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- Jag kan inte vara annat än nöjd, säger Curt Hagquist, professor i 
folkhälsovetenskap och föreståndare för CFBUPH, som lett Forteprogrammet 
”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. Efter 
sju år är det dags att summera resultaten.

NY KUNSKAP HAR GENERERATS 
OCH SAMARBETET MELLAN 
FORSKARGRUPPER STÄRKTS

Såväl studier med självrapporterade data som 
Socialstyrelsens hälsodataregister indikerar tydligt att den 
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar.

Men varför denna ökning? Vad är orsaken? 
Forskare vid universiteten i  Karlstad och Göteborg 

har studerat om förändringar i olika samhällsförhållanden 
kan förklara ökningen. För att fördjupa förståelsen 
har forskningen bedrivits tvärvetenskapligt mellan 
folkhälsovetenskap och utbildningsvetenskap.

- Vi har slagit en bro över och mellan vetenskaperna. Ur 
mitt perspektiv är det oerhört viktigt. Vi behöver samverka 
för att bli starkare och uppnå resultat, säger Curt Hagquist.

Data från flera olika undersökningar har använts, bland 
annat databasen UGU, Utvärdering genom uppföljning, 
med resultat från 1961 och framåt, CFBUPHs studie Ung 
i Värmland som genomfördes under åren 1988 till 2011 
samt den internationella studien Skolbarns hälsovanor med 
datainsamlingar vart fjärde år 1985-2017.

- Vi har gjort har ett stort antal trendstudier. Vi har följt 
utvecklingen och försökt att hitta faktorer som förklarar 
förändringen över tid. 

TVÅ HUVUDSPÅR
- Vi har studerat två huvudspår; skolan och ekonomiska 
förhållanden.

Forskarna vid den pedagogiska institutionen i Göteborg 
har fokuserat på skolan, medan CFBUPH huvudsakligen 
undersökt de ekonomiska sambanden.

Curt Hagquist har under sin långa forskarkarriär 
kunnat följa hur den psykiska ohälsan stadigt ökat  
sedan 1980-talet. Egentligen  var först under 1990-talets 
ekonomiska kris som sambanden mellan förändringar i 
samhället och barns mående fick stor uppmärksamhet i 
samhällsdebatten.

I takt med ökad arbetslöshet och familjers försämrade 

ekonomi mådde också barn 
och ungdomar allt sämre. 

- De kände stor oro för 
familjens ekonomi. 

Men trots att ekonomin 
återhämtade sig efter 
bottenåren på 1990-talet 
har ungas psykiska ohälsa 
fortsatt att försämras, 
framför allt bland flickor. 

- Min poäng är att det 
finns flera orsaker och att 
var tid sannolikt har sin 
huvudförklaring, säger Curt 
Hagquist.

Han pekar på att 
inkomstklyftorna i samhället har blivit större och att 
sambandet mellan dålig ekonomi och psykosomatiska 
besvär är starkt. Barn som till exempel har möjlighet att ta 
del av olika fritidsaktiviteter mår generellt bättre än de som 
svarar att de sällan eller aldrig har möjlighet att ta del av 
fritidsaktiviteter.

Studier som genomförts inom forskningsprogrammet 
indikerar att 1990-talets ökade psykiska ohälsa bland 
unga i Sverige med stor sannolikhet kan härledas till ökad 
ekonomisk stress. En av studierna visar att när effekten 
av oro för familjens ekonomi eliminerades i analyserna 
förändrades hela trendmönstret och ökningen av 
psykosomatiska besvär försvann eller vändes i en nedgång.

SEPARATIONER AVFÄRDAS
I Forteprogrammet har en rad olika samband undersökts 
för att hitta möjliga orsaker till den psykiska ohälsan, 
bland annat förändringar i familjesituationen. I ett längre 
tidsperspektiv har andelen barn som bor med båda sina 
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föräldrar minskat, men endast små förändringar har ägt rum 
under 2000-talet. Samtidigt har det  blivit vanligare med 
gemensam vårdnad och växelvis boende för barnen.

-  Ökat antal separationer har ibland framförts som en 
möjlig orsak till den ökade psykiska ohälsan bland barn.  
Inget talar dock för att förändringar i familjestrukturen ligger 
bakom. Våra studier visar också att det är endast små, 
eller inga, skillnader i självupplevd psykisk hälsa mellan 
barn i växelvis boende och barn som bor med båda sina 
ursprungsföräldrar.

Att få hypoteser bekräftade är viktigt, men att kunna 
avföra en möjlig förklaring är också viktigt. 

- Och det har vi kunnat göra när det gäller förändringar i 
familjesituationen. 

OSÄKERT OM SOCIALA MEDIER 
En annan hypotes, som dock ännu varken går att avfärda 
eller belägga, är att användningen av smarta telefoner  ökat 
den psykiska ohälsan bland unga.

- Elektroniska medier och i synnerhet smarta telefoner 
har förändrat samhällslivet i grunden. It-teknologin har 
öppnat nya möjligheter men har också orsakat  nya 
problem, till exempel nätmobbning.  Curt Hagquist är 
självkritisk.

- Vi har varit alltför sena med att ställa frågor om 
användningen av elektroniska medier. Sambanden mellan 
elektronisk medieanvändning och psykisk hälsa är också 
svårtolkade. Det är för tidigt att säga om det finns ett 
orsakssamband eftersom en alternativ förklaring kan vara 
att barn som mår psykiskt dåligt tenderar att använda 
sociala medier mer än andra. 

- Vi har inte studier som är utformade på ett sätt som 
gör det möjligt att dra säkra slutsatser om det är de smarta 
telefonerna som orsakat psykisk ohälsa.

SNABBARE OM CORONAPANDEMIN
Om det varit trögt att få fram kunskap om smarta telefoner 
och användningen av sociala medier så tycker han 
att det gått väsentligt snabbare när det gäller corona. 
Forskningsmedel har redan utlysts för att studera effekterna 
av pandemin. 

- Det är en världsomspännande förändring av gigantiska 
mått. Det finns en påtaglig risk för ökad psykisk ohälsa.  Nu 
som under 1990-talets ekonomiska kris riskerar ungdomars 
psykiska hälsa att försämras till följd av ekonomisk stress 
och av att det blir svårare att få ett eget arbete och på grund 
av att föräldrarna blir arbetslösa.    

Att forskningsresultaten kommer till användning är viktigt 
för Curt Hagquist. Både för att förebygga och för att lindra 
ohälsa bland barn och unga.

- Visionen och förhoppningen är forskning som kan 
generera kunskap som gör livet bättre för unga människor.

Han är nöjd efter sju år med Forteprogrammet. Det 
har lett till viktiga resultat och ett för framtiden stabilt och 
fortsatt samverkansbygge med Göteborgs universitet. 
Produktiviteten har också varit hög.

- Vi har publicerat närmare 70 artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter, och ytterligare en handfull artiklar är inskickade till 
tidskrifter men ännu inte accepterade. Vi har bidragit till att 
höja kunskapsnivån även om det kvarstår  stora utmaningar

Han lyfter också fram de många metodologiska studier 
som genomförts inom programmets ram, som varit ett stöd i 
att säkra kvaliteten i de statistiska analyserna. 

Ett International Advisory Board har också varit knutet 
till programmet  för att ge råd och stöd. I detta har ledande 
forskare från Australien, Kanada, Storbritannien och 
Tyskland ingått.

Möten med Advisory Board har hållits vart och vartannat 
år och dessa framstående forskare har varit en ovärderlig 
tillgång för programmet.

SLUTSATSER
Flera orsaker till försämringen av ungas psykisk ohälsa i Sverige – de huvudsakliga förklaringarna varierar 
sannolikt över tid i linje med samhällsförändringarna.

1990-talets ökade psykiska ohälsa bland unga kan med stor sannolikhet härledas till ökad ekonomisk stress i 
spåren av den ekonomiska krisen.

Ökad skolstress har sannolikt bidragit till ökad psykisk ohälsa bland unga (se faktablad om skolstress).

Det finns en påtaglig risk att den psykiska ohälsan ökar bland unga i coronapandemins spår, när den 
ekonomiska stressen och arbetslösheten ökar.

Inget talar för att förändringar i familjestrukturen ligger bakom ungas ökade psykiska ohälsa.

Svårt att fastslå om användningen av elektroniska medier, t.ex. smarta telefoner, orsakat ökningen av den 
psykiska ohälsan bland unga.

Forskningsprogrammet har lagt en grund för fortsatt tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan  
forskarna i programmet.


