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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att med longitidunella data, där man följer samma individer över 

tid, från 2000-talet ta reda på om det finns en trend i psykisk ohälsa hos högstadieelever. De 

rapporter som finns baseras på longitudinella data som inhämtats före 2000-talet och därför 

avser denna studie att delge fältet ny och aktuell kunskap då denna studie baseras på 

longitudinella data från 2004 och framåt. Vidare ämnar studien undersöka huruvida 

tonåringarnas familjesituation och nationellt ursprung påverkar en eventuell trend i den 

psykiska ohälsan samt om det föreligger någon skillnad mellan pojkar och flickor. Resultatet 

visar att det finns en signifikant skillnad i psykisk ohälsa över tid och att flickor i större 

utsträckning än pojkar upplever psykisk ohälsa. Ingen av de övriga variablerna visade på 

någon signifikant skillnad, varken nationellt ursprung (p =.631), familjekonstellation (p 

=.300) eller pilotskola (p =.138). Resultatet visade heller inte på några interaktionseffekter. 

Då merparten av den svenska forskningen har koncentrerat sig på tvärsnittsdata finns det ett 

stort behov av fortsatta studier som baseras på longitudinella data. 

 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, ungdomar, familjesituation, nationellt ursprung, kön. 
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1. Inledning 
Den psykiska ohälsans ökade tillväxt hos unga är oroande (Socialstyrelsen, 2009). Ohälsan 

ökar hos båda könen men är mer vanlig hos unga kvinnor. I en studie genomförd 2001 uppgav 

endast 29 % av de 15åriga flickorna att de trivdes mycket bra med livet jämfört med 50 % av 

pojkarna (Lundström, 2004). Det visade sig dessutom att flickor mellan 13 och 15 år upplever 

psykiska besvär minst en gång i veckan. 

Varför den psykiska ohälsan hos unga ökar beror, enligt flera forskare (NASP, 2002; 

Ringbäck Weitoft, 2003; Socialstyrelsen, 2005), på att samhällsbilden har förändrats. Idag 

lever mer än 20 % av Sveriges barn med endast en förälder och ensamstående föräldrar och 

deras barn tenderar i större utsträckning än andra hushåll att rapportera sämre hälsa. Ringbäck 

Weitoft (2003) fann att barn i enförälderhushåll hade förhöjda risker för bland annat psykisk 

sjukdom och självmord. Vidare har det visat sig att låg utbildningsnivå hos barnets föräldrar 

ökar risken för DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sjukdomar 

(Frigerio m.fl. 2009). Ungdomar idag har dessutom en mycket lägre sysselsättningsgrad än 

förr och detta påverkar både trygghet och delaktighet som i sin tur kan bidra till ökad psykisk 

ohälsa hos unga (NASP, 2002). Den mest utsatta gruppen är de barn och ungdomar som har 

utländsk bakgrund.  

Flera internationella studier som baseras på tvärsnittsdata har identifierat trender i den 

psykiska ohälsan för barn och ungdomar (Sigfusdottir m.fl. 2008; Collishaw m.fl. 2004; West 

& Sweeting, 2003). Dessa studier visar på ökad psykisk ohälsa över tid, framför allt för 

flickor. Även internationella longitudinella studier visar på trender i den psykiska ohälsan hos 

unga (Garrison m.fl. 1990; Esser m.fl. 1990; Wittchen m.fl. 1998; Bolognini m.fl. 1996; Gau 

m.fl. 2005; Kovacs m.fl. 2003; Galambos m.fl. 2004; Costello m.fl. 2006; Rushton m.fl. 

2002). Man har, likt tvärsnittsstudier, sett en ökad ohälsa hos ungdomar och att den håller i sig 

eller ökar med åren. De longitudinella data som finns stöder också teorin om att flickor i 

större utsträckning än pojkar drabbas av ohälsa. Trots att det i Sverige finns ett fåtal 

longitidunella studier, vilket innebär att man följer individer över tid, (Overbeek m.fl. 2006; 

Wångby m.fl. 1999) har trender i psykisk ohälsa företrädesvis studerats med tvärsnittsdata 

(Wångby m.fl. 2005; Hagqvist & Starrin, 1997; Alfredsson & Sundman, 1997).  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att med longitidunella data, där man följer samma individer över 

tid, från 2000-talet ta reda på om det finns en trend i psykisk ohälsa hos högstadieelever i 

Sverige. De rapporter som finns baseras på longitudinella data som inhämtats före 2000-talet 

(Overbeek m.fl. 2006; Wångby m.fl. 1999) och därför avser denna studie att delge fältet ny 

och aktuell kunskap då denna studie baseras på longitudinella data från 2004 och framåt. 

Vidare ämnar studien undersöka huruvida tonåringarnas familjesituation och nationellt 

ursprung påverkar en eventuell trend i den psykiska ohälsan samt om det föreligger någon 

skillnad mellan pojkar och flickor. 

 

 

 

1.2 Förklaring av begreppet psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan omfatta allt från kliniska till neuropsykiska 

diagnoser. Begreppet omsluter även högt blodtryck orsakat av stress och nedsatt 

välbefinnande (Ekstrand, 2006). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO 1946, är hälsa ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 

sjukdom och handikapp” (Nationalencyklopedin, 2009). Psykisk hälsa är en aspekt av det 

vida begreppet hälsa och har relaterats till subjektiva upplevelser och en känsla av 

välbefinnande (Zetterqvist Nelson, 2001). När det gäller psykisk hälsa och ohälsa hos barn 

och ungdomar förespråkar Marie Wångby (1997) ett helhetsperspektiv. Det hon säger handlar 

bland annat om att handlingar och upplevelser bör ses i relation till barnets/ungdomens 

kontext, att interaktionen mellan individuella och situationsbetingade faktorer inte bör överses 

och att barns och ungdomars liv och hälsa formas av utveckling och förändring. Denna studie 

kommer att fokusera definitionen på psykisk ohälsa genom tre indikatorer; depression, 

psykosomatiska symptom samt ångest. Höga värden på dessa problemområden avser indikera 

psykisk ohälsa.  
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2. Teori/Tidigare forskning 

2.1 Teorier om psykisk ohälsa 
De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat och den har blivit radikalt mycket vanligare 

hos unga (Mental Health Foundation, 1999; BRIS- rapporten, 2009). En teori som ett flertal 

forskare står bakom är teorin att den psykiska ohälsans ökning beror på att vårt samhälle ser 

annorlunda ut idag än vad det gjorde förut (NASP, 2002; Ringbäck Weitoft, 2003; 

Socialstyrelsen, 2005). De senaste årtiondena har fört med sig stora globala förändringar 

(Rutter & Smith, 2005). Det har skett omstruktureringar av hela populationer, förändringar i 

migration och försämrade arbetsmöjligheter (NASP, 2002). Ungdomar idag har en mycket 

lägre sysselsättningsgrad än förr och detta påverkar både trygghet och delaktighet som i sin 

tur kan bidra till ökad psykisk ohälsa. Den mest utsatta gruppen är de barn och ungdomar som 

kommer från en invandrarfamilj.  

2.2 Familjekonstellationens betydelse 

Vi ser idag även stora skillnader i hur familjestrukturen ser ut till följd av den 

samhällsutveckling som varit (Rutter & Smith, 2005). Familjen har gått från den traditionella 

kärnfamiljen med en försörjande far, en hemmafru och deras biologiska barn till ett flertal 

andra familjeformer. Idag väljer fler att skjuta upp äktenskapet och vara sambo istället för att 

gifta sig, ensamhushållen ökar, styvfamiljer blir allt vanligare och familjemedlemmarna blir 

allt färre. Dagens ”nya” familjekonstellationer bidrar till ökad utveckling men också till 

potentiella risker för barnen. Förändringarna i familjestrukturen och dess funktion är i sig en 

social institution som formar den psykosociala utvecklingen för sina individer (Rutter & 

Smith, 2005). En stor familj med många syskon liksom en familj med endast en förälder 

(Ringbäck Weitoft, 2003) genererar i sämre förhållanden och högre psykosociala risker för 

barnet (Rutter & Smith, 1995). Barnen är ofta extra känsliga under perioder av 

familjeförändringar och dagens barn lär få uppleva ett flertal av dessa.  Engagerade och 

känslofulla föräldrar bidrar dock till en positiv psykosocial anpassning och individen skapar i 

högre grad positiva vänskapsförhållanden och får en ökad självkänsla. Det har visat sig att ett 

bra samspel mellan barn och föräldrar med få konflikter skyddar mot depression i vuxen ålder 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). 

Depression i sig har ökat den senaste tiden hos unga och det har visat sig att en hög nivå av 

depression är relaterad till lägre nivåer av familjesammanhållning och mer problematiska 

vänskapsband (Rubin m.fl, 1992). Detta är i linje med vad Wilkinson (2004) säger, nämligen 
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att ungdomars psykologiska hälsa påverkas av vänskapsband och familjekontakt men han 

fann också att det i grund och botten handlar om självförtroende. Dessutom är höga halter av 

depression även relaterat till olika stressorer kring sexualitet och prestation. När barn kommer 

upp i tonåren så ökar deras psykologiska bekymmer i takt med de livsförändringar som sker. 

Det är bland annat pubertet, förändringar i skolan, ökad prestationsångest och ökat ansvar.  

I Sverige finns omkring 400 000 barn i åldern 0-17 år som lever med en ensamstående 

förälder (SCB 2008). Barn till ensamstående föräldrar löper större risk för hälsoproblem och 

dessa barn är en riskgrupp för psykisk ohälsa (Ljungberg & Bremberg, 2009). Ringbäck 

Weitoft (2003) fann att barn i enförälderhushåll hade förhöjda risker för bland annat psykisk 

sjukdom och självmord. En studie av Ljungberg och Bremberg (2009) visar också att barn till 

ensamstående föräldrar ökar risken för självmord och dessutom att risken ökar för alkohol- 

och drogrelaterad sjukdom. 

 

Vidare har det visat sig att betydelsen av att ha en närvarande pappa är stor. Fäders 

engagemang har visat sig påverka barnets psykiska hälsa och sociala anpassning 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). I en studie av 8441 barn, från the National Child Development 

Study, fann man att barn vars fäder var engagerade från sju års ålder var mindre benägna att 

få psykiska problem vid 16 års ålder (Flouri & Bachanan, 2003). Det behöver dock inte vara 

den biologiska pappan som står för engagemanget utan barnets goda hälsa bygger på en 

närvarande fadersgestalt (Folkhälsoinstitutet, 2009). 

 

2.3 Skillnad mellan flickor och pojkar 
Bremberg (2009) behandlar ett flertal studier som visar på att flickor och kvinnor i större 

utsträckning än pojkar och män upplever depression och nedstämdhet. I Sverige är 

nedstämdhet och oro vanligare bland kvinnor i åldern 15-24 år. Skillnaderna mellan könen 

beror delvis på miljön, då tidigare studier visat på olika grad av depression för olika områden. 

Det har även visat sig att låg social position ökar risken för depression eftersom man har 

större påfrestningar och också mindre möjligheter att klara av dem. Förklaringen till varför 

kvinnor är överrepresenterade vid depression kan, i samma anda, bero på att kvinnor länge 

varit de underordnade i samhället och får utstå mer påfrestningar än män. Ljungberg och 

Brembergs (2009) studie visar dock på motstridande resultat. I deras studie fann man att 

pojkar i större utsträckning än flickor riskerar ohälsa. Andra studier har visat på att pojkar har 
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fler indikationer på depression i tidig barndom (Rubin, m.fl, 1992). Vid tolv års ålder har dock 

pojkar och flickor i princip uppgett lika många depressiva effekter men sedan skiljer de sig åt 

i tonåren där flickorna uppger att de är mer deprimerade än pojkarna. Det har även visat sig 

att flickor rapporterar lägre nivåer av självförtroende (Wilkinson, 2004) vilket kan förklara att 

flera studier har funnit att flickor tenderar att förstå förklaringar till olika fenomen i negativa 

termer (Bremberg, 2009). De blir i större utsträckning nedstämda än det motsatta könet vid 

problem och anklagar oftare sig själva.  

På 1980-talet genomfördes en kohort-studie i Uppsala (Mellbin m.fl. 1992), en grupp barn 

följdes under sin uppväxt, som visade på att 10 % av pojkarna och 12 % av flickorna hade 

allvarliga problem vid 18 års ålder. Enligt informanterna, vilka var vuxna i barnens 

omgivning, visade pojkarna framför allt på antisocialt beteende och flickorna på inåtvänd 

allvarlig psykiatrisk problematik.  

Självrapporterade data från ungdomar om hur de upplever sin psykiska hälsa har dock visat 

sig motbevisa föräldrarapporterade data (Wille m.fl. 2008). Föräldrarna rapporterade mer 

anmärkningsvärda nivåer av psykisk ohälsa för pojkar medan de självrapporterande data 

visade att flickor upplevde sig må mer psykiskt dåligt.  

 

2.4 Trender 
Ett flertal internationella longitudinella studier visar på trender i den psykiska ohälsan hos 

unga (Garrison m.fl. 1990; Esser m.fl. 1990; Wittchen m.fl. 1998; Bolognini m.fl. 1996; Gau 

m.fl. 2005; Kovacs m.fl. 2003; Galambos m.fl. 2004; Costello m.fl. 2006; Rushton m.fl. 

2002). Flera studier visar på att vissa typer av psykisk ohälsa tenderar att öka mer än andra. 

För unga ökar framför allt förekomsten av depressiva symptom med åren (Costello m.fl. 

2006; Wittchen m.fl. 1998; Kovacs m.fl. 2003). Det har dessutom visat sig att den psykiska 

ohälsan tenderar att öka i högre grad för tonårsflickor än för tonårspojkar (Costello m.fl. 

2006; Galambos m.fl. 2004; Rushton m.fl. 2002; Garrison m.fl. 1990). Garrison m.fl. (1990) 

fann, under sin longitudinella studie, att flickor och även svarta hade större förekomst av 

depression än pojkar och vita. Ohälsan avtog mer, under treårsperioden, för pojkar och svarta 

än för flickor och vita vilket indikerar på en ökad ohälsa över tid för flickor.  

I Sverige har de få longitudinella studier som gjorts, där man följer samma individer över tid, 

visat att den psykiska ohälsan ökar med åren (Overbeek m.fl. 2006; Wångby m.fl. 1999). 

Resultaten visar på ett varierat spann av psykiska problem i sen barndom (Wångby m.fl. 

1999) och man har även funnit ett positivt samband mellan depression och nedstämdhet 
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gentemot upplevt misslyckande hos 15åringar (Overbeek m.fl. 2006). Resultat från andra 

studier har även påvisat en specifik ökning av psykosomatiska besvär över tid (Marklund, 

1997).  

 

2.5 Hypoteser 
Mot bakgrund av den litteratur som finns på området kommer 4 (7) hypoteser att testas: 

 

1a. Flickor tenderar i större utsträckning än pojkar att rapportera psykisk ohälsa. 

1b. Flickor upplever mer psykisk ohälsa än pojkar över tid. 

 

2a. Tonåringar från ensamhushåll tenderar i högre grad än de från tvåmanshushåll att 

uppleva psykisk ohälsa. 

2b.  Tonåringar från ensamhushåll tenderar i högre grad än de från tvåmanshushåll att 

uppleva psykisk ohälsa över tid. 

 

3a. Tonåringar med svenskt ursprung tenderar i mindre utsträckning än de med 

invandrarursprung att uppleva psykisk ohälsa. 

3b. Tonåringar med svenskt ursprung tenderar i mindre utsträckning än de med 

invandrarursprung att uppleva psykisk ohälsa över tid. 

 

4. Yngre tonåringar tenderar i högre grad än äldre att uppleva psykisk ohälsa. 
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3. Metod och data 

3.1 Metod 
För att se om det finns en trend i psykisk ohälsa kommer en variansanalys för upprepade 

mätningar att utföras. Denna analys testar även de fyra hypoteser som ställts upp.  

Variansanalysen valdes framför regressionsanalysen eftersom vi vill studera skillnader mellan 

grupper och för att de beroende variablerna, psykisk ohälsa, är kontinuerliga och de 

oberoende variablerna, familjekonstellation, kön och nationellt ursprung, är på 

nominalskalenivå. Metoden variansanalys är en mycket användbar parametrisk 

hypotesprövningsmetod som användas när man vill jämföra två eller flera grupper (Löfgren & 

Näverskog, 1999). Fördelen med flerfaktoriella uppläggningar är att man inte bara kan se 

huvudeffekter utan att man utöver detta även kan studera interaktionseffekter mellan de 

oberoende variablerna i analysen (Löfgren & Näverskog, 1999).   

 

3.2 Datamaterial 
Denna studie baseras på en longitudinell enkätundersökning som genomförts av SPAN 

(Skolors Preventiva arbete mot Alkohol och Narkotika) om totalt 21 kommunala grundskolor 

från Göteborg, Malmö, Stockholm, Gotland, Jämtland och Småland. Av dessa grundskolor 

har 11 stycken fått stöd av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika med avsikt att 

förbättra det drogpreventiva arbetet. Resterande 10 grundskolor har matchats till dessa utifrån 

sociodemografisk likhet. Sammanlagt deltog 1396 elever i panelstudien från början av årskurs 

7 hösten 2004 och följdes fram till slutet av årskurs 9. I skolorna där man fått stöd var det 380 

flickor och 457 pojkar och i de matchade skolorna var det 279 flickor och 280 pojkar.   

Datainsamlingen genomfördes av kommunala drogsamordnare vilka gav samma muntliga 

presentation och information från ett sammanställt dokument. Datainsamlaren betonade att 

även om eleverna angav sina namn på formuläret så skulle samtlig information frånhållas 

både lärare och föräldrar. Därefter delades enkäten ut till eleverna som uppmanades att fråga 

insamlaren och inte sina kamrater om de hade några funderingar kring enkäten. Eleverna 

placerades dessutom så att samtal och tittande på andras enkätsvar försvårades för att försäkra 

sig om att alla enkäter besvarades enskilt. När samtliga enkäter besvarats lades de ner i kuvert 

som klistrades igen och lämnades till datainsamlaren för vidare frakt till FoU-enheten i 

Stockholm.  

Enkäten innehöll cirka 200 frågor som berörde olika problembeteenden och riskfaktorer vilka 

relaterades till tonåringarnas liv.  
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Undersökningen var från början ett kvasiexperiment och en pilotskola användes för detta 

ändamål.  

 

3.3 Operationaliseringar 
I denna studie kommer frågorna om kön (förfråga på samtliga enkäter), nationalitet (fråga 2 

och 3 i första enkäten), familjesituation (fråga 4 i första enkäten och fråga 5 i de följande två) 

och psykisk ohälsa (fråga 99a-t och 85-98 i första enkäten och fråga 89a-t och 75-88 i de 

följande två enkäterna) att studeras.  

De skolor som användes för kvasiexperimentet, benämnda pilotskola, var inte ämnade att 

mäta psykisk ohälsa och bör därför inte påverka resultatet i denna studie. Dock kan denna 

ändå ha påverkat och en kontroll genomfördes för att säkerställa att pilotskolan inte 

förändrade resultatet.  

Nedan visas deskriptiv data för variablerna i enkäten. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för samtliga variabler. 

Variabel                     Förklaring               N (total N)        Medelvärde/Std.       Min-Max 

Kön                     Flicka                     608 (1308) 0,46/0,50                  0-1 

 

Hushåll  De som bor antingen 124 (1308) 0,09/0,30 0-1 

  med mamma eller  

  pappa 

 

Elever vars föräldrar 

är födda utomlands Föräldrar födda  50 (1308) 0,05/0,22 0-1 

  utomlands 

 

Psykisk ohälsa åsk.7   1308 (1308) 65,46/14,25 32-160 

Psykisk ohälsa åsk.8   1308 (1308) 68,90/15,15 32-160 

Psykisk ohälsa åsk.9   1308 (1308) 68,76/16,56 32-160 

      

En reliabilitetsanalys genomfördes för frågorna som ämnade mäta de olika dimensionerna: 

depression, psykosomatiska symtom och ångest. Samtliga frågor som var avsedda att mäta 
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depression vid alla tre mätningarna fick hög reliabilitet. Depressionsindex för årskurs 7 fick 

Cronbach´s alfa = 0,90 (se Appendix 1 för detaljerad information).  

Depressionsindex fick Cronbach´s alfa = 0,90 och Depressionsindex för årskurs 9 innehade 

Cronbach´s alfa = 0,91 (se Appendix 1 för detaljerad information).  

Det psykosomatiska indexet skapades också på samtliga planerade frågor för samtliga 

årskurser. Psykosomatiskt index för årskurs 7 hade Cronbach´s alfa = 0,74, Psykosomatiskt 

index för årskurs 8  innehade Cronbach´s alfa = 0,79 och Psykosomatiskt index för årskurs 9 

hade Cronbach´s alfa = 0,78 (Appendix 1 för detaljerad information).  

Det sista planerade indexet var ämnat att innehålla alla ångestrelaterade frågor, men efter 

reliabilitetsanalys uteslöts två frågor (se Appendix 1 för detaljerad information).  Ångestindex 

för årskurs 7 fick Cronbach´s alfa = 0,78, Ångestindex för årskurs 8 hade Cronbach´s alfa = 

0,59 och Ångestindex för årskurs 9  fick Cronbach´s alfa = 0,62 (se Appendix 1 för detaljerad 

information).   

Därefter skapades tre index som ämnade mäta den totala psykiska ohälsan för varje årskurs. 

Indexet Psykisk ohälsa för årskurs 7 skapades av Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

och Ångestindex för årskurs 7 (Cronbach´s alfa = 0,74).  

Indexet Psykisk ohälsa för årskurs 8 skapades av Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

och Ångestindex för årskurs 8 (Cronbach´s alfa = 0,75).  

Indexet Psykisk ohälsa för årskurs 9 skapades av Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

och Ångestindex för årskurs 9 (Cronbach´s alfa = 0,74).   

  

Variabeln kön kodades så att flicka = 1 och pojke = 0 och benämndes Flicka. 

 

Utifrån frågan ”Vilka personer bor Du tillsammans med?” skapades två varianter av 

familjekonstellationer. Den första variabeln kallades Kärnfamilj och i denna ingick de 

individer som bodde med mamma och pappa. Kärnfamilj = 1 och övriga = 0. 

Den andra variabeln kallades Ensamhushåll och här ingick de individer som bodde endast 

med mamma respektive endast med pappa. Ensamhushåll = 1 och övriga = 0. 

I nästa steg skapades en dummyvariabel som skulle representera antingen ensamhushåll eller 

kärnfamilj. Variabeln kärnfamilj slogs ihop med ensamhush, där ensamhushåll = 1 och 

kärnfamilj = 0, och benämndes Ensamhushåll för samtliga årskurser (Ensamhushåll7, 

Ensamhushåll8 och Ensamhushåll9).   
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Variablerna Ensamhushåll7, 8 och 9 omkodades till att utesluta de individer där förändringar 

sker över tid för att därmed kunna betrakta variabeln som en tidsinvariant faktor. Individer 

som inte ändrat boende sedan årskurs 7 = 1 och övriga = 0. Denna variabel benämndes 

Ensamhushåll. Detta gjorde att antalet individer minskade från 1396 till 1308. 

 

Frågan ”Var är Dina föräldrar födda”? skapades om till två olika variabler.   

De som svarat att deras föräldrar var födda i Sverige inkluderades i variabeln Svenskt 

ursprung, denna kodades till dem som hade föräldrar födda i Sverige = 1 och övriga = 0.   

Den andra variabeln ”Elever vars föräldrar var födda utomlands” innehöll de som svarat att 

deras föräldrar inte var födda i Sverige, denna kodades till att de som hade föräldrar födda 

utomlands = 1 och övriga = 0.  

I nästa steg slogs dessa ovanstående variabler ihop och skapade variabeln föräldrarUtomlands 

vilken innehöll föräldrar födda utomlands = 1 och föräldrar födda i Sverige = 0.1

 

Samtliga involverade variabler har imputerats för att skapa så goda förutsättningar för 

variansanalys som möjligt. Alla variabler har imputerats med dess medelvärde med undantag 

för kön som imputerades med sitt typvärde.  

Det interna bortfallet varierade mellan 1 och 13 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Frågan ”Vilket språk talar Ni hemma i familjen?” och frågan ””Var är Dina föräldrar födda?” var ämnad att 
sättas ihop och skapa en variabel som skulle kallas ”Elever vars föräldrar är födda i Sverige men ej talar svenska 
hemma”. Denna skulle innehålla de som var födda i Sverige men talade annat språk än svenska hemma i 
familjen. Denna variabel uteslöts dock eftersom ingen av individerna i datamaterialet innehade denna egenskap. 
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4. Resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer resultaten som framkommit i undersökningen att redovisas. Först 

presenteras en redovisning av en eventuell trend i psykisk ohälsa för samtliga och därefter 

presenteras en separat graf över skillnaderna i psykisk ohälsa uppdelat på flickor och pojkar. 

Efterföljande avsnitt presenterar resultatet från hypotesprövningarna.  

Eftersom urvalet är så pass stort och grupperna är exakt lika stora samt att imputering har 

genomförts bör måttliga till stora avvikelser från antagandet om homogenitet i variansen inte 

allvarligt påverka inferensen (Engstrand & Olsson, 2003).  

 

4.1 Redovisning av trend i psykisk ohälsa 
 

Tabell 2. Multivariat test av psykisk ohälsa över tid 
 

Effekt             F              Hypotes df         Error df         Sig. 

Tid   Pillai´s Trace  4,664 2,000 1292,000 ,010 

 Wilks´Lambda  4,664 2,000 1292,000 ,010 

 Hotelling´s Trace  4,664 2,000 1292,000 ,010

 Roy´s Largest Root 4,664 2,000 1292,000 ,010

  

Det multivariata testet visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i psykisk ohälsa 

över tid F2,1292 = 4,664 (p�.01).  

 

 

Tabell 3. Jämförelse av varje klass med den närliggande. 

Årskurs                                                 F                        Sig. 

Årskurs 7 mot årskurs 8   5,557  ,019 

Årskurs 8 mot årskurs 9    ,779  ,378 

 

Kontrasten visar dock att det endast finns en statistiskt signifikant skillnad i psykisk ohälsa 

mellan årskurs 7 och årskurs 8 (p�.05). Skillnaden mellan årskurs 8 och årskurs 9 är inte 

statistiskt signifikant (p=.378). Nedan visas en graf över den psykiska ohälsans förändring 

över de tre årskurserna. 
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Graf 1. Psykisk ohälsa över tid 

 
Nedan, i graf 2, kan utläsas att det även finns en skillnad i psykisk ohälsa mellan pojkar och 

flickor över de tre årskurserna. Grafen visar att flickor har högre medelvärden än pojkar vilket 

innebär att flickor rapporterar en högre grad av psykisk ohälsa. Det kan även utläsas att 

skillnaden mellan könen är störst i årskurs 9. 

 

Graf 2. Psykisk ohälsa över tid uppdelat på kön. 
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4.2 Hypotesprövning 
Prövningen av skillnader i kön, familjekonstellation och nationellt ursprung i psykisk ohälsa 

för årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 genomfördes också genom analysen för upprepade 

mätningar.  

Resultatet visar att det endast finns en signifikant skillnad i kön F1,1293 = 19,026 (p�.001), se 

tabell 5. Av tabellen över medelvärden (tabell 4) kan utläsas att flickor har högre medelvärden 

än pojkar vilket innebär att flickor upplever mer psykisk ohälsa än pojkar.  

 

 

Tabell 4. Medelvärden för psykisk ohälsa uppdelat på kön. 

                                                                            Årskurs 

Kön                                               7                          8                        9 

                                                    (M)                      (M)                   (M) 

 

Flicka                                       68,77              73,12    74,48 

 

Pojke                                         62,56              65,23                  65,80 

 

 

Tabell 5. Hypotesprövning 

Variabel                                    B F Sig. 

Könårsk7 15,623 19,026 ,000 

Kön årsk8 18,591 

Kön årsk9 20,932 

FöräldrarUtomlands årsk7 11,340  ,230 ,631 

FöräldrarUtomlands årsk8 11,056 

FöräldrarUtomlands årsk9   8,645 

Hushåll årsk7 25,773 1,074 ,300 

Hushåll årsk8 23,591 

Hushåll årsk9 16,682 

Pilotskola årsk7 9,173 2,208 ,138 

Pilotskola årsk8 7,591 

Pilotskola årsk9 7,882   
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Enligt tabell 5 uppger flickor mer psykisk ohälsa än pojkar. Ingen av de övriga variablerna 

visade på någon statistiskt signifikant skillnad, varken nationellt ursprung (p =.631), 

familjekonstellation (p =.300) eller pilotskola (p =.138). Riktningen (b-värdena) visar dock på 

att elever med föräldrar födda utomlands mår sämre än de som har föräldrar födda i Sverige 

och elever från ensamhushåll mår sämre än de från tvåmanshushåll. Detta får dock inte 

tillräcklig statistisk power. 

Resultatet visade heller inte på några interaktionseffekter (se tabell 6 nedan). 

 

Tabell 6. Interaktionseffekter. 

Variabler        B F Sig. 

Kön * FöräldrarUtomlands årsk7  9,864 1,613 ,204 

Kön * FöräldrarUtomlands årsk8            10,130 

Kön * FöräldrarUtomlands årsk9   9,010 

Kön * Hushåll årsk7  13,123  ,057 ,811 

Kön * Hushåll årsk8 10,091 

Kön * Hushåll årsk9 14,432 

Kön * Pilotskola årsk7   5,189 1,125 ,289 

Kön * Pilotskola årsk8  2,091 

Kön * Pilotskola årsk9  9,076 

FöräldrarUtomlands * Hushåll årsk7  37,048  ,190 ,663 

FöräldrarUtomlands * Hushåll årsk8 24,306 

FöräldrarUtomlands * Hushåll årsk9 22,270 

FöräldrarUtomlands * Pilotskola årsk7   8,170 2,458 ,117 

FöräldrarUtomlands * Pilotskola årsk8   7,171 

FöräldrarUtomlands * Pilotskola årsk9     7,325 

Hushåll * Pilotskola årsk7 20,673  ,976 ,323 

Hushåll * Pilotskola årsk8  16,091 

Hushåll * Pilotskola årsk9    7,382 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Hushåll årsk7  -18,905   ,144 ,705 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Hushåll årsk8  -8,491 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Hushåll årsk9  -16,468 
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Variabler        B F Sig. 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk7           -5,835 ,455 ,500 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk8 ,242 

Kön * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk9   -5,225 

Kön * Hushåll * Pilotskola årsk7  -17,689    ,001 ,981 

Kön * Hushåll * Pilotskola årsk8   -1,591 

Kön * Hushåll * Pilotskola årsk9 -15,576 

Hushåll * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk7 -26,462   1,096 ,295 

Hushåll * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk8 -20,212 

Hushåll * FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk9 -16,700 

Kön * Hushåll *  

FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk7          -17,813 ,500 ,480 

Kön * Hushåll *  

FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk8            -7,676 

Kön * Hushåll *  

FöräldrarUtomlands * 

Pilotskola årsk9          -25,610 

 

 

Vid separata analyser av endast flickor visade ingen av de övriga kontrollvariablerna på någon 

statistiskt säkerställd skillnad. Detsamma gällde för separata analyser av pojkar samt separata 

analyser av endast elever med föräldrar födda utomlands. Däremot visade separata analyser av 

endast elever med föräldrar födda i Sverige på ett signifikant säkerställt resultat av både kön 

och hushåll. Av de elever vars föräldrar var födda i Sverige uppgav flickor i högre grad än 

pojkar psykisk ohälsa och elever från ensamhushåll (se tabell 7). Vid separata analyser av 
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endast pilotskolorna visade på en statistiskt säkerställd påverkan av kön, flickor mådde sämre 

än pojkar. Dessutom visade denna separata analys på en statistiskt säkerställd interaktion 

mellan elever som hade föräldrar födda utomlands och elever från ensamhushåll (se tabell 8). 

Vid vidare separata analyser av kontrollvariablerna visade analyser av endast elever från 

kärnfamilj på en statistisk säkerställd påverkan av kön, flickor mådde sämre än pojkar. Detta 

gällde även för separata analyser av elever från ensamhushåll (se tabell 7) och dessutom 

visade denna separata analys på en statistiskt säkerställd interaktionseffekt av elever med 

föräldrar födda utomlands och kön (se tabell 8).  

 

Tabell 7. Separata analyser 

Analys av endast                              Variabel        B            F               Sig. 

Elever med föräldrar från Sverige årsk7 Kön  5,759 8,053 ,000 

Elever med föräldrar från Sverige årsk8 Kön  8,461 

Elever med föräldrar från Sverige årsk9  Kön         11,922 

Elever med föräldrar från Sverige årsk7 Hushåll   -11,275 4,128 ,008 

Elever med föräldrar från Sverige årsk8 Hushåll  -,715 

Elever med föräldrar från Sverige årsk9 Hushåll 5,589 

Pilotskolor årsk7 Kön         15,623 8,053 ,005 

Pilotskolor årsk8 Kön    18,591 

Pilotskolor årsk9 Kön     20,932 

Elever från ensamhushåll årsk7 Kön         15,623       42,000 ,000 

Elever från ensamhushåll årsk8 Kön     18,591 

Elever från ensamhushåll årsk9 Kön     20,932 

Elever från kärnfamilj årsk7 Kön    2,500 

Elever från kärnfamilj årsk8 Kön           8,500 

Elever från kärnfamilj årsk9 Kön  6,500 4,332 ,041 
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Tabell 8. Separata analyser – Interaktionseffekter 

Analys av endast       Variabler                         B F                       Sig. 

Pilotskolor årsk7 Elever med föräldrar     37,048 7,128   ,008 

Pilotskolor årsk8 från utlandet *  24,306 

Pilotskolor årsk9 Hushåll 22,270 

 

Ensamhushåll årsk7 Elever med föräldrar     9,864 4,726 ,031 

Ensamhushåll årsk8 från utlandet *    10,130 

Ensamhushåll årsk9 Kön     9,010 

 

 

Vid analyser av depressionsindex över tid, psykosomatiskt index över tid samt ångestindex 

över tid framkom att det fanns en statistiskt säkerställd skillnad i kön vid analys av både 

depressionsindexen och de psykosomatiska indexen (se tabell 9). Det kan utläsas att flickor 

mådde sämre än pojkar. Dessutom visade resultaten på en signifikant säkerställd interaktion 

mellan elever vars föräldrar var födda utomlands och hushåll vid analys av depression över tid 

(se tabell 10). Vidare visade även analysen av ångest över tid på signifikant säkerställd 

interaktionseffekt av samma kontrollvariabler, det vill säga mellan elever vars föräldrar var 

födda utomlands och hushåll (se tabell 10).  

 

Tabell 9. Analyser av delindex 

Index                         Variabel        B                   F                    Sig. 

Depression årsk7 Kön 8,554 5,427 ,020 

Depression årsk8  Kön            14,431 

Depression årsk9 Kön            13,362 

Psykosomatisk 

Symptom årsk7 Kön 3,851 8,918 ,003 

Psykosomatisk 

Symptom årsk8 Kön 3,870 

Psykosomatisk 

Symptom årsk9 Kön 4,766 
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Tabell 10. Analyser av delindex – Interaktionseffekter 

Index                  Variabler                 B                        F               Sig.    

Depression årsk7 Elever med föräldrar  25,276 6,134  ,013 

Depression årsk8 från utlandet *   26,810 

Depression årsk9 Hushåll  25,214 

 

Ångest årsk7 Elever med föräldrar  11,235 4,100  ,043 

Ångest årsk8 från utlandet *  5,995 

Ångest årsk9 Hushåll  2,629 
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5. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie var att med longitidunella data, där man följer samma individer över 

tid, från 2000-talet ta reda på om det fanns en trend i psykisk ohälsa hos högstadieelever. 

Data är inhämtad av SPAN (Skolors Preventiva arbete mot Alkohol och Narkotika) som följt 

samma elever genom högstadiet åren 2004, 2006 och 2007.  

 

Studiens resultat visar att det finns en statistiskt säkerställd skillnad i psykisk ohälsa över tid 

vilket överensstämmer med både internationell och svensk tidigare forskning (Ruchton m.fl. 

2002; Castello m.fl. 2006; Overbeek m.fl. 2006; Wångby m.fl. 1999). Studien visar dock bara 

på en statistiskt signifikant skillnad i psykisk ohälsa mellan årskurs 7 och årskurs 8 och ingen 

signifikant skillnad mellan årskurs 8 och årskurs 9. Detta strider mot vissa tidigare resultat 

som pekar på att trenden håller i sig och ökar ju äldre man blir (Wångby m.fl. 1999).  Det kan 

vara så att den psykiska ohälsan ökar efter årskurs 9 och att man därför inte kan utläsa någon 

trendökning. Det kan hända att en ökad psykisk ohälsa kan ses mellan 14 och 16 års ålder, 

vilket är min tro. Studier har visat att äldre tonåringar mår sämre än vad yngre gör (Mellbin 

m.fl. 1992; West & Sweeting, 2003) och att det framför allt är flickor och kvinnor i åldrarna 

15-24 år som mår psykiskt dåligt (Bremberg, 2009).  

 

Denna studie visade, likt Brembergs rapport (2009), på en signifikant skillnad mellan pojkar 

och flickors psykiska ohälsa. Flickorna tenderade i större utsträckning än pojkarna att uppleva 

psykisk ohälsa i samtliga årskurser. Att unga flickor mår sämre och sämre i Sverige idag är ett 

högaktuellt ämne som nog ingen kan ha undvikit att notera. Behovet av stöd bland unga ökar. 

BRIS rapporterar en ökning i antalet försök att ringa till hjälptelefonen med 29 % och hela 77 

% av dem som hör av sig är flickor (BRIS- rapporten, 2009). I många studier som gjorts och 

böcker som skrivits under de senaste åren påpekar författarna att ökningen av den psykiska 

ohälsan till stor del beror på hur samhället har förändrats (NASP, 2002; Rutter & Smith, 1995; 

Collishaw m.fl. 2004; Barahmand, 2008). Vissa menar att det finns en klar hotbild (NASP, 

2002) eftersom det skett en påtaglig ökning av den psykiska ohälsan i de yngre 

åldersgrupperna. De poängterar att det inte handlar om en slump utan att det är 

samhällsförändringar som frambringat dessa ökningar. Nittotalskrisen drabbade många hårt 

och detta har vi nu sett resultatet av, speciellt har det idag fallit ut på de unga. 

 

Ungdomar med invandrarbakgrund uppges ha sämst chanser på arbetsmarknaden och löper 

också därför större risk för ohälsa (NASP, 2002). Detta är dock ingenting som kan stödjas av 
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denna studies resultat då det inte uppkom några statistiskt signifikanta skillnader i psykisk 

ohälsa mellan ungdomar som hade svenska föräldrar och ungdomar som hade utländska 

föräldrar. Däremot kan man utläsa en positiv riktning hos elever med föräldrar födda 

utomlands det vill säga att de tenderar att må sämre än de elever som har föräldrar födda i 

Sverige vilket ger ett visst stöd åt hypoteserna (3a. Tonåringar med svenskt ursprung tenderar 

i mindre utsträckning än de med invandrarursprung att uppleva psykisk ohälsa och 3b. 

Tonåringar med svenskt ursprung tenderar i mindre utsträckning än de med invandrarursprung 

att uppleva psykisk ohälsa över tid). Dock blir resultaten inte statiatiskt säkerställda på grund 

av otillräcklig statistisk styrka. Denna studie kan alltså inte visa att nationellt ursprung på 

något sätt påverkar den psykiska ohälsan. Det är dock ändå en logisk koppling att man som 

utsatt grupp mår sämre. Tron om att ungdomar från invandrarfamiljer i större utsträckning än 

ungdomar med föräldrar som är födda i Sverige skulle uppleva psykisk ohälsa är enligt min 

mening rimligen sann även om denna studie inte kan påvisa att så är fallet.  

 

Familjekonstellationen har i tidigare studier visat sig påverka den psykiska ohälsan hos unga 

(Rutter & Smith, 1995; Flouri & Buchanan, 2003; Collishaw, 2004). Behovet av en 

närvarande fadersgestalt har visat sig ödesdigert för hur ungdomen mår senare i livet och man 

har även funnit barn till ensamstående föräldrar i större utsträckning än de från 

tvåmanshushåll mår psykiskt dåligt (Ringbäck-Weitoft, 2003).  Denna studie kan dock inte 

styrka att ungdomar från ensamhushåll mår sämre än de från tvåmanshushåll. Det fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan studiens ungdomar vad det gäller familjekonstellation. 

Förhoppningen är att så faktiskt är fallet även om tidigare studie påvisat annat (Ringbäck-

Weitoft, 2003).  Det kan dock vara så att studiens relativt låga antal ungdomar från 

ensamhushåll (N = 124) inte illustrerar bilden av hur det ser ut i populationen och att en 

undersökning med ett större antal ungdomar från ensamhushåll skulle påvisa en skillnad i 

familjekonstellation för den psykiska ohälsan.  

 

Vid de separata analyserna gav endast två statistiskt säkerställda resultat över tid. Endast 

elever vars föräldrar var födda i Sverige och elever som bodde i kärnfamiljer visade på ett 

statistiskt signifikant resultat som överensstämde med den fulla analysen. Dessa var de delar 

av variabler som innehöll flest individer och detta kan därför förklara att signifikans endast 

uppkom vid dessa separata analyser. Troligen hade även de övriga påvisat statistiskt 

signifikanta resultat om de innehållit fler elever.  
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Sammanfattningsvis har denna studie bidragit med nya aktuella resultat från 2000-talet kring 

den psykiska ohälsan hos unga. Studien har visat att den psykiska ohälsan fortfarande skiljer 

sig mellan könen och att det finns en skillnad i psykisk ohälsa över tid.   

 

Det är av stor vikt att fler studier av psykisk ohälsa utförs på ungdomar idag. Denna 

undersökning visar på skillnader över tid och skillnader i kön, vilket bara det är värt att 

undersöka vidare. Den psykiska ohälsan ökar och den hotbild som man talar om (NASP, 

2002) är nu här. Det är viktigt, för att inte säga ett måste, att ta tag i denna allvarliga ökning i 

psykisk ohälsa som idag finns hos våra svenska ungdomar. Flera studier behöver undersöka 

varför denna ökning har skett och hur vi idag kan påverka och minska utbredningen av den 

psykiska ohälsan. Då merparten av den svenska forskningen koncentrerat sig på tvärsnittsdata 

finns det, enligt mig, ett stort behov av svenska longitudinella studier för att se trender i den 

psykiska ohälsan och för att på bästa sätt hitta lösningar till att förebygga den. Min tro är att 

det i framtiden kommer att vara en hel rad av andra samhälliga faktorer som påverkar hur vi 

mår och dessa förändringar påverkar i störst utsträckning de unga som har sin stora utveckling 

under tonåren.  
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7. Appendix 1 
 
Fråge – och indexkonstruktioner, variabeldefinitioner och avgränsningar. 

 

I denna bilaga beskrivs skapandet av index mer i detalj. Bilagan anger först indexnamn sedan 

exakt vilka frågor som ingår i indexet. 

 

Depressionsindex 

Variabel: ”Depression” 

Frågor: Under den senaste veckan har jag… Oroat mig för sådant jag inte brukar oroa mig 

för (f99a eller fg89a eller fa89a), Inte haft någon matlust, helt enkelt inte varit hungrig (f99b 

eller fg89b eller fa89b), Inte kunnat känna mig glad även om min familj eller mina vänner 

försökt pigga upp mig (f99c eller fg89c eller fa89c), Tyckt att jag är lika bra som alla andra 

OMVÄND (f99d eller fg89d eller fa89d), Inte kunnat koncentrera mig på det jag håller på 

med (f99e eller fg89e eller fa89e), Känt mig ”nere” och olycklig (f99f eller fg89f eller fa89f), 

Känt mig för trött för att orka göra något (f99g eller fg89g eller fa89g), Känt det som att det 

kommer att bli bra för mig OMVÄND (f99h eller fg89h eller fa89h), Tyckt att sådant jag i 

vanliga fall klarar, inte har gått bra för mig (f99i eller fg89i eller fa89i), Känt mig rädd (f99j 

eller fg89j eller fa89j), Inte sovit så bra som jag brukar (f99k eller fg89k eller fa89k), Känt 

mig lycklig OMVÄND (f99l eller fg89l eller fa89l), Varit mer tyst och tillbakadragen än 

vanligt (f99m eller fg89m eller fa89m), Känt mig ensam och utan vänner (f99n eller fg89n 

eller fa89n), Känt det som om kompisar inte gillar mig och inte vill vara med mig (f99o eller 

fg89o eller fa89o), Haft det bra OMVÄND (f99p eller fg89p eller fa89p), Känt det som att jag 

vill gråta (f99q eller fg89q eller fa89q), Känt mig ledsen (f99r eller fg89r eller fa89r), Trott 

att andra inte tycker om mig (f99s eller fg89s eller fa89s), Haft svårt att komma igång med 

det jag skall göra (f99t eller fg89t eller fa89t).  

Svarsalternativ: 1 = Inte alls, 2 =Enstaka gånger, 3 = Då och då, 4 = Ofta. 

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 

 

Psykosomatiskt index 

Variabel: ”Psykosomatiska symptom” 

Frågor: Hur ofta har Du haft huvudvärk under detta läsår?(f85 eller fg75 eller fa75), Hur 

ofta har Du dålig aptit? OMVÄND (f88 eller fg78 eller fa78), Hur ofta har Du haft svårt att 
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somna under detta läsår? OMVÄND (f 92 eller fg81 eller fa81), Hur ofta har Du under detta 

läsår haft ”nervös mage” (tex. Magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, 

förstoppning eller diarré)? (f90 eller fg82 eller fa82), Känner Du dig slö och olustig? (f94 

eller fg84 eller fa84), Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat 

under natten? (f96 eller fg86 eller fa86). 

Svarsalternativ: 1 = Aldrig, 2 = Ungefär 1 gång/termin, 3 = Ungefär 1 gång/månad, 4 = 

Ungefär 1 gång/vecka, 5 = Flera gånger i veckan. Eller 1 = Sällan, 2 = Någon enstaka gång, 

3 = Ibland, 4 = Ganska ofta, 5 = Väldigt ofta. 

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 

 

Ångestindex 

Variabel: ”Ångest” 

Frågor: Känner Du dig ledsen och deppig utan att veta varför? OMVÄND (f86 eller fg76 

eller fa76), Händer det att Du känner dig rädd utan att veta varför? OMVÄND (f87 eller fg77 

eller fa77), Hur ofta tycker Du att Du inget duger till?(f91 eller fg80 eller fa80), Är du nöjd 

med ditt utseende? (f93 eller fg83 eller fa83), Händer det att Du skäms över dig själv? 

OMVÄND (f97 eller fg87 eller fa87), Hur ofta tycker Du att det är riktigt härligt att leva? 

OMVÄND (f98 eller fg88 eller fa88). 

 

Följande frågor uteslöts efter ”scale if item deleted”: Hur mycket skulle Du vilja ändra på 

dig själv? (f89 eller fg79 eller fa79) och Anklagar Du dig själv för saker som du vetatt du 

egentligen inte kan rå för? OMVÄND (f95 eller fg85 eller fa85). 

 

Svarsalternativ: 1 = Sällan, 2 = Någon enstaka gång, 3 = Ibland, 4 = Ganska ofta, 5 = 

Väldigt ofta. Eller 1 = Oftast, 2 = Ganska ofta, 3 = Ibland, 4 = Någon enstaka gång, 5 = 

Nästan aldrig.  

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 

 

Psykisk ohälsa årskurs 7 

Variabel: ”Psykisk ohälsa” 

Frågor: Sammanslagning av de tre indexen ovan (Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

samt Ångestindex) för Årskurs 7. 

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 
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Psykisk ohälsa årskurs 8 

Variabel: ”Psykisk ohälsa” 

Frågor: Sammanslagning av de tre indexen ovan (Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

samt Ångestindex) för Årskurs 8. 

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 

 

Psykisk ohälsa årskurs 9 

Variabel: ”Psykisk ohälsa” 

Frågor: Sammanslagning av de tre indexen ovan (Depressionsindex, Psykosomatiskt index 

samt Ångestindex) för Årskurs 9. 

Höga värden indikerar på psykisk ohälsa. 
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