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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan socialt stöd och nätverk gentemot 

upplevd fysisk och psykisk hälsa hos gymnasielever i årskurs tre. Frågeställningarna var 

huruvida det fanns några samband mellan socialt stöd och nätverk gentemot upplevd fysisk 

och psykisk hälsa, vilken form av socialt stöd och nätverk som var mest relevant och vilken 

roll dess storlek har, samt om det fanns några skillnader mellan könen i förhållandet till 

socialt stöd och nätverk. 

 

Metod 

Undersökningen är en explorativ och kvantitativ enkätstudie där totalt 326 individer från olika 

skolor i Eskilstuna, Stockholm och Filipstad ingick. Åldern på deltagarna varierade mellan 17 

och 21 år och medelålder var 18 (±0,7) år. 198 var tjejer och 123 killar, fem personer ville ej 

svara på frågan eller uppfattade sig inte som något av alternativen. Deltagarna besvarade 

frågor med fasta svarsalternativ kring kvalitén på sitt sociala stöd och storleken på sitt sociala 

nätverk, samt om upplevd fysisk och psykisk hälsa. Därefter genomfördes olika 

korrelationsobservationer för att finna eventuella samband mellan de olika faktorerna. 

Deltagarna till studien har valts utifrån ett icke slumpmässigt, till viss del typiskt, 

bekvämlighetsmässigt urval. 

 

Resultat 

Signifikanta positiva samband noterades mellan graden av socialt stöd (kvalitet) och upplevd 

psykisk respektive fysisk hälsa. Starkast korrelation fanns mellan psykisk hälsa och socialt 

stöd (r = 0,46). Svaga positiva korrelationer fanns mellan antalet (kvantitet) vänner (r = 0,19) 

respektive familjemedlemmar och släktingar (r = 0,19) gentemot psykisk hälsa, och i 

förhållande till familj och släkt även den fysiska (r = 0,14). Inga signifikanta skillnader kunde 

ses mellan könen. 

 

Slutsats 

Studiens hypotes om en positiv samvariation mellan upplevd hälsa och socialt stöd och 

nätverk stämde i de flesta fall och kvalitet visade sig vara överordnad kvantitet.  

 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to examine relations between social support and networks, 

against the perceived physical and mental health of high school students in grade three. The 

question formulations were whether there was any correlation between social support and 

networks against perceived physical and mental health, which form of social support and 

network that were most relevant and what role its size has, and if there were any gender 

differences in relation to social support and networks. 

 

Method 

The study is an exploratory and quantitative survey in which a total of 326 individuals were 

included from various schools in Eskilstuna, Stockholm and Filipstad. The age of the 

participants ranged between 17 and 21 years, and mean age was 18 (±0.7) years, 198 were 

girls and 123 boys, five people did not answer the question or did not perceived themselves as 

either one of the options. The participants answered questions with response sets about the 

quality of their social support and the size of their social network and perceived physical and 

mental health. After that, observations were completed to find eventual correlations between 

the different factors. Participants for this study were selected on a non-random, somewhat 

typical, conveniences based method. 

 

Results 

Significant positive correlations were observed between the degree of social support (quality) 

and perceived mental and physical health Strongest correlation was found between mental 

health and social support (r = 0,46). Low positive correlation was found between the number 

(quantity) of friends (r = 0,19) and family/relatives (r = 0,19) in relation to mental health, and 

in relation to family and relatives also the physical health (r = 0,14). No significant 

differences were seen between the sexes. 

 

Conclusion 

The study’s hypothesis of a positive correlation between perceived health and social support 

and network sued in most cases, and the quality was shown to be superior to the quantity.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Intresset för hälsofrågor är idag stort hos människor. Vi möter en rik flora av information 

gällande olika aspekter av såväl hälsa som ohälsa genom både dags- och veckopress samt 

sociala medier. Idag är diskussionen inte bara förbehållen de medicinskt lärda utan även en 

rad andra intressenter har tagit plats på hälsoarenan och tävlan om uppmärksamhet och de 

ekonomiska vinsterna är stora. Närmare nio av tio svenskar sätter också sin egen hälsa 

framför företeelser som kärlek, fred och frihet (Holmberg & Weibull 1999, s. 26). Samtidigt 

är vår hälsa komplex, och det är svårt att exakt precisera inverkan från alla faktorer som 

påverkar den. Det bör heller inte glömmas att hälsovalet inte alltid är individens privilegium, 

utan att det till en betydande del påverkas av dennes livsvillkor i stort (Hallberg 2010, s. 10). 

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en god folkhälsa, vilket bland annat kan ses 

genom att medelåldern för både kvinnor och män ökar varje år. Förhållandena är emellertid 

inte desamma för alla delar av befolkningen och det finns tydliga skillnader mellan 

exempelvis kön, ålder och sociala grupper. (Statens folkhälsoinstitut 2004, s. 43)  

 

Olika faktorers påverkan på hälsan är således ett uppmärksammat och väl studerat område. En 

aspekt som intresserat många forskare är hur olika funktioner av socialt stöd och nätverk 

påverkar oss (Carrington, Scott & Wasserman, 2005, s. 1; Valente 2010, s. 7f.; Statens 

offentliga utredningar 1998, s. 131). Genom förståelse för vilken påverkan sociala relationer 

har på människans hälsostatus, behov och beslut, kan forskningen bidra till effektiva 

interventioner i syfte att förebygga ohälsa (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008, s. 189). 

Merparten av de rapporter och studier som presenterats har emellertid baserats på äldre 

människor. Den här undersökningen tar också avstamp i den sociala strukturen och syftar till 

att studera eventuella samband rörande upplevd hälsa, dels den psykiska och dels den fysiska. 

Målgruppen är dock gymnasieungdomar i årskurs tre. Avsikten är att nyansera deras relation 

mellan upplevd psykisk och fysisk hälsa och olika former av socialt stöd och nätverk utifrån 

kategorierna familj och släkt, vänner samt andra speciella personer.  

 

Motivet till urvalet baseras på rapporter om en kraftigt försämrad psykisk och fysisk upplevd 

hälsa bland framförallt unga människor i Sverige, sedan slutet på 1980-talet och fram till idag 

(Socialstyrelsen 2013, s. 7; OECD 2013, s. 30; Statistiska centralbyrån 2006, s. 8f., 22f. & 
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66f.). Ungdomars psykiska problem har ökat konstant under 1990-talet och 2000-talet, och 

trenden väntas fortsätta. Framförallt depressioner och ångestsjukdomar ökar inom gruppen 

och allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan, vilket är ett 

varningstecken för senare psykisk sjukdom och ökad suicidrisk. (Socialstyrelsen 2013, s. 7)  

 

Den fysiska hälsan hos unga människor har likaså försämrats över tid. Allt fler lider av kraftig 

övervikt och fetma och löper således ökad risk att utveckla bland annat typ-2 diabetes och 

hjärt- och kärlproblem. (Baker, Olsen & Sorensen 2007; McGavock, Sellers & Dean, 2007) 

 

Som blivande lärare inom folkhälsa samt idrott och hälsa finner jag det ur ett 

elevhälsoperspektiv följaktligen relevant att problematisera denna utveckling. Skolan är en 

instans där ungdomar tillbringar stor del av sina liv, och den spelar därmed en viktig roll i 

deras sociala tillvaro. Tidigare forskning indikerar också att relationer utanför familj och 

vänkrets, vilket exempelvis kan utgöras av en lärare eller fritidsledare, spelar en central roll i 

ungdomars sociala stöd (Kazarian & McCabe, 1991). I läroplanen beskrivs skolan som en 

social mötesplats. Detta medför ett ansvar hos alla som verkar där, att ge eleverna möjlighet 

att utveckla och stärka sin sociala förmåga. Alla som arbetar på skolan har ett ansvar att stötta, 

uppmärksamma och handleda elever i svårigheter eller vid olika behov av särskilt stöd. Likaså 

ska lärare och övrig personal medverka till att utveckla elevers känsla för samhörighet och 

ansvar även utanför den närmaste gruppen. (Skolverket 2011, s. 5, 10f.) Den internationella 

organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, (2013, s. 11) menar också i 

sin senaste rapport att Sverige bör satsa mer resurser till skolhälsovården för att just stärka 

elevernas hälsa i strävan mot en bättre skola. 

 

Utifrån min kommande profession är det likväl av vikt att söka en förståelse för vilka 

huvudsakliga faktorer som påverkar vår hälsa. I och med den här undersökningen är 

förhoppningen att fördjupa dessa kunskaper. Inom undervisningen för idrott och hälsa ska 

eleverna delges olika livsvillkors och livsstilars betydelse för deras egen hälsa, samt få en 

förståelse för hälsobegreppets grunder (Skolverket 2011, s. 83 f.). Inom ämnet hälsa ska 

eleverna likaledes utveckla sin förståelse för hälsorelaterade levnadsvanor och livsfaktorer 

och vilken påverkan de kan medföra på hälsan (Skolverket 2011-06-11). Även utifrån ett 

undervisningsperspektiv är därmed studiens inriktning och utfall av intresse. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Hälsa 

”– Var plåga har sitt skri för sig, men hälsan tiger still” lyder en strof ur författaren Erik 

Gustaf Geijers Odalbonden. Vårt välmående och vår hälsa har i alla tider tolkats och 

definierats ur olika perspektiv. För att ge en större förståelse för de tidigare studier och 

resultat som följer kommer olika uppfattningar kring hälsobegreppet att presenteras. Synen på 

hälsa skiljer sig beroende på vilken ansats och vilket perspektiv begreppet studeras utifrån. 

Naturvetenskapligt kan det enkelt tolkas som frånvaro av sjukdom men sett ur ett 

humanistiskt perspektiv handlar det istället mer om individens egen känsla av välmående. Det 

senare är därmed inte nödvändigtvis detsamma som personens rent medicinska tillstånd. 

(Kallenberg & Larsson 2004, s. 51f.) Utifrån att det är den självupplevda hälsostatusen som 

avses i det här arbetet blir i detta fall den sistnämnda definitionen mest relevant. 

 

Med utgångspunkt i det humanistiska perspektivet kan synen på hälsa ses som ett 

mångdimensionellt fenomen där en person skattar sig själv på ett kontinuum mellan 

fullständig hälsa och fullständig ohälsa. Denna teori utvecklades av Aaron Antonovsky, som 

var professor i medicinsk sociologi. Han myntade uttrycket salutogenes, vilket blir en antites 

till patogenes, som är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom. I motsats till 

det sjuka fokuserar det salutogena perspektivet på de aspekter som skapar och upprätthåller 

hälsa. Var en person skattar sig på det kontinuum som skapas mellan hälsa och ohälsa, 

påverkas utifrån hennes känsla av sammanhang. Detta förkortar Antonovsky som begreppet 

KASAM, vilket inbegriper delkomponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

som i sin tur samvarierar med varandra. Utifrån detta perspektiv innehar alla någon form av 

hälsa och är i någon mån friska. Därmed kan en person som kan hantera sin situation trots ett 

fysiskt eller psykiskt handikapp och samtidigt även känna begriplighet och tycka sig ha en 

meningsfull tillvaro, också inneha en god hälsa. (Antonovsky 2005, s. 28 ff. & 43).  

 

Ett annat sätt att se på hälsobegreppet som en flerdimensionell företeelse är det så kallade 

hälsokorset. I denna modell kontrasteras det kliniskt friska respektive sjuka med upplevelsen 

av att må bra eller dåligt genom att låta dem utgöra varsin axel i ett koordinatsystem, se figur 

1. Figuren illustrerar skillnaden mellan objektiv och subjektiv hälsa men det bör poängteras 

att variablerna på symptomnivå går samman ju längre ifrån nollpunkten man rör sig, det vill 
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säga att smärtsamma komplicerade sjukdomstillstånd ofta korrelerar med upplevelsen att må 

dåligt. (Rydén & Stenström 2000, s. 7f.)  

 

 

Figur 1. Utifrån hälsokorset kan en person teoretiskt vara drabbad av sjukdom och samtidigt må bra 

samt omvänt må dåligt i frånvaro av kliniskt sjukdom (Rydén & Stenström 2000, s. 7f.). 

 

Ovan nämnda teorier är i linje med världshälsoorganisationens (WHO) vedertagna definition 

av hälsa vilken menar att ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Denna tolkning tillkom när fackorganet 

WHO grundades av Förenta nationerna år 1948, vilket också var en tid när sjukdom tidigare 

främst setts ur ett patogent perspektiv. (World Health Organization 2014-09-03) 

 

Hälsobegreppet delas i den här undersökningen in i två undergrupper; psykisk respektive 

fysisk upplevd hälsa. Eftersom de medverkande själva skattar sin hälsostatus genom de olika 

enkätfrågorna är det slutligen deras egen tolkning av begreppen som svaren baseras på.  

 

1.2.2 Fysisk hälsa 

Den fysiska hälsan handlar om den somatiska, det vill säga kroppsliga, statusen vilket 

involverar symptom och funktion i vardagen och de dagliga aktiviteter den innefattar. Fysisk 

hälsa kan påverkas av faktorer som exempelvis övervikt och fetma, diabetes, besvär i 

rörelseapparaten (muskler, skelett, senor och leder), högt blodtryck, svår astma och mag-

/tarmbesvär med mera. Något förenklat kan även fysisk hälsa förklaras såsom frånvaro av 

dessa och/eller andra symptom på fysisk ohälsa. Tilläggas bör dock att många människor har 
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olika typer av funktionsnedsättning vilket påverkar deras vardag i olika utsträckning och detta 

kan, men behöver inte nödvändigtvis, påverka deras upplevda fysiska hälsostatus. 

(Folkhälsomyndigheten 2014-02-25) 

 

1.2.3 Psykisk hälsa 

I motsats till den kroppsliga statusen handlar psykisk hälsa om hur vi mår mentalt och 

själsligt. Detta kan förklaras ur flera perspektiv och en ofta förekommen definition är ett inre 

tillstånd av själsligt välbefinnande. Aspekter som påverkar vår mentala hälsa är bland annat 

en persons förståelse för sin egen förmåga samt hur hon kan hantera olika livsförändringar 

som uppstår under livets gång, exempelvis separationer eller förlust av någon närstående. 

(World Health Organization 2005, s. 2)  

 

Den amerikanske forskaren och psykologen Corey Keyes (2005) har utarbetat en lista över 

tretton symptom på mental hälsa där han menar att de två första handlar om hedoni, det vill 

säga förmågan känna upprymdhet och/eller njutning, och de övriga positivt funktionalitet: 

 

1. Positiv affekt – vid gott humör, lugn och full av liv. 

2. Upplevd lycka och nöjdhet – känner sig nöjd och tillfreds med livet. 

3. Självacceptans – har en positiv bild av sig själv, sitt förflutna och accepterar 

olika aspekter av självet. 

4. Social acceptans – har en positiv bild av andra samtidigt som personen 

accepterar olikheter och människors komplexitet. 

5. Personlighetsutveckling – visar insikt i sin potential och utveckling och 

öppenhet inför utmaningar. 

6. Social aktualisation – anser att människor och samhället kan utvecklas positivt 

och växa. 

7. Meningen med livet – har målsättningar som ger livet en mening. 

8. Social kontribution – anser sig ha något att tillföra samhället, och att vad man 

gör är av värde för andra. 

9. Behärskning av omgivningen – klarar av att behärska komplicerade miljöer 

och kan välja miljö som passar sina behov. 

10. Social koherens – intresserad av samhället eller omgivningen, och anser att 

samhället är meningsfullt och begripligt. 

11. Autonomi – är självgående med av samhället accepterade eller konventionella 

uppfattningar, och kan stå emot oönskat grupptryck. 

12. Goda meningsfulla relationer – har varma, tillitsfulla och tillfredställande 

relationer, och har förmåga till intimitet och empati. 

13. Social integration – har en känsla av att vara en del av samhället, och att 

samhället är ett stöd. 

(ibid.) 
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1.2.4 Samspelet mellan psykisk och fysisk hälsa 

Förhållandet mellan kropp och själ har länge gäckat kunskapsteoretiker och 

medvetandefilosofer. Den moderna diskussionen, vilken ligger till stor grund för den 

vetenskapliga världsbild vi har idag, sträcker sig tillbaka till början av 1600-talet och bland 

andra den franske filosofen Rene Descartes dualistiska syn på människan. Över tid har också 

den västerländska kulturen sett på individen som två väsensskilda delar, en själ och en kropp. 

Samtidigt råder enligt denna uppfattning likväl ett nära samband mellan de två. Enkelt 

förklarat kan det beskrivas som att själen behöver kroppens organ och lemmar, genom vilka 

den kan uppfatta och verka i världen. (Carlshamre 1998, s. 14f.) Genom detta tidiga 

filosofiska förhållningsätt kan vi idag också se tydliga psykosomatiska kopplingar. I en 

undersökning av patienter som sökt vård för ryggbesvär bedömdes det hos 40 procent av dem 

ha en psykogen, det vill säga delvis psykologisk, orsak. Patienterna redovisade exempelvis en 

smärtbild vilken var neurologiskt omöjlig eller uppenbart invävd i andra psykosociala 

problem. (Jemmot & Locke 1984) Fysiska nackbesvär har också konstaterats vanligt 

förekommande i samband med olika psykiska besvär (Stockholms läns landsting 2014-09-

05).  

 

Medvetenheten om hur psykosociala förhållanden kan påverka vår hälsa har lett till en ökad 

uppmärksamhet kring faktorer som exempelvis stress och överbelastning. Vi vet idag att en 

negativ stress och otillräcklig återhämtning kan leda till flertalet olika psykiska och fysiska 

besvär och symptom såsom depression, minnesproblem, nedbrytning av muskulatur, sår på 

mag-/tarmslemhinnan och åderförfettning. (Ryden & Stenström 2000, s. 4 och 29f.) 

 

1.2.5 Socialt stöd och nätverk 

Det finns flera sätt att inringa begreppet socialt stöd och ett antal olika definitioner vilka är 

återkommande föremål för diskussioner (Rydén & Stenström 2000, s. 111). På ett generellt 

plan kan det förklaras som de resurser som tillhandahålls av personer i en individs omgivning. 

Genom att se på socialt stöd i termer av resurser – potentiellt värdefull information/saker eller 

närvaro – kan det också medföra såväl negativ som positiv påverkan på hälsa och vårt 

välmående. (Cohen & Syme 1985, s. 4) House, Umberson och Landis (1988) beskriver socialt 

stöd som en social process genom vilken en individ får och ger stöd till andra personer inom 

sitt sociala nätverk. Begreppet kan också förklaras som det nät av sociala relationer vilka 

omger en individ (Glanz, Rimer & Viswanath 2008, s. 190).  
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Ett socialt nätverk kan bestå av vänner, familj, klasskamrater eller andra betydelsefulla 

människor i individens omgivning, vilka kan erbjuda socialt stöd i form av exempelvis 

uppskattning, praktisk hjälp och omtanke med mera (Ryden & Stenström 2000, s. 112). Att 

tillhandahålla socialt stöd är därtill en av de viktigaste funktionerna i en social relation. Ett 

socialt nätverk visar således på relationer mellan individer, vilka kan men inte nödvändigtvis 

bidrar till socialt stöd utan istället fyller andra funktioner såsom socialt kapital eller inflytande 

i olika sammanhang. (Glanz, Rimer & Viswanath 2008, s. 190) 

 

En vanligt förekommande uppdelning av socialt stöd är i instrumentellt och emotionellt stöd. 

Det instrumentella stödet handlar om praktisk hjälp och bistående av resurser såsom materiell 

hjälp eller pengar, medan det emotionella stödet handlar om förtroende, omtanke och empati. 

Det senare har varit den form som visat sig ha störst betydelse för individens hälsa. (Cohen & 

Wills, 1985) 

 

Den här studien kommer att utgå från de definitioner och förklaringsmodeller av begreppen 

socialt stöd och nätverk som diskuterats ovan. 

  

1.3 Existerande forskning 

Relationen mellan sociala strukturer och hälsa kan och har studerats ur flera olika perspektiv 

genom åren. Under 1980-talet fanns ett stort intresse i att undersöka huruvida socialt nätverk 

och stöd kan bidra till att bibehålla en god allmän hälsa och att bättre kunna hantera sjukdom. 

Det formades en uppfattning om att sociala faktorer antingen kan förebygga negativa 

händelser kring en individs hälsa och/eller fungera som en buffert vid påfrestande 

livssituationer. (Schwarzer & Leppin 1989) Det har emellertid visat sig svårdefinierat vilken 

typ av socialt stöd och vilka relationer som påverkar hälsan och på vilket sätt (House, 

Umberson & Landis 1988). Eftersom socialt stöd kan verka på olika vis kan det ge olika 

konsekvenser på hälsan och allmäntillståndet.  

 

 Merparten av de studier som publicerats vittnar om positiva samband mellan hälsa och socialt 

stöd och nätverk, dock är resultaten inte konstanta och flertalet direkta motsättningar finns. En 

metaundersökning baserad på 80 empiriska studier bekräftar det sociala stödet och nätverkets 

positiva effekt på hälsan samtidigt som, paradoxalt nog, ett ännu större socialt stöd och 
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nätverk i vissa fall kan verka kontraproduktivt och istället bidra till försämrad hälsa. En 

förklaring till en del av dessa motsättningar kan vara att det, som tidigare nämnts, inte råder 

någon konsensus kring vad begreppen socialt stöd och nätverk egentligen innefattar. Således 

är det inte nödvändigtvis exakt samma förhållanden som undersöks och att olika 

urvalsgrupper reagerar olika på socialt stöd och nätverk är också något som kan bidra till 

dessa motsättningar. (Schwarzer & Leppin 1991) Tidigare nämnda samlingsstudie av 

Schwarzer & Leppin (1989) visar på stöd för att ett positivt samband mellan hälsa och sociala 

faktorer finns på ett generellt plan. Samtidigt skiljer det sig hur individer reagerar på socialt 

stöd och nätverk, exempelvis bland olika upptagningsområden och mellan könen. 

 

I en studie med syfte att definiera vilken typ av stöd (faktiskt eller upplevt), som påverkar 

vilken typ av hälsoparameter (psykisk eller fysisk hälsa), samt betydelsen av storlek på 

nätverket, kom man fram till att både lågt upplevt och faktiskt emotionellt stöd korrelerade 

med depressionssymptom och lågt skattad psykisk hälsa. Samtidigt fanns ingen korrelation 

mellan socialt stöd och upplevd fysisk hälsa. Ett svagt samband uppmättes mellan storleken 

på det sociala nätverket och den generella hälsan. (Schaefer, Coyne & Lazarus 1981) I 

motsats till föregående studie har samband mellan faktiska fysiska hälsoaspekter såsom 

kardiovaskulära, neuroendokrina funktioner samt immunförsvar och socialt stöd funnits. Det 

bör emellertid tas i beaktande att studien ej tar hänsyn till övriga möjliga följdeffekter av ett 

rikt socialt nätverk och stöd, såsom ökade möjligheter till en aktiv fritid och minskad risk för 

isolering och därmed inaktivitet. (Uchino 2006) Även när enbart antalet relationer studerats, 

har en högre grad av sjukdomssymptom som stroke, depression (främst hos kvinnor), 

förkylningssymptom och låg upplevd livskvalitet och självkänsla (hos kliniskt psykiskt sjuka 

individer) kunnat kopplas samman med mindre socialt nätverk (Rutledge, Linke, Olson, 

Francis, Johnson, Bittner, York, McClure, Kelsey, Reis, Cornell, Vaccarino, Sheps, Shaw, 

Krantz, Parasher & Merz 2008; Palinkas, Wingard & Barett-Connor 1990; Cohen, Doyle, 

Skoner, Rabin & Gwaltney 1997; Eklund & Hansson 2007). Som tidigare nämnts kan en 

bristande social struktur kopplas till social isolering som i sin tur kan påverka hälsan negativt 

genom att det bidrar till lågt socialt engagemang och aktivering samt mindre tillgång till 

materiella resurser (Berkman 1995).  

 

De samband som konstaterats kring nätverkets storlek är inte heller helt oproblematiska. En 

betydande del av den forskning som bedrivits inom området har fokuserat på äldre vuxna och 

i flera av dessa studier visar sig att antalet människor att vända sig till inte är det relevanta för 
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en god hälsa. Samtidigt som socialt stöd i sig påverkar hälsan positivt så är det inte antalet 

interaktioner med andra människor, utan den egna uppfattningen av det stöd som erbjöds som 

är avgörande. (McLaughlin, Leung, Pachana, Flicker, Hankey & Dobson 2012) En liknande 

undersökning visar därtill på stora skillnader mellan könen. Kvinnor har ett signifikant större 

socialt nätverk, men är bara marginellt mer nöjda med det, samtidigt som de i större 

utsträckning än män lider av psykisk ohälsa. (McLaughlin, Vagenas, Pachana, Begum & 

Dobson 2010) Detta kan till viss del förklaras av könsskillnader i effekten av socialt stöd som 

härrör från olika sociala sammanhang och relationer. I linje med föregående studies 

förhållande mellan socialt nätverk och ohälsa kan nämligen sociala relationer paradoxalt nog 

öka nivåerna av psykiska sjukdomssymptom, i det här fallet hos kvinnor med låga resurser. 

Detta gäller i synnerhet om relationerna innebär obligationer att tillhandahålla stöd till andra. 

(Kawachi & Berkman 2001)  

 

De potentiellt skyddande och stödjande effekterna genom sociala nätverk är alltså inte 

nödvändigtvis lika i alla grupper i samhället. Skillnader i responsen på socialt stöd visar sig 

genom högre dödlighet hos äldre kvinnor med lågt stöd jämfört med män (Lyyra & Heikkinen 

2006). Omvänt korrelerar sämre upplevd hälsa med lågt stöd hos äldre män, men ej kvinnor 

(Okamoto & Tanaka 2004). 

 

Signifikanta samband mellan låga nivåer av ångest och depression, det vill säga god psykisk 

hälsa, och högt socialt stöd ifrån både familj, vänner och andra speciella personer (exempelvis 

lärare, tränare eller en partner) har konstaterats i tidigare forskning på universitetsungdomar. 

Starkast samband fanns mellan kategorin andra speciella personer och socialt stöd. Inga 

signifikanta skillnader mellan könen noterades i dessa studier. (Zimet, GD., Dahlem, Zimet, 

SG. & Farley 1988; Kazarian & McCabe 1991) Sambandet mellan olika former av upplevd 

psykisk ohälsa och lågt socialt stöd bekräftas i en större studie av högskoleungdomar ifrån 

2009 (Hefner & Eisenberg).   

 

En undersökning baserad på något yngre ungdomar (11-14 år) kom fram till att lågt stöd från 

kategorierna familj och andra speciella personer ökade risken för psykiska besvär samt att låg 

support från samtliga kategorier också i denna studie kunde associeras till depressiva 

symptom. Inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor fanns här heller. (Klineberg, 

Clark, Bhui, Haines, Viner, Head, Woodley-Jones & Stansfeld 2006) 
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Positiva korrelationer mellan bra upplevd hälsa och högt socialt stöd och nätverk återfanns 

också när äldre människor studerades. Det nätverk som visade sig mest väsentligt var familj, 

följt av kategorin vänner. (Wang 2014) 

 

Som tidigare diskuterats kan ett bristande socialt nätverk och stöd leda till isolering och 

inaktivering och omvänt har socialt stöd och möjlighet att ha någon att vända sig till visat 

korrelera starkt med hög fysisk aktivitet, hos äldre (McMurdo, Argo, Crombie, Feng, 

Sniehotta,Vadiveloo, Witham & Donnan 2012). Även om brist på fysisk aktivitet inte per 

definition är likställt med en sämre upplevd fysisk eller psykisk hälsa, är det i sammanhanget 

värt att notera att det har en tydlig inverkan på vår faktiska hälsostatus. Detta då fysisk 

aktivitet är en viktig faktor för god hälsa och att fysisk inaktivitet omvänt är en riskfaktor för 

ohälsa. (Bauman 2004) Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att reducera riskerna för 

såväl typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt som besvär med rörelseapparaten (Blair, 

Cheng & Holder 2001; Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard & King 1995; Strong, 

Malina, Blimkie, Daniels, Dishman, Gutin & Trudeau 2005). I ett större sammanhang kan 

dessa aspekter likaledes tänkas inverka på den upplevda hälsan. En aktiv livsstil och 

regelbunden styrke- och konditionsträning har även visat sig minska förekomsten av psykiska 

problem som mild till måttlig depression, ångest, stress och oro (Fox 1999; Paluska & 

Schwenk 2000; Lindwall & Hassmén 2006).  

 

1.4 Sammanfattning forskningsläget 

Utifrån de studier som presenterats kan en koppling ses mellan sociala strukturer och upplevd 

hälsa, framförallt den psykiska, i skilda urvalsgrupper. Varierande resultat kan troligen 

förklaras till viss del av begreppsskillnader i de olika studierna, samt att vikten av socialt stöd 

är skild bland olika sociala grupper och åldrar. (Schwarzer & Leppin 1989; Schwarzer & 

Leppin 1991; House, Umberson & Landis 1988)  

 

Storleken på det sociala nätverket har i de flesta studier haft ett positivt samband med upplevd 

hälsa samtidigt som kvalitén i sig är överordnad det faktiska antalet relationer (McLaughlin, 

Leung, Pachana, Flicker, Hankey & Dobson 2012). Ett observandum är att flertalet studier 

indikerar någon sorts brytpunkt där ett för stort nätverk verkar kontraproduktivt och möjligen 

blir en sorts belastning för individen med negativa hälsoeffekter som följd (Schwarzer & 
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Leppin 1991; McLaughlin, Vagenas, Pachana, Begum & Dobson 2010; Kawachi & Berkman 

2001).  

 

1.5 Hypotes 

Med utgångspunkt i de studier som presenterats ovan tror jag att det, trots ämnets 

komplexitet, på ett generellt plan finns positiva samband mellan gymnasieungdomars 

upplevda psykiska samt fysiska hälsostatus och deras sociala stöd. Likaså tror jag på ett visst 

samband mellan hälsan och det sociala nätverkets storlek. Hypotesen vilar på ett gediget 

forskningsläge där hälsa och socialt stöd samt nätverk studerats ur ett i första hand upplevt 

men också faktiskt perspektiv på främst generella urvalsgrupper. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan socialt stöd och nätverk gentemot 

upplevd fysisk samt psykisk hälsa hos gymnasielever i årskurs tre. 

 

Frågeställningar: 

 

 Föreligger något samband mellan upplevt socialt stöd och nätverk i förhållande till 

upplevd psykisk och fysisk hälsa? 

 Vilken form av socialt stöd och nätverk är mest relevant för urvalsgruppen, och vilken 

roll har nätverkets storlek i förhållande till upplevd psykisk och fysisk hälsa? 

 Finns det några skillnader mellan könen i förhållandet till socialt stöd och nätverk? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Den här undersökningen har ett hypotetiskt deduktivt förhållningssätt som syftar till att 

undersöka en hypotes baserad på det forskningsläge som presenterats inom området. Utifrån 

studiens karaktär och därmed relativt stora urval valdes ett kvantitativt arbetssätt genom 

enkäter. Det skapades ett formulär, uppkallat Hälsoenkät 2014, baserat på delar av GIH:s 

Hälsotest (fråga 3 & 4), The Multidimensional Scale of Perceived Social Support, MSPSS, 
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(fråga 5-16) samt The Berkman-Syme Social Network Index, SNI, (fråga 17-18). Enkäten ifrån 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH:s Hälsotest) är reviderad och omarbetad sedan 2005 

och har sedan dess fortlöpande använts inom olika hälsoprojekt och forskningsstudier 

(Andersson, Defaire, Hultgren, Nilsson, Oddsson, Olin, Strand, Wahlgren, Wedman & 

Ekblom 2008; Danielsson, Oddsson, Nilsson, Fredriksson, Ovendal, Ekblom, Andersson 

2012; Andersson, Rönquist, Oddsson, Ekblom & Nilsson 2013). MSPSS-skalan som 

behandlar olika aspekter av socialt stöd utformades först med 24 olika frågor, vilka 

adresserade relationer till kategorierna familj, vänner och andra speciella personer. Vissa av 

dessa visade sig emellertid tangera områden kring popularitet och respekt, varför enkäten 

reducerades ner till hälften där vardera kategori erhöll fyra mot dessa riktade frågor. Dessa 

subskalor har i olika studier visat sig starkt korrelera med respektive kategori av stöd. 

Enkätens goda reliabilitet och validitet har bekräftats i återkommande undersökningar och har 

även använts mot studenter. (Zimet et al. 1988; Eker & Arkar 1995; Kazarian & McCabe 

1991) I och med att MSPSS-skalan involverar kategorin andra speciella personer blir den ett 

passande instrument för att studera just ungdomar. Detta i en tid när vuxna utanför familjen, 

exempelvis en tränare, mentor eller lärare, kan utgöra en extra viktig roll för individen, likväl 

som en flickvän eller pojkvän (Canty-Mitchell & Zimet 2000). SNI-skalan har använts i olika 

studier med syfte att mäta aspekter av en individs sociala nätverk såsom typ, storlek, frekvens 

och närhet (Rutledge et al. 2008; Berkman & Syme 1979). I den här studien har de frågor som 

adresserar betydelsen av nätverkets storlek använts.  

 

Samtliga frågor i enkäten som berör socialt stöd besvaras utifrån en skala mellan 1 och 6, där 

det lägsta intervallet motsvarar att respondenten starkt misstycker, följt av en ökande 

igenkänning till det högsta intervallet om hen starkt håller med. De två frågor som berör 

storleken på det sociala nätverket besvaras utifrån en skala med fem olika intervall. Det första 

motsvarar inget socialt nätverk alls, följt av 1-2 personer, 3-5 personer, 6-9 samt 10 personer 

eller fler med vilka respondenten med lätthet kan prata om privata saker. Frågor om psykisk 

och fysisk hälsa besvaras utifrån en skala med sex intervall, från mycket otillfredsställande till 

mycket tillfredsställande.  

 

2.2 Urval 

Studien baseras på 326 individer ifrån Eskilstuna (n = 91), Stockholm (n = 186) och Filipstad 

(n = 49). Totalt ingår sex olika skolor i studien med specifika inriktningar såsom estetisk, 
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industriell, samhälls- och global utveckling, idrottsprofil och internationella program 

(International Baccalaureate) med mera. Samtliga av dem går sista året på respektive 

gymnasieutbildning. Syftet med att söka elever ifrån tre geografiskt relativt spridda städer 

samt invånarmässigt varierade i storlek var att nå ett, utifrån förutsättningarna, så 

representativt urval som möjligt. 

 

Elevernas medelålder var 18 (±0,7) år. Den yngste deltagaren var 17 och den äldste 21 år 

gammal. 198 av deltagarna var tjejer och 123 av dem killar. Fem personer ville ej svara på 

frågan eller uppfattade sig inte som något av de givna alternativen. Samtliga deltagare är 

utvalda utifrån ett icke slumpmässigt, till viss del typiskt, bekvämlighetsmässigt urval med 

ovan nämnda aspekter i åtanke.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

De aktuella skolorna kontaktades initialt i arbetet. Därefter utformades den aktuella enkäten, 

se bilaga 2, vilken skapades digitalt genom nätverktyget Google-Drive. Efter att en pilotgrupp 

om 25 elever och lärarstudenter provat enkäten genomfördes en revidering, och därefter 

startade arbetet med att samla in information. Eleverna på respektive skola fick i anslutning 

till sin ordinarie undervisning fylla i enkäten digitalt, om nödvändigt med handledning av en 

närvarande testledare. Två olika testledare, en för skolorna i Stockholm och Eskilstuna och en 

i Filipstad, var med i arbetet med datainsamlingen.  

 

2.4 Sammanställning och statistisk bearbetning 

Inom olika vetenskapsparadigm kan uppfattningen om hur man bör klassificera det man mäter 

skilja sig. Exempelvis används ”Likert-skalor” ofta inom psykologin som avser att mäta olika 

attityder hos respondenten, vilka kan anses befinna sig någonstans mellan ordinal- och 

intervalldata beroende på vetenskaplig utgångspunkt. (Borg & Westerlund 2006, s. 33) Hur 

informationen sedan tolkas blir avgörande för vilka statistiska analyser som utförs. Den 

information som samlats in i den här undersökningen motsvarar den typen av data och en 

avvägning har gjorts, bland annat utifrån tidigare relevanta studiers tillvägagångssätt (Hefner 

& Eisenberg 2009; Andersson et al. 2008), vilket motiverar det val av analyser som utförts 

samt hur olika värden redovisas.  
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Informationen ifrån respektive deltagare sammanställdes efter avslutad datainsamling i ett 

kalkylark där varje enkät tilldelades en rad och varje fråga en kolumn. Därefter importerades 

kalkylarket till StatSoft STATISTICA version 12 och där skapades olika index för respektive 

kategori av socialt stöd (vänner, familj, andra speciella personer) samt för socialt stöd totalt 

och storleken på socialt nätverk. Sedan genomfördes parametriska korrelationsanalyser 

(Pearson) för de aktuella variablerna, vilka redovisas i tabeller med korrelationskoefficienten 

(r) och relevanta spridningsdiagram för vissa av analyserna togs fram. Bestämd 

signifikansnivå i samtliga analyser är satt till p<0,05. För att bedöma de olika korrelationerna 

har Cohens riktlinjer för olika r-värden används där r = .10 betraktas som svagt, r = .30 som 

medelstarkt och r = .50 som starkt (Cohen 1992).  

 

Vid jämförelser av de olika korrelationsanalyserna mellan upplevd psykisk och fysisk hälsa 

gentemot socialt stöd och nätverk bestämdes att om det ena punktestimatet faller utanför det 

andra värdets osäkerhet (konfidensintervall om 95 %) föreligger en skillnad mellan dem. 

 

Samtliga 20 tillfrågade klasser valde att ställa upp i studien samtidigt som det fanns enstaka 

bortfall i varje klass. Dessa berodde på olika faktorer såsom frånvaro, sjukdom, ovilja att delta 

eller avbrutet deltagande. Utifrån de 326 enkäter som besvarades finns även interna bortfall i 

och med obesvarade frågor. Antalet respondenter i respektive analys redovisas i resultatdelen. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Inom det väl utforskade område där den här studien tar avstamp, finns det gott om verktyg 

och modeller med vilka relationen mellan hälsa och sociala strukturer och faktorer kan 

undersökas. Genom att söka svar på nya frågor utifrån studiens syfte, blev det likväl en 

nödvändighet att skapa ett för ändamålet passande formulär. Med hjälp av relevanta delar ur 

tidigare validerade och testade formulär med hög reliabilitet, se 2.2 Urval, har jag strävat efter 

att nå en så hög validitet som möjligt. Dock bör det poängteras att olika frågor har översatts 

och satts tillsammans i en ny kontext för att matcha syftet med denna studie, vilket innebär att 

det nya formulär som använts inte har samma validitet som de delar på vilka den är baserad. 

 

Utifrån omfattningen av det här arbetet är det svårt att genomföra en undersökning av ett 

större antal elever än vad som gjorts, vilket skulle ha kunnat öka tillförlitligheten. Likväl är 

spridningen av deltagarna en relevant aspekt och även om de i det här fallet kommer från tre 
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olika städer, med olika storlek, samt från varierande typ av skolor med tidigare nämnda 

specifika inriktningar, kunde ett mer varierat urval gett en högre generaliserbarhet och därmed 

större reliabilitet. Vissa individer med ett problematiskt förhållande till de faktorer som 

undersöks kan tänkas uppfatta det som olustigt att delta och således välja att avstå, vilket kan 

påverka generaliserbarheten i urvalsgruppen negativt. Detta diskuteras vidare under 4.4 

Begränsningar.  

 

För reliabilitetsaspekter kring datahantering och de statistiska analyserna se 2.4 

Sammanställning och statistisk bearbetning. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Studien har följt de forskningsetiska principer som finns kring individskyddskravet. Det 

innebär generellt att ingen deltagare får uppleva någon fysisk eller psykisk skada, kränkning 

eller förödmjukelse i samband med undersökningen eller att det sker en otillbörlig insyn i det 

material som rör individerna. (Vetenskapsrådet 2002, s. 5) 

 

Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav vilket denna undersökning 

också tagit hänsyn till. Alla medverkande har, i enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet, initialt blivit upplysta om studiens syfte och att deltagandet är anonymt och 

fullt frivilligt samt att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan att behöva ge någon 

vidare anledning. I linje med konfidentialitetskravet avkodades enkäterna ifrån respektive 

deltagare automatiskt genom det använda enkätverktyget och informationen behandlades 

konfidentiellt. Endast testledaren har en teoretisk möjlighet att spåra respektive enkät till en 

viss individ. All information som tillhandahålls används uteslutande i den här studiens syfte, i 

överensstämmande med nyttjandekravet. (ibid., ss. 6-14) Enkäten är utformad för att på intet 

vis uppfattas som kränkande för någon deltagare. 

 

3. Resultat 

Nedan presenteras först deskriptiva data för urvalsgruppen följt av korrelationsanalyser kring 

förhållandet mellan fysisk och psykisk hälsa och socialt stöd och nätverk. Avslutningsvis 

analyseras de olika subkategorierna av socialt stöd och nätverk i relation till de studerade 

hälsoparametrarna.  
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3.1 Deskriptiv data för upplevd hälsa och socialt stöd samt nätverk 

Merparten (≈ 70 %) av deltagarna uppskattade både sin fysiska och psykiska hälsa som minst 

ganska tillfredsställande, det vill säga 4 eller högre, se figur 2 och 3. Den fysiska hälsan var 

dock något bättre än den psykiska och hade ett medelvärde om 4,28 (± 1,10). Medelvärdet för 

den psykiska hälsan var 4,05 (± 1,25). De två hälsoparametrarna visade också på en moderat 

korrelation till varandra (r = 0,45). 

 

 

Figur 2. Kurva för upplevd fysisk hälsa. X-axeln visar upplevd hälsa löpnade från mycket 

otillfredsställande till mycket tillfredsställande (1-6) och Y-axeln antalet individer (n = 323). 
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Figur 3. Kurva för upplevd psykisk hälsa. X-axeln visar upplevd psykisk hälsa löpande från mycket 

otillfredsställande till mycket tillfredsställande (1-6) och Y-axeln antalet individer (n = 320).  

 

De flesta deltagare (n =141) hade 3-5 nära vänner och 1-2 släkt eller familjemedlemmar        

(n = 136) att vända sig till vid behov, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Antalet relationer i respektive socialt nätverk utifrån Hälsoenkät 2014. 

Notera: Respondenter i kategori vänner n = 318 respektive familj/släkt = n 320. 

 

Medelvärdet för deltagarnas upplevda stöd från kategorin familj var 4,77 (±1,34), från vänner 

4,95 (±1,17) och från andra speciella personer 5,06 (±1,17). Totalt sett var medelvärdet för 

socialt stöd 4,92 (±1,24). Således ansåg sig de flesta deltagare erhålla ett relativt högt till högt 

socialt stöd i samtliga kategorier, se tabell 2. 
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Tabell 2. Upplevt socialt stöd utifrån Hälsoenkät 2014. 

Notera: Respondenter i samtliga kategorier varierade mellan n = 320 - 323. 

 

3.2 Korrelationsanalyser för upplevd hälsa och socialt stöd samt 

nätverk 

Socialt stöd hade ett signifikant positivt samband med psykisk hälsa (r = 0,46), se figur 4, och 

med fysisk hälsa r = 0,22. I förhållande till socialt nätverk korrelerade psykisk hälsa med r = 

0,23, se figur 5, och fysisk hälsa r = 0,11. 

 

Figur 4. Spridningsdiagram för korrelationen mellan upplevd psykisk hälsa och socialt stöd (samtliga 

kategorier). X- axeln visar indexvärdet för socialt stöd, ökande från 0-1. Y- axeln visar upplevd 

psykisk hälsa löpnade från mycket otillfredsställande till mycket tillfredsställande (1-6). 
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Figur 5. Spridningsdiagram för korrelationen mellan upplevd psykisk hälsa och socialt nätverk 

(vänner och familj). X- axeln visar indexvärdet för storleken på det sociala nätverket, ökande från 0-1. 

Y- axeln visar upplevd psykisk hälsa löpnade från mycket otillfredsställande till mycket 

tillfredsställande (1-6). 

 

Tabell 3 presenterar korrelationen mellan upplevd psykisk och fysisk hälsa och de olika 

kategorierna av socialt stöd samt det totala stödet. Samtliga variabler av socialt stöd hade ett 

signifikant positivt samband med psykisk och fysisk upplevd hälsa. Styrkan på de olika 

korrelationerna varierade mellan som svagast r = 0,12 till moderata r = 0,46. Socialt stöd 

korrelerade i högre grad med upplevd psykisk än fysisk hälsa i samtliga kategorier. Inom 

respektive hälsovariabel svarade familj och släkt för det starkaste sambandet. Inga 

signifikanta skillnader fanns mellan de olika kategorierna av socialt stöd i relation till upplevd 

hälsa förutom mellan familj/släkt och vänner i relation till fysisk hälsa. Inte heller mellan 

könen kunde några signifikanta skillnader noteras i förhållandet till socialt stöd. 
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Tabell 3. Korrelationstabell för upplevd hälsa gentemot socialt stöd. 

Notera: Alla värden är signifikanta med ett p-värde <0,05.  
Respondenter i samtliga korrelationsobservationer varierade mellan n = 316 - 320. 

 

Upplevd psykisk hälsa visade på signifikanta positiva samband med storleken på det sociala 

nätverket och styrkan på korrelationerna uppgick till r = 0,19 för respektive kategori och r = 

0,23 totalt. Gentemot upplevd fysisk hälsa visade sig storleken på familj och släkts nätverk 

samt storleken på det totala nätverket samvariera. Ingen korrelation kunde dock ses enbart i 

förhållande till antalet vänner. De signifikanta sambanden var för kategorin familj r = 0,14 

samt totalt 0,11, se tabell 4. Inga skillnader mellan könen förelåg heller i relation till socialt 

nätverk. 

 

Tabell 4. Korrelationstabell för upplevd hälsa gentemot sociala nätverkets faktiska storlek. 

Notera: Alla värden är signifikanta med ett p-värde <0,05.  
Respondenter i samtliga korrelationsobservationer varierade mellan n = 317 - 321. 

 

 

Sambanden mellan storleken på det sociala nätverket för kategorierna vänner och familj och 

den upplevda hälsan i jämförelse med sambanden mellan socialt stöd ifrån nämnda kategorier 

och hälsa var i samtliga fall, där en korrelation förelåg, signifikant svagare. Skillnaden i 

korrelationen mellan socialt stöd och nätverkets storlek i förhållande till psykisk hälsa kan ses 

i figur 4 och 5. 
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4. Sammanfattande diskussion 

Den här undersökningen har haft en explorativ ansats med syfte att studera förhållandet 

mellan olika former av socialt stöd och nätverk gentemot den upplevda psykiska och fysiska 

hälsan. En hypotes om positiva samband i de olika relationerna utformades mot en bakgrund 

av tidigare studier inom området.  

 

Undersökningens resultat är i de flesta fall i linje med den ställda hypotesen samtidigt som de 

olika korrelationerna i vissa av fallen är svaga. Här bör dock områdets karaktär och 

komplexitet tas i åtanke. Hälsan påverkas rimligen av ett så stort antal variabler att det är svårt 

att finna riktigt starka korrelationer mellan enstaka faktorer och en individs upplevda hälsa, 

fysisk som psykisk.  

 

Ett annat observandum innan resultaten diskuteras vidare är den relativt starka korrelationen 

om tjugo procent mellan de två hälsoparametrarna. Som tidigare nämnt, se 1.2.4 Samspelet 

mellan psykisk och fysisk hälsa, finns psykosociala aspekter att ta hänsyn till när hälsotillstånd 

diskuteras, vilket i det här fallet kan medföra ett tredjefaktorsproblem. Eftersom det 

exempelvis är konstaterat att fysiska hälsobesvär delvis kan vara orsakade av bakomliggande 

psykiska problem (Jemmot & Locke 1984; Stockholms läns landsting 2014-09-05), kan 

slutsatser kring de sociala strukturernas påverkan på en viss form av hälsa tänkas missvisande 

i den bemärkelsen att de olika hälsoparametrarna i sig också påverkar varandra. Detta tangerar 

också de riktningssvårigheter vilka bör tas hänsyn till i den här typen av undersökningar. 

Diskussionen utgår ifrån de olika sociala aspekternas påverkan på hälsan samtidigt som det är 

fullt möjligt att hälsan också omvänt kan påverka våra sociala relationer. Precis som en 

bristande social struktur kan leda till isolering och inaktivitet, ofta följt av fysiska och/eller 

psykiska hälsoproblem är det tänkbart att en svag hälsa leder till just isolering och ett minskat 

socialt engagemang med bristande sociala strukturer som följd (Berkman 1995; Uchino 

2006). 

 

Socialt stöd och nätverk har också visat sig påverka olika grupper av människor på olika vis 

(Schwarzer & Leppin 1991; House et al. 1988). Med den vetskapen blir jämförelser studier 

emellan där urvalsgrupperna skiljer sig särskilt intressanta. 
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4.1 Förhållandet mellan socialt stöd och nätverk gentemot den 

fysiska hälsan 

Sambanden mellan upplevd fysisk hälsa och sociala faktorer visar sig relativt svaga i den här 

studien. Förhållandet mellan fysisk hälsa och lågt socialt stöd korrelerar med cirka fem 

procent och i relation till storleken på det sociala nätverket blir sambandet fortfarande 

signifikant men än lägre (drygt en procent) vilket innebär att inga vidare slutsatser kan dras. 

Samtidigt bör det noteras att flertalet tidigare studier med äldre målgrupper indikerat på flera 

fysiska hälsoproblem kopplat till just mindre sociala nätverk (Rutledge et al. 2008; Palinkas et 

al. 1990; Cohen et al. 1997; Eklund & Hansson 2007). Människor i olika åldersgrupper har 

olika benägenhet att drabbas av specifika sjukdomar och tillstånd, likt exemplet stroke i en av 

ovan nämnda studier, och således påverkar inte den typen av sjukdomar vår undersökta 

målgrupp i samma utsträckning. Flertalet andra former av hälsoproblem gäller dock såväl 

unga som gamla och risken att utveckla olika livsstilssjukdomar, gäller då rimligen båda 

åldersgrupperna. Att vara del i ett socialt nätverk kan påverka vår motivation och möjlighet 

till en fysiskt aktiv tillvaro (McMurdo et al. 2012) vilket i sin tur minskar riskerna för att 

utveckla olika livsstilssjukdomar, som sannolikt kan inverka negativt på vår hälsostatus 

(Bauman 2004; Blair et al. 2001; Pate et al. 1995; Strong et al. 2005). Då dessa samband visar 

sig svaga i den här studien vore vidare undersökningar mot den specifika målgruppen 

intressanta. Detta diskuteras vidare under 4.6 Framtida forskning. 

 

När de tre kategorierna av socialt stöd (vänner, familj/släkt och andra speciella personer) 

studeras var för sig i relation till fysisk hälsa är korrelationen signifikant starkast gentemot 

familj och släkt följt av andra speciella personer och vänner. Antalet relationer inom kategorin 

familj och släkt svarar likaså för ett visst samband (cirka två procent) med den fysiska hälsan, 

samtidigt som det inte finns någon signifikant koppling vad gäller antalet vänner. Familjen 

har visat sig även hos äldre målgrupper vara den mest betydande kategorin av socialt nätverk i 

förhållande till självskattad hälsa (Wang 2014). En anledning till familjens starka roll i 

relation till hälsan i jämförelse med vänner eller andra speciella personer kan vara att de 

banden förhåller sig generellt mer konstanta över tid än exempelvis tränare, mentorer eller 

kompisar. 
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4.2 Förhållandet mellan socialt stöd och nätverk gentemot den 

psykiska hälsan 

I både jämförelser med antalet sociala relationer och kvalitén på dem visar sig den psykiska 

hälsan påverkas i en markant högre utsträckning än den fysiska, och alla samband visar sig 

signifikanta, se tabell 2. Starkast positiv korrelation (21 procent) kan påvisas mellan psykisk 

hälsa och socialt stöd. Tidigare forskning visar också på en tydligare koppling mellan psykisk, 

jämfört med fysisk, hälsa och sociala strukturer (Schaefer et al. 1981). Som biologiska 

varelser har vi historiskt sett varit helt beroende av andra människor (flocken) för vår 

överlevnad. Detta har rimligen medfört en större sårbarhet vad gäller utanförskap och 

isolering. Även om de faktiska förutsättningarna för överlevnad idag ser annorlunda ut, så 

finns känsligheten för ovanstående hot kvar i de äldre delarna av våra hjärnor, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att de psykologiska reaktionerna blir starkare än de fysiologiska. 

 

Det tydliga sambandet mellan psykisk ohälsa och ett bristande socialt stöd bekräftas genom 

de tidigare diskuterade studierna med liknande urvalsgrupper, vilka inte heller noterat några 

signifikanta skillnader mellan könen (Klineberg et al. 2006; Kazarian & McCabe 1991; Zimet 

1988). Dock finns forskning med markant äldre målgrupper vilka påvisar skillnader mellan 

kvinnor och män i responsen på socialt stöd (Lyyra & Heikkinen 2006; Okamoto & Tanaka 

2004). Den idag äldre generationen har vuxit upp i ett samhälle med mer differentierade 

könsroller och större skillnader i förväntningar på socialt uppträdande och beteende. Yngre 

generationer, likt denna och tidigare nämnda studiers målgrupp, har i högre utsträckning 

fostrats i jämställdhet vilket skulle kunna vara en del i förklaringen till den likartade 

responsen mellan könen.  

  

Likt förhållandet med den fysiska hälsan var korrelationen med socialt stöd som störst 

gentemot familj och släkt, dock var det inga signifikanta skillnader mellan någon av de tre 

subkategorierna. Det fanns heller inte några skillnader i sambanden mellan psykisk hälsa och 

antalet relationer från kategorierna vänner eller familj och släkt. När de två kategorierna lades 

ihop blev korrelationen något starkare och kunde till fem procent förklara förekomsten av 

psykisk ohälsa. Sambandet stöds av att socialt nätverk, som nämnt, kan bidra till fysisk 

aktivitet (McMurdo et al. 2012), vilket i sin tur visat sig påverka den psykiska hälsan positivt 

(Fox 1999; Paluska & Schwenk 2000; Lindwall & Hassmén 2006). 
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4.3 Förhållandet mellan socialt stöds kvalité och socialt nätverks 

storlek  

De slutsatser om att ett större socialt nätverk kan få en kontraproduktiv effekt på hälsan 

(McLaughlin et al. 2012; McLaughlin et al. 2010; Schwarzer & Leppin 1991) kan till viss del 

tänkas förklaras av faktorer vilka ryms inom den valda målgruppens övriga tillvaro. Som 

vuxen är det sannolikt att det finns fler åtaganden och ”måsten” i vardagen vilket kan 

konkurrera med sociala relationer. Om dessa därtill innebär förpliktelser kan det möjligt skapa 

en negativ stress (Kawachi & Berkman 2001). Om då samma strukturer studeras hos yngre 

människor med en vardag som oftast är mindre belastad av arbete, hushåll eller andra 

åtaganden, står ett stort socialt nätverk eventuellt inte i samma konflikt med vardagen i övrigt. 

Resultaten i denna studie visar inte på något trendbrott vid ett visst antal relationer där hälsan 

börjar bli sämre utan ett signifikant positivt, om än svagt, samband för alla förhållanden, 

förutom mellan fysisk hälsa och antalet vänner.  

 

Samtliga korrelationer mellan socialt nätverk och hälsa är signifikant svagare än de mellan 

socialt stöd och hälsa, vilket påvisar att kvalitén på relationerna är viktigare än antalet, något 

tidigare forskning i vissa avseenden också indikerat (Schaefer et al. 1981).  

 

4.4 Begränsningar 

Det bör tas i beaktande att informationen ifrån undersökningen baseras på deltagarnas 

uppfattning om sociala strukturer och hälsa och påverkas således av deras egna referensramar. 

Denna möjlighet till tolkningar av de olika begreppen bland deltagarna har också 

uppmärksammats i tidigare forskning (Schwarzer & Leppin 1991). Likaså är det tänkbart att 

alla deltagare inte erhållit exakt samma information kring studien och de olika frågorna då det 

förekommit två olika testledare, vilket kan påverka tillförlitligheten negativt. Utifrån ett 

frivilligt deltagande i undersökningen är det möjligt att personer med en problematisk relation 

till något av de undersökta områdena har känt en olust att delta, och därav valt att inte 

medverka i studien. I valet av skolor har hänsyn tagits till olika programinriktningar men inte 

genomsnittlig intagspoäng, en faktor som kan påverka elevunderlaget på respektive skolan 

och kan tänkas sänka generaliserbarheten i urvalsgruppen. Ett större slumpmässigt urval med 

en bättre spridning i olika geografiska områden och skolor skulle minska en del av dessa 

möjliga problem och därmed öka tillförlitligheten i de olika analyserna. 
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Den enkät som använts i studien är inte testad och validerad sedan tidigare och även om den 

baserats på testade och tillförlitliga formulär, är de tolkningar och översättningar som gjorts 

samt den nya kontext som skapats, en möjlig felkälla.  

 

Den avvägning som gjorts kring bearbetningen och klassificeringen av data bör också nämnas 

som en möjlig felkälla. Även om de skalor som använts i enkäten i tidigare forskning har 

behandlats som intervall eller kvotdata (Hefner & Eisenberg 2009; Andersson et al. 2008) och 

därmed analyserats med parametriska test (Pearson), går det att argumentera för att skalstegen 

inte har jämna ekvidistanser och således borde analyseras icke parametriskt. Utifrån 

ämnesområdets karaktär och med avsikt att kunna jämföra resultaten med tidigare studier 

föreföll parametriska analyser dock mest passande. 

 

De flesta korrelationsobservationer som gjorts har visat på signifikanta samband men det bör 

samtidigt belysas att det inte nödvändigt betyder att dessa är kausala, det vill säga att 

exempelvis lågt socialt stöd inte är en nödvändighet för att må psykiskt dåligt (Borg & 

Westerlund 2006, s. 361). Flera av korrelationerna har varit relativt svaga och tillsammans 

med andra aspekter i studiens design blir det svårt att dra några vidare slutsatser om de 

resultat som presenterats. Utifrån ämnets komplexitet är det som tidigare nämnts svårt att 

isolera enskilda faktorer och andra bakomliggande variabler kan tänkas ha påverkat studiens 

utfall och riktning. 

 

4.5 Framtida forskning 

I ett samhälle med stora möjligheter till breda kontaktnät, exempelvis via sociala medier, och 

där tid för kvalitativa samtal ofta trängs undan, pekar de fynd som den här studien visar på 

nödvändigheten i att ytterligare lyfta frågan kring vilka former av sociala relationer som 

bidrar till en bättre hälsa.  

 

Då merparten av den tidigare forskningen kring sociala strukturer och hälsoaspekter baserats 

på äldre urvalsgrupper är fler och mer omfattande studier på unga människor relevanta för att 

dra vidare slutsatser kring de samband som presenterats. En ökad förståelse för ungdomars 

villkor kan leda till bättre riktade insatser, exempelvis i skolan, och hjälpa till att vända den 

pågående negativa utvecklingen av psykisk och fysisk ohälsa. 
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4.6 Konklusion 

Sammanfattningsvis visar undersökningen på positiva signifikanta samband mellan graden av 

socialt stöd och upplevd psykisk respektive fysisk hälsa. Starkast korrelation fanns mellan 

psykisk hälsa och socialt stöd (r = 0,46), vilket delvis skulle kunna förklaras ur ett biologiskt 

utvecklingsperspektiv. Likaså fanns en viss positiv korrelation mellan antalet vänner 

respektive familjemedlemmar och släktingar gentemot den psykiska hälsan och i förhållandet 

till antalet familjemedlemmar och släktingar även den fysiska. Kvantiteten är dock 

underordnad kvalitén på det sociala stödet. Inga signifikanta skillnader mellan könen fanns 

vilket kan bero på den specifika målgruppens ålder och den samhällsstruktur de formats av. 

Familj och släkt var i de flesta fall den kategori som visade sig ha störst betydelse för hälsan, 

sannolikt beroende på dess i de flesta fall centrala roll sett över tid.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan socialt stöd och nätverk gentemot 

upplevd fysisk samt psykisk hälsa hos gymnasielever i årskurs tre. 

 

Frågeställningar: 

 

 Föreligger något samband mellan upplevt socialt stöd och nätverk i förhållande till 

upplevd psykisk och fysisk hälsa? 

 Vilken form av socialt stöd och nätverk är mest relevant för urvalsgruppen, och vilken 

roll har nätverkets storlek i förhållande till upplevd psykisk och fysisk hälsa? 

 Finns det några skillnader mellan könen i förhållandet till socialt stöd och nätverk? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
self rated health, subjective well-being, social support, (size of) social networks, mental 

health, physical health, subjective health, SNI, high school, college, youth, MSPSS, 

psychological health, health, students, gender differences, health promotion, depression, 

social structures, health promotion, meta-analysis, social ties, health related functions, 

adolescents, elderly. 
 

*Sökorden har kombinerats med varandra på olika sätt. 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, GIH:s Discovery-databas, Google Scholar, Google och Pub Med. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: social support network health 

Google Scholar: social support and mental health students 

Google Scholar: social support meta-analysis 

Google Scholar: social networks and depression 

Google Scholar: mental health and social ties 

Ebsco: health related functions social support 

Ebsco: gender differences social network 

Ebsco: social relation + health promotion 
 

 

 



 

 

Kommentarer 
Ebsco samt Google Scholar var de sökmotorer som gav flest relevanta träffar. Flertalet 

artiklarna är också funna via andra studiers referenslistor. Det finns mycket forskning inom 

området så det var inget större problem att finna relevanta artiklar, dock var det något mer 

problematiskt att hitta studier motsvarande den urvalsgrupp som studerats och likaså att hitta 

nyare forskning. 
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