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LIVSSTIL, STRESS OCH HÄLSA HOS SKOLELEVER FRÅN OLIKA
SOCIOEKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN *

Maria Palmer

Forskning tyder på att stress kan påverka barns hälsa och att senare tids
ökning av barns ohälsa är relaterat till socioekonomisk status (SES).
Studiens syfte var att studera sambanden mellan SES, stress och hälsa hos
barn. Totalt 102 barn från åk 4 i två skolor med låg respektive hög SES
deltog i enkätundersökningen. Resultaten visar marginella skillnader i stress
och hälsa mellan de båda SES-grupperna; dock var magvärk och huvudvärk
signifikant vanligare hos barnen i låg-SES-gruppen. Vidare fanns mindre
könsskillnader avseende livsstilsfrågor, dock ej direkt i relation till stress
och hälsa. Sammantaget visar studien inte på några stora skillnader i relation
till SES vilket kan bero på skillnader i gruppstorlek mellan låg respektive
hög SES gruppen.

Inledning

Sambandet mellan socioekonomisk status (SES), stress och hälsa bland vuxna har studerats
flitigt och man har visat på tydliga samband som visar att hög SES gynnar hälsan medan låg
SES ökar risken för ohälsa (Lundberg & Wentz, 2004). Detta är tydligt både i jämförelser
mellan människor från olika länder och grupper inom ett land. Orsakerna till den ökade risken
för ohälsa för människor med låg SES har förklarats med psykologiska och sociala
mekanismer såväl som miljöfaktorer. Forskning har visat att olika former av stress utgör en
viktig faktor för hälsorelaterade skillnader i SES (Taylor & Seeman, 1999). Dessa
forskningsresultat kan i sin tur ge möjlighet till samhällsekonomiska satsningar för att
förbättra situationen för grupper med låg SES.

Forskningen kring SES, stress och hälsa har framförallt omfattat vuxna personer och
huvudsakligen har de levnadsvillkor som gäller för vuxna i områden med låg SES beskrivits.
De satsningar som görs för att förbättra situationen för låg SES-grupper har kommit att utgå
från de vuxnas perspektiv. När det gäller  sambandet mellan SES, stress och hälsa hos barn är
kunskapen ringa eftersom området inte studerats i samma utsträckning. Mycket tyder dock på
att det finns samband mellan SES, stress och hälsa hos barn. Sambandet beror troligtvis på att
barnen påverkas av såväl föräldrarnas livssituation som barnets övriga sociala omgivning och
miljö: barnen påverkas av den miljö de vistas i men som de ej själva valt.

En svensk studie visar att fysiska hälsoproblem  i genomsnitt är  60% vanligare och psykiska
problem 70% vanligare bland socialt mindre gynnade barn jämfört med de mer gynnade
barnen (Bremberg, 2002). Barns uppväxtförhållanden påverkar även hälsan senare i livet och
att oavsett vilken SES man tillhör som vuxen så är den socialklass man hade i barndomen
relaterat till sämre allmänhälsa i vuxenlivet (Bosma, 1999). Eftersom uppväxtvillkoren
påverkar senare hälsoutveckling är det därför av stort intresse både för individen och
samhället att vidare studera området för att kunna förstå orsak och uppkomstmekanismer för

* Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Petra Lindfors för stöd och synpunkter under
arbetets gång.
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stressrelaterad ohälsa hos barn med varierande SES. Mot bakgrund av detta syftar
föreliggande studie till att undersöka livsstil, stress och hälsa hos barn i skolor belägna i ett
område med  högt SES respektive ett område med lågt SES.

SES

För att mäta SES finns flertalet tillvägagångssätt, traditionellt har man dock valt att titta på
människors utbildning, inkomst och arbete, både genom att titta på individ och gruppnivå.
Självskattningsstudier på barn har visat att barn har mycket svårt att bestämma föräldrarnas
yrke, inkomst och förmögenhet korrekt och man har därför utvidgat den traditionella
mätmetoden med ytterligare en skala, Family Affluence Scale (FAS; Currie,mfl., 1997) som
barn har lättare att besvara. FAS-frågorna omfattar frågor om levnadsstandard och
föräldrarnas arbetsstatus. Det finns en hög överensstämmelse mellan studie av ungdomars
självrapporterade hälsa och en hög SES, mätt med FAS och andra mått såsom föräldrars yrke,
områdesnivå (SES för ett område) (Torsheim, et al.,2004).

Psykobiologiska stressreaktioner

Stress är ett brett begrepp som ofta används utan större eftertanke, det har kommit att
framförallt beskriva upplevelsen av att ha mycket att göra och inte riktigt hinna med. En mer
korrekt beskrivning av stress skulle vara ett fysiologiskt tillstånd där vi mobiliserar resurser
för att undkomma ett upplevt hot. Hotet kan antingen vara att individen ställs inför en
utmaning, där rädslan utlöses av en önskan att klara av och bemästra en viss situation eller så
kan hotet vara rädslan att inte klara en viss utmaning. Stress kan även beskrivas som en
reaktion på upplevelsen av brist på kontroll eller en upplevelse av hjälplöshet (Alfvén, 1999;
Lundberg & Wentz, 2004; Sapolsky, 2003).

När en människa utsätts för akut stress ger det upphov till kroppsliga reaktioner. En
stressreaktion mobiliserar en rad fysiologiska processer i kroppen så att vi snabbt kan reagera
på det hot som satt igång stressreaktionen, extra krafter kommer att mobiliseras för att hjälpa
oss att undkomma hotet. För att orka detta kommer kroppens uppbyggande, anabola,
funktionerna att  arbeta på lägre nivå. Detta för att fokusera största möjliga mängd energi till
att undkomma hotet. De nedbrytande processerna i kroppen som nu är aktiva kallas de
katabola. Kroppen förmåga att koppla på dessa extra resurser kallas allostas, vilket betyder
förmågan att åstadkomma stabilitet genom förändring, vilket innebär anpassning till den nya
situationen - som i detta fall är ett starkt hot utifrån. När stressen upphör är det oerhört viktigt
att stressreaktionen går ner så att kroppen får möjlighet till återhämtning, vilket sker genom
att de anabola  processerna tar vid. Genom att sätta oss in i vad som händer vid akut stress och
hur vi fysiologiskt reagerar kan vi börja förstå hur långvarig stress kan påverka oss. Forskning
har visat att långvarig stress bland annat leder till försämrat  immunförsvar, kroniska problem
med mag-tarmkanalen, kroniska smärttillstånd  (Lundberg & Wentz, 2004; Sapolsky,2003).

Som beskrivits ovan är allostas organismens anpassning  och  mobilisering av kroppens
resurser (Alfvén, 1999). I grunden är det en nödvändig egenskap och troligtvis har vi
människor fått denna egenskap för att reagera på just akut stress som varar under korta
stunder som sedan följs av vila och återhämtning. Homeostas är motsatsen till allostas och är
kroppens förmåga att bibehålla vissa av kroppens funktioner på normala nivåer trots
påfrestningar, vilket gäller bland annat kroppstemperatur, syrehalt och ph-värde i blodet
överlevnad (Lundberg & Wentz, 2004; Sapolsky, 2003). Dessa processer är nödvändiga för
människans överlevnad. Man tror att människokroppen kan utsättas för både kraftig och
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relativt långvarig stress, men  förr eller senare behöver kroppen  vila och återhämta sig. Det
som händer när man utsätts för långvarig stress är att man börjar tära på kroppens resurser och
i värsta fall slå ut vissa av dess funktioner.  Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning
kallas allostatisk belastning, vilket är kroppens försök att uppnå homeostas. Kroppen försöker,
trots påfrestningen, bibehålla normala värden för att överleva vilket kommer leda till
överbelastning (Lundberg, 2002).

Oavsett om orsaken till stressreaktionen är psykisk  eller orsakad av direkt fysiologiska
faktorer kommer symtomen att vara relativt lika då de påverkar samma biologiska system,
skillnaden ligger i stressreaktionens längd. Hamnar vi i en situation där vi nästan blir
överkörda av en bil kommer vi att få ett kraftigt stresspåslag som ska hjälpa oss så att vi
reagerar snabbare och hoppar undan från faran. Stressreaktionen kommer då troligtvis att avta
så fort vi är utom fara. Är situationen däremot sådan att orsaken till stressen är nedstämdhet
med en negativ spiral av  dysfunktionella copingstrategier, kan stressen fortgå under mycket
långt tid. Kroppen kommer då att tära på sina reserver vilket kan leda till allostatisk belastning
(Lundberg & Wentz, 2004; Sapolsky, 2003).

När en människa är utsatt för allostatisk belastning kommer kroppen inte att fungera optimalt
och riskerar att utveckla en mängd symtom. Som exempel kan den ökade muskelspänningen
leda till kroniska besvär i framförallt huvud, axlar och rygg. Minskade tarmrörelser kan leda
till såväl diareér som förstoppning, vilket i sin tur kan  leda till smärttillstånd i området kring
magen.  När kroppen utsätts för långvarigt högt blodtryck och puls ökar risken för att utveckla
hjärt -och kärlsjukdomar. Allostatisk belastning leder även till att immunförsvaret  minskar i
effektivitet, vilket ökar risken för virus och bakteriesjukdomar (Alfvén, 1999; Lundberg &
Wentz, 2004; Lundberg, 2002).

Det finns olika sätt för kroppen att återhämta sig efter en stressreaktion. Reparationen och
uppbyggnaden sker på cellnivå och pågår ständigt de perioder vi inte är under stress. En av de
viktigaste återhämtningsperioderna sker under sömnen, då fokus är helt på vila och
återhämtning.  Sömnen är stressens motsats och det är då kroppen läker sig som bäst och det
är då utsöndringen av ex tillväxthormoner sker till största del. Även immunsystemet tyckt
aktiveras under sömn (Lundberg & Wentz, 2004; Aronsson, 2004 ).

Stress hos barn

Den fysiologiska stressreaktionen ser ut på samma sätt  hos barn som hos vuxna. Även när det
gäller vad som utlöser stress hos barn har en del studier gjorts som visar att  barn liksom
vuxna behöver jämnvikt mellan krav och kontroll (Alfvén, 1999). Studier av vad som utlöser
stress i form av jämnvikt mellan krav och kontroll handlar ofta om den egna individen och
dess copingstrategier. Eftersom barn i stor utsträckning är beroende och påverkas av andras
reaktioner och vägledning kommer de även att påverkas indirekt av den stress som finns
omgivningen (Alfvén, 1999).

Studier (To, 2001) har visat att barns stressreaktioner ser olika ut och påverkas av olika
faktorer beroende på var i utvecklingen de befinner sig. Det är därför viktigt att förstå och
identifiera vilka riskfaktorer som hör till barnets utvecklingsnivå, samt om de förändras över
tid. I en amerikansk studie har man visat att sociala och miljöfaktorer spelar en  allt större roll
för barnets utveckling ju äldre de blir. Under de första två åren har de biologiska faktorerna
den mest avgörande påverkan på barnets utveckling, oberoende av vilken SES-grupp barnet
tillhör. Låg SES kommer däremot att vara en tydlig riskfaktor för sämre utveckling ju äldre
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barnet blir (To, 2001). Förändringen från familj till omvärld inträder troligtvis när barnet blir
mer självständigt och etablerar egna vanor och relationer. En studie av Lupien visar att
tonåren kan vara en period av svag påverkan av familjens SES då det gäller hälsa. Ett
antagande är att barn i och med ökad ålder får ökad självständighet och inte längre påverkas
av familjens SES i samma grad (Lupien, 2001).

När det gäller förekomsten av stress hos barn uppgav hela 43% av de 9-12 åringar som deltog
i en nyligen genomförd enkätundersökning att de känner sig stressade en eller flera gånger i
veckan (Bremberg, 2002). De stressorer barnen uppgav var bland annat att de har svårt att
hinna med skolarbetet men uppger även konflikter som en stressor. Det fanns också en stor
skillnad mellan pojkarna och flickorna när de anger vad det beror på om de känner stress
hemma. ”Bråk i familjen” anger 28% av flickorna medan endast 10% av pojkarna uppger det
som orsak till stress i hemmet. Dessutom svarar flickorna mer än dubbelt så ofta (28%) som
pojkarna (13%) ”har för mycket ansvar hemma” som en orsak till att de känner sig stressade
hemma (Nyberg, 2004).

Som tidigare nämnts påverkas barn även indirekt av de vuxnas stress. Exempelvis har man
sett att arbetslöshet har en avgörande roll för den sociala och psykologiska hälsan för den
drabbande och deras anhöriga (McLoyd & Flanagan, 1990), vilket även innefattar barnen.
Länge har medvetenheten funnits att yrkeslivet och familjelivet är system som går i varandra,
när förändring sker i det ena systemet kommer även de andra att påverkas. Att en förälder är
arbetslös påverkar barnet både direkt och indirekt. Direkt då de kan leda till sämre ekonomi,
konflikter i familjen etc. Indirekt då de påverkar barnet genom att de kan mista sin
hoppfullhet inför framtiden (McLoyd & Flanagan, 1990).

När det gäller skolan har det visat sig att den fysiska miljön i skolan är av mindre betydelse
för utvecklandet av stressreaktioner jämfört med andra faktorer (Gillander Gådin &
Hamarström, 2003). Det kan dock vara svårt att skilja den fysiska och psykiska arbetsmiljön
åt, då de ofta finns ett samspel mellan de båda. Det är troligt att tänka sig att sociala,
psykologiska och emotionella faktorer påverkas av yttre faktorer. Exempel är att en
påfrestande ljudmiljö i skolan förutom koncentrationssvårigheter och problem med hörseln
och röstförslitning, även kan ge andra negativa effekter som trötthet och huvudvärk (Kähäri,
2004). Ytterligare en studie visar att bland de yngre barnen svarar över hälften att det är
bristen på lugn och ro i klassen som är orsak till att de upplever stress i skolan (Nyberg,
2004).

Många studier som gjorts för att utröna utlösande faktorer på stress har varit ur ett
skolperspektiv men barnets familjesituation är troligtvis en minst lika viktig faktor att ta
hänsyn till. För att få en helhetsbild av varför det  skiljer sig i graden av upplevd stress hos
barn är det dock nödvändigt att vidga perspektiven ytterligare och se hur samhällsstrukturerna
ser ut för de som lever i hög respektive låg SES. En viktig fråga blir om det finns skillnader i
barns och vuxnas copingstrategier, livsstil och vanor. Man har kunnat visa att området barnen
bor i och dess kultur har en stark påverkan på hur unga människor ser på sig själva och hur de
utvecklar en känsla av tillhörighet (Atree, 2004). På samhällsnivå ser vi att de sociala
skillnaderna påverkar vår förmåga att hantera stress. Orsak kan vara att människor i låg SES-
grupper i högre utsträckning använder copingstrategier som är destruktiva och kortsiktiga;
som rökning, fet mat, tv-tittande etc. , vilket i sin tur leder till ökad stress. De med låg SES
upplever ett större beroende och  bristande kontroll än de med hög SES, vilket gör att de i
större utsträckning upplever högre grad av uppgivenhet, hjälplöshet, oro och nedstämdhet
(Bosma, 1999). Dessa känslotillstånd riskerar att leda till kortsiktiga lösningar för att minska
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stressen. Som exempel har föräldrarna till barn i områden med låg SES generellt sett lägre
inkomst och mindre pengar att spendera på kläder och nöjen till sina barn. Man har sett att
föräldrar i låg SES-grupper kompenserar för nackdelarna med att leva med låg SES generellt
genom att spendera mer pengar på barnets kläder och nöjen än vad familjen egentligen har råd
med. Effekterna av detta är en pressad ekonomisk situation med ökad risk för oro, ångest och
stress hos föräldrarna  där även barnen påverkas indirekt (Atree, 2004).

Ett begrepp som används i stressforskningssammanhang är individens känsla av samanhang.
Individer med en hög grad av känsla av sammanhang upplever i större utsträckning
förutsägbarhet och struktur i sin tillvaro och i livet generellt. Man har sett att individer som
upplever hög grad av sammanhang  är bättre utrustade att hantera svåra och stressande
situationer i livet. En upplevelse av omgivningen som förutsägbar och strukturerad är något
man studerat för att förstå skillnaderna i stressreaktioner hos människor. Man har sett att
människor som upplever en hög grad av förutsägbarhet och struktur i sina liv har en minskad
risk för att utveckla stressymtom, eftersom dessa individer i högre utsträckning kan hantera
krav och motstånd (Kristensson, 2005). En finlänsk studie visade att en människas känsla av
sammanhang kan rubbas eller minska vid exempelvis arbetslöshet, då livet ofta ter sig icke-
förutsägbart ( Feldt, mfl, 2005). Eftersom det är högre arbetslöshet i områden med låg SES
blir slutsatsen att människor i dessa områden kommer att ha mindre känsla av förutsägbarhet
och struktur som i sin tur ger en känsla av sammanhang. Andra studier visar att barn som
upplever stora brister i förutsägbarhet och struktur har i högre grad frånvaro i skolan och
sämre betyg än de barn som upplever stor förutsägbarhet och struktur i livet. Man har även
sett att barn som har hög frånvaro under skoltiden också har hög frånvaro senare i arbetslivet.
(Kristensson, 2005). Det kan vara några av många förklaringar till skillnaderna mellan
människors stressreaktioner.

Utöver känsla av sammanhang kan psykologiska copingstrategier fungera som en buffert för
att motverka effekterna av stress på hälsan. Copingstrategier kan definieras som de beteenden
som gör att en individ kan hantera stressorer mer effektivt, som gör att individen upplever
färre och mindre symtom när de utsätts för stress och återhämtar sig fortare efter att ha blivit
utsatta för stress. Här kan skolan ha en potentiellt viktig roll att förbereda barnen för livet i
samhället och lära barnen att hantera livet i stort. Skolan har en del av ansvaret i att lära
barnen att hantera såväl individuella som yttre samhälls faktorer. Förmågan att använda
funktionella copingstrategier har visat sig vara avgörande för en god hälsa hos barn
(Danielsson, 2003).

Hälsa hos barn

Vi vet att  barns fysiologiska reaktioner på stress ser lika ut som hos vuxna (Alfvén, 1999),
det finns däremot en del luckor när det gäller förståelsen av hur barns stressymtom ser ut och
fler studier behövs för att veta hur barn påverkas av långvarig stress. Det vi dock vet är att
fysiska symtom hos barn, som magont och ryggont, har ökat signifikant de senaste 15-20 åren
(Danielsson, 2002).

Eftersom det är svårt att utröna orsak och verkan när det gäller stress och hälsa, är ett viktigt
synsätt i sammanhanget cirkulär kausalitet i motsats till linjär kausalitet. Inom den vanliga
kliniska medicinen talar man oftast om linjär kausalitet, att X kan orsaka Y och om
behandling Z sätts in försvinner Y. Ofta har vi dock att göra med ömsesidig interaktion
mellan orsak och verkan, som exempel kan astma orsaka ångest men ångest kan även utlösa
astma. Slutsatsen blir att alla sjukdomar och symtom hos människor bör ses ur ett  biologiskt,
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utvecklingsmässigt, psykologiskt och socialt perspektiv. Det är snarare regel än undantag att
flertalet faktorer samverkar till uppkomsten av en sjukdom och mer sällan antingen organisk-
biologisk etiologi  eller psykosocial etiologi (Sivik & Theorell, 1995). Forskning har bland
annat visat att kronisk stress, exempelvis i form av depression som kan orsaka sekundära
reaktioner i olika organ som leder till smärta i kroppen och förändrad känslighet i tarmen,
vilket ökar risken för ohälsa på både kort och lång sikt (Alfvén, 1999).

Man har inom stressforskningen intresserat sig för sambandet mellan negativa känslor och
hälsa. Man har kunnat visa att oro, ångest, depression och aggressivitet ökar risken för
sjukdom. I studier på barn har man visat att depression har ett tydligt samband med ökad
ohälsa (Taylor, 1997). Även andra forskare har visat på den sekundära påverkan på hälsan
som stress har. Exempelvis visar en studie att en förklaring till den höga frekvensen av
illamående och kräkningar inom barnmedicin kan bero på hur stress påverkar det autonoma
nervsystemet som vidare leder till nedsatt tarmaktivitet med förstoppning och diarré (Sivik &
Theorell, 1995). Även kosthållningen kan påverkas vid stress då aptiten minskar och risken
ökar då även för andra sjukdomar som karies och ätstörningar (Danielson. 2002). Det
psykosomatiska illamåendet är ofta relaterat till smärta i magen, men kan även ge spänningar i
muskulaturen kring andningsorganen (Alfvén, 1999). Flertalet studier om hälsa och stress är
gjorda på tonåringar som sedan generaliseras till övriga åldersgrupper. Det finns ett flertal
skäl till att man väljer äldre barn, bland annat att det är lättare att tillverka och administrera
test för äldre barn än yngre och att det underlättar den etiska processen ju äldre barnen är. Ny
forskning visar dock att några av de fysiologiska symtom som barnen uppvisar, som magont
och huvudvärk, är vanligare förekommande bland yngre barn, under 13 år, än de som var
några år äldre (Häggqvist, 2000) vilket tyder på att stressrelaterad ohälsa kan uppstå tidigt i
åldrarna. När det gäller könsskillnader i sambandet mellan stress och ohälsa hos barn visar
studier att flickor i större utsträckning än pojkar rapporterar smärttillstånd. Även forskning om
vuxnas symtomrapportering visar att kvinnor har fler smärttillstånd än män (Häggqvist,
2000).

Den mesta forskning om barn och hälsa har ett skolperspektiv och man har i mycket liten
utsträckning tagit hänsyn till barnets övriga tillvaro. Förklaringen är troligen att man i
skolsituationer på ett kontrollerat sätt får tillgång till ett stort antal försökspersoner på en och
samma gång. Det finns även försök att kopiera arbetsrelaterade stressmodeller från vuxnas
arbetsplats till barnens skolmiljö. Man kan även se det som ett försök att komma tillrätta med
den ökade ohälsan hos barn genom relativt små samhällsförändringar, genom att försöka
förklara ohälsan genom att titta på barns skolmiljö. Resultaten från en studie på barn visar
exempelvis att huvudvärk hos skolbarn bara har en relativt liten korrelation med
inomhusklimatet medan sambandet mellan sociala, psykologiska och emotionella faktorer och
huvudvärk är starkt (Gillander Gådin & Hamarström, 2003).

När det gäller hälsa i förhållande till skolan visar en enkätstudie på svenska skolbarn att elever
som uppfattar att skolan inte motsvarar deras förväntningar, i kombination med höga krav och
stress , har en ökad risk att utveckla ohälsa (Häggqvist, 2000). Barn som rapporterar  hög grad
av skolrelaterad stress hade markant högre eller frekvent oftare somatiska symtom jämfört
med ickestressade barn. Ytterligare en studie visar att barn som rapporterar hög grad av
skolrelaterad stress och låg grad av socialt stöd har högre relativ sannolikhet att uppvisa ett
helt kluster av symtom (Torsheim, 2001). Socialt stöd från lärare och klasskamrater har även
konstaterats ge en direkt positiv påverkan på den fysiska hälsan (Torsheim. 2001). Man har
även visat att socialt stöd har en förebyggande effekt på ohälsa, barn med hög grad av stress
riskerar högre grad av ohälsa och tvärt om (Torsheim, 2003). Skoltrivsel är en annan viktig
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faktor som hänger samman med hur goda sociala relationer barnet har och hur de  trivs
generellt i livet. Könsskillnaderna när det gäller skoltrivseln visar att flickor i högre
utsträckning än pojkar upplever skoltrivsel, i de lägre åldersgrupperna. Den fördelningen
ändras dock med åldern då flickornas skoltrivsel försämras i relation till pojkarnas (Danielson,
2002). Det är dock inte bara den skolrelaterade stressen påverkar barns hälsa, man har även
sett att brist på stöd från föräldrar och nära vänner ökar risken för att utveckla psykosomatiska
symtom (Gillander Gådin & Hamarström, 2003).

Utöver socialt stöd har fysisk aktivitet en stark korrelation med hälsa är fysisk aktivitet, både i
form av brist på fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa och tvärt om, men även att fysisk
aktivitet påverkar flertalet av kroppens funktioner positivt. I en svensk studie uppger dock
endast en tredjedel av barnen att de är fysiskt aktiva minst en timme/dag. Studien visar på
stora könsskillnader när det gäller mängd fysisk aktivitet, där 43 % av pojkarna men endast
26% av flickorna uppger att de är fysiskt aktiva minst en timme/dag (Danielsson 2002).

När det gäller familjesituationen har den visats ha en stor påverkar barns fysiska och psykiska
hälsa. Barn som lever i familjer med mycket konflikter har en ökad risk att utveckla fysiska
ohälsa,  ont i huvudet och magen (Taylor, 1997). Man har dock inte funnit samband mellan
skilsmässor och ohälsa och en studie visat att det är just konflikterna som skapar ohälsa då
man ej funnit signifikant resultat när det gäller ohälsa hos barn och skilsmässor (El-Sheikh,
2001).

Man kan se att de skillnaderna i SES som finns i  samhället går hand i hand med människors
hälsa. Ju bättre SES desto bättre hälsa och vice versa. En svensk studie visar att fysiska
symtom generellt är 60% vanligare i områden med låg SES jämfört med barn som lever i hög
SES-områden. Tittar man på enstaka symtom är astma, karies och huvudvärk 40% vanligare
bland barn i låg SES-områden. Andra symtom som skiljer sig mellan de båda SES-grupperna
är magvärk som är 11% vanligare och infektioner som är hela 50% vanligare i områden med
låg SES jämfört med de i områden med hög SES. I samma studie har man även sett att
skillnaden på fysisk ohälsa mellan grupperna ökar med barnens åldern (Bremberg, 2002).
Skillnaderna mellan ohälsa hos barn i de olika SES-grupperna gäller även den psykiska
ohälsan, som är 70% vanligare i områden med låg SES, där utåtagerande problem är 60%
vanligare och inåtvända psykiska problem 50% vanligare hos barn i gruppen med låg SES
(Alfvén, 1999).

Skillnaderna mellan hälsa i låg respektive hög SES-områden förklaras genom både livsstil
som miljö, status, kunskap och relationer. Det går ej att förklara genom att bara titta på den
fysiska miljön då den ej förklarar hela skillnaden. Låg social status, låg inkomst, låg
utbildning och arbetslöshet är direkt relaterat till ökad sjuklighet och dödlighet. Graden av
kronisk stress är starkt påverkad av egenskaper i samhället, som trångboddhet och mer oljud i
närmiljön (Taylor, 1997). Destruktiva och bristfälliga psykosociala förhållanden kommer att
förstärka effekterna av dålig fysisk miljö men kan också i sig själva leda till ohälsa.
(Lundberg, 2002). Den sociala omgivningen är också en källa till inlärning av attityder och
beteenden som i sin tur påverkar hälsan, i form av mindre gynnsamma och destruktiva
copingstrategier. Personen och miljön kommer att ömsesidigt påverka varandra och barnet
kommer att reagera på den psykosociala miljön de har omkring sig men också bete sig på ett
visst sätt som skapar en sämre miljö (Torsheim, 2003). En del forskare menar att de
variationer i hälsa som finns hos barn och ungdomar kan förklaras av sociala faktorer. Man
har visat att människor med stort socialt stöd har lättare att hantera stress än de med sämre
socialt stöd. Det finns en koppling mellan hälsa och social ställning som sannolikt
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sammanhänger med de fysiologiska system som aktiveras av psykologiska reaktioner hos
grupper som upplever sig missgynnade i samhället (Lundberg & Wentz, 2004).

Syfte och frågeställningar

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om det fanns skillnader i stress och hälsa
mellan grupper med olika SES. Följande frågeställningar undersöktes: 1) Skiljer det sig
mellan barnen i de olika grupperna av SES när det gäller beteenden som kan bidra till att
skapa och förstärka stress hos barn och 2)  skiljer  det sig mellan barnen i mängd fysiska och
psykiska symtom när man jämför barn i låg respektive hög SES. Hypotesen var att gruppen
med låg SES har högre grad av stress och ohälsa vid jämförelse av gruppen med hög SES.

Ett annat syfte var att  undersöka eventuella könsskillnader i livsstil, stress och hälsa hos barn
i åk 4. Hypotesen var att flickor skulle ha högre grad av stress och ohälsa än pojkar. Slutligen
undersöktes samband mellan stress och hälsorelaterade faktorer i hela gruppen. Mer exakt
undersöktes om det fanns samband mellan barnens fysiska hälsa, psykiska hälsa, upplevd
hälsa, familjeförhållanden, skolstress och socialt stöd.

Metod

Undersökningsdeltagare

Två skolor i Storstockholmsområdet valdes ut för deltagande i studien. Dessa två skolor är
belägna i områden med hög respektive låg SES. Målgruppen för studien var barn i årskurs 4,
samtliga barn var 9 eller 10 år gamla. Totalt tillfrågades 139 barn och deras målsmän om
deltagande i studien. I området med låg SES tillfrågades 43 målsmän varav 17 svarade ja, 16
svarade nej och 10 svarade inte alls. I området med hög SES tillfrågades 96 målsmän varav
85 svarade ja och 11 svarade nej. Totalt var det 102 barn vars målsmän samtyckt till
deltaganden i studien som fyllde i enkäten.

Enkät

Data insamlades genom en enkät som undersökningsdeltagarna fyllde i. Merparten av enkäten
är tagen från HBSC-studiens frågeformulär (Danielsson 2001). Omarbetning har gjorts när det
gäller såväl  utformningen av frågorna  som antalet svarsalternativ, vilket gjordes då en
pilottestning visade att flertalet frågor hade för hög svårighetsgrad. Frågor har även lagts till i
enkäten för att kunna besvara frågeställningen. Utöver frågor om ålder och kön behandlade
enkätfrågorna följande fem delar: 1) Etnicitet och hemförhållanden, 2) SES, 3) Livsstil,
upplevd stress och relationer, 4) frågor om psykisk status och 5) frågor om fysisk hälsa.

För att mäta etnicitet ställdes frågor om barnets eget och föräldrarnas födelseland. Frågorna
besvarades med två svarsalternativ 1(I Sverige) och 2( I ett annat land) där svarsalternativ 2
hade en öppen tilläggsfråga (skriv vilket land här:). För att mäta hemförhållandet ställdes
frågor om antal medlemmar i familjen, vilka som ingår och hur familjestrukturen ser ut.
Svarsalternativet på frågan om antal familjemedlemmar var öppen (Vi bor
sammanlagt….personer i lägenheten/huset.). På frågan om vilka familjemedlemmar som ingår
fanns nio alternativ att kryssa för (mamma, pappa, styvmamma/styvpappa, farmor/farfar,
mormor/morfar, systrar/bröder; Hur många:, fosterhem och någon annan; Vem:). Frågan om
hur ofta de bor där besvarades på en skala från 1(hela tiden) till 5(nästan aldrig). Alla ovan
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beskrivna frågor och svarsalternativ fanns i dubbel upplaga för att täcka barn med dubbelt
boende.

Den andra delen av enkäten handlade om SES. För att mäta SES användes frågor ur
självskattningsformuläret FAS (Family Affluence Scale) (Danielsson 2001). Frågorna handlar
om barnets boende, antal bilar i familjen, om barnet har eget rum eller ej och föräldrarnas
arbetsstatus. Frågan om boende hade tre svarsalternativ (1),lägenhet, 2)radhus/kedjehus och
3)villa). Frågan om antal bilar hade tre svarsalternativ (1)nej, 2)ja, en och 3)ja, två eller fler).
Frågan om eget rum besvarades med ja eller nej svar. Frågan om föräldrarnas arbetsstatus
hade fyra svarsalternativ (1) ja, 2)nej, 3)vet inte och 4)har ingen eller träffar inte
honom/henne). Vid ja tillkom  två öppna frågor om var och vad föräldrarna arbetar med. Vid
nej tillkom sex alternativ om alternativ sysselsättning (1)sjuk, 2)pensionär, 3)pluggar, 4)söker
jobb, 5)är hemma och 6) vet inte).

För att mäta olika typer av potentiella stressorer ställdes frågor om livsstil, stress och
relationer. Livsstilsfrågorna omfattade: kostvanor och hälsovanor, tv och data användande,
fritidsaktiviteter, antal timmar de ägnar sig åt läxläsning och hur mycket de hjälper till
hemma. Frågorna om kostvanor besvarades på en skala från 1(aldrig) till 5(varje dag). Dessa
frågor slogs ihop till ett index för heltäckande matvanor. Frågan om bantning besvarade på en
skala från 1(nej, jag väger lagom) till 4( jag behöver banta). Frågorna om mängd tv och
datoranvändande besvarades på en skala från 1(aldrig) till 4(ca 3h eller mer om dagen).
Frågorna om idrottande och fritidsaktiviteter besvarades på en skala från 1(aldrig) till 4 (varje
dag). Frågan om läxläsning och hur mycket de hjälper till hemma besvarades på en skala från
1(inte alls) till 5(3h eller mer om dagen). Stressfrågorna inkluderade: mängd skolarbete,
läxläsning och upplevelsen av att bli trött av och tycka om skolan. Alla frågor besvarades på
en skala från 1(stämmer inte alls) till 4(stämmer mycket bra). Frågorna om mängd skolarbete,
läxläsning och upplevelsen av att bli trött av skolarbetet  slogs ihop till ett index som mäter
skolstress, där höga poäng indikerar hög grad av stress och låga poäng låg grad av stress.
Relationsfrågorna täckte antal kompisar och stöd. Frågan om antal kompisar besvarades på en
skala från 1(ingen) till 4(tre eller fler).  Frågan om stöd avsåg om och vem de har att prata
med om de känner att de behöver stöd. Frågan hade sju alternativ(pappa, styvpappa, mamma,
styvmamma, bror, syster och bästa kompis). Frågorna besvarades från1(aldrig) till 3(så ofta
jag vill) och 4(jag har ingen). Frågorna slogs ihop till ett index, där höga poäng indikerar hög
grad av socialt stöd och låga poäng låg grad av stöd.

Psykisk hälsa mättes genom att eleverna ombads besvara frågor om trötthet/utsliten,
sömnproblem, nedstämdhet, irritation, oro, rädsla, ilska, glädje och pigghet. Alla frågor
besvarades på en skala från 1(Alltid) till 5(Aldrig). Dessa frågor summerades ihop till ett
index, där höga poäng indikerar hög grad av psykisk ohälsa och låga poäng låg grad av
ohälsa.

För att mäta den fysiska ohälsan fick barnen fylla i frågor om smärttillstånd som magvärk,
huvudvärk och rygg/axelvärk, yrsel, illamående, ögon problem, hosta/ halssymtom
förkylningar, allergier. Även antal hål i tänderna och hur friska barnen upplever att de är.
Frågan om upplevd hälsa besvarades med en skala från 1(mycket frisk) till 4(inte alls frisk).
Frågan om antal hål i tänderna var en öppen fråga(antal hål i tänderna:). Frågorna om symtom
besvarades på en skala från 1(aldrig) till 4(varje dag). Frågorna om symtom summerades ihop
till ett index, där höga poäng indikerar hög ohälsa och låga poäng låg ohälsa.
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Procedur

Vid höstterminens början kontaktades flertalet rektorer för grundskolor i områden med
hög/respektive låg SES. I brevet informerades om att arbetet var ett examensarbete på
psykologlinjen, syftet med studien och att det var en enkätundersökning som barnen själva
fyller i under lektionstid. Även information gavs om krav på föräldrarnas skriftliga
godkännande och vilka krav det kommer att ställa på skolan vid deltagande i studien. Brevet
avslutades med kontaktuppgifter till undersökningsledaren och handledare för svar och
eventuella frågor. Två rektorer ställde sig positiva till att vara med i studien och de kontaktade
sedan behöriga lärare. Ett brev, om syftet med studien där målsman skulle ge samtycke eller
ej till om barnet fick delta i studien skickades med barnen hem för att fyllas i och återlämnas
till respektive lärare. I brevet informerades berörda målsmän om att arbetet var ett
examensarbete på psykologlinjen, syftet med studien, att det var en enkätundersökning som
barnen själva ska utföra under lektionstid och att de insamlade materialet kommer att
behandlas anonymt. Föräldrarna fick sedan fylla i om de tillåter eller inte tillåter barnen att
delta i studien och skriva under med sin namntäckning.

Själva datainsamlingen skedde under barnens ordinarie lektionstid i klassrummet och tog
mellan 35-45 minuter. Innan enkäten delades ut till barnen informerade undersökningsledaren
om forskningsetiska ställningstaganden som konfidentialitet och anonymitet.
Undersökningsledaren gav även vissa instruktioner på hur man besvarar en enkät och vikten
av att vara noggrann. Under tiden barnen fyllde i enkäten var en representant från skolan
inklusive undersökningsledaren med för att svara på frågor.

Databearbetning

Efter insamlandet av samtliga 102 enkäter fördes data in i dataprogrammet SPSS för statistisk
analys.

Fördelningen mellan de två områdena räknades ut likaså könsfördelningen i både hela
gruppen och respektive SES område.

För att mäta barnens SES användes självskattade frågor ur FAS (Family Affluence Scale).
Detta mått på SES och de två områdena överensstämde mycket bra och vidare användes de
två områdena som  variabel vid mått på SES. Beskrivande statistik på de två SES områdena
utfördes i form av medelvärden, max/min värden,  standardavvikelse och procentfördelning
användes. Vidare utfördes gruppjämförelser mellan de två områdena och resterande frågor
med hjälp av t-test för oberoende grupper.

Sambandsanalyser i form av korrelationer utfördes mellan fysiska/psykiska symtom och
övriga frågor för att se på samband i hela gruppen.

Gruppjämförelser mellan könen utfördes medhjälp av t-test för oberoende mätningar.
Beskrivande statistik på könsskillnaderna utfördes i form av medelvärden och
standardavvikelse.
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Resultat

Fördelningen av undersökningsdeltagare är mycket snedfördelad när de gäller de två
områdena med 16.5% från området med låg SES och 77.7% från området med hög SES.

Könsfördelningen mellan de två grupperna är dock relativt jämn där låg SES hade 47,1%
(n=8) pojkar och 52,9% (n=9)  flickor, och där hög SES hade 58,8% (n=50) pojkar och 41,2%
(n=35) flickor.

När det gäller etnicitet var 80% av alla barn födda i Sverige. 78% av mödrarna var födda i
Sverige och 80% av fäderna var förra i Sverige. Vid uppdelning i låg och hög SES var 35,3%
av barnen i låg SES-området ej födda i Sverige och 7,1% av barnen i hög SES-området. Av
mödrarna i låg SES var 94,1% ej födda i Sverige och 7,1 i hög SES. Av fäderna i låg SES var
94,1% ej födda i Sverige och 3,5 i hög SES-området. På grund av ett litet bortfall blir ej
summan av de sammanvägda resultaten 100%.

De två områdena skiljer sig när det gäller hög respektive låg socioekonomiskstatus. T-test för
oberoende mätningar visar på en signifikant skillnad ( t(96)=-.19, p= .0001) i självskattad SES
enligt FAS( låg SES: M=7,18:  SD=1,07; hög SES:M=11,10: SD=.87).

Familjeförhållanden

Ur en  korstabulering mellan de två SES områdena och antal syskon kan man se att det
vanligaste i båda grupperna är att ha 1-2 syskon. I gruppen med låg SES hade 66,7%  1-2
syskon och i gruppen med hög SES hade 85,6% 1-2syskon. Betydligt fler barn i låg SES
grupp hade 4-5 syskon, (låg SES= 23,3%; hög SES= 2,4). Trots att det fanns en större
spridning i antalet syskon i låg SES gruppen visar t-test för oberoende mätningar dock att det
inte fanns signifikanta skillnader på antalet syskon (t(15)=1,78, p=. 096).

Föräldrarna i gruppen med hög SES har arbete i högre utsträckning vilket man kan se
tendenser på genom att titta på frekvenser (Tabell 1). Chi2 test visar att signifikanta skillnader
mellan de två SES grupperna och fädernas arbete (x2= 20,82;df=2; p=,0001) och även mellan
SES och mödrarnas arbete (x2=51,48;df=3; p=.0001).

Livsstil

Samtliga frågor om mat är hopslagna till ett matindex. Enligt dessa beräkningar äter de flesta
barnen frukost, lunch och middag varje dag (Tabell 1). Skillnaden mellan de två grupperna är
inte signifikant vid t-test för oberoende mätningar (t(100)=-1.07, p=. 286). När det gäller vikt
visar en frekvenstabell visar att de flesta barn tycker att de väger lagom och inte behöver
banta (Tabell 1). T-test för oberoende mätningar visar att skillnaderna inte signifikanta
(t(100)= -1.40, p= .294).

När det gäller antal timmar barnen ägnar sig åt tv-tittande skiljer sig de två grupperna inte
signifikant (tabell 2) (t(100)=.000, p=1.0). När det gäller dataanvändande skiljer sig de två
grupperna inte åt i någon stor utsträckning och liknar resultaten från mängd tv-tittande (Tabell
1). T-test för oberoende mätningar visar att resultatet inte är signifikant (t(99)=.153, p=. 252)
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En frekvenstabell på mängd idrottande i de olika grupperna visar att det inte finns några
signifikanta skillnader i hur många barn som aldrig idrottar (Tabell 1)(t(17)=-1,45, p=.165).
Grupperna skiljer sig dock signifikant (t(100)=-3, p=.003), när det gäller antal dagar som de
ägnar sig åt fritidsaktiviteter (Tabell 1). Barnen i hög SES området utövar fritidsaktiviteter i
signifikant högre utsträckning än de i låg SES.

När det gäller läxläsning är det procentuellt sett fler barn som inte alls gör läxor i gruppen
med låg ses. Men det är också fler barn i denna grupp som uppger att de gör läxor mer än
3timmar/dag. Spridningen är alltså större i denna grupp. T-test visar dock att skillnaderna i
hur mycket tid de lägger ner på läxor inte skiljer sig signifikant mellan de två SES-grupperna
(t(98)=1.10, p=.274). I båda grupperna läser de flesta barn läser läxor en halvtimme eller
mindre/dag (Tabell 1).

På frågan om barnen hjälper till hemma visar resultaten  på signifikanta skillnader mellan de
båda grupperna (t(100)=2,78, p=.007) och visar att barnen i låg SES område hjälper till
hemma i större utsträckning (Tabell 1).

De flesta barn i båda grupperna upplever låg grad av skolstress och inget barn upplever
mycket hög skolstress (Tabell 1). T-test för oberoende mätningar visar att det inte finns några
statistiskt signifikanta skillnaderna  mellan SES-grupperna (t(98)=.964, p=.337) när det gäller
skolstress. T-test för oberoende mätningar visar dock på statistiskt signifikanta skillnader när
det gäller om de tycker om skolan eller ej (t(41)=2,86, p=.007) där fler barn med hög SES
tycker om skolan.

När det gäller antal kompisar framkommer att skillnaderna med avseende på SES är statistiskt
signifikanta (t(84)=2,95, p=.004) och att barnen med låg SES har fler nära kompisar (Tabell
1).

Samtliga barn upplever att de har socialt stöd och har någon att prata med vid behov, dock
upplever fler barn med hög SES att de har starkt socialt stöd (Tabell 1) men t-test för
oberoende mätningar visar inte på några signifikanta skillnader (t(92)=.414, p=.680).

Tabell 1.  Andelen i procent i hög respektive låg SES
SES

Låg Hög
% %

Föräldrar i arbete
Arbetande mor 29,4 95,3
Arbetande far 76,5 100
Livsstil
Andel som äter frukost, lunch
och middag varje dag 82 94
Tycker att de väger lagom, behöver
inte banta 65 90
Tittar på tv mindre än 30 min/dag 41 41
Använder datorn mindre
än 30 min/dag 41 41
Idrottar aldrig 18 1,2
Utövar fritidsaktiviteter någon
dag/vecka 41 48
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Stress
Läser läxor mindre än 1/2h/dag 42 60
Upplever inte hög skolstress 41 48
Hemförhållanden
Hjälper aldrig till hemma 6 20
Relationer
3 eller fler nära kompisar 100 90
Starkt social stöd 53 70
Psykiska och fysiska symtom
Upplever att de är mycket friska 70 70
Andel barn som aldrig haft
 ont i tänderna 12 57
Svarar att de aldrig har
fysiska symtom 69 80
Svarar att de har fysiska symtom
ngn dag/ v eller mer 31 20
Svarar att de aldrig har
psykiska symtom 19 20
Svarar att de har psykiska symtom
ngn dag/ v eller mer 81 82

Skillnaderna i de båda grupperna när det gäller upplevd fysisk hälsa visar sig vara mycket små
(Tabell 1). T-test för oberoende mätningar visar att skillnaderna inte är signifikanta
(t(98)=.63,  p=.657).

Man kan dock se tendenser till att barnen i gruppen med låg ses har en något större spriding i
fysisk ohälsa jämfört med den andra gruppen. De flesta barn i båda grupperna svarade dock
att de aldrig har fysiska symtom (Tabell 1). T-test  för oberoende mätningar av indexet fysisk
hälsa visade att resultaten inte var signifikanta (t(19)=-.42, p=.564) vilket visar att barnens
sammanslagna fysiska symtom ej skiljer sig mellan de två SES grupperna .  För att se om det
fanns skillnader i något enstaka symtom gjordes ytterligare t-tester för varje symtom. T-test
för oberoende mätningar på de enskilda symtomen visar dock vissa skillnader mellan
grupperna när det gäller huvudvärk (t=(98)2,203; p=.03) och magvärk (t(97)=2,419; p=.017)
där barnen med låg SES upplever symtomen oftare än den andra gruppen (Tabell 2).

En frekvenstabell visar att barn i gruppen med låg ses har haft fler hål och även fler gånger
(Tabell 1). Vilket tyder på en tendens till skillnad mellan de olika grupperna. T-test för
oberoende mätningar visar att resultatet inte var signifikant(t(91)=1,98, p=.051).

Tabell 2. Medelvärdet och standardavvikelsen för fysiska symtom i relation till SES
SES

Låg Hög

Symtom M           SD M             SD

Huvudvärk                  1,94         .85 1,54        ,63
Magvärk 1,94         ,83 1,50        ,65
Ryggvärk 1,44         ,73 1,54        ,80
Yrsel/illamående 1,67         ,82 1,39        ,56
Nacke/axlar 1,40         ,63 1,58       ,80
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Grusiga/kliande ögon 1,69         ,95 1,25       ,53
Hosta/ont i halsen 2,0           ,73 1,68       1,24
Allergi/astma 1,20         ,41 1,26       ,60
Förkylning 1,82         ,64 1,60        ,64
Index 1,46         ,78 1,25        ,57

Den psykiska hälsan skiljer sig inte mellan de två områdena. T- test för oberoende mätningar
på indexet psykisk hälsa visar att skillnaderna inte är signifikanta (t(96)=-.58, p=. 564). T-test
för oberoende mätningar på de enskilda symtomen visar att det inte heller där finns
signifikanta skillnader när det gäller de två grupperna.

Tabell 3. Medelvärdet och standardavvikelsen för psykiska symtom i relation till SES
SES

Låg Hög

Symtom M           SD M             SD

Trött 1,59        ,80 1,98        ,54
Svårt att somna 1,59        ,87 2.00        ,83
Deppig/ledsen 1,41        ,62 1,61        ,56
Nervös/orolig 1,47        ,62 1,35        ,48
Irriterad/dåligt humör 1,53        ,72 1,70        ,58
Rädd 1,53        ,80 1,16        ,37
Arg 1,88        ,78 1,68        ,61
Glad 3,47        ,87 3,36        ,81
Pigg 3,06        1,0 2,99        ,85
Index 1,88         ,49 1,83        ,41

Könsskillnader i hela gruppen

Den fysiska och psykiska hälsan skilde sig inte mellan de båda könen, t-test för oberoende
mätningar på index fysisk hälsa visade att skillnaderna inte var signifikanta (t=(90)-,144;
p=.886) och index psykisk hälsa (t=(90)-,1,42; p=,157). Vid test för könsskillnader på enstaka
symtom var resultatet inte signifikant, där varken magvärk eller huvudvärk visade på
könsskillnader (tabell 4). Sambandet mellan skolstress och kön visade inte på signifikanta
skillnader. Stöd skilde sig signifikant mellan könen (t=(92)854; p=,004) där pojkarna
upplevde högre grad av stöd än flickorna. Sambandet mellan kön och mängd idrottande är
signifikant där pojkarna idrottar signifikant fler dagar i veckan än flickorna. Liknande
könsskillnader finns när det gäller mängd fritidsaktiviteter (tabell 4). Sambandet mellan kön
och hur mycket de hjälper till hemma är signifikant, där flickorna hjälper till hemma i större
utsträckning än pojkarna ( tabell 4).

Tabell 4. Medelvärdet och standardavvikelsen när det gäller stress och hälsa mellan de två
könen.

Kön
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Pojke Flicka

M            SD M           SD
       

Idrott 2,91         ,69 2,57       ,66
Fritidsintressen 2,93         ,81 2,57       ,85
Hjälpa till hemma 2,22         1,09 2,80       1,00
Läxor 2,40         ,84 2,60       ,70
Skolstress 9,26         2,71 9,10        2,99
Stöd 3,62         ,83 3,46        ,94
Huvudvärk 1,54         ,66 1,67        ,72
Magvärk 1,54         ,66 1,61        ,75
Fysisk ohälsa index 1,27         ,46 1,29        ,56
Psykisk ohälsa index 1,79         .46 1,90        ,37

Stress, hälsa och ohälsa i hela gruppen

Den psykiska hälsan skiljer sig inte år beroende på om barnens mödrar arbetar eller ej (t(93)=-
.139, p=.889). Däremot när det gäller den psykiska hälsan och fädernas arbetsstatus (t(93)=-
4,237, p=.000) vilket visar att barnen mår psykiskt sämre med arbetslösa fäder än mödrar.

Sambandet mellan fysisk ohälsa och upplevd fysisk ohälsa var signifikant (r=.489,p=.000)
vilket visar att barn med hög grad av fysisk ohälsa också har en upplevelse av att inte vara så
frisk. Däremot är sambandet mellan psykisk ohälsa och upplevd fysisk ohälsa inte signifikant
(r=.181, p=.078) vilket visar att barn med hög grad av psykisk ohälsa inte verkar hänga
samman med att de har sämre hälsa. När det gäller sambandet mellan den fysiska och
psykiska ohälsan var det inte signifikant (r=,166, p=.120) vilket innebär att den psykiska
ohälsan inte verkar hänga samman med den fysiska eller tvärt om. Sambandet mellan fysisk
ohälsa och skolstress var signifikant (r=.265, p=.011) vilket visar att hög grad av skolstress är
relaterat till ohälsa eller tvärt om. Psykisk ohälsa  och stöd från omgivningen har ett
signifikant samband (r=.264, p=.012) vilket innebär att barn med hög grad av psykisk ohälsa
också upplever hög grad av stöd. Däremot var sambandet mellan psykisk ohälsa och
skolstress inte signifikant (r=.184, p=.972) vilket visar att psykisk ohälsa inte leder till
skolstress eller tvärt om. Inte heller sambandet mellan antal kompisar och psykisk ohälsa var
signifikant(r=-.42, p=.681) vilket visar att många kompisar inte leder till hög psykisk hälsa.

Sambandet mellan den fysiska ohälsan och tv tittande var signifikant (r=.265, p=.011), vilket
visar att barn med dålig hälsa också tittar mycket på tv. Sambandet är även signifikant när det
gäller psykisk ohälsa och  tv tittande (r=.211, p=.039) vilket innebär att barn som har dålig
fysisk och /eller psykisk hälsa tittar också mycket på tv. Sambandet mellan fysisk ohälsa och
data användande är inte signifikant (r=.188, p=.075), likaså mellan psykisk ohälsa och
datoranvändande(r=-.069, p=.502)vilket innebär att barn med hög fysisk och psykisk ohälsa
inte använder datorer i högre utsträckning. Man kan inte heller se signifikanta resultat när det
gäller fysisk ohälsa och idrott (r=-.62, p=.559) eller fysisk ohälsa och fritidsaktiviteter (r=-
.18, p=.864) vilket visar att barn som idrottar mycket och ägnar sig mycket åt fritidsaktiviteter
inte har bättre hälsa. Sambandet mellan psykisk ohälsa och idrottande var inte signifikant(r=-
.172, p=.094), likaså mellan psykisk ohälsa och fritidsaktiviteter (r=-.160, p=.120) vilket visar
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att barn med högt psykiskt välbefinnande inte idrottar eller utövar fritidsaktiviteter mer
frekvent än de med lågt psykiskt välbefinnande.

Diskussion

Studiens huvudsakliga syfte var att utröna skillnader i stress och hälsa mellan grupper med
olika SES och resultaten visade endast på marginella skillnader i stress och hälsa mellan de
båda SES-grupperna. När det gäller könsskillnader framkom ett fåtal intressanta samband när
det gällde livsstilsfrågor, dock ej direkt i relation till stress och hälsa.

Socioekonomisk status

När det gäller familjesituationen visade resultaten signifikant fler mammor och fler pappor till
barnen i området med låg SES som inte hade något arbete jämfört med den andra gruppen.
Detta beror troligtvis på att arbetslösheten i områden med låg SES generellt sett är högre.
Arbetslösheten kan i sin tur bero på olika faktorer där den diskriminering som finns och
påverkar arbetssituationen för människor med invandrarbakgrund kan påverka. När det gäller
det stora antalet mammor som inte yrkesarbetar i gruppen med låg SES visade det sig att ett
relativt stort antal av dessa kvinnor var hemmafruar. Det kan finnas såväl kulturella som
praktiska skäl där dessa  familjer oftare är större och har fler barn än i familjerna med hög
SES.

Barnen i de olika SES områdena skattade enligt FAS signifikant olika, vilket innebar att
barnen i låg SES-området uppskattade att de hade låg SES och barnen i hög SES-området
hade hög SES. På grund av de stora skillnaderna i FAS-skattningarna  blev det möjligt att i
databearbetningen använda uppdelningen i form av områdena som ett mått på låg respektive
hög SES. Denna tydliga skillnad återspeglar den segregation som finns i samhället och som
innebär att människor med hög SES väljer att bo i områden med hög SES medan människor
med låg SES inte har de ekonomiska resurserna att bo i områden med hög SES. Andra skäl till
dessa skillnader kan vara att människor vill bo i områden där anhöriga och vänner bor vilket
även det kan bidra till grupperingar av denna typ.

När det gäller fysiska symtom på ohälsa var hypotesen att det skulle finnas skillnader mellan
de två grupperna, låg respektive hög SES. Till skillnad från tidigare studier som visat att barn
i låg SES-områden har hela 60% högre ohälsa än barn i hög SES- områden (Bremberg, 2000),
visade den här undersökningen inte på några signifikanta resultat när det gäller fysisk ohälsa.
Analys av respektive symtom visade dock på signifikanta skillnader, huvudvärk och magvärk
var vanligare hos barnen i området med låg SES. Tidigare studier har visat på liknande
resultat där man har kunnat se att förekomsten av huvudvärk och magvärk är betydligt
vanligare bland barn i grupper med låg SES (Alfvén, 1999). Förekomsten av fysiska symtom
överensstämmer dock inte med barnens helhetsupplevelse av att vara frisk eller ej, där de
flesta barn upplever att de är mycket eller ganska friska i båda grupperna. En förklaring till att
även de barn som skattar relativt hög ohälsa på symtom uppger en upplevelse av att vara
friska kan handla om betydelsen av begreppet ”frisk”. Barnet tolkar frågan som att de inte
känner sig sjuka, med innebörden att inte vara febriga och förkylda. Användning av ordet
frisk i ett bredare perspektiv som vid smärttillstånd är kanske för avancerat för  barn som är
10-11 år.
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Tidigare forskning (Bremberg, 2000) visar att psykiska symtom är 70 % vanligare i låg SES
grupper än i hög SES grupper. Resultatet bekräftas inte av den här studien då skillnaderna
mellan de båda grupperna visade sig inte vara signifikant. Studien visar inte heller på
signifikanta skillnader när det gäller enstaka psykiska symtom. Intressant nog har symtomen
trötthet och svårt att sova lägre medelvärden för gruppen med låg SES. Förklaringen är
sannolikt att spridningen i  gruppen med låg SES är betydligt större vilket kan tolkas som att
det är relativt sett fler barn i gruppen med låg SES som upplever dessa symtom mycket ofta
(Bremberg, 2000; Alfvén, 1999).  Det är även logiskt att tänka sig att det är samma barn som
upplever stora svårigheter med att sova som också känner stor trötthet. Upplevelsen av att
vara rädd visar även den på större spridning och att ett fåtal av barnen i låg SES upplever
rädsla mycket ofta. En förklaring skulle kunna vara att rädsla är ett symtom på bristen på
struktur och förutsägbarhet som barnen med arbetslösa föräldrar riskerar (Feldt, mfl, 2005).

En faktor som både kan påverka graden av stress och i sig leda till ohälsa är motion och
träning (Kristenssen,  2005). Föreliggande resultat visar på en antydan till skillnader mellan
de båda grupperna men i princip uppger barnen i låg SES att de idrottar i ungefär lika stor
utsträckning som de i hög SES. Som tidigare påpekats ligger den stora skillnaden i stället i
mängd fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är organiserade aktiviteter som barnet utför utanför
skoltid och ger möjlighet till ytterligare sociala kontakter och sysselsättning. Tidigare studier
har visat att barnens fritidsaktiviteter ger dem en ökad känsla av sammanhang, som har visat
höra samman med människors fysiska och psykiska välmående (Kristenssen,  2005).
Resultaten från denna studie visade att det var relativt stort antal barn i området med låg SES
som aldrig utövar någon fritidsaktivitet jämfört med den andra gruppen där flertalet har någon
fritidsaktivitet flera dagar i veckan. När det gäller idrottande var inte skillnaderna stora vilket
kan bero på att sportaktiviteter med kompisar här kan räknas in som idrott, vilket då innebär
att idrottandet är av mer spontan natur för barnen i låg SES. Förklaringen på att så fåtal av
barnen i gruppen med låg SES utövar någon fritidsaktivitet kan vara att många
fritidsaktiviteter kräver både tid och ekonomiska resurser från föräldrarna. Vi vet att
föräldrarna till barn i låg SES har sämre ekonomiska resurser och att antal barn i familjerna
skiljer sig, vilket kan påverka deras möjlighet till engagemang i de enskilda barnet och dess
aktiviteter. Det är inte sannolikt att fritidsaktiviteter som enda faktor påverkar barns hälsa och
välmående, men allt tyder på att det trots allt spelar en roll i det komplexa orsak/verkan
sambanden när det gäller stress och hälsa.  Man kan tänka sig att ju fler områden i livet ett
barn har där de upplever förutsägbarhet och struktur ju bättre utrustade är det att möta de
stressorer som livet för med sig. När exempelvis en förälder drabbas av arbetslöshet minskar
upplevelsen av förutsägbarhet och struktur (Feldth mfl 2005). Den upplevelsen drabbar inte
bara den enskilda vuxna som drabbas av arbetslöshet utan skapar även stress hos anhöriga, där
barnen räknas in (McLoyd mfl, 1990). Då barn i områden med låg SES både har arbetslösa
föräldrar i större utsträckning och betydligt färre fritidsaktiviteter kan man börja förstå och se
skillnaderna och orsaken till varför barnen skiljer sig i hälsa och stress.

Föreliggande resultat visade att det inte var någon skillnad på barnens matvanor när det gäller
hur ofta de åt. De flesta av barnen i de båda områdena äter varje dag frukost, lunch och
middag, vilket å ena sidan motsäger tidigare forskning som menar att människor i låg SES-
områden generellt har sämre kosthållning än de i hög SES-områden (Atree, 2004). Å andra
sidan visar resultaten från den här studien endast på skillnader i frekvens i intag av fasta
måltider vilket säger ganska lite om gruppens kosthållning som helhet.  En närliggande fråga
om att banta visade att det inte heller här finns några stora skillnader mellan grupperna även
om man kan se större spridning till att viljan att förändra sin vikt är större hos barnen med låg
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SES. Dessa positiva resultat kan tyda på att dålig kosthållning och missnöje kring vikt är
något som kommer in i människor liv något senare än i 10-11 års åldern.

Mängd tv tittande och datoranvändande skilde sig inte mellan de två SES grupperna i
föreliggande undersökning. Det vanligaste svaret var att användandet var mindre än 30
min/dag. Den mycket låga uppskattningen av den tid de tittar på tv och sitter framför datorn i
relation till tidigare forskning, som visar på mer frekvent tv och data användande (Danielsson,
2003) bidrar till en fundering om barnens uppskattning är tillförlitlig. Kanske har barn i 10-11
års åldern svårt att bedöma tid i timmar och minuter, särskilt i efterhand. Ett bättre sätt att
mäta detta hade kanske varit med beskrivande svarsalternativ (aldrig, någon gång ibland, en
stund varje dag, flera gånger varje dag och så ofta jag kan). Ett område som lätt kan konkurera
med tv och datoranvändande är läxläsning. Inte heller detta skilde sig mellan de två grupperna
i någon stor utsträckning. Här fanns dock stora skillnader i spridning mellan barnen i gruppen
med låg SES, där några barn uppger att de aldrig läser läxorna och några barn att de läser
läxor flera timmar per dag. Det verkar inte troligt att barn i årskurs 3 läser läxor 3 h eller mer
varje dag, vilket gör att man även här kan ana att barnen har haft svårt att uppskatta mängden
läxläsning i timmar och minuter. Tidigare forskning visar  att grupper i låg SES i högre
utsträckning än de grupper i hög SES använder sig av kortsiktiga copingstrategier, vilket kan
vara mycket tv tittande (Atree, 2004). Resultaten från den här studien visar dock inga stöd för
det då mängd tv tittande inte skiljer sig mellan de båda grupperna. När det gäller mängd tv
tittande kan en förklaring, förutom att barnen kan ha vissa svårigheter att uppskatta tiden,
även vara att den tidigare studien ej gäller samma åldersgrupp, eftersom ovanstående teori
bygger på barn mellan 11-14 år, vilket stöds av tidigare forskare som menar att barn påveras
av olika faktorer beroende på var i utvecklingen de befinner sig (To, 2001). När det gäller
övriga aktiviteter i hemmet gäller att barnen i området med låg SES hjälper till i hemmet i
betydligt större utsträckning än i området med hög SES. Flera förklaringar är tänkbara där de
olika kulturerna, i de skilda SES, områdena, troligen påverkar. Man kan tänka sig att då
barnen i låg SES har fler syskon, varav några har så många  som fem syskon, gör att barnen
får ta del av sysslor i hemmet i större utsträckning.

Resultaten på frågorna som rör skolstress visade att det inte finns några större skillnader
mellan grupperna. Endast frågan om de tycker om skolan visar på signifikanta skillnader, men
där gäller det motsatta att det är  fler barn i området med låg SES som tycker bättre om skolan
än barnen i hög SES. Dessa skillnader skulle kunna förklaras av resultaten att barnen i
området med låg SES har fler nära vänner jämfört med den andra gruppen. Man kan även
tänka sig att de vänner barnen i låg SES-området har i större utsträckning är skolkamrater då
dessa barn ej utövar fritidsaktiviteter i lika stor utsträckning. I likhet med tidigare studier visar
resultaten i den här studien stöd åt tanken på att det inte går att förstå stress och ohälsa genom
att bara studera barnen i dess skolmiljö. Barnen i området med låg SES visar på högre
skoltrivsel och fler nära vänner, trots att de generellt har sämre hälsa och mer stress än barnen
i hög SES. Detta styrker tanken på att utvidga barnens sociala sfär till något mer än bara dess
arbetsplats (Kähäri, 2004) för att förstå skillnaderna som finns på hälsa i olika SES grupper.
Trots signifikant fler antal vänner i gruppen med låg SES är det fler barn i gruppen med hög
SES som upplever starkt stöd från sin omgivning, när det gäller att kunna prata om saker som
bekymrar dem, med någon anhörig eller vän.

Könsskillnader

När det gäller könsskillnader visade denna studie till skillnad från tidigare studier
(Danielsson, 2003) inte på några tydliga skillnader i relation fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och
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stress. Inte heller fanns något samband mellan kön och mängd huvudvärk och magvärk vilket
motsäger tidigare forskning där man visat att flickor i högre utsträckning har mag-och
huvudvärk (Häggqvist, 2000). En av förklaringarna till de resultaten kan vara att barnen i den
studien är något äldre och exempelvis Bremberg har visat på att könsskillnader i ohälsa ökar
med barnens ålder (Bremberg, 2002).

Däremot upplevde pojkarna i större utsträckning stöd från anhöriga och vänner än flickorna,
vilket kan tolkas på två sätt. Antingen får pojkar mer stöd än flickor eller så är behovet av att
få stöd lägre hos pojkarna, vilket skulle innebära att samma mängd stöd upplevs olika mycket
på grund av behovet. Andra könsskillnader gjorda på hela gruppen var mer väntade då dessa
resultat överensstämmer  med allmänna föreställningar om könsskillnader. Resultaten visade
på skillnader i både idrottande och utövandet av fritidsaktiviteter där pojkarna ägnade fler
dagar åt både fritidsaktiviteter och idrott generellt. Resultatet överensstämmer med tidigare
forskning som visat på stora könsskillnader när det gäller fysisk aktivitet (Danielsson 2003).

Mycket tyder på att familjefaktorer har en stor påverkan på barnens stress. En negativ faktor i
hemmet kan vara att barnet får ta alltför stort ansvar i hemmet och att deras arbetsbörda inte är
åldersadekvat. Den här studien visar på att detta i större utsträckning gäller flickor än pojkar.
Tidigare forskning stödjer detta och visat att det är dubbelt så vanligt att flickorna än pojkarna
upplever  att de har för mycket ansvar hemma (Nyberg, 2004).

Stress och hälsa i hela gruppen

Slutligen undersöktes sambanden mellan de olika faktorerna av stress och hälsa i hela
gruppen. Man kan bland annat se ett samband mellan barnens fysiska hälsa och deras
upplevelse av att vara frisk, vilket innebär att de barn som har hög grad av fysisk ohälsa även
upplever låg grad av att vara friska.  Sambandet mellan psykisk ohälsa och upplevelsen av att
vara frisk är däremot inte starkt. Till skillnad från tidigare studier (Taylor, 1997) framgår att
det inte fanns några samband mellan den fysiska och den psykiska hälsan. Däremot fanns
samband mellan barnens fysiska ohälsa och skolstress men inte mellan psykisk ohälsa och
skolstress. Sambandet mellan barnens fysiska ohälsa och skolstress ger stöd åt hypotesen att
skolstress ökar risken för ohälsa. Tidigare forskning menar att det är barnens förväntningar i
kombination med höga krav som skapar stress hos dessa barn (Torsheim, 2001). En tolkning
av det skulle vara att upplevelsen av att inte klara av de uppgifter man får och den stress de
genererar jämfört med andra psykologiska symtom leder i större utsträckning till fysiska
symtom som huvudvärk och magvärk (Alvén, 1999).

Till skillnad från tidigare forskning (Taylor, 1997) visade denna studie ett samband mellan
psykisk ohälsa och stöd där barn som skattar högt på psykisk ohälsa även uppger hög grad av
stöd från sin omgivning. En förklaring kan vara att de barn som upplever låg psykisk hälsa är
i större behov av stöd och även får det. En annan förklaring skulle vara att det stödet dem
barnen får som upplever hög grad av  psykisk ohälsa är av större betydelse än för de barn som
inte har psykisk ohälsa.

Studiens fördelar och begränsningar

Validiteten i studien kan anses hög då merparten av frågorna om stress och hälsa tagits från
befintliga formulär (Danielsson, 2003; Torsheim, mfl, 2004) och anpassats till denna studie.
Frågorna som skulle besvara SES har även de använts i tidigare forskning (FAS; Currie,mfl.,
1997; Danielsson, 2003). Efter inledande pilottestning gjordes dock smärre justeringar i
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frågornas utformning för att skoleleverna trots sin låga ålder skulle kunna besvara frågorna.
När det gäller bortfallet av enskilda frågor var det mycket litet och de flesta barn besvarade
samtliga frågor. Valet av metod har ett flertal fördelar där enkät inte har lika stor påverkan på
maktförhållandet mellan barn och vuxen som intervju har. Enkät har även praktiska fördelar
då det är tidseffektivt med större möjlighet att få in en större datamängd. Nackdelen med
metoden är dock att det ställer högre krav på läskunnigheten hos undersökningsdeltagarna.
Fördelen med att barnen själva fyllde i enkäten är att föräldrar inte alltid vet exakt hur deras
barn tänker och känner, vilket gör situationen till ett tillfälle för barnen att ge uttryck för sina
upplevelser kring sin egen stress och hälsa.

Det visade sig att de två SES-grupperna skilde sig markant när det gällde etnicitet. Då detta
inte kontrollerades för finns det risk för att denna faktor påverkar resultaten i låg SES-gruppen
mer än önskvärt. Orsaken var familjernas mycket varierande etnicitet då de kom från skilda
delar av världen vilket skapade ett kategoriseringsproblem. Samtidigt är det troligt att gruppen
i samhället som har lägst SES också har ett stort antal individer med utländsk härkomst.
Önskvärt hade dock ändå varit att ta in faktorn etnicitet i beräkningarna för att se hur de
påverkade resultaten.

Som framgick av resultatet var fördelningen av barn som deltog från hög respektive låg SES
mycket sned. Orsaken är till stor del det stora bortfallet i gruppen med låg SES. Bortfallet
bestod av, som framgår i metoddelen, en grupp föräldrar som ej svarade alls och en grupp
som svarade att de inte ville att deras barn skulle delta i studien. Efter samtal med klassläraren
till barnen i skolan med låg SES framkom, att det var ovanligt många föräldrar som svarade
på och lämnade in förfrågan jämfört med vad hon är van vid liknande situationer, vilket ändå
tyder på ett engagemang hos föräldrarna. Ett fåtal föräldrar i denna skola hörde även av sig för
information inför valet att tillåta barnet delta eller ej. I dessa samtal framgick att en av
orsakerna till att så få låg SES föräldrar inte svarade var att informationen var på svenska och
flertalet av föräldrarna har brister i att läsa på svenska. Förstår man inte informationen är det
”säkrare” att svara nej på frågan än ja.  I dessa samtal framgick även en tydlig oro över vad
materialet ska användas till rörande barnets anonymitet, men framförallt föräldrarnas egna
anonymitet. En annan förälder hörde av sig för att försäkra sig om att denna undersökning inte
liknade den som Dramatisk institutet gjorde med ”tema barn och sexualitet”, som blev en
medieskandal under 2005. Jämför man den totala svarsfrekvensen mellan de olika skolorna är
skillnaden stor. I skolan med hög SES fanns en mailinglista till samtliga föräldrar i klassen
där lärare snabbt kunde kontakta föräldrar för information. Jag skulle tro att dessa mycket
välfungerande rutiner i denna skola förklarar den höga svarsfrekvensen. Ett sådant system
kräver dock att samtliga föräldrar har tillgång till både dator och Internet, vilket inte är
självklart i låg SES-grupper.

Vid diskussionen av det stora bortfallet i gruppen med låg SES är det mest
uppseendeväckande det stora antal föräldrar som inte ville att deras barn skulle delta i studien.
Sammanfattningsvis kan konstateras att oro troligtvis är den stora orsaken till att föräldrar
svarar nej och konsten för forskare och uppsatsskrivare blir att minska denna oro. Det hade
varit önskvärt att kontakta fler UD från områden med låg SES för att få jämnstora grupper
med avseende på SES och kön inom respektive grupp. Med fler individer från låg SES
området hade grupperna blivit mer jämnstora. Vilket bidragit till att de statistiska
prövningarna blivit mer stabila och i och med att de innehåller så många individer som
egentligen krävs för att få tillförlitliga resultat.
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Syftet med att välja yngre barn var att det råder brist på forskning inom området
SES/stress/hälsa på dessa åldersgrupper. Det finns en tendens att i forskning klumpa ihop barn
av olika åldrar till en och samma grupp. Men mycket tyder på att både orsaken till
stressreaktionen, copingstrategierna och typer av symtom skiljer sig åt beroende på vilken
ålder och var i utveckling barnet befinner sig (TO, 2001). Forskning visat att symtomen
huvudvärk och magvärk till och med är mer vanligt förekommande hos barn yngre än 13 år
jämfört med de över (Häggqvist, 2000). Denna studie kan varken bekräfta eller motbevisa
dessa resultat då endast en åldersgrupp studerats, däremot kan konstateras att det är just
huvudvärk och magvärk som är de fysiska symtom som på olika sätt gjort sig extra synliga i
mängden. Vidare går det inte att dra några slutsatser om kausala samband eftersom studien är
en tvärsnittsstudie, men ger möjligheter att ringa in möjliga sökområden för kausalitet.

Sammanfattning

Av vuxnas stress och deras fysiska symtom har forskningen kommit en bra bit på väg när det
gäller att förklara orsak och verkan. Mycket förenklat menar man att långvarig stress tär på
kroppens resurser och saktar ner de naturliga reparationer som annars är i ständigt pågående
(Lundberg & Wentz, 2004). Frågan är då när människans processer slutar att fungera optimalt
och om det är först i tonåren som långvarig stress uppstår och påverkar oss negativt. Mycket
tyder på att det inte är så utan att långvarig stress utan möjlighet till vila är skadlig även för
yngre  barn.

Resultaten i studien visar inte på några samband mellan barnens fysiska och psykiska hälsa
vid jämförelse av samtliga barn, däremot fanns ett samband mellan fysiska hälsa och graden
av skolstress vid studie av samtliga barn. Studiens andra hypotes var att flickorna skulle ha
högre grad av skolstress och ohälsa än pojkarna vilket inte kunde bekräftas av resultaten.

Hög grad av stress och ohälsa är inte jämnt fördelat över befolkningen utan det finns tydliga
samband mellan SES och hälsa. Resultaten från den här studien visar inte på några tydliga
skillnader mellan området med låg respektive hög SES på graden av stress och hälsa generellt.
Ett flertal tolkningar kan göras där den stora snedfördelningen av UD troligtvis spelar in, då
tendenserna i resultaten visar på fler symtom bland barnen i låg SES-gruppen än i hög SES-
gruppen.  En annan tolkning är att barnens ålder har betydelse i uppvisandet av symtom på
stress och hälsa, vissa forskare menar att symtomen ökar med stigande ålder (Danielsson,
2003). Oavsett orsak ger inte resultaten från den här studien stöd för hypotesen att gruppen
med låg SES har högre grad av stress och ohälsa jämfört med gruppen med hög SES.

Studien har bland annat visat att betydligt fler barn i området med låg SES än de i hög har
arbetslösa föräldrar och hur de skulle kunna påverka dessa barns hälsa. Även att barnen i låg
SES-området  utövar fritidsaktiviteter i betydligt mindre utsträckning än barnen i hög SES-
området har diskuterats. En del av dessa faktorer som orsakar skillnader i hälsa och stress är
möjliga att påverka, samhället kan genom att ge barn och ungdomar en bättre uppväxtmiljö
med fler fritidsverksamhet öka barns sociala nätverk och samtidigt öka dess förutsägbarhet
och trygghet.  Indirekt kan samhället påverka genom att minska föräldrarnas arbetslöshet och
dess påverkan på barnen.
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