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Förord 

Jag vill tacka Utvecklingsenheten (tidigare Preventionscentrum Stockholm) och Carina 

Cranntoft som gett mig tillgång tilldatamaterialet som används i denna uppsats och gjort denna 

undersökning möjlig. Jag vill också tacka min handledare Bitte Modin för alla kommentarer och 

råd under arbetet med denna uppsats. 



  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns en koppling mellan kompisars 

riskbeteende (rökning, berusningsdrickande och användande av narkotika) och 

ungdomars psykosomatiska hälsa samt om det finns en koppling mellan 

klasskamraternas riskbeteende och ungdomarnas psykosomatiska hälsa. I många 

undersökningar har man kommit fram till att man påverkas av sina vänners beteende 

samt personer som finns i ens omgivning. De resultat som framkom för niondeklassarna 

i denna undersökning visar att det finns en koppling mellan kompisars rökning, 

alkoholkonsumtion och narkotikaanvändande och ungdomarnas psykosomatiska hälsa. 

Ingen motsvarande koppling till klasskamraters riskbeteende kunde dock fastställas. 

Detta kan bero på att klasserna i grundskolan är mer heterogena med flera olika 

”klickar” inom klassen som inte integrerar med varandra och då blir inte klassens 

beteende så viktigt för individens psykiska hälsa. I andra året på gymnasiet finns det ett 

samband mellan kompisars rökning och narkotikaanvändande å ena sidan och 

ungdomars psykosomatiska hälsa å andra sidan, men ingen motsvarande effekt av 

kompisars alkoholkonsumtion. Detta kan bero på att det har blivit betydligt vanligare att 

dricka alkohol i gymnasiet och ungdomarna påverkas då mer av sin egen 

alkoholkonsumtion jämfört med kompisarnas och klasskamraternas. I gymnasiet finns 

det även signifikanta effekter av andelen i klassen som röker och använder narkotika på 

ungdomars psykosomatiska hälsa. Att denna koppling återfinns bland gymnasieelever, 

men inte niondeklassare, kan bero på att klasserna (pga. den selektion som äger rum till 

skolor och klasser i gymnasiet) är mer homogena. Ungdomarna kan då i högre grad 

tänkas identifiera sig med, och påverkas av, sina klasskamrater. Dock finns det inte 

någon koppling mellan klasskamraters alkoholkonsumtion och ungdomarnas 

psykosomatiska hälsa, vilket även här kan bero på att alkoholkonsumtion är ganska 

vanligt på gymnasiet och att ungdomars egen alkoholkonsumtion är den dominerande 

påverkansvägen till ungdomarnas psykosomatiska hälsa.  

Nyckelord 

Ungdomar, psykosomatisk hälsa, riskbeteende, vänners påverkan, kontextuella effekter 
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Inledning 

I denna uppsats kommer jag att behandla frågan om det finns en koppling mellan kompisars 

riskbeteende och ungdomars psykosomatiska hälsa samt om det finns en koppling mellan 

andelen klasskamrater som har ett riskbeteende och ungdomars psykosomatiska hälsa. Med 

riskbeteende innebär i denna uppsats rökning, att dricka sig berusad på alkohol och att 

använda narkotika.  

 

Det finns flera undersökningar som visar att ungdomar påverkas av sina kompisar och 

jämnåriga när det gäller hälsorelaterade beslut som att börja röka, att dricka alkohol eller att 

använda narkotika (Ennett och Bauman 1994; Tyas och Pederson 1998; Christakis och 

Fowlers 2008; Rosenqvist, Murabito m.fl., 2010; Berg-Kelly och Kullander 1999). Det finns 

även studier som undersökt hur vi påverkas av våra vänner och deras vänner när det gäller 

alkoholkonsumtion, rökning och depression. I dessa undersökningar kan man se att vi inte 

bara påverkas av våra närmaste vänner och släktingar utan även av deras vänner och vänners, 

vänners vänner. Det är först när man kommer så långt som till vänners, vänners, vänners 

vänner som det inte längre finns något statistiskt signifikant samband mellan våra beteenden 

(Alexander, Pizza m.fl., 2001; Ennett och Bauman 1993). Dessa undersökningar är gjorda på 

vuxna men kan även antas gälla för ungdomar. 

 

Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan kompisarnas och ungdomarnas 

psykiska hälsa. Detta eftersom kompisarnas och ens egen syn på självmord och depression 

liknar varandra. Vidare förefaller människor ha en högre risk att själva blir deprimerade om 

de har en vän som är det (Prinstein, Boergers och Spirito 2001; Rosenqvist, Fowler och 

Christakis 2011). Det finns även en könsskillnad när det gäller hur man påverkar sin 

omgivning då kvinnor större utsträckning har funnits påverka sin omgivning jämfört med vad 

män gör (Rosenqvist, Fowler och Christakis 2011).    

 

Det finns också flera studier som visat på tydliga samband mellan hälsorelaterade beteenden 

och ungdomars psykiska hälsa. Det är emellertid svårt att fastställa den kausala riktningen i 

den här typen av studier (Borrelli, Marcus m.fl.1999; Laukkanen, Shemeikka m.fl., 2001; 

Boden och Fergusson, 2011). Man vet alltså inte om det är riskbeteendet som påverkar den 

psykiska hälsan eller tvärtom. Det kan också vara så att det är någon bakomliggande faktor 
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som påverkar båda.     

 

Slutligen finns ett fåtal undersökningar som tittat på sambandet mellan andras riskbeteende i 

relation till den egna hälsan. Dessa har huvudsakligen fokuserat på alkoholberoende och 

psykisk hälsa med utgångspunkt från huruvida man lever med någon som har ett beroende. 

Undersökningarna är gjorda på vuxna, men bekräftar att ett sådant samband förefaller existera 

(Casswell, Quan You och Huckle 2011; Johansson, Jarl m.fl., 2006).  

 

Kopplingen mellan omgivningens riskbeteende och ungdomars psykiska hälsa är ett relativt 

outforskat område, det finns inte så många som har tittat på denna koppling, med min studie 

ska jag försöka göra detta område lite mer känt.     

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en koppling mellan kompisars 

riskbeteende och ungdomars psykosomatiska hälsa samt om det finns en koppling mellan 

klasskompisarnas riskbeteende och ungdomars psykosomatiska hälsa. Anledningen till att jag 

valt att analysera just psykosomatiska symtom är att problematiken med motsatt kausalitet 

kan antas minska. Jämfört med indikatorer på psykisk ohälsa (t.ex. nedstämdhet), kan 

indikatorer på psykosomatiska symptom (t.ex. huvudvärk) i mindre utsträckning förmodas ge 

upphov till olika typer av riskbeteenden. Med riskbeteende menas i denna uppsats rökning, 

alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning. Jag kommer alltså att undersöka detta på två 

olika sätt: dels ungdomarnas egen rapportering om kompisars och det egna beteendet samt 

utifrån en kontextuell synvinkel genom att titta på betydelsen av klasskamraternas beteende. 

För att ta reda på detta kommer följande frågeställningar att användas: 

 

1 Finns det en koppling mellan ungdomars psykosomatiska hälsa och kompisarnas 

riskbeteende? 

2 Finns det en koppling mellan ungdomars psykosomatiska hälsa och nivån på 

riskbeteendet i skolklassen?  

 

Jag kommer också att kontrollera för ungdomarnas eget riskbeteende då detta är av betydelse 

för såväl den egna umgängeskretsen som den egna psykosomatiska hälsan. Hur detta samband 

ser ut kommer dock inte vara huvudfrågan i denna uppsats då fokus kommer att ligga på 
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huruvida kompisarnas och omgivningens riskbeteende kan sättas i samband med ungdomars 

psykosomatiska hälsa.  

Disposition  

Uppsatsen kommer att börja med en redogörelse av den forskning som finns inom detta och 

närliggande områden. Den kommer därefter att ge en beskrivning av det datamaterial och de 

metoder som används för att svara på frågeställningarna. Efter det kommer en beskrivning av 

variablerna som används i analyserna samt hur de har operationaliserats att ges. Sedan följer 

en redovisning av de resultat jag kommit fram till i mina analyser. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion kring de resultat som framkommit i mitt arbete.  

Avgränsningar  

Jag har begränsat min litteratursökning till databaserna Social Sciences Citation Index och 

Pubmed samt artiklar jag fått rekommenderade. Jag fick begränsa min frågeställning, trots att 

det också hade varit intressant att titta på om föräldrarnas tobaks-, alkohol- och 

narkotikavanor hade en koppling till ungdomarnas psykosomatiska hälsa. Inom den tidsram 

som satts upp ansågs det dock inte möjligt att inkludera även dessa aspekter av riskbeteenden 

i individens omgivning inom ramen för den här uppsatsen. 
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Tidigare forskning 

Kompisars påverkan på riskbeteenden 

I en studie av Ennett och Bauman (1994) fann man att ungdomar som ingår i kompisgrupper 

där det finns rökare har en större risk att själva röka jämfört med en icke-rökare som ingår i en 

kompisgrupp där ingen röker. Detta gäller alltså bara för att börja eller inte börja röka, något 

motsvarande samband när det gäller att sluta röka återfanns inte i den här studien. Denna 

påverkan som sker med rökning sker endast inom kompisgrupper. En individ som endast är 

kompis med en person i gruppen påverkas inte så mycket av rökbeteendet i gruppen. 

Kompisarnas påverkan kan, enligt författarna till studien, även appliceras på andra substanser 

såsom alkohol och narkotika (Ennett och Bauman, 1994).  

 

För de individer som inte ingår i en kompisgrupp förefaller den bästa vännen vara av stor 

betydelse om individen röker eller inte till skillnad mot i en kompisgrupp där den bästa 

vännen inte har lika stor betydelse (Tyas och Pederson, 1998). En anledning till detta kan vara 

att en individ som ingår i en kompisgrupp har fler vänner och därför inte påverkas så mycket 

av en enskild vän. Detta betyder dock inte att individer i en kompisgrupp inte påverkas av 

sina vänner.  

 

I Christakis och Fowlers (2008) longitudinella undersökning var rökare och icke-rökare 

klustrade var för sig år 2000. Studien visade också att om man hade direkt kontakt med en 

rökare så var risken cirka 60 procent högre att man själv rökte. Det fanns även en förhöjd risk 

att röka om ens väns vän och om ens väns, väns vän rökte. Vid längre avstånd till en person 

som rökte fanns det längre inget signifikant samband. Eftersom detta var en longitudinell 

studie kunde forskarna se att det inte var rökare som bildade kluster utan det rörde sig om 

kluster av människor som påverkade varandra till att sluta respektive börja röka (Christakis 

och Fowlers, 2008).  

 

Om en ung person börjar röka eller inte kan bero på hur stor andel av eleverna i skolan eller 

klassen som röker. Detta gäller framför allt för de populära eleverna. Om det är en stor andel 



 

 5 

av skolans elever som röker tenderar också populära ungdomarna att följa den ”normen”. 

Detta gäller även tvärtom, om andelen elever på skolan som röker är låg tenderar de populära 

ungdomarna att vara rökfria (Alexander, Pizza, m.fl., 2001).  

 

Ennett och Bauman (1993) fann i sin studie att individer som var isolerade i sina nätverk 

angav fler vänner som rökte jämfört med de individer som ingick i en kamratgrupp. Att det 

var de isolerade individerna som angav flest vänner som rökte kan bero på att de hade fler 

vänner utanför det angivna nätverket som följde en ”rök-norm”. Detta stärker i så fall det 

resonemang som Alexander, Pizza m.fl. (2001) för, ett resonemang som även kan tänkas vara 

applicerbart på andra riskbeteenden som till exempel alkohol- och narkotikakonsumtion.  

 

Enligt Rosenqvist, Murabito m.fl. (2010) har en person 50 procent högre risk att dricka 

mycket alkohol om han/hon har en direkt relation till någon som dricker mycket alkohol. 

Risken minskar något om en väns vän dricker mycket alkohol och minskar ytterligare om en 

väns, väns vän dricker mycket alkohol, men den förhöjda risken kvarstår fortfarande. Risken 

försvinner dock helt för personer med längre avstånd från varandra. Detta samband finns även 

när det gäller att avstå från att dricka alkohol, dock inte i lika hög grad. I den här studien kom 

man även fram till att det geografiska avståndet till en vän eller familjemedlem inte spelar 

någon roll för effekten. En person som är omgiven av människor som dricker mycket alkohol 

tenderar att dricka 70 procent mer än en person som inte har en relation till personer som 

dricker mycket alkohol. Den som är omgiven av personer som inte dricker alkohol tenderar 

att dricka hälften så mycket som någon som inte är omgiven av nykterister. Studien fann 

också att kvinnor påverkar sin omgivning i betydligt större utsträckning än vad män gör. Ett 

unikt fynd var att kopplingen till hälsa återfanns på båda sidor av spektrumet vilket innebär att 

en individs hälsa påverkas negativt av att vara omgiven av människor som dricker mycket och 

positivt av att vara omgiven av personer som inte dricker alls. Detta skiljer sig från 

nätverksanalyser gjorda för bland annat rökning och depression där man funnit att påverkan 

endast äger rum i negativ bemärkelse, dvs. att man röker mer om man har kompisar som röker 

eller att man blir deprimerad om man har kompisar som är deprimerade (Rosenqvist, 

Murabito m.fl., 2010).  

 

Att ungdomar påverkas av sina vänners beteende stärks även av Prinstein, Boergers och 

Spiritos (2001) undersökning som visar att ungdomarnas rökning, alkoholkonsumtion eller 

användande av marijuana är starkt relaterat till hur många av individens vänner som använder 
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olagliga substanser. Berg-Kelly och Kullander (1999) visar också att risken att individen har 

ett riskbeteende är mindre om han/hon inte har kompisar som röker och dricker. 

Sannolikheten att ha något annat riskbeteende, menar de, är också mindre bland dem som inte 

röker eller dricker.   

Kompisars påverkan på den psykiska hälsan 

Även den psykiska hälsan hos ungdomar påverkas av vänner, bland annat genom att 

kompisarna påverkar deras syn på självmord. Det egna självmordsbeteendet har också visat 

sig vara relaterat till vännernas självmordsbeteenden (Prinstein, Boergers och Spirito, 2001). 

En ömsesidig spridning av hälsobeteenden och syn på livet mellan individen och 

kamratgruppen förefaller således existera.   

 

Rosenqvist, Fowler och Christakis (2011) visar på ett signifikant samband mellan 

förekomsten av depression hos en individ och förekomsten av depression i hans/hennes 

bekantskapskrets. De menar att om man har en vän som är deprimerad har man en större risk 

att själv bli deprimerad. Denna förhöjda risk är som störst om man har en direkt relation till 

personen som är deprimerad men den finns även vid indirekta relationer så som en väns vän 

och en väns, väns vän. Vid längre avstånd mellan individer finns det inte längre något 

statistiskt signifikant samband. I deras undersökning kom de även fram till att individer som 

har många vänner tenderar att visa färre depressiva symtom. Detta samband verkar också gå i 

motsatt riktning på så sätt att individer som känner sig deprimerade tenderar att få färre 

vänner. En individ som är omgiven av deprimerade personer har nästan dubbelt så stor risk att 

själv bli deprimerad jämfört med en person som inte är omgiven av deprimerade människor. 

De fann även en könsskillnad: om en kvinnlig vän blir deprimerad är risken större att man 

själv blir deprimerad jämfört med om en manlig vän blir deprimerad. För män fann man inte 

någon statistiskt signifikant effekt. Resultaten visade således att nedstämdhet sprider sig 

genom sociala band men att detta också beror på vilken relation man har, hur 

könskompositionen i relationen ser ut samt var man befinner sig inom de sociala nätverken 

(Rosenqvist, Fowler och Christakis, 2011). Även lycka har visat sig kunna spridas genom 

sociala nätverk (Fowler och Christakis, 2008). De individer som befinner sig centralt i 

nätverken har en högre grad av lycka jämfört med de i utkanten av nätverket. När det gäller 

lycka har antalet lyckliga vänner större effekt på personen jämfört med antalet olyckliga 

vänner. Studien kom dessutom fram till att lycka spred sig mer mellan personer av samma 
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kön. Detta förklarar varför vänner var mer betydelsefulla när det gäller att sprida lycka 

jämfört med ens partner eftersom vänner oftast är av samma kön medan ens partner oftast är 

av motsatt (Fowler och Christakis, 2008). 

Kopplingen mellan riskbeteenden och psykisk 

hälsa  

Det finns även ett samband mellan rökning och depression. I en studie av Borrelli, Marcus 

m.fl. (1999) fann man att kvinnor som är deprimerade röker mer. Då kausaliteten inte gick att 

fastställa, vet man dock inte om det är rökningen som påverkar depressionen eller tvärtom 

(Borrelli, Marcus m.fl., 1999). Liknande samband har återfunnits bland ungdomar, framförallt 

för flickor. Bland ungdomarna som inte var deprimerade fanns det ingen skillnad mellan 

pojkar och flickor i antal rökta cigaretter per dag. Att vara flicka och deprimerad gav en 

statistiskt signifikant effekt på antalet cigaretter individen röker (Whitbeck, Yu m.fl., 2009). 

Även här har det varit svårt att fastställa kausaliteten. I Tyas och Pedersons (1998) 

undersökning finner man att stress, bedrövelse och depression är viktiga faktorer när det 

gäller att börja röka. Men också här är det svårt att fastställa den kausala riktningen.  

 

En studie av Laukkanen, Shemeikka m.fl. (2001) har visat att det är vanligare med 

psykosomatiska symtom hos flickor som dricker mycket alkohol jämfört med flickor som inte 

dricker. Detta samband återfanns dock inte hos pojkarna. Den sociala självbilden var 

positivare hos flickor som dricker måttligt eller inte alls jämfört med flickor som dricker 

mycket, ett samband som även återfanns bland pojkar. De flickor som drack mycket alkohol 

hade också svårare att koncentrera sig och fler yttre problem jämfört med dem som inte drack 

alkohol eller drack med måtta. Detta gällde dock inte pojkarna (Laukkanen, Shemeikka m.fl., 

2001) vilket kan bero på att det är socialt accepterat att en pojke dricker mycket men inte att 

en flicka gör det. Studien kom även fram till att storkonsumtion av alkohol var kopplat till 

rökning och användning av andra berusningsmedel, beteendeproblem samt negativ självbild i 

sociala relationer. De som drack med måtta hade dock en positiv självbild i sociala relationer, 

akademisk framgång och återhållsamhet från droger. Resultaten från den här undersökningen 

visade även på att flickor som dricker mycket alkohol i högre grad lider av ångest och saknar 

psykologiska och sociala resurser jämfört med flickor som dricker med måtta eller inte alls 

(Laukkanen, Shemeikka m.fl., 2001).  
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Likaså har forskare funnit ett samband mellan alkoholism och depression (Boden och 

Fergusson, 2011), men även i denna studie var det svårt att säga vad som påverkar vad: om 

alkoholproblemet leder till depression eller om depressionen leder till alkoholproblemet. Det 

kan också finnas en tredje förklaring och det är att det är en eller flera underliggande faktorer 

som leder till ett skensamband mellan de båda tillstånden. Det är alltså svårt att ta reda på 

kausaliteten mellan riskbeteenden och psykiska sjukdomar eftersom de tenderar att samspela 

och stärka varandra (Boden och Fergusson, 2011). 

Kopplingen mellan riskbeteenden i omgivningen 

och psykisk hälsa 

De som umgås med människor som dricker väldigt mycket har en sämre hälsa jämfört med 

dem som inte exponeras för en sådan omgivning (Casswell, Quan You och Huckle, 2011). 

Individer som exponeras för personer som dricker väldigt mycket är något troligare att 

rapportera lägre tillfredsställelse i livet jämfört med individer som inte utsattes för detta. 

Likaså upplever de mer smärta och obehag samt ångest och depression jämfört med dem som 

inte omges av individer som dricker väldigt mycket (Casswell Quan You och Huckle, 2011).  

 

Ytterligare en studie på det här området (Johansson, Jarl m.fl., 2006) har visat att det inte är så 

stor skillnad i upplevd kvalitet på livet mellan en person som inte känner någon med 

alkoholproblem jämfört med någon som har en vän eller bekant med alkoholproblem. Det 

finns dock en signifikant skillnad för dem som bor tillsammans med någon som har 

alkoholproblem. Dessa tenderar att uppleva mer smärta och obehag, att ha mindre energi, 

sova sämre, ha en sämre arbetsförmåga och negativa känslor som t.ex. ångest. Även 

ekonomiska problem och tillfredställelse med fritidssysselsättning och fritid förefaller vara 

lägre hos individer som bor tillsammans med någon som har alkoholproblem (Johansson, Jarl 

m.fl., 2006). Dessa fynd gäller för vuxna, men det kan tänkas att vänner har en större inverkan 

på ungdomar jämfört med vuxna eftersom vännerna är väldigt viktiga under ungdomsåren. 

Motivering av studiens relevans   

 Det är intressant att titta på om kompisars riskbeteende påverkar ungdomarnas psykiska 

hälsa. Då det har visats här ovan att ungdomar påverkas av sina jämnåriga både när det 

handlar om riskbeteenden och psykisk hälsa kan man anta att ett sådant samband existerar. 

Eftersom det även finns samband mellan andra individers beteende och inte bara den närmaste 
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kompisens och personers psykiska hälsa är det också intressant att titta på denna koppling på 

en mer kontextuell nivå genom att undersöka kopplingen mellan beteendet i klassen och 

ungdomarnas psykosomatiska hälsa. Sambandet mellan andras riskbeteende och den psykiska 

hälsan som har redovisats ovan gäller mest alkohol och den psykiska hälsan men sambandet 

kan även tänkas gälla för narkotika. Detta eftersom ett alkoholberoende och ett 

narkotikaberoende båda gör att individen styrs av droger. Det kan dock tänkas att en persons 

narkotikaberoende väcker mer oro och ger en sämre psykisk hälsa för individens familj, 

vänner och bekanta på grund av att narkotika dessutom är olagligt.  
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Material och metod 

Datamaterial  

Det datamaterial som kommer att användas i denna uppsats är Stockholmsenkäten från 2004. 

Stockholmsenkäten görs vartannat år av USK (Utrednings- och Statistikkontoret) på uppdrag 

av Utvecklingsenheten (tidigare Preventionscentrum Stockholm) och är en totalundersökning 

av alla elever i Stockholms årskurs 9 och år två på gymnasiet i de kommunala skolorna. 

Friskolorna deltar frivilligt men det är en hög andel som ingår i studien. Undersökningen görs 

genom en enkät som eleverna besvarar under lektionstid i klassrummen, det är alltså 

självrapporterad information om eleverna och deras vänner som används. I enkäten frågas det 

bland annat om alkoholvanor, tobaksvanor, narkotikavanor och elevernas psykiska hälsa.     

Bortfall  

Stockholmsenkäten besvarades av totalt 9,629 niondeklassare och 7,134 elever i årskurs två 

på gymnasiet 2004 i Stockholm och några av dess kranskommuner. Det externa bortfallet, 

alltså de elever eller klasser som inte närvarade vid undersökningstillfället och det interna 

bortfallet, alltså de enkäter som sorterades bort på grund av oseriösa svar på frågorna 

uppskattades till cirka 22 procent av USK som hade i uppdrag att genomföra undersökningen. 

Den beräknade svarsfrekvensen blir då 78,2 procent. Utöver detta har det skett ett bortfall vid 

min egen databearbetning av materialet på 298 niondeklassare och 186 elever i årskurs två på 

gymnasiet. Detta på grund av att eleven inte har besvarat vissa nödvändiga frågor. När dessa 

tagits bort kvarstår 9,331 niondeklassare och 6,948 elever i årskurs två på gymnasiet 

motsvarande 96.9 och 97.4 procent av de elever som deltog i undersökningen i respektive 

årskurs. Dessa niondeklassare var fördelade på 519 klasser och 133 skolor, medan eleverna i 

årskurs två på gymnasiet var fördelade på 440 klasser och 53 skolor.  
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Problem med datamaterialet  

Ett problem med materialet är att respondenterna kan ha egenskaper som innebär att de ser på 

världen på ett negativt sätt, uppfattar saker negativt och har en negativ självbild vilket kan 

leda till att svaren inte stämmer helt med verkligheten (Watson och Clark, 1988). Ett annat 

problem med materialet är att det är tvärsnittsdata, alltså respondenterna har endast tillfrågas 

vid ett tillfälle, vilket gör att det är svårt att fastställa kausaliteten mellan individens 

psykosomatiska hälsa och kompisarnas riskbeteende då man inte kan fastställa vad som 

kommer först och påverkar vad, dvs. om den psykiska hälsan påverkar riskbeteendet eller om 

det är riskbeteendet som påverkar den psykiska hälsan.    

Analysmetod   

Eftersom den här uppsatsen tittar på både individuella och kontextuella effekter på den 

psykosomatiska hälsan är det lämpligt att använda sig av flernivåanalys. Med flernivåanalys 

kan man hantera datainformation som är strukturerade på flera hierarkiska nivåer, i detta fall 

både på individnivå och klassnivå. Stockholmsenkäten, som används här, möjliggör detta 

eftersom det är en totalundersökning av alla niondeklassare och elever i årskurs två på 

gymnasiet i Stockholms stad, vilket gör att det finns information om vilken skola och klass 

som eleverna går i. Anledningen till att man vill göra flernivåanalyser är för att effekterna på 

de olika nivåerna kan antas spegla olika sociala processer. Processer på en nivå kan bidra till 

andra slags processer på en annan nivå (Modin, 2008). Det är befogat att anta att den största 

delen av variationen i den psykosomatiska hälsan kommer att ligga på elevnivå på grund av 

att individens hälsa till stor del beror på individuella förhållanden och karaktärsdrag. För att ta 

reda på om det finns någon statistisk klasskontextuell variation i elevers psykosomatiska hälsa 

kan man titta på de tomma modellerna (se tabell 2 och 3). Dessa modeller innehåller inga 

oberoende variabler utan visar endast variansen i det psykosomatiska indexet uppdelat på de 

olika nivåerna. Här ser man om variationen i psykosomatisk hälsa på de olika nivåerna är 

statistiskt signifikanta. Mellangruppsvariationen (Intra Class Correlation: ICC) beräknas 

också (ICC beräknas genom variansen på klassnivå / (variansen på individnivå + variansen på 

klassnivå)). ICC visar hur stor del av den totala variansen som kan tillskrivas de olika 

nivåerna (Modin, 2008). Eftersom den beroende variabeln som används i den här studien har 
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värden mellan 5 och 25 kommer en linjär regression att användas och estimaten, dvs. 

skattningen på sambandets styrka, kommer att redovisas i form av beta-koefficienter.  
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Operationalisering  

Nedan görs en redogörelse för de variabler som används i analyserna i denna uppsats (för en 

tydligare redogörelse, se Bilaga 1).   

Beroende variabel 

Som beroende variabel kommer jag att använda psykosomatiska besvär. Detta är ett index 

baserat på 5 frågor: hur ofta eleverna under läsåret har haft huvudvärk, dålig aptit, ”nervös 

mage” svårt att somna och sovit oroligt. Svarsalternativen har värden mellan 1-5 (aldrig - 

flera gånger i veckan) där ett lågt värde på detta index visar på en bra psykosomatisk hälsa 

och ett högt värde visar på en dålig psykosomatisk hälsa. Indexet fick alltså värden mellan 5-

25 (se bilaga 1). För att se om det index som konstruerats på basis av dessa 5 frågor är 

tillförlitligt gjordes en faktoranalys där ett alfa-värde togs fram. Faktoranalysen visade att 

dessa variabler mäter samma underliggande faktor, nämligen den psykosomatiska hälsan, och 

att de därför passar väl till att göra ett index av dem, då de laddade mellan 0.600 – 0.824 i 

årskurs 9 och 0.669 – 0.874 i år två på gymnasiet. Cronbach’s alfa hade ett värde av 0.93 i 

årskurs nio och 0.95 år två på gymnasiet. Ett något högre värde hade erhållits om itemet 

”sovit oroligt” hade uteslutits, men skillnaden var inte så stor så jag bestämde mig för att ha 

kvar den i analysen, då jag anser att det är en viktig aspekt att ha med i hälsomåttet. I 

diagrammen framgår att indexet är approximativt normalfördelat. 
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Oberoende variabel  

Som oberoende variabel kommer jag att använda kompisars riskbeteende och andelen i 

klassen som rapporterar riskbeteenden, dvs. att röka, dricka sig berusad på alkohol eller 

använda narkotika (se bilaga 1). Dessa variabler kommer att användas eftersom det, mig 

veterligen, tidigare inte har undersökts om kompisars och andra jämnårigas riskbeteende har 

ett samband till ungdomars psykosomatiska hälsa. Jag kommer även att kontrollera för kön, 

individens egna riskbeteenden, om man bor med både mamma och pappa, om föräldrarna har 

en hög utbildning samt om föräldrarna är arbetslösa (se bilaga 1). Frågorna om föräldrars 

utbildning och huruvida de är arbetslösa eller inte är indikatorer på den sociala bakgrunden i 

familjen. Att just dessa kontrollvariabler används beror på att de kan tänkas påverka både 

riskbeteende och individens psykosomatiska hälsa. Hur individens eget riskbeteende och kön 

hänger samman med utfallsvariabeln kommer att redovisas i resultattabellerna och estimaten 

kommer tolkas. Frågorna om den sociala bakgrunden i familjen och boendesituation utgör 

endast kontrollvariabler i analysen och kommer därför inte redovisas i tabellerna. Detta på 

grund av den begränsade plats som givits för denna uppsats. 
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Tabell 1. Andel elever som svarat jakande på frågorna som används i analysen, samt medelvärde för 

andel i klassen som rapporterat respektive riskbeteende.     

Variablerna Pojkar åk 9 

(n=4754)  

Flickor åk 9 

(n=4577)  

Pojkar år 2 på 

gymnasiet 

(n=3321)  

Flickor år 2 

på gymnasiet 

(n=3627)  

Röker 14.4 25.1 26.1 35.0 

Dricker alkohol 46.8 53.3 75.0 74.6 

Använt narkotika någon gång   9.9   8.8 24.1 18.6 

Kompisar som röker 71.5 75.2 83.4 83.7 

Kompisar som dricker alkohol 74.7 76.4 88.9 87.4 

Kompisar som använt narkotika 

någon gång 

23.5 24.1 36.3 32.5 

Medelvärde på andel i klassen 

som röker 

19.0 20.0 28.7 32.6 

Medelvärde på andel i klassen 

som dricker alkohol 

50.0 50.0 74.3 74.7 

Medelvärde på andel i klassen 

som använt narkotika någon gång 

  9.5   9.3 21.5 20.9 

Boendeform     

Bor med både mamma och pappa 59.3 58.5 56.9 56.8 

Annan boendesituation  40.7 41.5 43.1 43.2 

Föräldrarnas utbildning     

Båda föräldrar med 

universitet/högskoleutbildning 

29.1 28.5 32.9 30.1 

En förälder med 

universitet/högskoleutbildning 

20.8 21.1 21.9 22.5 

Ingen förälder med 

universitet/högskoleutbildning 

50.1 50.4 45.3 47.4 

Föräldrarnas arbetssituation       

Båda föräldrarna är arbetslösa   0.8   0.5   0.9   0.7 

En förälder är arbetslös   6.2   6.8   6.9   6.7 

Ingen av föräldrarna är arbetslösa 93.0 92.7 92.2 92.6 
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Resultat  

Nedan redogörs för de resultat som kommit fram i de bivariata och multivariata 

regressionsanalyserna. Resultaten kommer att redovisas för årskurs nio och årskurs två på 

gymnasiet separat. Detta eftersom det finns skillnader mellan niondeklassare och elever i 

årskurs två på gymnasiet beträffande alkoholkonsumtion, rökning, narkotikaanvändning och 

psykosomatiska problem. Det är även intressant att titta på elever i årskurs nio och andra året 

på gymnasiet separat eftersom när eleverna väljer gymnasieskola kan det hända att klasserna 

blir mer homogena jämfört med i årskurs nio och kan på så sätt innebära att man påverkas på 

ett annat sätt av sina klasskamrater i gymnasiet. 
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Årskurs 9 
Tabell 2: Random intercepts modell för två nivåer: sambandet mellan kompisars riskbeteende och elevers psykosomatiska hälsa uttryckt i beta-koefficienter. Niondeklassare i 

Stockholm år 2004. Analyserna är baserade på 9331 elever fördelade på 519 klasser och 133 skolor.  

Variabler Bivariata 

modeller 
Tom 

modell 
Modell 1:1 

rökning 
Modell 1:2 

rökning 
Modell 1:3 

rökning¤ 
Modell 2:1 

alkohol 
Modell 2:2 

alkohol 
Modell 2:3 

alkohol¤ 
Modell 3:1 

narkotika 
Modell 3:2 

narkotika 
Modell 3:3 

narkotika¤ 

Individnivå            

Kön 2.77***  2.56*** 2.56*** 2.56*** 2.68*** 2.67*** 2.67*** 2.77*** 2.77*** 2.77*** 

Rökning 2.34***  1.71*** 1.71*** 1.61***       

Alkohol 1.56***     1.14*** 1.20*** 1.13***    

Narkotika 1.72***        1.07*** 1.05*** 0.96*** 

Kompisars rökning 1.22***  0.72*** 0.72*** 0.73***       

Kompisars 

alkoholdrickande 

1.30***     0.69*** 0.74*** 0.77***    

Kompisars 

narkotikaanvändande 

1.69***        1.34*** 1.40*** 1.38*** 

Klassnivå            

Andel i klassen som 

röker 

0.02***   0.07 -0.01       

Andel i klassen som 

dricker alkohol 

0.01**      -0.01 -0.01    

Andel i klassen som 

använder narkotika 

0.02***         0.002 0.001 

Variansen mellan 

klasser 

 0.43*** 0.35*** 0.35*** 0.33*** 0.41*** 0.38*** 0.35*** 0.34*** 0.34*** 0.32*** 

Variansen mellan 

elever 

 18.63*** 16.13*** 16.13*** 16.05*** 16.21*** 16.21*** 16.12*** 16.21*** 16.21*** 16.11*** 

ICC klass  2.3 % 2.1 % 2.1 % 2.0 % 2.5 % 2.3 % 2.1 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 
* = signifikant på 5 % nivå (p≤0,05) ** = signifikant på 1 % nivå (p≤0,01) *** = signifikant på 0.1 % nivå (p≤0,001) 

¤ Justerat för boendesituation, föräldrars utbildning och föräldrars arbetssituation 
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De bivariata sambanden för niondeklassare redovisas i den första kolumnen i Tabell 2. 

Samtliga dessa estimat är statistiskt signifikanta på 0.1 procents nivå. Flickornas beta-estimat 

på 2.77 tolkas som att flickor i snitt ligger 2.77 enheter högre på det psykosomatiska indexet 

jämfört med pojkar. Flickor tenderar alltså att rapportera fler, och mer ofta förekommande, 

psykosomatiska besvär än pojkar i detta material. Vi kan även se att niondeklassare som röker 

i genomsnitt ligger 2.34 enheter högre på det psykosomatiska indexet jämfört med dem som 

inte röker. Resultaten visar också att en person som dricker alkohol i snitt placerar sig 1.56 

enheter högre på hälsoindexet jämfört med en person som inte dricker alkohol. Vidare 

uppvisar elever som använder narkotika ett estimat på 1.72. De som har minst en kompis som 

röker har i snitt 1.22 högre värde på det psykosomatiska indexet jämfört med någon som inte 

har en kompis som röker, medan de som har minst en kompis som dricker alkohol uppvisar 

ett motsvarande värde på 1.30. De som har minst en kompis som använder narkotika har i 

genomsnitt ett värde som ligger 1.69 enheter högre på hälsoindexet jämfört med ungdomar 

som inte har någon kompis som använder narkotika.  

 

Estimaten för variablerna på kontextuell nivå ligger på en relativt låg nivå. Estimaten ska 

tolkas som den ökning i psykosomatisk ohälsa som följer av en procents ökad förekomst av 

respektive riskbeteende i klassen. Det är dock inte meningsfullt att tolka detta i nuläget 

eftersom dessa variabler endast är aggregerade värden från individnivån. Det innebär att 

värdena är ett medelvärde på alla eleverna i klassen och om man inte tar hänsyn till elevernas 

egna värden i analysen kan man få ett missvisande resultat genom att det är en individ som 

har ett extremvärde som då drar upp värdet för hela klassen.  

 

I den tomma modellen kan vi se att det finns en statistiskt signifikant varians mellan både 

klasser och elever på 0.43 respektive 18.63. Variansen är alltså större mellan eleverna än 

mellan klasserna, men är statistiskt signifikanta på 0.1 procent nivån i båda fallen. Vi kan 

även se att av den totala variansen i psykosomatisk hälsa (ICC) beror 2.3 procent på vilken 

klass man går i och 97.7 procent på skillnader mellan individer.     

 

Från Modell 1:1 (rökning) framgår att när man inkluderar kön, individens egen rökning och 

kompisars rökning i samma modell så sjunker estimaten för samtliga tre variabler i relation 

till de bivariata estimaten. Signifikanta effekter för vart och ett av estimaten kvarstår dock 

även efter denna ömsesidiga justering. Estimatet av störst intresse för mina analyser är 

kompisars rökning som uppgår till 0.72. När modellen tagit hänsyn till kön och egen 
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rökningsförekomst, uppvisar alltså elever vars kompisar röker en nackdel motsvarande 0.72 

enheters genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet. Variansen mellan klasserna 

och mellan eleverna minskar också något jämfört med den tomma modellen, vilket tyder på 

att med dessa tre variabler i viss mån bidrar till förklaringen av variationen i hälsa mellan 

skolklasser.  

När andelen i klassen som röker inkluderas i Modell 1:2 kan vi se att övriga estimat kvarstår 

oförändrade. Detta beror sannolikt på att den tillagda variabeln inte är statistiskt signifikant. 

Andelen i klassen som röker tycks alltså inte ha någon betydelse för individens 

psykosomatiska hälsa. Därmed förändras inte heller variansen i relation till den föregående 

modellen.  

 

Modell 1:3 visar vad som händer när kontroll för ytterligare tre variabler äger rum; 

bostadssituation, antal föräldrar med hög utbildning och antal föräldrar som är arbetslösa. 

Estimatet för kön ligger kvar på samma nivå som i de två tidigare modellerna, den egna 

rökningsförekomsten har dock minskat något och den variabel som är mest intressant, 

kompisars rökning, har ökat något. När vi alltså tar hänsyn till kön, egen rökning, andelen i 

klassen som röker, social bakgrund och boendesituation uppvisar elever vars kompisar röker 

en nackdel motsvarande 0.73 enheters genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet. 

Andelen i klassen som röker är den enda variabeln i Modell 1:3 som inte uppvisar ett 

statistiskt signifikant samband med psykosomatiska besvär. Variansen mellan klasser och 

eleverna minskar också något jämfört med Modell 1:2.  

 

I Modell 2:1 (alkohol) kan vi se att när kön, individens egen alkoholkonsumtion och 

kompisars alkoholkonsumtion inkluderas i samma modell så sjunker estimaten för samtliga 

tre variabler i relation till de bivariata analyserna. Signifikanta effekter för vart och ett av 

estimaten kvarstår dock. Estimatet av störst intresse här är kompisars alkoholkonsumtion med 

en beta-koefficient på 0.69. Med hänsyn tagen till kön och egen alkoholförekomst, uppvisar 

alltså elever vars kompisar dricker sig berusade på alkohol en nackdel motsvarande 0.69 

enheters genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet. Jämfört med den tomma 

modellen minskar variansen mellan klasserna och mellan eleverna något. När andelen i 

klassen som dricker sig berusade på alkohol också inkluderas i Modell 2:2 kan man se att 

estimatet för kön minskar något medan estimaten för egen alkoholkonsumtion och kompisars 

alkoholkonsumtion ökar. Detta trots att den tillagda variabeln inte är statistiskt signifikant i 

sig.  Precis som med rökning, förefaller alltså inte andelen i klassen som dricker sig berusade 
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på alkohol ha någon betydelse för den enskilde elevens psykosomatiska hälsa. De övriga 

estimaten är dock fortfarande statistiskt signifikanta på 0.1 procents nivå. Variansen mellan 

klasserna minskar något jämfört med Modell 2:1 medan variansen mellan eleverna ligger kvar 

på samma nivå. I Modell 2:3, då kontrollvariablerna läggs till, kan vi se att estimatet för kön 

kvarstår som oförändrat jämfört med den tidigare modellen. Den egna alkoholkonsumtionen 

har dock minskat något och den variabel som är mest intressant, kompisars 

alkoholkonsumtion, har ökat något. Med hänsyn tagen till kön, egen alkoholkonsumtion, 

andelen i klassen som dricker sig berusade på alkohol, social bakgrund och boendesituation 

uppvisar alltså elever vars kompisar dricker sig berusade på alkohol en nackdel motsvarande 

0.77 enheters genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet. Med undantag för andelen 

i klassen som dricker sig berusade på alkohol uppvisar samtliga variabler i den slutgiltiga 

modellen statistisk signifikans på 0.1 procents nivå. Variansen mellan klasser och mellan 

eleverna har också minskat något jämfört med i Modell 2:2.  

 

Från Modell 3:1 (narkotika) kan utläsas att när vi inkluderar kön, individens egen 

narkotikaanvändning och kompisars narkotikaanvändande i samma modell så sjunker 

estimaten för två av de tre estimat i relation till de bivariata analyserna, medan estimatet för 

kön ligger kvar på samma nivå. Signifikanta effekter för de tre estimaten kvarstår dock 

alltjämt. Estimatet av störst intresse för mina analyser är kompisars narkotikaanvändande som 

uppgår till 1.34. Elever vars kompisar använder narkotika visar alltså på en hälsomässig 

nackdel motsvarande 1.34 enheters genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet även 

då hänsyn tagits till kön och egen narkotikaanvändning. Jämfört med den tomma modellen 

minskar variansen mellan klasserna och mellan eleverna något.  Då andelen i klassen som 

använder narkotika inkluderas i modellen, ligger estimatet för kön kvar på samma nivå medan 

estimatet för egen narkotikaanvändning minskar något och estimatet för kompisars 

narkotikaanvändning ökar. Inte heller här verkar andelen i klassen som använder narkotika 

hänga samman med individens psykosomatiska hälsa. Samtliga övriga estimat i modellen är 

dock fortfarande statistiskt signifikanta på 0.1 procent nivån. Variansen mellan klasser och 

elever ligger båda kvar på samma nivå som i Modell 3:1. I Modell 3:3 ligger estimatet för kön 

fortfarande kvar på samma nivå som i de tidigare modellerna. Estimatet för egen 

narkotikaanvändning har dock minskat något precis som estimatet för huvudvariabeln, 

kompisars narkotikaanvändande. Med hänsyn tagen till kön, egen narkotikaanvändning, 

andelen i klassen som använder narkotika, social bakgrund och boendesituation uppvisar 

alltså elever vars kompisar använder narkotika en nackdel motsvarande 1.38 enheters 



 

 21 

genomsnittlig ökning på det psykosomatiska indexet. Förutom andelen i klassen som 

använder narkotika är de övriga tre estimaten i modellen statistiskt signifikanta på 0.1 

procents nivå. Variansen mellan klasser och mellan elever har båda minskat något jämfört 

med i Modell 3:2.  
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År två på gymnasiet 
Tabell 3: Random intercepts modell för två nivåer: sambandet mellan kompisars riskbeteende och elevers psykosomatiska hälsa uttryckt i beta-koefficienter. År två på 

gymnasiet i Stockholms Stad år 2004. Analyserna är baserade på 6948 elever fördelade på 440 klasser och 53 skolor. 

Variabler Bivariata 

modeller 
Tom 

modell 
Modell 1:1 

rökning 
Modell 1:2 

rökning 
Modell 1:3 

rökning¤ 
Modell 2:1 

alkohol 
Modell 2:2 

alkohol 
Modell 2:3 

alkohol¤ 
Modell 3:1 

narkotika 
Modell 3:2 

narkotika 
Modell 3:3 

narkotika¤ 

Individnivå            

Kön 2.62***  2.51*** 2.49*** 2.50*** 2.62*** 2.62*** 2.62*** 2.70*** 2.70*** 2.69*** 

Rökning 1.54***  1.22*** 1.13*** 1.10***       

Alkohol 0.81***     0.80*** 0.81*** 0.78***    

Narkotika 0.92***        0.81*** 0.71*** 0.67*** 

Kompisars rökning 0.99***  0.64*** 0.62*** 0.63***       

Kompisars 

alkoholdrickande 

0.46**     0.13 0.13 0.13    

Kompisars 

narkotikaanvändande 

0.95***        0.82*** 0.80*** 0.79*** 

Klassnivå            

Andel i klassen som 

röker 

0.03***   0.01** 0.01*       

Andel i klassen som 

dricker alkohol 

0.01*      -0.001 -0.00    

Andel i klassen som 

använder narkotika 

0.02***         0.01** 0.01** 

Variansen mellan 

klasser 

 1.03*** 0.33*** 0.31*** 0.25** 0.40*** 0.40*** 0.29*** 0.33*** 0.31*** 0.23** 

Variansen mellan 

elever 

 17.82*** 16.30*** 16.29*** 16.24*** 16.54*** 16.54*** 16.48*** 16.37*** 16.36*** 16.32*** 

ICC klass  5.5 % 2 % 1.9 % 1.5 % 2.4 % 2.4 % 1.7 % 2 % 1.9 % 1.4 % 
* = signifikant på 5 % nivå (p≤0,05) ** = signifikant på 1 % nivå (p≤0,01) *** = signifikant på 0.1 % nivå (p≤0,001) 

¤ Justerat för boendesituation, föräldrars utbildning och föräldrars arbetssituation
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I de bivariata modellerna för elever i årskurs två på gymnasiet kan vi se att det inte finns 

några större skillnader i samband mellan årskurs nio och andra året i gymnasiet. Estimaten för 

andra året på gymnasiet ligger något under de för årskurs nio. Den största skillnaden är i 

estimatet för andelen i klassen som röker.  

 

I den tomma modellen ser vi att det finns en statistiskt signifikant varians mellan både klasser 

och elever, precis som för elever i årskurs nio. Vi kan även se att av den totala variansen i 

psykosomatisk hälsa beror 5.5 procent på vilken klass man går i medan 94.5 procent kommer 

sig av skillnader mellan individer.  

 

I Modell 1:1 (rökning) kan vi se att resultaten inte skiljer sig så mycket från de som framkom 

för elever i årskurs nio, alltså både kön, egen rökning och kompisars rökning är statistiskt 

signifikanta på 0.1 procent nivån. Detta innebär att flickor, de som själva röker och de som 

har kompisar som röker har en sämre psykosomatiska hälsa jämfört med pojkar, icke rökare 

respektive de som endast har kompisar som är icke rökare. Variansen har minskat jämfört 

med den tomma modellen och ligger nu på ungefär samma nivå som för niondeklassare. I 

Modell 1:2 kan vi se att kön, den egna rökningen och kompisars rökning ligger kvar på 

samma signifikanta nivå som i Modell 1:1 trots att estimaten har minskat något. Andelen i 

klassen som röker är, till skillnad mot i årskurs nio, statistiskt signifikant vilket kan bero på att 

klasserna inom sig är mer homogena i gymnasiet (men mer heterogena sinsemellan) och att 

man identifierar sig mer med sina klasskamrater nu jämfört med i årskurs nio. När andelen i 

klassen som röker läggs till minskar variansen något. Inte heller i Modell 1:3 skiljer sig 

estimaten så mycket från varandra eller från estimaten för årskurs nio, med undantag för 

andelen i klassen som röker som kvarstår som statistiskt signifikant. När de tre 

kontrollvariablerna (boendesituation, föräldrars utbildning och föräldrars arbetssituation) 

inkluderats i modellen kan vi se att variansen minskar något mellan klasserna.  

 

Av Modell 2:1 (alkohol) framgår att estimaten för kön och den egna alkoholkonsumtionen är 

något lägre jämfört med i årskurs nio. Kompisars alkoholkonsumtion är dock inte statistiskt 

signifikant, vilket skiljer sig från årskurs nio. Inte heller i Modell 2:2 är kompisars 

alkoholkonsumtion signifikant. Andelen i klassen som dricker alkohol uppvisar inte heller 

någon statistiskt signifikant koppling till psykosomatisk ohälsa varför de signifikanta 

estimaten och variansen inte förändras jämfört med i Modell 2:1. När de tre 
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kontrollvariablerna läggs till i Modell 2:3 förändras estimaten inte nämnvärt. Dock minskar 

variansen något.  

 

Med undantag för kön, visar Modell 3:1 (narkotika) på lägre estimat jämfört med dem som 

återfanns för årskurs 9. Variansen är emellertid densamma som för årskurs nio men jämfört 

med den tomma modellen i årskurs två på gymnasiet har variansen minskat, framförallt den 

andel som förklaras av vilken klass man går i. Till skillnad mot i årskurs nio så är andelen i 

klassen som använder narkotika statistiskt signifikant i Modell 3:2 vilket leder till att 

estimatet för den egna narkotikaanvändningen minskar i relation till Modell 3:1. När tre 

ytterligare variabler läggs till i modellen sjunker estimaten något men inte nämnvärt mycket. 

De kvarstår också som statistiskt signifikanta. ICC för klasser sjunker från 1.9 till 1.4 procent 

jämfört med Modell 3:2, vilket tyder på att dessa kontrollvariabler bidrar till förklaringen av 

kontextuella skillnader mellan klasser.       
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Diskussion  

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om ungdomars psykosomatiska hälsa påverkas 

av kompisars och klasskamraters riskbeteende. För att göra detta har jag använt mig av 

Stockholmsenkäten som är en totalundersökning av alla niondeklassare och elever som går 

andra året på gymnasiet i Stockholm (2004). I uppsatsen förväntades kön, det egna 

riskbeteendet, boendesituationen, föräldrars arbetssituation och föräldrars utbildning ha en 

inverkan på ungdomarnas psykosomatiska hälsa utöver kompisars riskbeteende. För att ta 

reda på dessa frågor använde jag mig av en flernivåsanalys eftersom jag, förutom 

kompisarnas riskbeteende, även var intresserad av att undersöka betydelsen av 

klasskompisarnas riskbeteende. I datamaterialet fanns information om i vilken klass 

respondenterna gick vilket är en förutsättning för att kunna utföra denna typ av analys 

eftersom respondenterna endast frågades om deras egna och kompisarnas beteende och inte 

klasskamraternas (så här var det alltså klasskamraternas egna rapporteringar om riskbeteende 

som användes).   

 

De resultat som framkommit i mina analyser visar att det, i årskurs nio, finns en koppling 

mellan kompisars rökning, alkoholkonsumtion, narkotikaanvändande och ungdomars 

psykosomatiska hälsa. Sambanden är negativa och visar att ungdomar som har kompisar som 

röker, dricker sig berusade på alkohol eller använder narkotika tenderar att ha en sämre 

psykosomatisk hälsa. Detta stärker de resonemang som Casswell, Quan You och Huckle 

(2011) och Johansson, Jarl m.fl., (2006) förde i sina studier och som visar att de som 

exponeras för personer som dricker väldigt mycket tenderar att må sämre. Dessa resultat 

överensstämmer också med annan forskning som visat att ungdomar påverkas av sina 

kompisars riskbeteenden (Ennett och Bauman 1994; Tyas och Pederson 1998; Christakis och 

Fowlers 2008; Rosenqvist, Murabito m.fl. 2010; Prinstein Boergers och Spirito 2001; Berg-

Kelly och Kullander 1999). Det gick dock inte att fastställa någon koppling mellan andelen i 

klassen som röker, dricker sig berusade på alkohol eller använder narkotika och ungdomars 

psykosomatiska hälsa. Att det inte fanns något signifikant samband på kontextuell nivå kan 

enligt undersökningar av Alexander, Pizza m.fl. (2001) samt Ennett och Bauman (1993) bero 



 

 26 

på att de som rapporterar att de röker, dricker alkohol eller använder narkotika är i minoritet i 

skolan och därför inte påverkar sina klasskompisar. Denna skillnad kan också bero på att 

klasserna i årskurs nio är ganska heterogena inom sig och att eleverna därigenom inte i lika 

stor utsträckning identifierar sig med, och påverkas av, sina klasskamrater. I analysen av 

niondeklassare framkom också att effekten av kompisars narkotikaanvändning på elevens 

psykosomatiska hälsa är starkare jämfört med motsvarande effekt av kompisars rökning och 

alkoholkonsumtion. Detta kan bero på att narkotika anses farligare än rökning och alkohol, 

vilket i sin tur kan skapa mer oro hos kompisar till den som använder narkotika och därför i 

högre grad påverka deras psykosomatiska hälsa.     

 

Från resultaten för elever i andra året på gymnasiet framkom att det även här finns en negativ 

koppling mellan kompisars rökning, narkotikaanvändning och ungdomars psykosomatiska 

hälsa. Till skillnad från niondeklassarna finns det dock inget samband mellan kompisars 

berusningsdrickande och ungdomars psykosomatiska hälsa. I analyserna återfanns ändå stöd 

för att ungdomar påverkas av sina kompisar vilket stämmer överens med tidigare forskning på 

området (Ennett och Bauman 1994; Tyas och Pederson 1998; Christakis och Fowlers 2008; 

Rosenqvist, Murabito m.fl. 2010; Prinstein, Boergers och Spirito 2001; Berg-Kelly och 

Kullander 1999). Undantaget är kompisars alkoholkonsumtion som i denna undersökning inte 

hade ett signifikant samband med den psykosomatiska hälsan. Detta strider mot de resultat 

som Casswell, Quan You och Huckle (2011) och Johansson, Jarl m.fl. (2006) hittade i sina 

undersökningar som visar att man påverkas negativt av personer i sin omgivning som dricker 

mycket. Att detta samband inte visade sig vara betydelsefullt för hälsan i min undersökning 

kan bero på att det har blivit mer vanligt att gymnasieungdomar dricker sig berusade på 

alkohol och därför påverkas man inte av sina kompisars alkoholbeteende utan påverkas mer 

av sin egen alkoholkonsumtion istället. Vi kan även se samma koppling till andelen 

klasskamrater med samma riskbeteende och elevens psykosomatiska hälsa. Andelen i klassen 

som röker och använder narkotika förefaller däremot ha betydelse för den enskilde elevens 

psykosomatiska hälsa trots att denna koppling inte finns för andelen i klassen som dricker sig 

berusade på alkohol. Resultaten för rökning och narkotika är i linje med Alexander, Pizza 

m.fl. (2001) samt Ennett och Bauman (1993) som menar att framförallt de populära 

ungdomarna påverkas av normen som finns på skolan. På gymnasiet, där heterogeniteten 

mellan skolorna ökar, kan detta fenomen vara en tänkbar förklaring. Att det inte finns ett 

samband mellan berusningsdrickande i klassen och psykosomatisk hälsa kan återigen tänkas 

bero på att berusningsdrickandet är vanligare i gymnasiet jämfört med i årskurs nio vilket gör 
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att ungdomarna påverkas mer av sin egen alkoholkonsumtion jämfört med sina kompisars 

alkoholbeteende. Att det på gymnasiet finns en koppling mellan andelen i klassen som röker 

och använder narkotika, som inte fanns i årskurs nio, kan bero på den socioekonomiska och 

könsbundna selektion som äger rum i och med valet till gymnasiet och som leder till att 

klasserna blir mer homogena. Detta kan bidra till att man identifierar sig mer med sina 

klasskamrater och ser dem som sina jämlikar till skillnad mot i årskurs nio. Detta resultat 

tyder på att kompisar och klasskamrater i större utsträckning tenderar att vara samma personer 

i gymnasiet till skillnad mot i årskurs nio. Effekten mellan andelen i klassen som röker, 

dricker alkohol och använder narkotika är inte så stor så även om rökningen och 

narkotikaanvändning blev signifikanta, medan alkoholkonsumtion inte blev det, behöver detta 

inte betyda att skillnaderna i praktiken är så stora.  

 

Utöver de resultat som bygger på frågeställningarna i början av uppsatsen har det framkommit 

att den egna rökningen i årskurs nio har en större effekt på den psykosomatiska hälsan jämfört 

med det egna alkoholdrickandet och narkotikaanvändandet. Att det finns ett samband mellan 

den egna rökningen och psykisk hälsa visar sig även i Borrelli, Marcus m.fl. (1999) 

undersökning som hittade ett samband mellan rökning och depression. Precis som i den här 

studien kunde de dock inte fastställa kausaliteten. Att det är ett starkare samband mellan den 

egna rökningen och den psykiska hälsan jämfört med den egna alkoholkonsumtionen och den 

psykiska hälsan kan bero på att det är färre som röker jämfört med andelen som dricker 

alkohol vilket innebär att det är mer ovanligt, alltså mer normbrytande att röka jämfört med 

att dricka alkohol. Att det är större effekt för rökning jämfört med narkotikaanvändning kan 

bero på att de som röker ofta gör det varje dag medan de flesta som använder narkotika endast 

gör det ibland. Ytterligare en sak som framkom i den här studien är att i både årskurs nio och 

andra året på gymnasiet finns det skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på den 

psykosomatiska hälsan. Flickorna ligger drygt två enheter högre än pojkarna på det 

psykosomatiska indexet i alla modeller. Att flickor har en sämre hälsa jämfört med pojkar 

kan, som Rosenqvist, Fowler och Christakis (2011) påstår i sin undersökning, bero på att 

flickor tenderar att ”smitta av sig” av sin nedstämdhet i högre utsträckning än vad pojkar gör 

och eftersom flickor oftast är kompisar med flickor och pojkar med pojkar blir det fler flickor 

som mår dåligt jämfört med pojkar.    

 

I årskurs nio är det alkohol som har störst betydelse för variansen mellan klasserna. Om man 

jämför de tomma modellerna kan man också se att variansen mellan klasserna är betydligt 
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högre för gymnasiet jämfört med årskurs nio. Detta kan bero på den socioekonomiska 

segregering som sker i samband med valet av gymnasieskola, detta innebär att heterogeniteten 

mellan klasserna ökar jämfört med i grundskolan. Vid kontroll för kön i gymnasiet minskar 

variansen betydligt vilket tyder på att det finns en stor könsuppdelning mellan klasserna. I 

gymnasiet kan man också se att boendesituation, föräldrars arbetssituation och föräldrars 

utbildning har betydelse för variansen mellan klasserna vilket kan bero på den 

socioekonomiska segregering som sker vid valet till gymnasiet.     

 

Det främsta fyndet i den här studien är att ungdomar påverkas av sina kompisars 

riskbeteenden. Ytterligare ett viktigt fynd är att kompisars alkoholkonsumtion har en inverkan 

på niondeklassares, men inte gymnasieelevers, psykosomatiska hälsa. Andelen i klassen som 

röker och använder narkotika har dock en inverkan på elever i andra året på gymnasiet men 

inte i årskurs nio, något som kan bero på att heterogeniteten är större mellan klasser på 

gymnasiet än i årskurs nio. Eftersom det är svårt att fastställa kausaliteten mellan riskbeteende 

och psykiska hälsan skulle det vara intressant att göra en longitudinell studie på detta 

samband för att kunna komma lite närmare svaret på frågan om vad det är som påverkar vad 

och hur mycket ungdomarna verkligen påverkas av varandra.    

 

Denna studie hade även några begränsningar vilket dels innefattar kausaliteten som det är 

svårt att uttala sig om när man analyserar tvärsnittsdata. Det går alltså inte att säga om det är 

riskbeteendet som påverkar den psykosomatiska hälsan eller tvärtom. Något annat som kan 

göra att resultaten inte blir helt tillförlitliga är att det är elevernas subjektiva svar på frågorna 

som har används; det är alltså inte objektivt inhämtad data vilket gör att det inte är helt 

tillförlitligt eftersom respondenterna bland annat kan minnas fel. Representativiteten är även 

den begränsad eftersom det endast är respondenter som bor i Stockholms stad och några av 

dess kranskommuner som svarat på enkäten. Resultaten gäller alltså inte för alla ungdomar i 

Sverige utan kan endast generaliseras till ungdomar i Stockholmsområdet. Resultaten kan 

exempelvis tänkas skilja sig mellan storstad och landsbygd. En stor fördel med detta material 

är dock att det är en totalundersökning vilket möjliggör flernivåanalys och hög grad av 

generaliserbarhet till alla niondeklassare och gymnasieelever i Storstockholm.       
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Bilaga 1 – Variabelförklaring  

Beroende variabel   

Variabel: Individens psykosomatiska hälsa   

Frågekonstruktion: Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår? Hur ofta har du dålig aptit? 

Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös mage" (t ex magknip, magkramper, orolig 

mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? Hur ofta har du under detta läsår haft 

svårt att somna? Hur ofta har det hänt att du sovit oroligt och vaknat under natten? 

Variabelkonstruktion: dessa frågor var kodade från 1-5 där frågorna Hur ofta har du haft 

huvudvärk detta läsår? och Hur ofta har det hänt att du sovit oroligt och vaknat under natten? 

var kodade på så sätt att ett högt värde (värde 5) indikerade på en dålig hälsa (flera gånger i 

veckan). Frågorna Hur ofta har du dålig aptit? Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös 

mage" (t ex magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? 

och Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna? var kodade tvärtom alltså att ett 

lågt värde (värde 1) gav en dålig hälsa (flera gånger i veckan). Dessa tre frågor kodades därför 

om så att även de gav ett högt värde för en dålig hälsa. Efter omkodningen var alla frågorna 

kodade aldrig – flera gånger i veckan (1-5). Dessa frågor slogs sedan ihop till ett index där en 

individ med en väldigt bra psykosomatisk hälsa fick värdet 5 och en individ med väldigt dålig 

psykosomatisk hälsa fick värdet 25.  

Oberoende variabel   

Variabel: om kompisarna röker 

Frågekonstruktion: Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan): röker tobak? 

Variabelkonstruktion: Ingen=0 minst en=1 

 

Variabel: om kompisarna dricker sig berusade på alkohol 

Frågekonstruktion: Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan): Dricker sig 

berusade på alkohol? 

Variabelkonstruktion: Ingen=0 minst en=1 
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Variabel: om kompisarna använder narkotika   

Frågekonstruktion: Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan): Använder 

narkotika?   

Variabelkonstruktion: Ingen=0 minst en=1 

 

Variabel: Om individen röker  

Frågekonstruktion: Röker du?  Nej, jag har aldrig rökt, Nej, bara provat hur det smakar, Nej, 

jag har rökt men slutat, Ja, ibland men inte varje dag Ja, dagligen 

Variabelkonstruktion: Alla alternativ som börjar med Nej har kodats till 0 och alla alternativ 

som börjar med Ja har kodats till 1. 

 

Variabel: Om individen dricker sig berusad på alkohol  

Frågekonstruktion: Hur många gånger har du varit berusad?   

Variabelkonstruktion: Ingen gång = 0 minst en gång = 1 

 

Variabel: Om individen använder narkotika  

Frågekonstruktion: Har du någon gång använt narkotika?  

Variabelkonstruktion: Nej = 0 ja = 1 

 

Variabel: Andelen i klassen som röker 

Frågekonstruktion: Röker du?  

Variabelkonstruktion: Svaren på frågan har sammanställts för hela klassen och getts en 

andel i klassen som röker.   

 

Variabel: Andelen i klassen som dricker sig berusad på alkohol 

Frågekonstruktion: Hur många gånger har du varit berusad? 

Variabelkonstruktion: Svaren på frågan har sammanställts för hela klassen och getts en 

andel i klassen som dricker sig berusad.   

 

Variabel: Andelen i klassen som använder narkotika   

Frågekonstruktion: Har du någon gång använt narkotika?      

Variabelkonstruktion: Svaren på frågan har sammanställts för hela klassen och getts en 

andel i klassen som använder narkotika. 
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Variabel: Kön 

Frågekonstruktion: Är du pojke eller flicka?    

Variabelkonstruktion: Pojke = 0 flicka = 1 

 

Variabel: Bor med både mamma och pappa 

Frågekonstruktion: Vilka personer bor du med? Mamma, styvpappa/styvmamma, mamma 

och pappa växelvis, fosterföräldrar, jag bor ensam, pappa, syskon, andra släktingar och annan   

Variabelkonstruktion: De som har angett att de bor med både mamma och pappa hela tiden 

har slagits ihop till denna variabel, detta har sedan gjorts till en dummyvariabel. Bor inte med 

både mamma och pappa = 0 bor med både mamma och pappa = 1. 

 

Variabel: Antal föräldrar med universitets/högskoleutbildning  

Frågekonstruktion: Vilken utbildning (eller motsvarande) i listan nedan har dina föräldrar? 

Mindre är 9 år i skolan, grundskolan, Gymnasium, Universitet och högskola samt vet inte     

Variabelkonstruktion: Denna variabel har sedan kodats om för att utskilja de som har 

universitets och högskoleutbildning (hög utbildning). De som angivit att både mamma och 

pappa har en hög utbildning får värdet 2, de som har angivit att en av föräldrarna har en hög 

utbildning får värdet 1 och de som har angivit att ingen av sina föräldrar har en hög utbildning 

får värdet 0.   

 

Variabel: Antal föräldrar som är arbetslösa  

Frågekonstruktion: Vad gör dina föräldrar? arbetar heltid, arbetar deltid, studerar, 

tjänstledig/föräldraledig, arbetslös, annat och vet ej     

Variabelkonstruktion: Denna variabel har sedan kodats om för att utskilja de som har 

föräldrar som är arbetslösa. De som har angivit att både mamma och pappa är arbetslösa får 

värdet 2, de som har angett att en av föräldrarna är arbetslös får värdet 1 och de som har 

angett att ingen av sina föräldrar är arbetslösa får värdet 0.  

 

 

 

 

 

 


