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Sammanfattning 

Den största andelen människor som migrerar till Sverige är 

asylsökande. Forskning tyder på att invandrare har sämre hälsa än 

infödda, vilket försvårar etableringsprocessen. För att förbättra hälsan 

hos nyanlända invandrare krävs kunskap om deras egen upplevelse av 

sin hälsa. Denna studie undersökte nyanlända ungdomars 

hälsobeteenden och attityder till hälsa, samt hur dessa påverkas av tid 

i asylprocessen. Data samlades in genom en enkät som översattes till 

fyra språk och sedan administrerades till gymnasieungdomar. Några 

signifikanta skillnader i hälsobeteenden och attityder mellan 

nyanlända och övriga svaranden rapporterades, liksom huvudeffekter 

av asylprocessen på hälsan. Studien hade en rad utmaningar och 

gjorde flera förslag till framtida forskning. 

Nyckelord: Nyanlända, hälsa, flyktingar, psykisk hälsa, ungdomar, 

enkät. 
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Abstract 

The largest proportion of people who migrate to Sweden are asylum 

seekers. Immigrants have poorer health than natives which 

complicates the establishment process. To improve the health of 

newly arrived immigrants, knowledge of their own experiences of 

health is required. This study examined newly arrived adolescents 

health behaviors and attitudes towards health and how these are 

influenced by time in the asylum process. Data was collected through 

a survey translated into four languages and then administered at an 

upper secondary school. Some significant differences in health 

behaviors and attitudes between new arrivals and other respondents 

were reported, as well as main effects of asylum process on health. 

The study came across a range of challenges and made several 

suggestions for future research. 

Keywords: Newly arrived, health, refugees, mental health, 

adolescents, questionnaire. 
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Hälsobeteenden och Attityder till Hälsa hos Nyanlända Ungdomar - 

Hur Påverkar Asylprocessen? 

I en orolig och föränderlig värld pågår för tillfället en massflykt från flera länder. 

Under 2015 och 2016 sökte drygt 190 000 människor asyl i Sverige. 81 000 av dessa var 

barn, det vill säga under 18 år (Migrationsverket, 2017b). En asylsökande, vilket är den 

största gruppen som migrerar till Sverige, är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige 

och begärt skydd men som ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 

2017a). Den som flyr sitt ursprungsland med anledning av att hen riskerar förföljelse i detta 

räknas som flykting och kan därmed ansöka om asyl. En person räknas generellt som 

nyanländ i två till tre år efter ankomst till ett nytt land (Migrationsverket, 2016; 

Socialstyrelsen, 2016). En invandrare är en person som flyttat från sitt ursprungsland och 

bosatt sig i ett nytt. Termen invandrare kan med andra ord innefatta både flyktingar och 

nyanlända men inte asylsökande, då dessa ännu inte räknas som bosatta (Regeringskansliet 

kulturdepartementet, 2000). Trots att definitionerna skiljer sig har personer som räknas som 

asylsökande, flyktingar, nyanlända och invandrare gemensamma beröringspunkter, på så vis 

att de flyttat från sitt födelseland och befinner sig i ett nytt. I denna studie kommer personer 

som vistats i Sverige i 0-3 år, oavsett asylstatus, att definieras som nyanlända.  

Den som migrerar på grund av flykt har ofta levt under stor stress innan den flyr. 

Många flyr från krig, förföljelse och tortyr i hemlandet, vissa är statslösa och på så vis utsatta, 

då de har få rättigheter i det land de kommer ifrån. Själva flykten i sig är många gånger 

riskfylld och farlig, det är också vanligt att familjer splittras under lång tid (Fazel & Stein, 

2002). Väl i Sverige väntar ofta en lång ovisshet i form av asylprocessen innan ett nytt, 

tryggare liv, förhoppningsvis kan börja byggas upp. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet 

enligt FN (United Nations, 2017). Även svensk folkhälsopolitik har som mål att skapa en 
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jämlik hälsa på lika villkor, och för att uppnå detta behövs kännedom om hur utlandsfödda 

mår. Ett tecken på en bristande folkhälsa är när det finns stora hälsoskillnader mellan olika 

grupper i samhället. Till exempel rapporterar invandrare med utomeuropeiskt ursprung att de 

har dålig eller mycket dålig hälsa tre till fyra gånger så ofta som svenskfödda 

(Socialstyrelsen, 2009). Forskning visar även att utlandsfödda i större utsträckning har vanor 

som riskerar att försämra hälsan, såsom daglig rökning och brist på fysisk aktivitet. Samt 

högre förekomst av psykisk ohälsa och lågt skattad hälsa, i jämförelse med svenskfödda 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2011). Vidare beräknas upp till 20-30 procent av de asylsökande 

som kommer till Sverige ha psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015). Det finns också ett tydligt 

samband mellan invandrade kvinnors psykiska ohälsa och hög arbetslöshet. I det stora hela 

förhindrar ohälsa integrering i samhället och bidrar till att det tar minst 10 år innan flyktingar 

uppnår samma levnadsstandard som svenskfödda (Länsstyrelsen, 2011). Det finns många 

möjliga orsaker till varför invandrade har en sämre hälsa än svenskfödda, såsom en generell 

lägre socioekonomisk status, sämre tillgång till sjukvård, brist på information och förhöjda 

stressnivåer av att leva som minoritet (Morrison & Bennet, 2016; Ekblad, 2009; 

Länsstyrelsen 2011). Det behövs dock ett förbättrat kunskapsläge kring utlandsföddas hälsa 

och de mekanismer som försämrar den. Den här studien ämnar bidra med en bild av 

nyanländas hälsa. 

Hälsa definieras av World Health Organization (WHO) (2017) som ”ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. 

WHOs definition har dock blivit kritiserad bland annat då delarna av definitionen är 

subjektiva och svåra att mäta (Andersson, Ascher, Björnberg, & Eastmond, 2010). Ett sätt att 

kontrollera hälsa är genom att mäta hälsobeteenden, det vill säga beteenden som främjar en 

god hälsa. Dessa innefattar regelbunden fysisk aktivitet, sömn och regelbundna matvanor 
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men även frånvaro av beteenden som leder till en sämre hälsa, så som rökning och överdrivet 

intag av alkohol. Upplevd psykisk hälsa kan också ses som en indikator på hälsostatus. Trots 

olika definitioner finns det en samstämmighet i att hälsobeteenden är relaterade till en 

persons hälsostatus. Med andra ord ger hälsobeteenden en indikation på hur hälsosamt en 

individ lever och vilka hälsorelaterade riskfaktorer som förekommer. Genom longitudinella 

studier har vissa beteenden visat sig kunna predicera hälsa. Dessa hälsobeteenden kallas för 

”Alameda seven” och består av att sova sju till åtta timmar per natt, inte röka, inte konsumera 

mer än en-två alkoholhaltiga drycker per dag, att träna regelbundet, inte äta mellan måltider, 

äta frukost och att inte ha mer än 10 procent övervikt. (Morrison & Bennett, 2016). Denna 

studie mäter därför hälsa genom att mäta hälsobeteenden, samt grad av psykisk ohälsa. 

Barn och unga är en särskilt utsatt grupp i migrationsprocessen. Eftersom barn och 

unga har mindre rigida och mer formbara beteenden är ungdomstiden en särskilt kritisk 

tidpunkt gällande hälsobeteenden, då det är vid denna tid många vanor befästs (Morrison & 

Bennet 2016). Att forma positiva hälsobeteenden i ungdomstiden hjälper till att senarelägga 

debuten för, eller förhindra, sjukdom i vuxen ålder (Santrock, 2015). Även psykisk ohälsa 

uppstår ofta innan vuxentiden. Enligt O'Connell, Boat och Warner (2008) uppger mer än 

hälften av de som i vuxen ålder lever med psykisk ohälsa att den uppstått i yngre ålder. 

Genom att studera barn och unga kan relevanta insatser utvecklas, som hjälp för att främja ett 

hälsosamt levnadssätt. Arbetet att förebygga oönskade utfall, som t.ex. ohälsa, kallas för 

prevention och anses vara ett av de mest effektiva sätten att bemöta samhällsproblem. Skolan 

har en unik ställning när det kommer till att implementera preventiva insatser och för att 

övervaka anpassning och akademisk framgång hos exempelvis ungdomar som vistats i 

Sverige en kortare tid, det vill säga nyanlända (Fazel & Stein, 2002). Skolan uppskattas vara 

en av de största hälsofrämjande faktorerna hos nyanlända ungdomar då det bidrar till en 
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strukturerad vardag, samtidigt som det minskar risken för utanförskap (Andersson, et al., 

2010; Socialstyrelsen, 2013). Att känna samhörighet i skolan har nämligen visat sig vara en 

skyddsfaktor som främjar goda hälsobeteenden i ungdomstiden, med en effekt som kvarstår i 

vuxen ålder (Frech, 2012). 

En attityd kan ses som ett förhållningssätt till omvärlden, hur man uppfattar 

situationer man befinner sig i, och sina egna reaktioner på dem. En förändring i attityder kan i 

sin tur leda till en förändring i hälsobeteenden (Sheeran et al., 2016). Ett sätt att förstå vad 

som kan påverka en person till att ägna sig åt hälsobeteenden är the Health belief model 

(HBM). Enligt HBM är det ett flertal faktorer som samverkar till detta. Dessa faktorer är (1) 

vilken bakgrund och demografiska en person besitter. (2) Huruvida det upplevs som riskfyllt 

att inte utföra hälsobeteendet. (3) Vilka fördelar som hälsobeteendet bidrar till. (4) Yttre eller 

inre intryck som väcker tankar om hälsa, och (5) huruvida personen är tillräckligt motiverad 

att engagera sig i hälsobeteende för att uppnå en bättre hälsa (Morrison & Bennet, 2016). 

Enligt denna modell skulle därför nyanlända kunna tänkas skilja sig i hälsobeteenden jämfört 

med övriga svarande. Modellen kan också tolkas som att en persons uppfattningar om hälsa 

kan predicera dess hälsobeteenden. 

Tidigare forskning indikerar att attityder till hälsobeteenden skiljer sig åt mellan olika 

kulturer, samtidigt som attityder och levnadsvanor hos en minoritetskultur med tiden ofta 

påverkas och formas av majoritetskulturen (Barnes & Almasy, 2005; Hjern, 2012). Detta 

sammantaget med ungdomars formbarhet i beteenden gör det svårt att förutse i vilken 

utsträckning nyanlända ungdomars attityder till hälsobeteenden påverkats och hur de ser ut. 

Forskningsläget kring detta är dock begränsat, vilket ger implikationer att undersöka vilka 

attityder som finns gentemot hälsobeteenden hos nyanlända ungdomar. Eftersom kunskap 

kring detta är av vikt för att implementera ett hälsofrämjande arbete (Barnes & Almasy, 
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2005). Därför väljer denna studie att se till attityder och hälsobeteenden och om dessa skiljer 

sig åt mellan nyanlända och övriga ungdomar.  

Hur asylprocessen påverkar ungdomar är högaktuellt i en tid då även barn ibland 

måste vänta flera år på besked om uppehållstillstånd. Ett stort antal asylsökande beräknas ha 

gjort suicidförsök under 2016 och vissa har lyckats att ta sina liv (Jeppson, 2017). Dessutom 

blir ett ökande antal barn diagnosticerade med uppgivenhetssyndrom, det vill säga en grav 

nedsättning av grundläggande fysiska och psykiska funktioner. Detta tycks ha ett samband 

med asylprocessen, då det är högst prevalens i gruppen asylsökande barn, men det är 

fortfarande ett relativt outforskat område (Sveriges Radio, 2016). Tidigare forskning pekar på 

att de som väntar på beslut om uppehållstillstånd lider av psykisk ohälsa i större utsträckning 

än andra grupper, på grund av den ovisshet som väntan innebär (Länsstyrelsen Stockholm, 

2011; Momartin, et al., 2006). Det finns även tecken på att ungdomars oro och ångest ökar ju 

längre tiden går utan att ett besked erhålls i asylprocessen (Andersson et al., 2010). Hur 

asylprocessen påverkar den psykiska hälsan hos barn och unga är något som det behövs mer 

kunskap om då det i nuläget enbart finns begränsat med forskning kring ämnet.  

Man uppskattar att nära 30 procent av flyktingarna som kommer till Sverige är svårt 

traumatiserade som följd av upplevelser innan och under flykten (Socialstyrelsen, 2015). Men 

även själva asylprocessen kan vara en stressor som skapar kumulativ stress hos individen. 

Kumulativ stress är en stress som pågår under en längre tid, från vilken individen inte får 

någon respit. Med en väntetid på upp emot två år, där individen inte vet om den kommer få 

stanna i landet eller ej, samt inte har kontroll över sin situation eller tillåtelse att arbeta, kan 

asylprocessen ses som en kumulativ stress i sig. Att leva under asyl innebär en så stor 

påfrestning för individen, att eventuella traumatiska händelser innan och under flykten, kan 

komma i andra hand efter påfrestningar ifrån själva asylprocessen (Ekblad, 2009). 
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Asylsökande anger rädsla för att bli hemskickad som den största stressoren. Den näst största 

stressoren asylsökande själva nämner är andra aspekter kopplade till asylsökningsprocessen 

såsom oförmåga att återvända hem vid en nödsituation i familjen eller förseningar och 

problem i ansökningsprocessen. Att känna sig isolerad och känna att asylprocessen slösar 

bort värdefull tid i livet var även associerat med suicidala tankar (Ekblad, 2009). I en studie 

nämnde över en tredjedel av deltagarna svårigheter i att nå och använda sjukvården som ett 

bekymmer, vilket kan innebära en risk för att asylsökandes hälsoproblem inte behandlas i den 

utsträckning de behöver, vilket leder till en försämrad hälsa hos populationen (Sinnerbrink, 

Silove, Field, Steel & Manicavasagar, 1997). Laban, Komproe, Gernaat & de Jong (2008) 

kunde visa indikationer på att asylprocessen medierar relationen mellan livskvalitet, 

funktionsnivå och fysisk hälsa. Längden på asylprocessen var i studien den starkaste 

prediktorn för livskvalitet, på så vis att ju längre tid människor spenderat i asylprocessen 

desto lägre livskvalitet rapporterade de. Forskningen vet dock ännu inte hur en långdragen 

asylprocess påverkar hälsobeteenden hos nyanlända ungdomar. 

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka nyanlända ungdomars hälsobeteenden, 

attityder till hälsa och psykiska ohälsa, samt undersöka hur tid i asylprocessen interagerar 

med detta.  

• Hälsobeteenden och attityder till hälsa samt psykisk ohälsa förväntas skilja sig åt 

mellan nyanlända och övriga ungdomar. 

• Attityder till hälsobeteenden förväntas predicera hälsobeteenden.  

• Längden på asylprocessen förväntas inverka på hälsan, på så vis att ju längre väntan 

på beslut om uppehållstillstånd desto mer psykisk ohälsa och lägre närvaro av 

hälsobeteenden. 
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Metod  
Deltagare 

Deltagarna bestod av ett icke-randomiserat klusterurval av elever i åldern 16-20 år 

från en gymnasieskola utanför Örebro. Urvalet bestod dels av alla klasser från 

introduktionsprogrammen för nyanlända elever samt ett flertal klasser från andra 

gymnasieprogram, vilka skolan valde ut för att få en spridning av ålder och kön som 

motsvarade introduktionsprogrammen. Därmed bestod urvalet av elever från alla årskurser; 

första, andra och tredje året på gymnasiet, totalt 400 elever. De vanligaste modersmålen i 

urvalet var svenska, arabiska, dari/persiska, tigrinja och somaliska, till vilka enkäten 

översattes. Därmed var ett exklusionskriterie att inte kunna läsa något av de ovan nämnda 

språk, som enkäten fanns tillgänglig på. Således kunde 279 elever erbjudas att svara på 

enkäten, varav 194 slutförde den.  

85 elever påbörjade enkäten utan att avsluta den. En bortfallsanalys gick inte att 

genomföra då samtycke till att spara enkätsvar inhämtades genom att svaranden slutförde och 

skickade in enkäten, varför ofullständiga enkätsvar inte sparats. Gruppen bestod slutligen av 

56 flickor, 137 pojkar och en som uppgav annan könstillhörighet. Av dessa var 89 födda i 

Asien, 67 födda i Sverige, 31 födda i Afrika, 5 födda i (övriga) Europa, 1 född i Sydamerika 

och en person som svarade ”Vet ej” på födelseplats. 
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Figur 1.  

Flödesschema över urval med bortfall och deltagare, fördelat på födelseplats. 

Etiska överväganden 

Informerat samtycke uppnåddes genom en informationstext i början av enkäten. 

Informationen innefattade att undersökningen var frivillig samt anonym, att den gjordes i 

samarbete med Örebro Universitet och att datan kunde komma att sparas och användas för 

forskning. Texten framhöll att när deltagaren valde att skicka in sina svar, gav den samtycke 

till ovanstående (Se bilaga C). Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor, kan ungdomar över 15 år själva samtycka till deltagande så länge de har 

förstått vad deltagandet innebär för dem. Under svarstiden fanns därför lärare tillgängliga i 

klassrummen för att kunna bistå med hjälp om behov uppstod. Därmed behövde inte 

vårdnadshavares samtycke inhämtas, trots att majoriteten av målgruppen var under 18.  

Procedur  

Datainsamling skedde genom enkäten HÄLSA (se Bilaga A) som skapades i, och 

administrerades genom, programmet Oru Survey. Svarstillfällena var inplanerade under 

lektionstid och skedde genom dator, mobil eller surfplatta, på skolan under våren 2017. 

Ansvariga lärare hade fått information om enkäten på förhand och instruerades att stötta 
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eleverna utan att påverka dem (se Bilaga B). Eleverna fick en länkadress som gav tillgång till 

enkäten på alla översatta språk, det var också möjligt att byta språk under tiden man svarade. 

För att undvika att resultatet färgades av ordningsföljds-bias så kastades ordningen på 

frågorna om varje dag. 

Material 

Enkäten HÄLSA, skapades för studien och byggde på ett flertal befintliga 

självskattningsinstrument som ämnade mäta studiens fokusområden. 

Skapande av HÄLSA.  Inledningsvis bestod HÄLSA av frågor om demografi. Ålder 

undersöktes genom en öppen fråga där födelseår angavs, vilket gör att det i efterhand går att 

utföra önskade åldersgrupperingar och jämföra med andra undersökningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Tid i Sverige mättes på ordinalskala. Kön, födelseland för 

svarande och dess föräldrar, samt boendesituation mättes på nominalskala. Även asylstatus 

mättes på nominalskala med svarsalternativen; “Jag är svensk medborgare”, “Jag har 

permanent uppehållstillstånd (PUT), “Jag har tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)” och “Jag är 

under asyl”. 

Psykisk hälsostatus mättes genom Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

som är utformad för att upptäcka ångest- och depressiva symptom hos svaranden. Skalan 

består av 14 påståenden uppdelat på två delskalor; HADS-ångest och HADS-depression, och 

ber svarande ta ställning på en fyrgradig likertskala med frågor som t.ex. “Jag uppskattar 

samma saker som förut” eller “Jag får plötsliga panikkänslor”. HADS har uppmätt god 

validitet och reliabilitet (α = 0.89-0.93) (Zigmond & Snaith, 1983), även vid 

webadministrering (Andersson, Kaldo-Sandström, Ström, & Strömgren, 2003; Lisspers, 

Nygren, Söderman, 1997). Två frågor om suicid inkluderas även som mått på psykisk 

hälsostatus. Dessa frågor kommer från den Nationella Folkhälsoenkäten och har visat sig 
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stämma bra överens med det förväntade utfallet, grundat på självrapporterad dålig hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Om svaranden uppgav suicidal ideation under de senaste 12 

månaderna fick de i studiens enkätprogram automatiskt information och kontaktuppgifter till 

var de kunde vända sig om de mådde dåligt; skolhälsovården samt barn och 

ungdomspsykiatrins akutmottagning. 

Hälsobeteenden delades in i fyra olika skalor; sömn, fysisk aktivitet, matvanor, samt 

användandet av tobak, alkohol och droger. Sömn kontrollerades med hjälp av Insomnia 

Severity Index (ISI), vilken visat sig vara valid och reliabel när det gäller att mäta 

utsträckningen av sömnbesvär (α = 0.74) (Bastien, Vallières, & Morin, 2001). Sömnbesvär 

mättes på en 5-gradig likertskala med frågor som t.ex. “Hur missnöjd är Du med ditt 

nuvarande sömnmönster?”. Graden av fysisk aktivitet mättes med kortversionen av 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), vilken används internationellt för att 

mäta graden av fysisk aktivitet och inaktivitet (Ekelund et al., 2006). Svarande ombads tänka 

tillbaka på de senaste 7 dagarna och svara på frågor som t.ex. “Hur mycket tid tillbringade 

du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande aktivitet?”. Användandet av 

tobak, alkohol och droger undersöktes med avsnitt ur frågeenkäten “Kupol – en studie om 

skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa, enkät till elev i årskurs 7”, från 

Kupolstudien, vilket är ett nationellt forskningsprojekt som används på 98 svenska 

högstadieskolor (Hultin, Wiklund, Zeebari, & Zhou, 2014). Frågorna handlade dels om 

svarandes droganvändning under de senaste 30 dagarna dels under hens livstid och var 

formulerade som t.ex.: “Har du använt hasch (marijuana, cannabis) de senaste 30 dagarna?”. 

Frågorna om matvanor kom från enkäten LUPP, vilken utformats av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf). Det är en nationell enkät som genomförts i 152 

kommuner sedan 2003 (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [MUCF] 2014). 
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Frågorna var på ordinalskala där svarande ombads besvara “Hur ofta händer det att du hoppar 

över följande måltider?”. 

Efter varje skala som mätte hälsobeteenden ställdes också en fråga för att undersöka 

svarandens attityd gentemot beteendet. Dessa frågor formulerades utifrån en attitydfråga i 

Kupolstudien, där svaranden utifrån ett påstående t.ex. “Det är viktigt att äta regelbundet” 

och “Tobak är farligt för hälsan”, ombads välja det svarsalternativ som stämde bäst överens 

med svarandes egen uppfattning på en 5-gradig Likertskala. Som en del i en bredare 

undersökning för skolans räkning undersöktes även elevernas attityder till skolan, även detta 

gjordes genom utvalda frågor från Kupolundersökningen t.ex. “Det är viktigt att studera efter 

gymnasiet”. Resultatet från detta redovisas i Bilaga D.  

Enkäten avslutades med två utvärderingsfrågor som efterfrågade svarandes 

uppfattning om enkätens relevans och språk; “Vad tyckte du om frågorna som du svarat på?” 

och “Vad tyckte du om språket i enkäten?”. Frågorna mättes på en 3-gradig likertskala och 

kom från enkäten “Liv & hälsa ung”, som i Örebro län används i alla högstadie- och 

gymnasieskolor i årskurserna 7, 9, och 2 på gymnasiet (Lindén-Boström, Löfwenhamn, & 

Persson, 2015). 

Alla frågor hade ett “Vet ej”-alternativ. På de flesta frågor var alternativet dolt och 

visade sig först om svaranden försökte gå vidare utan att svara på frågan. Då alla frågor inte 

var aktuella för alla respondenter innehöll enkäten ett flertal “filterfrågor”, som gjorde att 

vissa svarsalternativ ledde till att vissa förbestämda, följdfrågor hoppades över. Slutligen 

fanns kontaktuppgifter till kurator och skolsköterska på skolan, samt telefonnummer till 

psykiatrisk akutmottagning, vilka eleverna uppmanades att kontakta om de skulle vara i 

behov av hjälp och stöd.  

Översättning.  För att översätta enkäten användes så kallad tillbakaöversättning. Två 
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stycken frivilliga tvåspråkiga personer vardera på de fyra språken rekryterades och delades in 

i två grupper. Grupp 1 översatte från svenska till sitt andra språk och grupp 2 översatte grupp 

1:s översättning tillbaka till svenska, för att kontrollera att översättningarna stämde överens. 

Som tack för hjälpen mottog översättarna en biobiljett. För de frågor där översättningarna 

skilde sig åt fick en tredje person kontrollera alla översatta versioner för att avgöra vilken 

version som stämde överens med originalfrågan. Denna metod användes framgångsrikt på 

alla språk förutom tigrinja, eftersom det var svårt att rekrytera frivilliga. På grund av detta 

översattes enkäten endast en gång till tigrinja och blev sedan kontrollerad av en ny person, 

utan att tillbakaöversättning ägt rum. 

Design och Analyser 

För att besvara hypotesen om huruvida nyanlända och övriga svaranden skiljer sig i 

hälsobeteende, attityder till dessa, samt psykisk ohälsa, analyserades datan med oberoende t-

test. HADS, frågorna om suicid, ISI, IPAQ, frågorna om tobak/alkohol/droger samt frågorna 

kring matvanor definierades som beroendevariabler (BV). Tid i Sverige definierades som den 

oberoende variabeln (OBV), där tre år eller mindre i Sverige kategoriserades som 

“Nyanlända” och fyra år eller mer kategoriserades som “Övriga”. Analyser gjordes genom 12 

oberoende t-test, där de två gruppernas medelvärde på varje BV jämfördes. För de skalor som 

hade normering och cut-off användes det (Se tabell 2).  

För att besvara hypotesen om attityder gentemot hälsobeteenden kan predicera 

hälsobeteenden, gjordes korrelationsanalyser på attityder till hälsobeteenden tillsammans med 

motsvarande hälsobeteende. De korrelationer som var signifikanta gjordes 

regressionsanalyser på, för att bedöma riktning. Där var respektive attityd prediktorvariabel 

och hälsobeteende var utfallsvariabel.  

Om en längre asylprocess påverkar hälsobeteenden och psykisk hälsa negativt, 
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testades genom faktoriell ANOVA. “Tid i Sverige” samt “Asylstatus” definierades som OBV 

och alla hälsobeteenden; ISI, IPAQ, matvanor, tobak-/alkohol-/drogvanor samt psykisk 

ohälsa; HADS och suicidsfrågorna definierades som BV.  

Resultat 

Deltagare och Skalor 

Tabell 1 visar antal deltagare indelat i grupper per år i Sverige, samt asylstatus. 

Tabell 1 

Deltagare fördelat på tid i Sverige och asylstatus 

 
Asylstatus  

 Sv. M PUT TUT Asyl n 

0-1 år i Sverige - 2 - - 2 

2 år i Sverige - 18 10 31 59 

3 år i Sverige 1 24 5 8 38 

4 år i Sverige 4 11 2 1 18 

5 år i Sverige 5 2 - 1 8 

6 år eller mer i Sverige 67 2 - - 67 

n 77 59 17 41 - 

Notering: Sv. M = Svensk medborgare; PUT = Permanent uppehållstillstånd; TUT = Temporärt uppehållstillstånd; Asyl = Under asyl 
Tabellen redovisar ej bortfall i data. - = inga värden att redovisa. 
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Alla skalor som användes i enkäten reliabilitetstestades, vilket kan ses i Tabell 2, 

tillsammans med antal items, intervall och cut-off för skalorna. 

Tabell 2 

Reliabilitet av skalor på HÄLSA med antal items samt intervall och cut-off 

 α Items Intervall Cut-off 

HADS depression .569 7 7-28 7-14 normal, 15-17 mild, 
18-21 medel, 22-28 svår 

HADS ångest .805 7 7-28 7-14 normal, 15-17 mild, 18-21 medel, 
22-28 svår 

Suicid .724 2 2-6 - 

Matvanor .611 3 3-15 - 

Tobak-/alkohol-/ 

droganvändning 

 

.844 

 

13 

 

-.42-2.14 

- 

ISI .799 8 0-28 0-7: inga kliniskt signifikanta svårigheter 
8-14: uppfyller knappt kriterierna för insomni, 

15-21: klinisk insomni (medel), 
22-28: klinisk insomni (svår) 

IPAQ - 7 Kontinuerlig 0-600: Låg grad av fysisk aktivitet 
600-3000: Medel grad av fysisk aktivitet 
3000-Uppåt: Hög grad av fysisk aktivitet 

Attityder droger .769 4 4-20 - 

Attityder hälsa 

(inklusive drogattityder) 

.729 7 7-35 - 

Notering: - = inga värden att redovisa, α = Cronbachs alpha.  
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Hypotes: Nyanlända och Övriga Skiljer Sig Åt i Attityder och Beteenden 

För att undersöka huruvida nyanlända skiljer sig från övriga i hälsobeteenden gjordes 

för varje hälsobeteende ett t-test vardera (se Tabell 3). 

Tabell 3 

Oberoende t-test som jämför hälsobeteenden hos Nyanlända och Övriga 

 Nyanlända Övriga    

 n M SD n M SD t-test df Cohen’s d 

Matvanor 98 2.92 1.01 95 2.39 1.26 3.23** 180.19 .46 

ISI 78 11.46 5.41 84 9.92 4.45 1.98* 149.49 .31 

Tobak/alkohol/droger 99 -.22 .40 95 .23 .71 5.38** 146.45 -.78 

IPAQ 9 8831.78 3645.32 8 11697.7 8516.1 ns 15 -.44 

          

Notering: ns = icke signifikant. * = p< .05, ** = p< .001.                              

I Tabell 3 går att se att nyanlända och övriga, som förväntat, skiljer sig signifikant åt i 

hälsobeteenden när det gäller sömnbesvär, matvanor och användning av 

tobak/alkohol/droger, på så vis att Nyanlända rapporterar en signifikant högre grad av 

sömnbesvär, fler överhoppade måltider och lägre användning av tobak/alkohol/droger. 

Graden av fysisk aktivitet skiljer sig dock inte signifikant åt mellan grupperna, i motsats till 

förväntningarna. 
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Tabell 4 

Oberoende t-test som jämför attityder hos Nyanlända och Övriga 

 Nyanlända Övriga    

 n M SD n M SD t-test df Cohen’s d 

Mat 99 4.49 .77 95 4.39 1 ns 192 .11 

Sömn 99 4.85 .39 95 4.59 .79 2.87* 135.31 .42 

Tobak/alkohol/droger 99 4.43 1.03 95 4.45 0.59 ns 157.31 -.02 

Fysisk aktivitet 99 4.67 .71 95 4.32 1.01 2.78** 168.30 .40 

          

Notering: ns = icke signifikant. * = p< .05, ** = p< .001.                              

I Tabell 4 går att se grupperna, som förväntat, även signifikant skiljer sig i attityder 

angående vikten av sömn och fysisk aktivitet, där nyanlända skattat det som viktigare än 

övriga. I kontrast till hypotesen skiljer sig attityder gentemot vikten av regelbundet intag av 

mat och tobak/alkohol/drogers negativa inverkan på hälsan inte signifikant mellan grupperna.  

För att undersöka om nyanlända och övriga skiljer sig åt när det gäller psykisk ohälsa 

gjordes ytterligare fyra t-test. I motsats till hypotesen återfanns inga signifikanta skillnader i 

grad av depression- eller ångestsymptom. Dock skiljer sig nyanlända och övriga, som 

förväntat, i graden av suicidtankar och suicidförsök, på så vis att nyanlända rapporterar en 

signifikant högre närvaro av suicidtankar och högre frekvens av suicidförsök än övriga (se 

Tabell 5).  
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Tabell 5 

Oberoende t-test som jämför psykisk ohälsa hos Nyanlända och Övriga                 

 Nyanlända Övriga    

 n M SD n M SD t-test df Cohen’s d 

HADS-ångest 97 15.28 4.66 92 14.61 4.32 ns 187 .15 

HADS-depression 98 13.63 3.14 93 13.41 3.86 ns 177.42 .06 

Suicidtanke 99 1.42 .72 95 1.22 .53 2.25* 180.49 .32 

Suicidförsök 99 1.26 .60 95 1.12 .41 2* 173.62 .27 

          

Notering: ns = icke signifikant. * = p< .05. 

Sammantaget ger analyserna ett visst stöd till den första hypotesen. nyanlända och 

övriga skiljer sig signifikant åt på sju av de 12 utkomstvariablerna, med en stor effekt på 

tobak-/alkohol-/droganvändning och mediumstor effekt på suicidtankar och försök, 

matvanor, sömnbesvär och attityder angående sömn och fysisk aktivitet (Cohen, 1988). 

Hypotes: Attityder Predicerar Hälsobeteenden 

Korrelationsanalyser genomfördes för att fastställa signifikanta samband. Signifikanta 

korrelationer fanns mellan variablerna Attityder gentemot mat och Matvanor, r = .16, p< .05, 

samt Attityder gentemot tobak/alkohol/droger och Tobak-/alkohol-/droganvändning r = .24, 

p< .05. Inget signifikant samband fanns mellan Attityder gentemot sömn och Sömnbesvär 

eller Attityder gentemot fysisk aktivitet och Frekvens av fysisk aktivitet.  

För de två korrelationer som var signifikanta utfördes enkla regressionsanalyser för att 

bedöma hälsoattityders förklaringskraft av hälsobeteenden. Det fanns ett ovanligt värde med 

över 3 standardavvikelser, när attityder gentemot tobak/alkohol/droger för användning 
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tobak/alkohol/droger kontrollerades. Detta bedömdes vara ett genuint ovanligt värde, det vill 

säga värdet representerade ett verkligt svar, och behölls i analysen. 

Tabell 8 

Regressionsanalys med beteende som utfallsvariabel och attityd som prediktorvariabel 

  B Std error Beta t R2 Sig. 

Attityd mat - matvanor .209* .093 .160 2.240 .026 .026* 

Attityd droger - droger .170** .051 .233 3.323 .054  .001**  

Notering: * = p< .05, ** = p< .001 nivå 

Signifikanta resultat återfanns (se tabell 8) på attityder till mat och matvanor F = 

(1,191), 5.018, p< .05, där attityder stod för 2.6 % av variansen i matvanor. Deltagarnas 

matvanor predicerar 3.585 + .209 av deras attityder till mat, det vill säga deltagarnas resultat 

på skalan för regelbundenhet i matvanor ökade med .209 för varje poäng på skalan för 

attityder till mat. Även attityder till tobak/alkohol/droger predicerade signifikant användning 

av tobak/alkohol/droger F = (1, 192), 11.044, p< .001, vilket stod för 5.4 % av variansen. 

Deltagarnas attityders prediktionskraft är .966 + .170 på användning av tobak/alkohol/droger, 

det vill säga deltagarnas resultat på skalan för användning av tobak/alkohol/droger ökade 

med .170 för varje poängs ökning på skalan för negativa attityder till tobak/alkohol/droger.        

Sammantaget ger resultatet delvis stöd för att attityder gentemot hälsobeteenden 

predicerar hälsobeteenden, på så vis att starkare uppfattning om att det är viktigt att äta 

regelbundet i viss mån kan predicera färre överhoppade måltider. Samt, ju starkare 

uppfattning om att tobak/alkohol/droger är farligt för hälsan, desto mindre sannolikhet att 

använda det, om än marginellt. Uppfattning om vikten av regelbunden sömn samt fysisk 

aktivitet hade inget signifikant samband med graden av sömnbesvär, frekvens av fysisk 

aktivitet, respektive. 
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Hypotes: Tid i Sverige och Status i Asylprocessen Interagerar Med Hälsa 

För att testa om tid i Sverige och status i asylprocessen påverkar fysisk och psykisk 

hälsa gjordes sju stycken tvåvägs-ANOVA för att se interaktionseffekten av Tid i Sverige och 

Asylstatus på sju utfallsvariabler; ISI, Tobak-/alkohol-/droganvändning, Matvanor, HADS-

depression, HADS-ångest, Suicidtankar och Suicidförsök. Den åttonde utfallsvariabeln, 

IPAQ, som användes för att mäta fysisk aktivitet uteslöts ur analyserna då den bara 

resulterade i 17 valida svar, vilket var ett för litet urval för att genomföra 3 x 4 faktoriell 

ANOVA. Tid i Sverige hade tre nivåer; 0-2 år, 3-5 år samt 6 år och mer. Asylstatus hade fyra 

nivåer; Svensk medborgare, Permanent uppehållstillstånd (PUT), Tillfälligt uppehållstillstånd 

(TUT) och Under asyl.  

Boxplots användes för att visuellt identifiera ovanliga värden. Ovanliga värden 

identifieras på alla beroendevariabler förutom på Matvanor. Alla dessa bedömdes vara 

genuina ovanliga värden och inte orsakade av mätfel och när dessa uteslöts ur analyserna 

ändrades inte resultaten signifikant. Därmed behölls alla ovanliga värden i analyserna. 

Normalitet bedömdes genom Shapiro-Wilk’s normalitetstest för varje cell av designen, datan 

var inte normalt distribuerad för Suicidtankar, Suicidförsök, Matvanor eller Tobak-/alkohol-

/droganvändning. Homogenitet i varians bedömdes genom Levene’s test där alla 

beroendevariabler förutom Tobak-/alkohol-/droganvändning, Suicidtankar och Suicidförsök 

hade homogen varians. Post hoc analyser gjordes med Tukeys test för multipla jämförelser. 

 Interaktionseffekter.  Som går att se i Tabell 9 återfanns inga signifikanta 

interaktionseffekter mellan Asylstatus och Tid i Sverige på de sju beroendevariablerna (se 

Tabell 10 för medelvärden). 
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Tabell 9 

Interaktionseffekt av Tid i Sverige och Asylstatus 

  df F η  p 

ISI  3,153 .895 .02 .45 

Tobak-/alkohol-/droganvändning  3,185 1.983 .03 .12 

Matvanor  3,184 .369 .006 .78 

HADS-ångest  3,180 1.250 .02 .29 

HADS-depression  3,182 2.134 .034 .10 

Suicidtankar  3,185 1.479 .023 .22 

Suicidförsök  3,185 1.428 .023 .24 

 

Tabell 10 

Medelvärden för interaktionseffekter uppdelat på beroendevariabel  

 Svensk medborgare PUT TUT Asyl 

 0-3 år 4-5 år 6+ år 0-3 år 4-5 år 6+ år 0-3 år 4-5 år 6+ år 0-3 år 4-5 år 6+ 
år 

ISI - 16.6 

(5.8) 

16.8 

(4.1) 

15.9 

(4.4) 

16.2 

(4.6) 

15 

(-) 

18.7 

(2.7) 

16.7 

(4.4) 

- 21.1 

(5.5) 

23.8 

(6.1) 

- 

Tobak-/alkohol-
/droganvändning 

- 1.97 

(.17) 

1.3 

(.07) 

1.96 

(.12) 

1.94 

(.08) 

2.14 

(.38) 

2.06 

(.17) 

1.73 

(.20) 

- 1.98 

(.10) 

1.73 

(.17) 

- 

Matvanor - 3.67 

(1.2) 

3.62 

(1.2) 

3.08 

(1.1) 

3.31 

(1.1) 

3 

(2.8) 

3.33 

(.90) 

2.90 

(1.8) 

- 3.09 

(1.0) 

3.00 

(1.1) 

- 

HADS-ångest - 12.8 

(3.5) 

15.4 

(4.4) 

13.3 

(4.2) 

13.4 

(4.1) 

10 

(4.1) 

14.6 

(3.2) 

12.7 

(2.8) 

- 17.9 

(4.7) 

16.8 

(3.9) 

- 

HADS-depression - 17.3 

(3.3) 

13.1 

(3.7) 

14.2 

(3.4) 

13.1 

(2.9) 

11 

(4.2) 

11.8 

(2.6) 

15.1 

(2.8) 

- 13.4 

(3.4) 

14.7 

(3.2) 

- 

Suicidtankar - 1.10 

(.32) 

1.21 

(.51) 

1.05 

(.22) 

1.38 

(.72) 

1 

(.00) 

1.30 

(.48) 

1.14 

(.38) 

- 1.74 

(.86) 

1.60 

(.84) 

- 

Suicidförsök - 1.10 

(.32) 

1.23 

(.58) 

1.05 

(.22) 

1.27 

(.65) 

1.50 

(.70) 

1.30 

(.48) 

1.29 

(.76) 

- 1.42 

(.77) 

1.20 

.42) 

- 

Notering: Standardavvikelser inom parantes nedanför medelvärden, - = inga värden att redovisa. 
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Huvudeffekt av asylstatus.  Som går att se i Tabell 11 fanns statistiskt signifikanta 

huvudeffekter av Asylstatus på ISI, HADS-ångest (p< .05) samt Suicidtankar (p< .001) (se 

Tabell 12 för medelvärden). 

Tabell 11 

Huvudeffekter av Asylstatus 

  df F η  p 

ISI  3,153 9.922 .16 .001** 

Tobak-/alkohol-/droganvändning  3,185 1.520 .024 .21 

Matvanor  3,184 .838 .013 .47 

HADS-ångest  3,180 6.296 .095 .001** 

HADS-depression  3,182 1.643 .026 .18 

Suicidtankar  3,185 4.246 .064 .006* 

Suicidförsök  3,185 1.045 .017 .374 

Notering: * = p< .05, ** = p< .001. 
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Tabell 12 

Medelvärden för Asylstatus på utkomstvariabler 

  Svensk  

medborgare 

PUT TUT Asyl 

ISI  16.7 
(.82) 

15.7 

(1.6) 

17.7 

(1.13) 

22.5 

(.91) 

Tobak-/alkohol-/droganvändning  1.64 

(.09) 

2.02 

(.14) 

1.90 

(.13) 

1.85 

(.10) 

Matvanor  3,64 

(.20) 

3.12 

(.30) 

3.12 

(.29) 

3.04 

(.21) 

HADS-ångest  14.1 

(.79) 

12.2 

(1.1) 

13.7 

(1) 

17.3 

(.84) 

HADS-depp  15.2 

(.57) 

12.7 

(.86) 

13.5 

(.83) 

14.1 

(.64) 

Suicidtankar  1.15 

(.10) 

1.14 

(.16) 

1.22 

(.15) 

1.67 

(.11) 

Suicidförsök  1.1 

(.09) 

1.28 

(.13) 

1.29 

(.13) 

0.93 

(.09) 

Notering: Standardavvikelser inom parantes nedanför medelvärden 

 Huvudeffekt av tid i Sverige. Som går att se i Tabell 13 fanns en statistiskt 

signifikant huvudeffekt av tid i Sverige på HADS-depression (p< .05) (se Tabell 14 för 

medelvärden). 
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Tabell 13  

Huvudeffekter av tid i Sverige 

  df F η  p 

ISI  2,153 .045 .001 .96 

Tobak-/alkohol-/droganvändning  2,185 .636 .007 .53 

Matvanor  2,184 .095 .001 .91 

HADS-ångest  2,180 1.099 .012 .34 

HADS-depression  2,182 4.956 .052 .008* 

Suicidtankar  2,185 .043 .000 .958 

Suicidförsök  2,185 .318 .003 .728 

Notering: * = p< .05. 

Tabell 14 

Medelvärden för tid i Sverige på utkomstvariabler 

  0-3 år 4-6 år 6+ år 

ISI  18.6 

(.71) 

18.3 

(.72) 

15.9 

(2.31) 

Tobak-/alkohol-/droganvändning  2.05 

(.08) 

1.84 

(.08) 

1.72 

(.19) 

Matvanor  3.17 

(.17) 

3.22 

(.18) 

3.31 

(.42) 

HADS-ångest  15.3 

(.60) 

13.9 

(.69) 

12.7 

(1.52) 

HADS-depression  13.1 

(.48) 

15 

(.52) 

12 

(1.22) 

Suicidtankar  1.36 

(.09) 

1.31 

(.09) 

1.10 

(.22) 

Suicidförsök  1.26 

(.07) 

1.21 

(.08) 

1.29 

(.18) 

Notering: Standardavvikelser inom parantes nedanför medelvärden 

 Post Hoc-analyser. Gruppen Asyl hade ett medelvärde av ISI-poäng samt 

HADS-ångestpoäng som var högre än för Svensk medborgare, PUT och TUT. Statistiskt 

signifikanta skillnader (p< .05) som placerar gruppen som är i asyl över cut-off för medelsvår 
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klinisk insomni samt mild ångest problematik (se Tabell 2). Gruppen Asyl hade även högre 

poäng på skalan om Suicidtankar än de som var i grupperna Svensk medborgare samt PUT. 

För Tid i Sverige hade de som var i gruppen 4-5 år ett medelvärde av poäng på HADS-

depression som var högre än för de som var i gruppen 0-3 år, en statistiskt signifikant skillnad 

(p< .05) vilket placerar gruppen 4-5 år över cut-off för mild depression (se Tabell 2). 

Sammantaget visar resultaten inga signifikanta interaktionseffekter mellan Asylstatus 

och Tid i Sverige och stödjer således inte hypotesen. Dock fanns signifikanta huvudeffekter 

av Asylstatus på ISI, HADS-ångest samt Suicidtankar, på så vis att de som var under Asyl 

rapporterade mer Suicidtankar samt låg över cut-off för medelsvår insomni och mild 

ångestproblematik. Vidare visar resultaten en signifikant huvudeffekt av Tid i Sverige på 

HADS-depression på så vis att de som varit i Sverige 4-5 år ligger över cut-off för mild 

depression. Det fanns inga signifikanta huvudeffekter på Tobak-/alkohol-/droganvändning, 

Matvanor eller Suicidförsök. 

Diskussion 

Hypotes: Attityder och Hälsobeteenden Skiljer Sig Mellan Nyanlända och Övriga 

Fynden ger delvis stöd för att hälsobeteenden och attityder skiljer sig mellan 

nyanlända och övriga. Av de tolv utkomstvariablerna skiljer sig nyanlända och övriga på sju 

av dessa; tobak-/alkohol-/droganvändning, närvaro och frekvens av suicidtankar och 

suicidförsök, matvanor, sömnbesvär och attityder angående sömn och fysisk aktivitet. 

Resultaten kan tolkas som att de nyanlända i vårt urval generellt mår sämre än de som varit i 

Sverige en längre period. Dock använder nyanlända i klart mindre utsträckning tobak, 

alkohol och droger än övriga deltagare i studien. Resultaten visar inte på någon signifikant 

skillnad i graden av fysisk aktivitet eller rapporterade ångest- eller depressionssymptom. 
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Resultaten går att tolka utifrån the Health belief model (HBM) (Morrison & Bennet, 

2016), på så vis att den delvis sämre hälsan hos nyanlända kan bero på bakgrund eller 

demografi. I detta fall, kan att nyligen migrerat och leva som en minoritet i ett nytt land, med 

möjligt trauma i bagaget, vara demografiska variabler som påverkar hälsobeteendet.  

Brister i metodologin bestod av att Attitydskalorna alla hade takeffekter, det vill säga 

majoriteten tyckte att det var viktigt att ha positiva hälsobeteenden. Takeffekten kan bero på 

att frågorna hade för få skalsteg, eller att frågorna var felformulerade. Detta gör det svårt att 

dra några slutsatser av resultatet, då takeffekten skulle kunna öka risken för ett typ I-fel. 

Hypotes: Attityder Till Hälsobeteenden Predicerar Hälsobeteenden 

Studien ger endast delvis stöd för hypotesen att attityder predicerar hälsobeteenden. 

Det fanns signifikanta resultat för attityder om mat och matvanor samt attityder om faran av 

tobak-/alkohol-/droganvändning och användning av detta. Bristen på fler signifikanta resultat 

kan bero på metodologiska problem. Analysen blir lidande av nämnda takeffekter på 

attitydskalorna. Resultaten var snedfördelade och det var endast ett svagt linjärt samband, 

vilket gör att nyanser i resultaten inte går att se.  

Hypotes: Längre Väntan På Uppehållstillstånd Ger Sämre Hälsa 

Det gick inte att bekräfta en signifikant interaktionseffekt mellan tid och 

asylprocessens olika stadier. Däremot indikerar resultaten att tid spenderad i Sverige och 

kanske framförallt status i asylprocessen påverkar hälsan, på så vis att de som är under asyl i 

högre grad rapporterar insomni, mer ångestproblem samt högre frekvens av suicidtankar än 

övriga. Resultaten verkar gå i samma linje som Ekblads (2009) studie, där det framkom att 

själva asylprocessen är en stor bidragande faktor till försämrad hälsa hos nyanlända. 

Indikationerna på att de under asyl har en sämre hälsa än de som fått någon form av 

uppehållstillstånd kan ses som ett tecken på att asylprocessen i sig kan vara en av de största 
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faktorerna som leder till en försämrad hälsa. Ekblad (2009) lyfte också att asylprocessen även 

tycks vara en större prediktor för försämrad hälsa än eventuella tidigare traumatiska 

händelser.  

Bristen på signifikanta interaktionseffekter kan bero på metodologiska brister. Det var 

ett relativt litet urval för att utföra 3 x 4-ANOVA, vilket resulterade i få deltagare i varje 

grupp. Detta medför en risk för typ II-fel och att signifikanta resultat inte upptäcks. Att det 

påträffades ett stort antal ovanliga värden i ANOVA-analyserna beror troligtvis även det på 

det relativt lilla urvalet. De ovanliga värdena behölls eftersom resultaten inte ändrades 

signifikant av att utesluta dem.  

Frågorna om suicid var i sin tur positivt snedfördelade och uppvisade en golveffekt, 

på så vis att majoriteten inte försökt begå, eller haft tankar kring suicid. Detta är ett väntat 

och önskat resultat men försvårar analyser. Skalan för suicid var ett trubbigt instrument med 

enbart ett item per variabel, som i sin tur innehöll tre steg per item, vilket gjorde att nyanser 

därmed inte kan särskiljas. Sammantaget är detta också troligtvis en bidragande orsak till att 

så många ovanliga värden identifierades, på så vis att alla svar som indikerade suicidal 

ideation blev extrema värden. En rekommendation för framtida forskning är att använda fler 

frågor om suicid så att skalan blir mer normalfördelad. Dock är inte suicid huvudfokus för 

den nuvarande studien och detta prioriterades bort till förmån för andra skalor.  

När ANOVA-analyserna gjordes var det få av dem som uppfyllde kriteriet homogen 

varians. Anledningen till detta är troligtvis att grupperna som analyserades var ojämna i antal 

deltagare. För att komma runt detta användes oviktade marginella medelvärden som ger alla 

grupper lika stark förklaringskraft, oberoende av hur många deltagare som finns i gruppen. 

ANOVA anses dessutom vara ett relativt robust instrument att använda vid snedfördelning 

och heterogen varians (Laerd Statistics, 2015).  
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Svagheter och Styrkor 

Studien har ett antal svagheter och stötte på begränsningar. En sådan är urvalet som 

inte var randomiserat utan ett klusterurval från en specifik skola. Därmed blir 

generaliserbarheten av fynden lidande. En anledning till att urvalet var mindre än önskat är 

att det totalt var 85 stycken (cirka 30 %) som påbörjade enkäten utan att slutföra den. Vad 

som gjorde att just dessa respondenter inte avslutat enkäten är oklart, dock finns det alltid en 

risk vid bortfall att det är systematiskt och att det slutgiltiga urvalet i så fall lider av en 

bortfallsbias. Om så är fallet är även detta ett hot mot enkätens validitet. Samtycke för att 

spara enkätsvar lämnades först när enkäten färdigställdes och skickades in, varför det inte går 

att se när respondenten valt att avbryta. Detta hade annars kunnat vara viktig information för 

att utvärdera enkätens utformning. En möjlig anledning till bortfallet skulle kunna vara 

omfattningen av enkäten. De flesta frågorna i enkäten kräver koncentration och eftertanke, 

vilket kan upplevas som för ansträngande när det handlar om en enkät som tar 40–60 minuter 

att besvara. Samtidigt har 46 % angivit att de tyckte att de flesta frågorna kändes viktiga, 41 

% tyckte att några frågor kändes viktiga och endast 13 % tyckte att knappt någon kändes 

viktig. Detta antyder att enkäten uppfattades som relevant trots dess omfattning.  

Delskalan IPAQ hade särskilt låg svarsfrekvens, samt många ogiltiga svar, vilket 

gjorde att det inte gick att genomföra faktoriell ANOVA på den. Det fanns endast 17 giltiga 

svarsvärden och dessa var inte normalfördelade utan låg högt över normeringens 

medelvärden. Detta kan vara en indikation på att skalan var svår att förstå, det var mycket 

informationstext och många frågor som var snarlika. Ytterligare en tänkbar anledning är att 

nyanser av frågorna kan ha fallit bort i översättningen, vilket gjort det svårt att besvara 

enkäten korrekt. 
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Översättningarna är en annan potentiell brist i studien då dessa inte gjordes av 

auktoriserade översättare, då sådana resurser inte fanns att tillgå. Tillbakaöversättning är inte 

den mest reliabla metoden då det är svårt att garantera kvaliteten på översättningarna, det är 

dock en vedertagen metod. Översättningen till tigrinja, vilken inte tillbakaöversattes, kan 

speciellt ifrågasättas. Den tigrinska översättningen fick också kritik av respondenter, 

tillsammans med den arabiska översättningen. Det är dock möjligt att kritiken mot den 

arabiska översättningen beror på faktiska skillnader i det arabiska språket. Då språket 

används i många olika länder finns det dialektala skillnader som inte tagits hänsyn till i 

översättningen. Hur eventuella brister i översättningarna påverkat svarsfrekvensen kunde 

emellertid inte kontrolleras då enkäten inte innehöll någon fråga för att urskilja vilket 

födelseland svaranden hade, utan enbart efterfrågade världsdel. På så vis fördelades 

exempelvis de som använt den somaliska och tigrinska versionen i samma grupp och kan 

därmed inte kontrolleras för översättningens påverkan. Likaså går det inte heller att skilja ut 

vilka olika arabisktalande länder som finns representerade och huruvida dessa kan ha 

påverkats av översättningen. Trots detta hade 59 % svarat att enkäten var lätt att förstå, 29 % 

svarade att den varken var lätt eller svår att förstå och endast 12 % uppgav att enkäten var 

svår att förstå. Detta tyder på att majoriteten av de som avslutat enkäten inte upplevde språket 

som ett hinder i genomförandet.  

Det finns en svårighet i att skapa en enkät som är anpassad till flera olika kulturer. Till 

exempel uppdagades i efterhand att enkätens administrering sammanfallit med den kristna 

fastan. Att fasta görs regelbundet inom flera olika religioner och detta skulle kunna medföra 

att måttet på matvanor, det vill säga överhoppade måltider, kan innehålla bias. Det kan 

spekuleras att de individer som fastar inte anser att detta är någonting negativt utan en positiv 
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del av deras liv. Framtida forskning rekommenderas att använda ett mer inkluderande mått 

för matvanor.  

Det finns mycket begränsad forskning på hälsobeteenden hos nyanlända ungdomar, 

på grund av de svårigheter som finns i att samla information från målgruppen. En stor styrka i 

nuvarande studie är att enkäten blev översatt till fyra olika språk, vilket möjliggjorde att en 

stor andel av de nyanlända kunde delta, samt att det blev en spridning inom urvalet. Att 

samarbeta med en skola underlättade administreringen av enkäten då den kunde göras under 

kontrollerade former under lektionstid.  

Trots nämnda begränsningar av enkäten HÄLSA var det en god reliabilitet på flera av 

skalorna när detta kontrollerades. HADS-ångest, Suicidfrågorna, ISI, frågorna om tobak-

/alkohol-/drogvanor och attitydfrågorna gentemot hälsobeteenden hade alla ett Crohnbach’s 

Alpha över .700, vilket är en vedertagen accepterad nivå för intern reliabilitet. Ett dilemma 

var huruvida enkäten skulle innehålla ett “Vet ej”-alternativ eller ej. Ett “Vet ej”-alternativ 

kan leda till att fler frågor bli obesvarade då respondenter väljer detta systematiskt. Att 

utesluta ett “Vet ej”-alternativ kan å andra sidan leda till fler falska svar. Lösningen blev att 

ha ett dolt “Vet ej”-alternativ som endast syntes då en respondent försökte gå vidare utan att 

svara, eftersom alla frågor var obligatoriska. Resultatet på HÄLSA hade relativt få “Vet ej”-

svar, vilket skulle kunna tolkas som att tillvägagångssättet haft en positiv effekt. 

Rekommendationer För Framtida Forskning 

Den nuvarande studien ger ett antal implikationer för framtida forskning. Då attityd-

frågorna i enkäten HÄLSA visade en tak-effekt rekommenderas att ett annat, mer nyanserat 

mått med fler skalsteg, används för att mäta attityder. Framtida forskning bör också 

undersöka huruvida någonting annat än attityder bättre predicerar skillnader i hälsobeteenden. 
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Framtida forskning rekommenderas även att använda en enklare och mer reliabel skala för att 

mäta fysisk aktivitet, då den nuvarande möjligtvis var för komplicerad för målgruppen.  

Frågorna om suicid uppvisade en golv-effekt. Framtida forskning rekommenderas att 

även här använda ett mer nyanserat mått, med fler skalsteg, för att upptäcka nyanser. 

Förslagsvis skulle suicidala tankar och beteenden kunna vara olika skalsteg på samma mått, 

istället för uppdelade på enskilda variabler. Dock visar resultaten ändå på att asylsökande i 

signifikant högre grad tänker på, och initierar suicid, vilket är ett viktigt fynd som ytterligare 

indikerar angelägenheten av att vidare arbeta med ett hälsofrämjande arbete för gruppen. Att 

få mer information och kunskap kring asylsökande ungdomars tankar kring suicid är därför 

även det ett viktigt område för framtida forskning, då den kunskapen skulle bidra till ökade 

möjligheter att arbeta preventivt och aktivt implementera riktade insatser.  

För att i framtida studier kunna genomföra bortfallsanalys föreslås att samtycke till att 

spara uppgifter inhämtas genom att svaranden påbörjar enkäten, istället för att avsluta, då 

detta skulle kunna generera mer information kring bortfallet. Detta skulle möjliggöra att få 

ökad klarhet i huruvida bortfall kan bero på specifika skalor i enkäten. 

Ett annat område för framtida forskning är att undersöka hur asylprocessen påverkar 

hälsan, i relation till tidigare erfarenheter hos nyanlända ungdomar. Den nuvarande studien 

kontrollerade inte för tidigare trauma hos ungdomarna i urvalet och hur detta eventuellt 

påverkar hälsan. Generellt rekommenderas att framtida forskning undersöker vilka variabler 

som interagerar med asylstatus för att skapa ohälsa. Utöver tidigare trauma och tid i 

asylprocessen är boendeform och familjesituation förslag på eventuella påverkansfaktorer att 

se närmare på. Svar på dessa frågor skulle kunna ge implikationer för kliniskt arbete med 

nyanlända och asylsökande ungdomar. För att undvika de metodologiska begränsningar och 
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risk för typ I fel, som denna studie stött på, rekommenderas framtida forskning även att 

använda ett större, randomiserat urval. 

Denna studies syfte var att undersöka nyanlända ungdomars hälsobeteenden, psykiska 

ohälsa och attityder till hälsa, samt att undersöka hur tid i asylprocessen interagerar med 

detta. En enkät har framställts och översatts och reliabilitet på översatta skalor har 

analyserats. Studien stötte på ett antal metodologiska begränsningar men kunde trots detta 

visa på ett antal signifikanta skillnader. Studien bidrar därmed med en bild av att nyanländas 

och framförallt asylsökandes hälsa är sämre än övriga ungdomars. Framförallt har studien 

utvärderat hur en enkätundersökning med målgruppen nyanlända ungdomar kan genomföras. 

Studien har lagt en grund för fortsatt arbete med att utvärdera målgruppens hälsobeteenden. 

Ett flertal rekommendationer för framtida forskning, utifrån nuvarande fynd, har gjorts. 
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Bilaga A 

Enkäten HÄLSA på svenska. 
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Bilaga B 

Informationsbrev till lärare. 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som skriver examensarbete på psykologprogrammet på Örebro 
Universitet. Vår uppsats kommer att handla om hälsobeteenden och attityder till hälsa hos 
ungdomar. Eftersom Lindeskolan tidigare har samarbetat med Centrum för hälso- och 
medicinsk psykologi (CHAMP) på Örebro Universitet kom vi i kontakt med skolsköterska 
Ann-Marie Naulén Lundin.  
 
För att undersöka hälsobeteenden och attityder till hälsa hos ungdomar, kommer några 
elever få svara på en enkät som görs via dator (eller smartphone). Detta görs via en länk 
som ger tillgång till enkäten, vilken tar ca 40 minuter att genomföra. Enkäten kommer även 
vara översatt till persiska, arabiska, somaliska och tigrinja, för att så många elever som 
möjligt ska kunna delta.  
 
Resultaten kommer att sparas anonymt på Örebro Universitets servrar och kan komma att 
användas till framtida forskning. Enkäten är frivillig och när eleverna tackar ja till att delta 
godkänner de att resultaten sparas och används i forskningssyfte. Eleverna kan när som 
helst välja att avbryta sitt deltagande. På slutet av enkäten hänvisas eleverna till elevhälsan 
om de skulle önska kontakt. 
 
Med hjälp av resultaten kommer vi göra analyser på vad som påverkar hälsobeteende och 
attityder till hälsa för era elever. Resultat kommer i slutet av maj och kommer att delas med 
personal på Lindeskolan. 
 
Vår förhoppning är att enkäten ska kunna bli ett startskott för att utveckla hälsofrämjande 
arbete på Lindeskolan. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på marina@hjertton.se, 
sancav131@studentmail.oru.se. Eller kontakta elevhälsan på Lindeskolan via Ann-
Marie.Naulen-Lundin@lindesberg.se, Maie.Arvidsson@lindesberg.se.  
 
Vi är mycket tacksamma för din hjälp! 
 
Mvh  
Sandra Carlson & Marina Hjertton 
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Bilaga C 

Följebrev till elever. 

 
Hej och välkommen! 
Den här enkäten är till dig som läser på gymnasiet och handlar om hur du mår och 
hur du lever. Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja 
att avbryta. Enkäten är anonym så ingen får veta hur du svarar. 
Enkäten görs i samarbete med Örebro universitet och svaren kan komma att 
användas för forskning. Genom att göra färdigt enkäten godkänner du att dina svar 
sparas på Örebro universitet, men de sparas anonymt så ingen kommer veta att det 
är du som svarat. 
Läs frågorna noggrant, är det något du inte förstår, fråga din lärare. Välj det 
alternativ som stämmer bäst in på dig, enligt dig själv. Om inget stämmer, välj det 
som ligger närmast. Om du inte vill eller kan svara på en fråga så väljer du 
alternativet “vet ej”. 
Vill du fråga något om enkäten eller har några synpunkter går det bra att kontakta:  
Sandra Carlson  
sancav131@studentmail.oru.se 
 
 

Tack för dina svar! 
Känner du att du skulle vilja prata med någon om hur du mår eller tankar som 
enkäten väckt? Då kan du ta kontakt med din kurator eller skolsköterska (ann-
marie.naulén-lundin@lindesberg.se) 
Är du i akut behov av stöd skall du ringa BUP på 019-602 58 10. 
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Bilaga D 

Attityder gentemot skolan. 

Då skolan har en stor roll som hälsofrämjande faktor hos nyanlända ungdomar, kommer 

frågan huruvida attityder gentemot skolan skiljer sig åt mellan nyanlända och övriga 

ungdomar. Trots att det inte är en huvudfrågeställningarna är en sådan undersökning ändå av 

intresse. Detta har även specifikt önskats av den aktuella skolan. Därför har denna studie 

även undersökt hur attityder till skolan skiljer sig åt mellan nyanlända och övriga 

skolungdomar. Detta gjordes genom oberoende t-test. Se resultat nedan. 

Tabell D1 

Oberoende t-test som jämför Skolattityder hos Nyanlända och Övriga                            

 Nyanlända Övriga    

 n M SD n M SD t-test df Cohen’s d 

Skolattityder 99 22.98 3.13 95 19.21 5.04 6.23** 155.78 .90 

Notering: ** = p< .001. 

Som kan ses i Tabell D1 skiljer sig nyanlända och övriga signifikant åt i attityder 

gentemot skolan, på så vis att nyanlända anser skolan viktigare än övriga. Effekten är stor 

enligt Cohen (1988). 

Som framkom av analysen, särskilde nyanlända ungdomar sig i stor grad när attityder 

gentemot skolan jämfördes mellan grupperna. På så vis att de i större utsträckning skattade 

skolan som viktig. I en rapport från Barnombudsmannen (2017) framkommer det att skolan 

uppfattas som mycket viktig av barn och unga som kommit till Sverige, då det är genom 

skolan de har störst möjlighet att lära sig svenska. Att kunna det svenska språket lyfts fram 

som en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp sitt liv i Sverige. Detta skulle 

kunna vara en orsak till att nyanlända i högre grad än övriga svaranden skattar skolan som 
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viktig. Eftersom svenskfödda och ungdomar som bott i Sverige en längre tid kan språket är 

de inte på samma sätt beroende av skolan för att ha möjlighet att lyckas inom andra områden. 


