 2013). 

Studier har även visat att hög KASAM bidrar till ökat SVB (Krok, 2015; Pallant & Lae, 

2002) vilket är en viktig del i processen av att komma till ett nytt land (Correa-Velez, Gifford 

& Barnett, 2010).  

 

Generell hälsa  

En annan viktig del i ungdomars psykiska välmående är GH. GH som begrepp avser 

hur en person upplever sin tillvaro, till exempel om tillvaron är positiv eller negativ, hur 

mycket ångest en individ bär på, hur bra en individ är på att koncentrera sig och hur bra 

självförtroende en individ har (Sconfienza, 1998). Ur integrationssynpunkt har GH visat sig 

vara en viktig komponent, då studier visar att processen av att flytta till ett nytt land leder till 

sämre självrapporterad GH (Taloyan, Johansson, Sundquist, Koctürk & Johansson, 2008). 

Detta leder i sin tur till social isolering, språksvårigheter och låg SES. Dessutom är kvinnor 

mer sårbara för migrationens negativa konsekvenser än män (Taloyan et al., 2008). 

Könsskillnader överlag har också observerats i självrapporterad GH, i synnerhet hos vuxna 

där kvinnor generellt sett mådde sämre än män. Dock har man inte sett samma resultat hos 

ungdomar, där inga signifikanta skillnader återfunnits (Sconfienza, 1998).  

 

Könsskillnader i ungas psykiska hälsa 

Som ovan nämnt föreslår tidigare forskning att det föreligger könsskillnader i GH, 

men enligt Sconfienza (1998) har inte samma skillnader återfunnits hos ungdomar. Detta var 

något som skiljde sig från Socialstyrelsens senaste rapport, vilken visade på ökad psykisk 
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ohälsa bland ungdomar, och i synnerhet hos kvinnor. Framförallt har man sett en ökning av 

depressioner, ångeststörningar, personlighetsstörningar och missbruk hos unga kvinnor. 

Rapporten visar även att unga kvinnor använder psykofarmaka, läggs in på sjukhus och söker 

specialiserad öppenvård i högre utsträckning än män (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Kombinationen av KASAM, SVB och GH 

 Kombinationen av de för studien aktuella tre komponenterna av hälsa valdes på grund 

av att tidigare forskning visade att samtliga hade stor effekt på en individ som genomgår en 

migrationsprocess. KASAM har visat sig vara den viktigaste komponenten av psykologisk 

anpassning till ett nytt land (Ying & Akutsu, 1997) och riskerar att minska i och med en 

migrationsprocess, i synnerhet hos unga individer (Hombrados Mendieta, et al., 2013). 

Dessutom har tidigare forskning visat att KASAM och SVB är sammankopplade i det 

hänseendet att hög KASAM är länkat till ökat SVB (Krok, 2015; Pallant & Lae, 2002). Även 

SVB minskar när en individ flyttar till ett nytt land (Porter & Haslam, 2005; Bedin & 

Sarriera, 2015). Precis som med KASAM och SVB, har GH visat sig vara en viktig komponent 

i unga människor anpassning till sin nya tillvaro. Taloyan et al. (2008) menar att GH tenderar 

att minska när en individ flyttar till ett nytt land.  

 Trots att dessa komponenter av hälsa tydligt kan relateras till varandra ur 

migrationssynpunkt, har inga studier funnits som studerar dem tillsammans. Endast en studie 

(Löfvander, Rosenblad, Wiklund, Bennström, & Leppert, 2014) har funnits som undersöker 

välmående hos nyanlända individer i en svensk kontext. Denna studie undersöker livskvalitet, 

självrapporterad hälsa och generellt fungerande hos nyanlända individer i åldrarna 18 till 65 

år (Löfvander et al., 2014). Inga studier har funnits som undersökte åldersspannet 16-19 år 

och ej heller med kombinationen KASAM, SVB och GH. Således finns här en kunskapslucka 

som författarna ämnar fylla. 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Med hänvisning till ovan nämnda kunskapslucka i kombinationen av KASAM, SVB 

och GH hos tonåringar i en svensk kontext, är syftet med den aktuella studien att undersöka 

skillnader mellan svensktalande och arabisktalande gymnasieelevers upplevelser av KASAM, 

SVB och GH. Svensktalande gymnasieelever avser ungdomar som läser ett gymnasieprogram 

på svenska, samt talar flytande svenska. Arabisktalande gymnasieelever valdes efter 

avvägningen om vilken grupp som kunde generera flest respondenter. Samtliga 

arabisktalande gymnasieelever hade gemensamt att de alla studerade ’svenska som 

andraspråk’ på gymnasienivå.  

 Studien syftar även till att undersöka eventuella könsskillnader, därför eftersträvades 

en jämn könsfördelning för att kunna identifiera eventuella skillnader i KASAM, SVB och 

GH, vilket bäst kunde uppnås med arabisktalande elever.  

Forskningsfrågorna för studien är: föreligger det skillnader i KASAM, SVB och GH 

mellan arabisktalande elever som läser ’svenska som andraspråk’ på gymnasiet, jämfört med 

elever som pratar svenska och som studerar på gymnasienivå? Och, föreligger det 

könsskillnader i gymnasieelevers rapporterade KASAM, SVB och GH?  

Hypotesen för studien är att det kommer föreligga skillnader i KASAM, SVB och GH 

mellan svensktalande och arabisktalande gymnasieelever. Denna hypotes riktas till att 

svensktalande gymnasieelever kommer rapportera högre grad av de tre aktuella 

studieområdena jämfört med arabisktalande gymnasieelever, med bakgrund av tidigare 

forskning. Studiens andra hypotes är att det kommer att föreligga könsskillnader, men denna 

hypotes förblir oriktad, även detta med bakgrund av tidigare forskning. 
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Metod 

Den aktuella studien är en kvantitativ enkätundersökning som avser undersöka skillnader i 

KASAM, SVB och GH hos svensk- och arabisktalande gymnasieelever. Könsskillnader 

ämnades dessutom undersökas. De oberoende variablerna för studien var gymnasieelevernas 

etnicitet och kön. Hur länge eleven varit bosatt i Sverige användes här som kovariat variabel. 

De beroende variablerna för den aktuella studien var KASAM, SVB och GH.  

 Följande avsnitt kommer att redogöra för studiens deltagare, mätinstrument/material, 

procedur och statistiska analyser. 

 

Deltagare 

Då syftet för studien angav vilken målgrupp som skulle studeras, genomfördes 

rekrytering av respondenter genom ett slumpmässigt urval inom de aktuella 

gymnasieskolorna, med hjälp av kontakter på två gymnasieskolor i två små svenska 

kommuner. ’Svenska som andraspråk’ är en gymnasiekurs som ges till individer med olika 

utbildningsbakgrund. Därför är den arabisktalande respondentgruppen blandad med elever 

som både läser program och elever som endast läser ’svenska som andraspråk’, för att senare 

kunna studera vid ett gymnasieprogram. Efter samtal med författarnas kontaktpersoner 

framkom det att arabiska var det språk flest elever talade som läste ’svenska som andraspråk’ 

vid de skolor som fanns tillhanda för studien. Således exkluderades personer som inte kunde 

läsa eller skriva arabiska från medverkan i undersökningen.  

Respondenterna valdes ut baserat på tillgänglighet och bestod av 145 gymnasieelever 

i åldrarna 16-19 år (M = 17.14, SD = 0.86), varav 74 elever var svensktalande (M = 16.89, SD 

= 0.73) och 71 elever arabisktalande (M = 17.41, SD = 0.90). Av de elever som var 

arabisktalande hade 28 % varit i Sverige i upp till sex månader; 14 % i sex månader till ett år; 
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och 58 % uppgav att de varit i Sverige i ett år eller mer. Vidare bestod studiens deltagare av 

70 kvinnor, varav 39 svensktalande, samt 75 män, där 35 var svensktalande. 

Samtliga tillfrågade gymnasieelever valde att medverka i enkätundersökningen, vilket 

innebar att studien inte genererade något externt bortfall. Dock valde vissa respondenter att 

inte fullständigt fylla i enkäten, vilket genererade ett visst internt bortfall, varav totalt 10 % 

inte fullständigt fyllde i Sense of Coherence scale-13 (SOC-13), 9 % Subjective Well-being 

Scale och 12 % General Health Questionnaire-12 (GHQ-12). Av de manliga respondenterna 

valde 12 % att inte fullständigt fylla i SOC-13, 15 % Subjective Well-being Scale och 9 % 

GHQ-12, jämfört med 7 % av de kvinnliga respondenterna som inte fullständigt fyllde i SOC-

13, 9 % Subjective Well-being Scale och 9 % GHQ-12. För mer information gällande studiens 

enkäter, se under rubriken mätinstrument/material. Vidare utgick ingen ersättning för 

respondenternas medverkan i studien. 

 

Mätinstrument/Material 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga användes tre olika enkäter; SOC-13, 

Subjective Well-being Scale och GHQ-12. Nedan följer en beskrivning av enkätens tre delar 

som förekom på både svenska och arabiska. De arabisktalande respondenterna fyllde i 

enkäten på arabiska och resterande respondenter på svenska. 

SOC-13. I enkätens första del efterfrågades demografiska faktorer såsom kön och 

ålder för respondenterna. I den enkät som riktades till de arabisktalande respondenterna, 

efterfrågades även hur länge de varit bosatta i Sverige, med svarsalternativ 0-6 månader, 6 

månader – ett år och ett år eller mer. Motivering till val av tidsspann var att författarna efter 

samtal med kontaktpersonerna vid de aktuella gymnasieskolorna, fick information om att 

många av eleverna nyligen flyttat till Sverige. Därför gjordes avvägningen att inkludera 

tidsspann per sex månader i syfte att förstå nyinflyttade elevers mående över tid. I tillägg 
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ombads respondenterna att fylla i SOC-13-skalan, beståendes av elva frågor och två 

påståenden som mäter KASAM, med svarsalternativ 1-7 där 1= mycket sällan och 7= mycket 

ofta. I SOC-13 var fem frågor omvända, vilket innebar att om en respondent skattat 7 på en 

omvänd fråga, tolkades detta som mycket sällan istället för mycket ofta. Exempel på en 

omvänd fråga i SOC-13 var: har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som 

händer runt omkring dig? Exempel på en icke omvänd fråga i SOC-13 var: har det hänt att 

människor du litade på gjort dig besviken? Ett exempel på ett påstående i SOC-13 var: hittills 

har ditt liv saknat mål och mening. För användning av SOC-13 krävdes tillåtelse från 

Centrum för Salutogenes. Innan enkätens genomförande erhölls tillåtelse, och författarna 

försågs med både en svensk och en arabisk version (Centrum för Salutogenes, 2015). 

Cronbachs Alfa för SOC-13 var .69.  

Subjective Well-being Scale (SWBS). I enkätens andra del ombads respondenterna att 

fylla i SWBS, med fem påståenden som mäter hur nöjd respondenten är med sitt liv. 

Respondenterna ombads att använda svarsskalan 1-7, där 1= håller absolut inte med och 

7=håller helt med. Detta gjordes för att signalera hur mycket eller lite respondenterna höll 

med om de fem presenterade påståendena. I SWBS fanns inga omvända påståenden. Exempel 

på två påståenden för SWBS var: jag är tillfredsställd med mitt liv och på de flesta sätt är mitt 

liv nära mitt ideal. För användningen av SWBS krävdes ingen tillåtelse såvida syftet för 

användningen var icke-kommersiell (Diener, 1985). Den arabiska översättningen av SWBS 

erhölls från två kontaktpersoner på en av gymnasieskolorna. Cronbachs Alfa för SWBS var 

.70. 

GHQ-12. Enkätens tredje och sista del bestod av tolv påståenden som mäter olika 

aspekter av generell hälsa, där respondenterna valde mellan fyra svarsalternativ där 1 = 

stämmer helt och 4 = stämmer inte alls. I GHQ-12 var sex påståenden omvända, vilket 

innebar att om en respondent skattat 4 på ett påstående, tolkades detta som stämmer helt 
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istället för stämmer inte alls. Exempel på ett omvänt påstående i GHQ-12 var: jag har svårt 

att sova p.g.a. problem och svårigheter. Exempel på två icke omvända påståenden för GHQ-

12 var: jag känner mig kapabel att fatta beslut och jag känner mig väldigt pressad. För 

användningen av GHQ-12 krävdes ingen tillåtelse såvida syftet för användningen var icke-

kommersiell (Sconfienza, 1998). Den arabiska översättningen av GHQ-12 erhölls från två 

kontaktpersoner på en av gymnasieskolorna. Cronbachs Alfa för GHQ-12 var .83.  

 

Procedur 

Författarnas kontakt med eleverna etablerades genom lärarkontakter på två 

gymnasieskolor i två små svenska kommuner. Vid datainsamlingstillfället presenterade den 

ansvarige läraren enkät och missivbrev för respondenterna, där missivbrevet innehöll en kort 

presentation av författarna, studiens syfte, information om frivilligt deltagande, samt 

kontaktuppgifter till författarna. Vidare blev samtliga respondenter informerade om sina 

rättigheter i samband med deltagandet, vilket inkluderade anonymitet och att deras 

medverkan i undersökningen var helt frivillig och när som helst kunde avbrytas. Därtill blev 

respondenterna informerade om betydelsen av deras medverkan, samt att studiens resultat är 

konfidentiellt och enbart skall komma att användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2011). 

Genomförandet av enkäten ägde rum i ett klassrum, där ansvarig lärare fanns på plats 

för att försäkra en lugn och tyst miljö utan stressmoment, då det var av stor vikt att få 

respondenterna att känna sig lugna under ifyllandet av enkäten. Samtliga respondenter fick 

möjlighet att skriva, kryssa i och/eller ringa in det svar som de fann mest representativt för 

dem i enkätens tre delar. Ifyllandet av enkäten tog totalt ca 20 minuter. 
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Statistiska analyser 

Efter sammanställandet av enkäterna analyserades insamlad data i dataprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och en multivariat kovariansanalys 

(MANCOVA), tre envägs-variansanalyser (ANOVA) och en serie multipla 

regressionsanalyser genomfördes. Motivering till val av analysmodeller var att studien 

innehöll fler än en beroende variabel, samt flera oberoende variabler. Analysmodellerna 

erbjöd möjligheten att urskilja direkta effekter av KASAM, SVB och GH på etnicitet och kön. 

Det var även möjligt genom en multipel regressionsanalys att undersöka KASAMs tre delar; 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet och även effekten av studiens oberoende 

variabler på hur länge eleven varit bosatt i Sverige genom en ANOVA. I tillägg till ovan 

nämnda analyser, räknades totalpoäng ut för KASAM, SVB och GH för de olika beroende 

variablerna i syfte att tolkas enligt instruktioner för respektive enkät. 

 

Resultat 

För att kunna urskilja hur eleverna mådde generellt räknades de totala medelvärdena för 

KASAM, SVB och GH ut, vilka sedan kontrasterades mot de rekommenderade värdena i 

respektive skala. För en detaljerad tabell över studiens deskriptiva statistik, se Tabell 1.  

Tabell 1  
Deskriptiv statistik över elevernas rapporterade KASAM, Subjektiva välbefinnande och 
Generella hälsa, totalt och per elevgrupp och kön 
 
 
 
Variabler 

 

Totalt 

 Kön  Elevgrupp 

 Kvinna Man  Svensktalande Arabisktalande 

M (SD)  M (SD)	 M (SD)	  M (SD)	 M (SD)	

KASAM 
 
 

  48 (11.57)  49 (11.83) 49 (11.44)  47 (14.30) 49 (7.28) 

Subjektivt 
välbefinnande 
 

21 (6.15)  20 (5.80) 21 (6.40)  21 (5.85) 20 (6.45) 

Generell hälsa 16 (7.44)  16 (7.40) 16 (7.51)  14 (7.08) 18 (7.14) 

Not. M = Medelvärde, SD = standardavvikelse  
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SOC-13 

Skalan SOC-13 kan ge som högst 91 poäng, och upp till 59 poäng är att betrakta som 

svagt KASAM-värde, 60-74 poäng är att betrakta som ett måttligt KASAM-värde, och 75-91 

poäng är att betrakta som ett starkt KASAM-värde (Luutonen, Sohlman, Salokangas, 

Lehtinen, & Dowrick, 2011). Medelvärdet för KASAM var 48 för alla elever, vilket indikerar 

ett svagt KASAM-värde överlag. Som Tabell 1 illustrerar så faller medelvärden för KASAM 

för både kvinnor och män, och svensktalande och arabisktalande elever inom ramen för ett 

svagt KASAM-värde.  

 

SWBS 

Skalan för SVB kan ge som högst 35 poäng, där 5-9 poäng innebär att respondenten är 

extremt missnöjd med livet, 10-14 poäng innebär missnöjd, 15-19 poäng innebär något 

missnöjd, 20 poäng innebär neutral, 21-25 poäng innebär något tillfreds, 26-30 poäng innebär 

tillfreds och 31-35 poäng innebär att respondenten är extremt tillfreds med livet (Deiner, 

1985). Eleverna i den aktuella studien hamnade inom ramen för vad SVB-skalan innebär 

något tillfreds, sett till samtliga medverkande elever, på 21 poäng. Detta gäller även för den 

svensktalande elevgruppen, samt gruppen med manliga elever. Dock skattade den 

arabisktalande elevgruppen och gruppen med kvinnliga elever något lägre, vilket innebar att 

de ställer sig neutrala till hur de skattar sin tillfredsställelse med livet.  

 

GHQ-12 

GHQ-12 är till skillnad från de andra två skalorna omvänd, det vill säga hög skattning 

på GHQ-12 indikerar svag GH hos respondenten. Maxpoäng på GHQ-12 är 36 poäng, och 

poäng runt 11-12 är typiska. Poäng över 15 kan vara ett tecken på lidande, och poäng över 20 

kan vara ett tecken på allvarligt lidande (Sconfienza, 1998).	För elevernas övergripande 
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skattning, såväl som för både män och kvinnor, resulterade GHQ-12 i ett värde av 16, vilket 

betraktas som ett tecken på lidande. Skillnader observerades först i de svensktalande och 

arabisktalande elevgrupperna, där svensktalande elever skattade 14 på GHQ-12 medan 

arabisktalande elever skattade 18. Samtliga grupper skattade alltså inom ramen för vad som 

betraktas som lidande.  

 

MANCOVA 

För att undersöka skillnader i elevers rapporterade KASAM, SVB och GH 

genomfördes ett flertal statistiska analyser. Inledningsvis genomfördes en MANCOVA för att 

undersöka sambandet mellan de oberoende variablerna; kön och elevgrupp, och studiens 

beroende variabler; KASAM, SVB och GH. Hur lång tid de arabisktalande eleverna spenderat 

i Sverige användes som en kovariat variabel. Detta på grund av att studiens primära syfte var 

att undersöka elevgrupper och kön, men att tid spenderad i Sverige hos den arabisktalande 

gruppen ändå kunde generera intressant information. Valet av analysmetoden MANCOVA 

grundade sig i att studien innehöll fler än en beroende variabel. Statistiskt signifikanta 

MANCOVA-effekter kunde urskiljas för tid spenderad i Sverige, F(3, 102) = 4.71, p <.05, η2 

=.12 och elevgrupp, F(3, 102) = 3.72, p <.05, η2 =.10. Å andra sidan kunde inga signifikanta 

effekter observeras för kön eller interaktionen mellan elevgrupp och kön.  

MANCOVA-resultatet indikerade inga signifikanta skillnader i KASAM och i GH, 

men indikerade signifikanta huvudeffekter för kön, F(1, 104) = 5.67, p <.05, η2 =.05, och tid 

spenderad i Sverige, F(1, 104) = 8.60, p <.05, η2 =.08 i elevers rapporterade SVB. Män 

tenderade att skatta högre på SVB (M = 21, SD = 6.40) än kvinnor (M = 20, SD = 5.80). Den 

elevgrupp som skattade högst på subjektivt välbefinnande var den grupp som varit i Sverige i 

0-6 månader (M = 23, SD = 6.35), följt av de som spenderat 6 månader till ett år i Sverige (M 

= 19, SD = 6.90) och elevgruppen som varit i Sverige i ett år eller mer (M = 18, SD = 5.95). 
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ANOVA 

För ytterligare analys standardiserades de tre beroende variablernas värden till tre z-

poäng, vilka i sin tur sammanställdes till ett z-poäng som för den aktuella analysen fick 

representera ett samlat mått för elevernas välmående, inkluderande KASAM, SVB och GH. 

Tre envägs-ANOVA genomfördes för att kontrastera elevernas sammanlagda välmående med 

de tre oberoende variablerna kön, elevgrupp och tid spenderad i Sverige. Resultatet från 

analyserna visade på signifikanta effekter av tid spenderad i Sverige på elevers välmående, F 

(3, 105) = 3.42, p <.05. Specifikt indikerade ’Post Hoc-testet’ att den elevgrupp som varit i 

Sverige 0-6 månader skattade högst på välmående. Å andra sidan kunde inga signifikanta 

effekter av varken kön eller elevgrupp på elevers välmående urskiljas.  

 

Multipla regressionsanalyser 

Den tredje och sista analysmetoden var att utföra en serie multipla 

regressionsanalyser. Multipel regression valdes för att kunna urskilja unika effekter av 

studiens oberoende variabler; kön, etnicitet och hur länge eleven varit bosatt i Sverige. 

Dessutom erbjöd regressionsanalysen möjlighet att ytterligare förtydliga och fördjupa 

resultatet. Regressionsanalysen användes även för att undersöka KASAMs tre delar; 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. För detaljerad information gällande 

regressionsanalysens resultat, se Tabell 2.  
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Tabell 2. 

Regressionsanalys som predicerar KASAM, SVB och GH 

Variabler KASAM SVB GH 
β β β 

Kön .11 –.12 .33 
Elevgrupp .03 .34 .41 
Vistelsetid i Sverige .11 –.50 –.09 
 
Modellsammanfattning 

   

F-värde 1.21 3.45* 4.86* 
R2 .03 .08 .11 
Adjusted R2 .005 .05 .08 
R2 change .03 .08 .11 
Not. β är den standardiserade regressionskoefficienten 
*p <.05 

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att variansen i elevers 

rapporterade totalpoäng på KASAM-skalan inte signifikant kunde förklaras av kombinationen 

av elevernas ursprung, kön eller den tid eleverna spenderat i Sverige. Inga signifikanta 

resultat har funnits som visar att kön och ursprung predicerar meningsfullhet eller 

begriplighet. Dock så visade den multipla regressionsanalysen att 6 % av variansen i elevers 

rapporterade hanterbarhet i KASAM-undersökningen signifikant kunde förklaras av elevers 

ursprung och kön tillsammans, F (2, 133) = 3.81, p <.05, R2 =.05. Specifikt predicerade att 

vara arabisktalande högre nivå av rapporterad hanterbarhet jämfört med svensktalande elever, 

t = 2.37, p <.05, β =.20. Å andra sidan kunde inte hanterbarhet signifikant prediceras av kön. 

Vidare kunde signifikanta effekter av tid spenderad i Sverige på rapporterad hanterbarhet 

urskiljas, F (1, 134) = 5.69, p <.05, R2 =.04. Specifikt predicerade att ha varit i Sverige i ett år 

eller mer högst skattning på hanterbarhet, (M = 53, SD = 12.87), följt av att ha varit i Sverige 

i 6 månader till ett år (M = 51, SD = 11.57) och 0-6 månader (M = 49, SD = 10.79). 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att variansen i elevers 

rapporterade SVB signifikant kunde förklaras av elevgrupp, kön och tid spenderad i Sverige, 

F (3, 128) = 3.45, p <.05, R2 =.08. I likhet med resultaten från MANCOVA, förelåg 
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signifikanta skillnader inom den arabisktalande elevgruppen, där 3 % av variansen i SVB 

kunde förklaras av hur länge eleven varit bosatt i Sverige, F (1, 130) = 4.71, p <.05, R2 =.03. 

Specifikt uppgav elevgruppen som varit i Sverige 0-6 månader den högsta graden av SVB, 

följt av gruppen som varit i Sverige i 6 månader – 1 år och gruppen som varit i Sverige i ett år 

eller mer.  

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att 11 % av variansen i elevers 

rapporterade generella hälsa signifikant förklarades av elevgrupp, kön och tid spenderad i 

Sverige tillsammans, F (3, 124) = 4.87, p <.05, R2 =.11. Specifikt predicerade att vara 

svensktalande högre nivå av GH (M = 14, SD = 7.08), jämfört med arabisktalande elever (M 

= 18, SD = 7.14). Den grupp inom den arabisktalande elevgruppen som skattade högst på GH 

var de elever som bott i Sverige i ett år eller mer (M = 18, SD = 5.40), följt av de elever som 

bott i Sverige i 0-6 månader (M = 19, SD = 6.84) och 6 månader till ett år (M = 20, SD = 

9.05). Å andra sidan kunde inte GH signifikant prediceras av kön.  

 

Diskussion 
 

Den aktuella studien genomfördes för att utöka forskningen kring tonåringars upplevda 

KASAM, SVB och GH i en svensk kontext, samt att undersöka huruvida könsskillnader 

existerar mellan elevgrupperna. Studien ställde två frågeställningar, där den första var att 

identifiera eventuella skillnader i KASAM, SVB och GH mellan svensk- och arabisktalande 

elever som studerar på gymnasienivå. Studiens andra frågeställning var att undersöka 

huruvida det förelåg könsskillnader i KASAM, SVB och GH hos eleverna.  

Övergripande framkom det i resultatet att statistiskt signifikanta MANCOVA-effekter 

kunde urskiljas för tid spenderad i Sverige och elevgrupp. I elevers rapporterade SVB kunde 

signifikanta huvudeffekter observeras för kön och tid spenderad i Sverige. Män tenderade att 

skatta högre på SVB än kvinnor. Tre envägs-ANOVA genomfördes, där resultatet visade på 

signifikanta effekter av tid spenderad i Sverige på elevers välmående. Serien av multipla 
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regressionsanalyser visade att elevers rapporterade hanterbarhet i KASAM signifikant kunde 

förklaras av elevers ursprung och kön tillsammans. Att vara arabisktalande predicerade 

specifikt en högre nivå av rapporterad hanterbarhet jämfört med svensktalande elever. 

Elevgrupp, kön och tid spenderad i Sverige kunde förklara en del av variansen både i SVB 

och GH. 

Studiens resultat visade sammanfattningsvis att den första hypotesen delvis kan 

bekräftas, då skillnader upptäcktes i elevers GH, där svensktalande elever skattade lägre än 

arabisktalande elever, vilket innebär en starkare rapporterad GH. Dock hittades inga 

skillnader mellan elevgrupperna gällande KASAM och SVB. Studiens andra hypotes var att 

det förelåg könsskillnader i upplevd KASAM, SVB och GH. Även denna hypotes kan endast 

delvis bekräftas, då den multivariata kovariansanalysen visade att män tenderar att skatta 

högre på SVB än kvinnor. Inga övriga könsskillnader upptäcktes. Därmed antyder dessa 

resultat att den aktuella studien endast delvis kan relateras till tidigare forskning 

(Socialstyrelsen, 2013; Taloyan et al., 2008).  

Forskning som försöker förstå sambandet mellan SVB och demografiska faktorer 

såsom kön och ålder under tonåren bedrivs i flera länder (Bedin & Sarriera, 2015). Tonåren 

är en viktig utvecklingsfas, vilken präglas av betydelsefulla förändringar, som i sin tur 

överbelastar individens kapacitet av att hantera och påverka sin hälsa och SVB (Moksnes, 

Løhre, & Espnes, 2013). Vidare beskriver tidigare forskning att processen av att flytta till ett 

nytt land medför både positiva och negativa konsekvenser för den enskilde individen, samt att 

olika stressfaktorer såsom förlust av sociala kontakter, modersmål och social status negativt 

påverkar den psykiska hälsan (Morawa & Erim, 2015). Ytterligare forskning (Hombrados-

Mendieta et al., 2013) föreslår att migrationsprocesser innebär en förlust av KASAM för den 

enskilde individen. Att som ungdom utsättas för språkliga utmaningar, genomgå 

sociokulturella förändringar, ekonomiska problem, arbetslöshet och förlust av stöttning från 
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familj är alla viktiga aspekter som spelar in vid anpassning till ett nytt land (Hombrados-

Mendieta et al., 2013). 

Studien bidrar till forskning i den mån att den breddar kunskapen inom ett område 

som är aktuellt och viktigt i det läge Sverige befinner sig idag. Då det finns begränsningar i 

litteraturen gällande studier i upplevd KASAM, SVB och GH ur en svensk kontext, både 

gällande könsskillnader och skillnader i etnicitet, har denna studie bidragit med att lägga 

grundstenarna för ett aktuellt och relativt outforskat område.  

 

Begränsningar  

I studiens inledningsskede hade författarna som ambition att enkäten skulle översättas 

till fler språk än arabiska. Dock fanns inte resurser eller tid tillgängliga till det. På grund av 

detta bör det tas i beaktning att studien exkluderade ungdomar som inte kunde läsa och skriva 

arabiska, vilket är en begränsning då studien går miste om övriga personers perspektiv, vilka 

vore högst relevanta och betydelsefulla. Vidare riktar sig studien mot tonåringar, i åldrarna 

16-19 år, vilka studerar ’svenska som andraspråk’ på gymnasiet. Yngre och äldre 

arabisktalande individer än den utvalda målgruppen, samt individer med ett annat modersmål 

uppfattar möjligtvis sin tillvaro annorlunda än studiens målgrupp.  

Det är möjligt att studiens resultat mycket väl enbart gäller för och går att tillskriva de 

för studien aktuella elevgrupperna. Detta förblir en empirisk fråga. Således finns det en god 

anledning till att vara försiktig med att generalisera resultaten av studien till samtliga 16- till 

19-åringar i allmänhet. Vidare bör vi komma ihåg att detta är en tämligen småskalig 

enkätstudie, då tidsramen för studien och även de finansiella möjligheterna till att rekrytera 

fler deltagare varit begränsade. Studiens deltagare kan inte anses representera samtliga 

arabisktalande 16- till 19-åringar i Sverige som läser ’svenska som andraspråk’ på gymnasiet. 

Dessutom finns ett stort antal ungdomar i 16-19 års ålder vilka inte heller representeras av 
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studiens urval av deltagare, då antingen deras modersmål inte var arabiska eller hade 

förståelse för arabiska i skrift.  

Då vissa frågor är känsliga i sin natur, och exklusionskriteriet för studien var läs- och 

skrivförståelse för arabiska, gjordes en avvägning om huruvida det vore etiskt försvarbart att 

låta någon läsa upp enkätens frågor för ungdomar som talar men inte kan läsa eller skriva 

arabiska. Även om detta skulle innefatta fler respondenter till studien, gjorde författarna 

bedömningen att det inte vore etiskt riktigt, och att svaren som genererades genom denna 

metod vore godtyckliga. I tillägg har endast två gymnasieskolor valts ut att undersökas, vilket 

skulle ha utökats i ett flertal oberoende små och stora svenska kommuner, om tid och 

ekonomiska resurser stått författarna till förfogande.  

Ytterligare en begränsning som är viktig att i åtanke är studiens interna bortfall. En 

anledning till varför vissa respondenter valde att inte fullständigt fylla i enkäten skulle kunna 

vara att vissa frågor var av känslig natur, vilket gjorde dem svåra att besvara. En annan orsak 

skulle kunna vara en otydlig och/eller eventuell komplex formulering av 

frågorna/påståendena, vilket resulterar i att flertalet respondenter valde att hoppa över den 

delen av enkäten. I tillägg var det fler män än kvinnor som valde att inte fullständigt fylla i 

enkäten. Anledningen till detta skulle eventuellt vara ett intressant studieområde. Dock har 

inte den aktuella studien möjlighet att besvara den frågan. 

Studien har ytterligare en begränsning; varken svensk- eller arabisktalande 

respondenter fick utföra en självskattning av sin språkförmåga innan genomförd 

enkätundersökning. Detta hade varit önskvärt för den aktuella studien, då det kunnat ge en 

tydligare bild av ungdomarnas språkförståelse. Även en pilotstudie hade kunnat ge ytterligare 

information om elevernas språkförståelse.  
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Styrkor 

Även om studien har begränsningar har den också flera styrkor. Den främsta styrkan 

är ett relativt stort urval deltagare, där författarna eftersträvade en jämn könsfördelning. Detta 

eftersom en av studiens frågeställningar berörde om det förelåg könsskillnader i upplevd 

KASAM, SVB och GH, vilket resulterade i ett jämnt deltagande av kvinnor och män. Även de 

två elevgrupperna erhöll en jämn fördelning. Den jämna fördelningen för studien innebar att 

studien var lika representativ för samtliga grupper av intresse. En annan styrka är att studien 

har samlat in data från två av varandra oberoende gymnasieskolor i två små svenska 

kommuner. Ytterligare en styrka är att studien inte genererade något externt bortfall, då 

samtliga tillfrågade gymnasieelever valde att medverka i enkätundersökningen.  

I tillägg är detta en kvantitativ studie gjord i en svensk kontext, vilket utifrån tidigare 

forskning är ett relativt outforskat område. En viktig styrka är att studien ger en bild av hur 

kontrasterna i arabisktalande ungdomars mående ser ut, där resultaten visade att en del av 

variansen i SVB kunde förklaras av hur länge eleven varit bosatt i Sverige. Denna bild är 

viktig att ha i åtanke för framtida forskning och eventuell replikering av studien. 

Samtliga tre enkäter, som alla var etablerade och validerade mätinstrument, erhöll en 

hög Cronbachs Alfa, vilket gör studiens interna reliabilitet god. Studiens deltagare ställdes 

dock inför några känsliga frågor i enkäten och kände därför möjligtvis ett behov av att svara 

”rätt”, vilket måste tas med i beaktning. Besvarandet av enkäten skedde under konfidentiella 

former och respondenternas svar behandlades med yttersta försiktighet.  

Dock är studiens externa validitet svår att uttala sig om. Eventuellt är det möjligt att 

göra en acceptabel generalisering av studiens resultat till de två aktuella gymnasieskolorna, 

eller gymnasieskolor som liknar de undersökta skolorna avseende storlek, stadsstorlek, 

gymnasieskolornas programinnehåll, samt liknande omgivningar. För en högre extern 
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validitet hade det varit önskvärt att innefatta betydligt fler deltagare än studiens 145, men 

även fler gymnasieskolor, i ett flertal städer av olika storlek.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det kan vara värt för framtida forskning att fokusera på ungdomars psykiska hälsa 

rent generellt, då studiens resultat påvisar att ungdomar överlag inte skattar högt på något av 

studiens tre områden. Även om inga större skillnader återfanns mellan grupperna, är det värt 

att hålla i minnet att eleverna totalt skattade lågt på KASAM, endast var något tillfreds med 

SVB och skattade vad som anses som lidande i GH.  

Något som framkom i resultatet, och som vore intressant för framtida forskning att 

undersöka, var att arabisktalande gymnasieelever som bott i Sverige kortast tid tenderade att 

skatta högre på SVB jämfört med övriga respondenter. Förslagsvis kan en förklaring till detta 

vara att vissa av eleverna nyligen befriats från en svår situation, och ser mer optimistiskt på 

sin tillvaro, i kontrast till de elever som spenderat längre tid i Sverige.  

Studiens resultat visar på relativt små skillnader mellan elevgrupperna. Därför anser 

författarna att det vore intressant om framtida forskning förslagsvis kompletterade enkäten 

med djupintervjuer av ungdomarna, för att följa upp och ge mer klarhet i vissa frågor, samt 

att fördjupning av svar kunnat bidra till ett ännu starkare resultat. Detta skulle kunna ge en 

mer mångfacetterad bild av orsakerna till varför ungdomarnas upplevda KASAM, SVB och 

GH skiljer sig relativt lite åt. För den aktuella studien fanns dock varken tid eller ekonomiska 

resurser tillgängliga för detta.  

Ytterligare behövs en mer djuplodande forskning för att förstå mekanismerna bakom 

ungdomars hälsa generellt. Framtida forskning har möjlighet att utföra storskaliga 

enkätundersökningar för större populationsgrupper av intresse, till exempel yngre tonåren 

eller vuxna över 19 år, samt för personer med läs- och skrivförståelse för ett annat språk än 
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arabiska, vilket var studiens exklusionskriterium. Framtida forskning har också möjlighet att 

få en bild av hur KASAM, SVB och GH uppfattas över åldersgränser och i olika grupper av 

individer som flyttat till Sverige. Exempelvis, upplever en viss åldersgrupp högre grad av 

KASAM, SVB och GH än andra och i så fall varför? Eller, tenderar olika åldersgrupper, 

beroende på hur länge individen varit bosatt i Sverige, att uppleva en högre eller lägre grad av 

KASAM, SVB och GH? Då varken de svensk- eller arabisktalande respondenterna fått utföra 

en självskattning av sin språkförmåga innan genomförd enkätundersökning, föreslår 

författarna slutligen att framtida forskning, innan eventuell replikering, låter deltagarna 

genomföra en självskattning av sin språkförmåga.    

 

Slutsatser 

Enligt Taloyan et al. (2008) visar det sig att processen av att komma till ett nytt land 

leder till sämre självrapporterad GH, vilket i sin tur leder till social isolering, språksvårigheter 

och låg SES. Med tidigare forskning och resultat från denna studie som utgångspunkt bör vi 

dra lärdom av hur ungdomar och ensamkommande barns KASAM, SVB och GH ser ut i 

Sverige, för att kunna bemöta dessa individer på bästa möjliga sätt samt ge dem chansen att 

genomgå en lyckad integrationsprocess. 

Då Sverige står inför en stor utmaning gällande ett intensivt mottagande av både 

asylsökande och ensamkommande barn, bidrar studiens resultat till kunskap som gör det 

möjligt för både integrationsprocesser och migrationspolitik att förbättras. Det är av stor vikt 

att ha kunskap om vilka stressfaktorer som negativt påverkar människor som flytt krig och 

trauma, eftersom processen av att komma till ett nytt land är en stressande livshändelse för 

den enskilde individen.  

Avslutningsvis blir frågan om huruvida integrationsprocesser går att förbättra lättare 

att besvara om vi känner till hur människors generella välmående och SVB ser ut. Det leder i 
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sin tur till målet att alla individer vilka har kommit till Sverige ska må bra, ha en god psykisk 

hälsa, samt känna sig välkomna i det svenska samhället och uppfatta sin tillvaro här som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till de lärare som förmedlat kontakt till studiens 

respondenter och deras ovärderliga hjälp med arabisk översättning av enkäten. Vi vill också 

tacka vår handledare Farah Moniri för hennes värdefulla feedback. 
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