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Tidigare forskning har visat att barn som föds för tidigt är en sårbar 
grupp som löper ökad risk för funktionsnedsättningar, kognitiva och 
motoriska nedsättningar samt beteendeavvikelser. Kunskapen är 
begränsad om hur för tidigt födda ungdomar upplever sin livskvalitet 
och om hur väl de anpassat sig efter sina förutsättningar. Föreliggande 
uppsats jämförde livskvalitet enligt QOLI anpassat för ungdomar och 
psykisk hälsa enligt SDQ vid 18 års ålder hos 105 prematurt födda 
ungdomar och 54 ungdomar i en matchad kontrollgrupp. Trots en 
lägre kognitiv och exekutiv funktion rapporterade de för tidigt födda 
ungdomarna lika god livskvalitet som kontrollgruppen. Det förelåg 
skillnader i rapporterade kamratrelationer då de för tidigt födda 
ungdomarna sa sig vara mer ensamma och upplevde sig som mindre 
populära än kontrollgruppen. Båda grupperna hade en hög förekomst 
av emotionella svårigheter och flickor var särskilt drabbade. Resultatet 
pekar på att de för tidigt födda ungdomarna har anpassat sig väl efter 
sina förutsättningar.  
 

 
Framstegen inom neonatalvården har inneburit en dramatisk ökning av överlevnadstalen 
bland de allra tidigast födda och mest sårbara barnen (Saugstad, 2006). Barn som föds 
så tidigt som efter 23-24 veckors graviditet kan numera räddas till livet (Farooqi, 
Hägglöf, Sedin, Gothefors & Serenius, 2007). För tidigt födda barn är en grupp som 
löper ökad risk att drabbas av bestående handikapp och skador. Majoriteten av barnen 
som föds för tidigt utvecklas väl men det finns en grupp som får svåra följder och växer 
upp med stora och kostsamma vårdbehov (Lindström, Winbladh, Haglund & Hjern, 
2007).  Detta har väckt etiska frågor där barnets rätt till liv vägs mot riskerna för svåra 
följder och ett begränsat liv (Wilson-Costello, 2007). Frågan var gränsen ska gå när det 
gäller att rädda ett mycket omoget barn har diskuterats och har inget enkelt svar 
(Lagercrantz, 2008). För att få kunskap om de långsiktiga följderna av att födas för 
tidigt behövs forskning som följer de prematurt födda barnen ända upp i vuxen ålder. 
Kunskap om hur för tidigt födda individer utvecklas över tid är viktig för att samhället 
ska kunna ge denna grupp förutsättningar att få en god livskvalitet och hälsa.    
 

 
1Ett varmt tack till min kunniga och engagerade handledare Ann-Charlotte Smedler som uppmuntrat och 
inspirerat mig under arbetets gång. Tack till doktorand Aiko Lundequist för hjälp och stöd med insamling 
och hantering av data.  
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Under senare år har forskning bidragit med kunskap om medicinska, 
neuropsykologiska, kognitiva och beteendemässiga följder av en prematur födsel. 
Kunskapen om hur för tidigt födda individer själva upplever sin livskvalitet och hur väl 
de anpassar sig efter sina förutsättningar är mera begränsad. För att förstå hur 
psykologiska, medicinska och sociala faktorer samspelar och påverkar barnen över tid 
behövs longitudinell forskning. Stockholm Neonatal Project (SNP) är ett 
tvärvetenskapligt forskningsprojekt som har följt en stor grupp för tidigt födda barn från 
födseln ända upp till 18 års ålder. Projektet är unikt då det förutom den longitudinella 
designen också har en omfattande bredd, vilket möjliggör en förståelse av komplexa 
samband som påverkar prematurt födda barns utveckling över tid. Föreliggande uppsats 
är skriven inom ramen för SNP och behandlar 18-åringarnas psykiska hälsa och 
upplevda livskvalitet och undersöker även samband med socioekonomiska och 
kognitiva faktorer. 
 
Definitioner av för tidig födsel 
Ett barns som föds efter en fullgången graviditet på ungefär 40 veckor brukar väga 
mellan 2500 – 4500 gram. Barn som föds före vecka 36 räknas som för tidigt födda. 
Prematurt födda barn brukar kategoriseras efter mognadsgrad mätt i gestationsvecka, 
vilken fastställs med hjälp av ultraljudsteknik. Barn som föds mellan vecka 33 och 36 
räknas som för tidigt födda, barn födda mellan vecka 29 och 33 klassificeras som 
mycket för tidigt födda och barn födda vecka 28 eller tidigare räknas som extremt för 
tidigt födda. För tjugo år sedan var ultraljudsundersökningar inte lika vanligt 
förekommande som idag, varför forskningsstudier som gjordes före 1990-talet ofta har 
kategoriserat för tidigt födda barn efter deras födelsevikt. I länder där det saknas tillgång 
till ultraljudsteknik används födelsevikt fortfarande som mått på prematuritet (Saugstad, 
2006; Stjernqvist, 1999). När barn delas in efter födelsevikt brukar de kategoriseras i tre 
grupper: 1500 - 2500 gram innebär en låg födelsevikt, 1000-1500 gram kategoriseras 
som en mycket låg födelsevikt och en födelsevikt under 1000 gram räknas som en 
extremt låg födelsevikt.  Fördelarna med att kategorisera för tidigt födda barn efter 
gestationsvecka är att graviditetens längd har ett tydligare samband med barnets 
mognadsgrad än dess födelsevikt (Stjernqvist, 1999). Begreppet ”small for gestational 
age” (SGA) innebär att barnet har en låg födslovikt i förhållande till dess gestationstid. 
SGA kan vara en indikation på att fostret är tillväxthämmat och inte har fått tillräcklig 
näring i livmodern, vilket innebär en ökad påfrestning under fosterutvecklingen 
(Saugstad, 2006). 

 
Orsaker till prematura födslar 
Det finns ingen generell etiologisk förklaring bakom för tidiga födslar. De kausala 
sambanden är komplicerade och innefattar faktorer som handlar om modern och fostret. 
Vid ungefär hälften av de prematura födslarna kan man inte fastställa orsaken till att 
förlossningen startat i förtid (Saugstad, 2006). Skandinavien har en låg prevalens 
prematurt födda barn jämfört med andra länder, vilket anses bero på en hög 
levnadsstandard och en väl utbyggd mödrahälsovård (Stjernqvist, 1999). År 2003 var 
5,7 % av barnen som föddes i Sverige födda för tidigt, det vill säga före vecka 36 
(Saugstad, 2006). I västvärlden har andelen för tidigt födda barn ökat något under de 
senaste åren, vilket kan bero på att det har blivit vanligare med assisterad 
reproduktionsteknik samt en ökning av obstetriska interventioner och multipla födslar. I 
fattigare delar av världen beror den höga prevalensen av mycket låg födelsevikt hos 
nyfödda barn troligen på faktorer som undernäring och kroniska infektioner hos 
modern, vilka ökar risken för tillväxtproblem hos fostret (Tucker & McGuire, 2004). I 
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Nordamerika och stora delar av Asien föds ungefär 10 % av alla barn för tidigt och i 
södra Afrika är andelen prematura födslar så hög som 17.5 %. De globala skillnaderna i 
förekomst av prematura födslar återspeglar stora ojämlikheter i hälsa mellan fattigare 
och rikare delar av världen (Beck et al., 2010).  
 
I västvärlden har det skett en omfattande utveckling inom neonatalvården vilken har fört 
med sig att allt fler för tidigt födda barn kan räddas till livet.  På 1950-talet dog hälften 
av barnen som vägde mindre än 1500 gram vid födseln. Idag överlever 96 % av de barn 
som föds med en födelsevikt mellan 1000-1500 gram och 75 % av barnen som väger 
750 till 1000 gram vid födseln (Saugstad, 2006). I länder som saknar basal mödra- och 
förlossningsvård är mortaliteten och morbiditeten hos barn som föds prematurt 
oförändrat hög (Tucker & McGuire, 2004). 
 
Risk för skador 
Trots att dödligheten och morbiditeten bland för tidigt födda barn i Sverige har minskat 
löper denna grupp fortfarande en förhöjd risk för skador relaterade till den ökade 
påfrestning som det innebär att födas innan en fullgången graviditet. En del 
följdsjukdomar till den prematura födseln kan visa sig tidigt i livet medan andra 
svårigheter blir tydliga först när barnet har blivit äldre (Stjernqvist, 1999). Risken för 
skador ökar ju tidigare barnet föds (Lindström et al., 2007; Moster, Lie & Markestad, 
2008). När ett barn föds för tidigt är flera organsystem, i synnerhet hjärnan, lungorna, 
hjärtat och ögonen omogna, vilket är förknippat med risker för bestående skador. 
Prematurt födda barn har dessutom ett sämre immunförsvar än barn som föds efter en 
fullgången graviditet, vilket ökar risken för allvarliga infektioner som blodförgiftning, 
lung- och hjärnhinneinflammation (Stjernqvist, 1999). Utöver risken som det innebär att 
födas för tidigt kan den medicinska behandlingen orsaka skador på det nyfödda och 
mycket omogna barnet. Till exempel kan för mycket syrgas orsaka ögonskador och 
respirator ge skador på lungorna (Saugstad, 2006).  
 

Medicinska risker – hjärnan.  
Under graviditetens andra och tredje trimestrar utvecklas hjärnan mycket snabbt och är 
under denna period särskilt sårbar (Howard, Anderson & Taylor, 2008). Fostret 
utvecklas i livmoderns skyddade miljö och mognar för att kunna möta världen utanför. 
Under fosterperioden äger viktiga delar av hjärnans utveckling rum. Cellbildning och 
cellmigration är i stort sett begränsat till det nio månader långa fosterstadiet. 
Utvecklingsprocessen är inte genetiskt förbestämd utan sker i en interaktiv process 
mellan genetiska faktorer och en pågående kommunikation mellan celler (Johnson, 
2005). När ett barn föds för tidigt är hjärnan inte färdigutvecklad för att möta den 
stimulusrika omgivningen utanför livmodern. Dessutom utsätts det omogna barnet ofta 
för mediciner, stresshormoner, infektioner och en näringstillförsel som radikalt skiljer 
sig från miljön i den skyddande livmodern (Howard et al., 2008). Trots den omfattande 
utveckling som skett inom neonatalvården kan det prematurt födda barnet inte skyddas 
från den intensiva yttermiljön i samma utsträckning som livmodern dämpar 
sinnesintryck. Miljön har en viktig roll i hjärnbarkens utveckling eftersom denna sker 
under påverkan av utifrån kommande information (Johnson, 2005). En mycket omogen 
hjärna som möter den intensiva miljön utanför livmodern har inte samma förberedelse 
att hantera stimuli som hjärnan hos ett barn som föds efter en fullgången graviditet. 
Denna ”stimuluschock” som möter det prematurt födda barnet kan påverka den normala 
mognadsprocessen. Nervbanor och nervceller som normalt sett skulle ha tillbakabildats 
kommer hos dessa barn att aktiveras och svara på den intensiva omvärlden (Stjernqvist, 
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1999). Effekterna av det prematurt födda barnets för tidiga möte med omvärlden kan 
visa sig inom områden som beteende, kognition och motorik. En del barn får inga 
svårigheter alls, medan andra får svåra nedsättningar inom dessa områden. En del 
prematurt födda barn får mindre uttalade svårigheter som inte behöver innebära 
avvikelser i form av patologi. Den neurologiska organisationen kan vara annorlunda och 
barnet kan ha kognitiva nedsättningar som inte visar sig i mått på generell begåvning. 
Dessa nedsättningar kan visa sig inom de kognitiva domänerna selektiv och bibehållen 
uppmärksamhet, inhiberingsförmåga, arbetsminne, mental flexibilitet och planering 
(Howard et al., 2008).  
 
Utöver den stimulusrika omvärldens påverkan på hjärnan löper prematurt födda barn 
också en ökad risk för neurologiska skador orsakade av hjärnblödning och 
cystbildningar i den vita hjärnvävnaden. Dessa primära skador kan även ge barnen 
sekundära hjärnskador i form av syrebrist och celldöd orsakat av minskad blodtillförsel 
till hjärnan (Saugstad, 2006; Stjernqvist, 1999). Perinatala skador på hjärnan kan ge 
långsiktiga konsekvenser. Hjärnavvikelser hos vuxna som föddes för tidigt antas vara en 
konsekvens av interaktionen mellan perinatala hjärnskador och den vidare utvecklingen 
av hjärnan. En stor del av deltagarna i Stockholm Neonatal Project deltog under tonåren 
i en hjärnavbildningsstudie med magnetresonansavbildningskamera (Nagy & Jónsson, 
2009). Förekomsten av strukturella avvikelser som minskad vitsubstansvolym och glios 
var högre hos prematurgruppen än hos kontrollgruppen. Andelen prematurt födda 
tonåringar med hjärnavvikelser var dock betydligt lägre jämfört med tidigare 
internationella studier, vilket enligt Nagy och Jónsson (2009) kan förklaras med en god 
neonatalvård och att de sociala strukturerna i Sverige ser annorlunda ut än i de länder 
som rapporterat högre förekomst av avvikelser.   
 

Neurologiska skador. 
Neurologiska skador kan visa sig inom de sensoriska, motoriska och kognitiva 
områdena.  Cerebral pares är en allvarlig neurologisk avvikelse som kan drabba för 
tidigt födda barn (Stjernqvist, 1999). Förutom cerebral pares riskerar för tidigt födda 
barn att drabbas av större neurologiska skador som svår synnedsättning, blindhet, grav 
hörselnedsättning, dövhet, svår motorisk funktionsnedsättning och mental retardation. 
Bland de mindre neurologiska skador som prematurt födda barn riskerar att drabbas av 
kan nämnas lindrigare syn– och hörselnedsättningar, lindrigare begåvningshandikapp, 
beteendeavvikelser, ADHD och DAMP (Stjernqvist, 1999). Enligt en svensk studie av 
Farooqi och medarbetare (2007) om barn som föddes före graviditetens 26:e vecka 
under 1990-talet, hade 13 % av dessa barn neurosensoriska funktionsnedsättningar som 
cerebral pares, allvarliga synnedsättning och hörselnedsättning vid 11 års ålder, vilket 
var en betydligt högre förekomst jämfört med kontrollgruppens 2 %. En 
sammanfattning av de senaste årens forskning kring neurologisk utveckling och hälsa 
hos barn som föddes med extremt låg födelsevikt visade att det hade skett en minskning 
av neurologiska handikapp som följd av för tidig födsel hos barn som föddes i slutet av 
90-talet (Wilson-Costello, 2007). Enligt Wilson-Costello (2007) kan denna minskning 
troligtvis förklaras med framsteg inom perinatal- och neonatalvården.  

 
Långtidsutfall. 

En longitudinell kanadensisk studie visade att de unga vuxna som föddes med extremt 
låg födelsevikt under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet hade liknande 
hälsostatus som andra unga vuxna. De prematurt födda individerna fortsatte dock att 
som vuxna ha en sämre fysisk förmåga, lägre fysiskt självförtroende och högre 
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förekomst av kroniska ohälsotillstånd, funktionshinder som syn- och 
hörselnedsättningar och inlärningssvårigheter (Saigal et al., 2007). Tideman, Ley, Bjerre 
och Forslund (2001) visade i sin studie att signifikant fler prematurt födda unga vuxna 
än unga vuxna i kontrollgruppen hade somatiska problem. Även om skillnaderna mellan 
grupperna var störst under barndomen var de fortfarande tydliga vid 19 års ålder. Dessa 
skillnader kvarstod när man hade kontrollerat för social bakgrund.  
 
 Könsskillnader.  
Prematurt födda pojkar överlever i lägre grad än flickor. En amerikans studie visade att 
för tidigt födda flickor hade 10-20 % högre chans än pojkar att överleva. Denna 
könsskillnad var mest uttalad för barnen som var extremt mycket för tidigt födda 
(Morse et al., 2006). Manligt kön är en av flera biologiska riskfaktorer som visat sig 
kunna predicera ett sämre utfall under barndom och adolescens (Hack, 2006).  
 
Kognitiv utveckling hos för tidigt födda barn 
Resultatet av en metaanalys baserad på femton studier om kognitiv utveckling hos 
skolbarn i åldrarna 5-14 år som föddes för tidigt under slutet av 1970-talet och under 
1980-talet, visade att de för tidigt födda barnen som grupp låg ungefär 2/3 
standardavvikelse under sina jämnåriga i kognitiv nivå. Det fanns inte något samband 
mellan ålder vid testtillfället och genomsnittlig skillnad i kognitiv nivå. Det fanns heller 
inga statistiskt signifikanta skillnader i resultat på kognitiva test mellan studier från 
USA och andra länder (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002). Studier som 
undersökt kognitiv funktion hos barn som föddes under 1990-talet har fått likande 
resultat (Anderson & Doyle, 2003; Mikkola et al., 2005).  
 
De prematurt födda barnen i Stockholm Neonatal Project (SNP) hade vid 5 ½ års ålder 
signifikant lägre kognitiv förmåga enligt begåvningstestet Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence – Revised (WPPSI–R). Prematurgruppen hade en 
genomsnittligt lägre helskaleintelligenskvot (95,7 vs 102,3), lägre verbal IK (99,9 vs 
104,6) och lägre performance IK (91,6 vs 98,7) jämfört med kontrollgruppen. Även om 
prematurgruppen presterade under kontrollgruppen så låg båda grupperna inom 
normalområdet (Böhm, Katz-Salamon, Smedler, Lagercrantz & Forssberg, 2002). 
Resultatet av 5½-årsstudien inom SNP stämmer väl överens med vad tidigare forskning 
på området har visat, även om många andra studier har visat på större 
begåvningsskillnader mellan grupperna. I studien av Böhm et al. (2002) var pappans 
utbildningsnivå den främsta prediktorn för kognitiv nivå. Den positiva korrelationen 
mellan kognitiv nivå och föräldrars utbildningsnivå var lika uttalad i båda grupperna. 
Den svårare formen av ögonskadan ROP (”retinopathy of prematurity”) hade starkast 
negativt samband med generell kognitiv nivå och performance IK, och ospecificerade 
synsvårigheter korrelerade negativt med alla mått på begåvning. Det fanns ett samband 
mellan SGA (”small for gestational age”) och ett lägre resultat på generell IK och 
performance IK. Resultatet av 5½-årsstudien inom SNP visade att gestationsålder är en 
viktig bakgrundsvariabel när det gäller för tidigt födda barns kognitiva utveckling. 
Resultatet visade också att måttlig prematuritet utan komplikationer i sig inte innebär 
någon utvecklingsrisk (Böhm et al., 2002). 
 
Vid 5 ½ års ålder presterade prematurgruppen under kontrollgruppen på kognitiva test 
som mäter exekutiva funktioner (Böhm, Smedler & Forsberg, 2004), vilket var ett 
mönster som visade sig bestå vid 18 års ålder (Sezgin, 2010). Skillnaderna i exekutiv 
funktion till prematurgruppens nackdel går i linje med annan forskning på området 
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(Aarnoudse-Moens, Smidts, Oosterlaan, Duivenvoorden & Weisglas-Kuperus, 2009; 
Farooqi et al., 2007; Taylor, Minich, Bangert, Filipek & Hack, 2004). I en studie av 
Nosarti och medarbetare (2007) hade unga vuxna som föddes mycket för tidigt nedsatta 
exekutiva funktioner inklusive responsinhibering och mental flexibilitet, även då 
resultatet justerades för IK, kön och ålder. 
 
 Skolgång.  
Barn som föddes med måttlig eller extremt låg födelsevikt under 1980- och 90-talet har 
i flera studier visat sig ha större svårigheter i skolan än barn som föds efter fullgången 
graviditet (Saigal, Pinelli, Hoult, Kim & Boyle, 2003; Farooqi et al., 2007; Stein, Siegel 
& Bauman, 2006). Barn som föddes med låg födelsevikt hade i en studie av Reuner, 
Hassenpfug, Pietz och Philippi (2009) oftare en sen skolstart jämfört med barn som 
föddes normalviktiga. Ovan nämnda studier kontrollerade inte för barnens intelligens. 

 
Psykisk hälsa och utvecklingsavvikelser 
Tecken på psykisk ohälsa brukar beskrivas i termer av utagerande och inåtvända 
problem. Utagerande problematik syftar på problem med aggressivitet, normbrytande 
och kränkande beteende medan inåtvända problem handlar om ängslighet, nedstämdhet, 
ångest och tillbakadragenhet. En stor mängd forskning har visat på att barn och 
ungdomar som föddes för tidigt eller med mycket låg födelsevikt har en ökad förekomst 
av utagerande och inåtvänd problematik (Horwood, Mogridge & Darlow, 1998; 
Indredavik, Vik, Heyerdahl, Kulseng & Brubakk, 2005a; Levy-Schiff et al., 1994; 
Samara, Marlow & Wolke, 2008; Stevenson, Blackburn & Pharoah, 1999). Många av 
dessa svårigheter har visat sig kvarstå i tidig vuxen ålder (Hack et al., 2004). Bland den 
forskning som visat på en ökad förekomst av psykisk ohälsa hos för tidigt födda 
individer har det i flera studier funnits en tendens mot att den inåtvända problematiken 
har varit mer framträdande än den utagerande (Hack et al., 2004; Horwood et al., 1998; 
Indredavik et al., 2005 a).   

 
Det har till skillnad från ovan nämnda studier även rapporterats små eller avsaknad av 
signifikanta skillnader i psykisk hälsa mellan för tidigt födda individer och deras 
jämnåriga. Till exempel fanns det inte något signifikant samband mellan 
ångeststörningar, trotssyndrom och låg födelsevikt hos 6-åringar i en studie av Breslau 
et al. (1996). I en studie av Bayless, Pit-ten Cate och Stevenson (2008) framkom endast 
små och icke-signifikanta skillnader i psykisk hälsa mellan 6-12 år gamla barn som 
föddes mycket för tidigt och barn som föddes efter fullgången graviditet.  

 
Kamratrelationer. 

För tidigt födda barn har beskrivits som mer tillbakadragna och mindre socialt 
kompetenta jämfört med andra barn (Farooqi et al., 2007; Indredavik et al., 2005 a). I en 
studie av extremt mycket för tidigt födda 7-åringar upplevde kamraterna till de 
prematura barnen att dessa var känsligare och mer isolerade än andra barn i samma 
ålder (Nadeau, Boivin, Tessier, Lefebvre & Robaey, 2001). Resultatet av en annan 
studie som undersökte socialt beteende hos för tidigt födda skolbarn visade att både 
kamrater och lärare upplevde de för tidigt födda barnen som mer tillbakadragna än sina 
jämnåriga kamrater. Det fanns inte något samband mellan aggressivt beteende, 
prosocialt beteende och prematuritet (Tessier, Nadeau & Boivin, 1997). I en studie av 
Indredavik och medarbetade (2004) rapporterade ungdomar som föddes med mycket låg 
födelsevikt kamratsvårigheter och brister i sociala färdigheter. 
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Skillnader mellan ungdomars och föräldrars bild. 
Flera studier som kombinerat självskattningar och föräldraskattningar som metod för att 
mäta utagerande och inåtvänd problematik samt psykisk hälsa har delvis fått 
motsägelsefulla resultat. I jämförelser mellan föräldrar till ungdomar i kontrollgrupper 
och föräldrar till prematurt födda individer finns en tendens att de senare rapporterar 
mer problem hos sina barn. Det finns också en tendens att prematurt födda ungdomar 
själva inte upplever sig ha mer problem än sina jämnåriga. Till exempel rapporterade 
Dahl och medarbetare (2006), att tonårsflickor som föddes med mycket låg födelsevikt 
genomsnittligt upplevde sig ha mindre utagerade problem, uppmärksamhetssvårigheter, 
tankestörningar och sociala problem än flickor i normgruppen. Föräldrar till de för tidigt 
födda flickorna rapporterade dock mer inåtvända och sociala problem och 
uppmärksamhetssvårigheter hos sina döttrar jämfört med föräldrar till flickor i 
normgruppen. I samma studie skattade pojkar som föddes med mycket låg födelsevikt 
mindre utagerade och inåtvända problem samt mindre tankestörningar och 
uppmärksamhetsproblem än pojkar i normgruppen. Föräldrarna till de prematurt födda 
tonårspojkarna rapporterade mer sociala problem och uppmärksamhetssvårigheter och 
mindre social kompetens hos sina söner jämfört med föräldrar till pojkar i normgruppen. 
I en studie av Saigal et al. (2003) rapporterade ungdomar som föddes med extremt låg 
födelsevikt själva inte mer beteendeproblem än sina jämnåriga, men de hade enligt 
föräldraskattningar en ökad förekomst av depressionssymptom och ADHD. 
  

Könsskillnader.  
Inåtvänd problematik har i synnerhet rapporterats hos flickor och kvinnor. Kvinnor som 
föddes med mycket låg födelsevikt rapporterade i en studie av Hack och medarbetare 
(2004) mer inåtvända svårigheter än kvinnor som föddes normalviktiga. I studien av 
Dahl och medarbetare (2006) rapporterade drygt en femtedel av flickorna som föddes 
med mycket låg födelsevikt inåtvänd problematik på en gränsklinisk nivå, jämfört med 
fem procent av de prematurt födda pojkarna. Femton procent av flickorna i 
prematurgruppen men inga pojkar i prematurgruppen uppgav symptom på oro och 
nedstämdhet över cut-offgränsen för gränsklinisk problematik. Ett relaterat 
forskningsfynd är att låg födelsevikt visade sig kunna predicera depression hos 9 till 16 
år gamla flickor men inte hos pojkar i motsvarande ålder (Costello, Worthman, Erkanli 
& Angold, 2007). Inom flera andra områden tycks istället prematurfödda pojkar vara 
mer sårbara. I studien av Dahl och medarbetare (2006) skattade 8 procent av pojkarna 
men inga av flickorna i prematurgruppen uppmärksamhetssvårigheter över cut-
offgränsen för gränskliniskproblematik. En större andel pojkar än flickor i 
prematurgruppen skattade sin sociala och akademiska kompetens så låg att den 
bedömdes vara gränsklinisk. Liknande resultat har rapporterats av Hack och 
medarbetare, som fann att unga män som fötts för tidigt hade en lägre utbildningsnivå 
och sämre allmän hälsa än unga kvinnor som fött i motsvarande gestationsåldrar (Hack 
et al., 2002). 

 
 Psykisk ohälsa ur ett psykiatriskt perspektiv. 
Forskning som behandlat psykisk ohälsa utifrån ett psykiatriskt perspektiv har rapporterat 
en högre förekomst av psykiatriska diagnoser hos prematurt födda barn jämfört med 
kontrollgrupper. Till exempel rapporterade Botting, Powls, Cooke & Marlow (1997) att 28 
% av barn som föddes med mycket låg födelsevikt uppfyllde kriterierna för en psykiatrisk 
diagnos i 12-årsåldern, jämfört med 9 % av barn som föddes normalviktiga. Indredavik och 
medarbetare (2005a) fick liknande resultatet i sin studie av ungdomar som föddes med 
mycket låg födelsevikt.  
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 Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblematik.  
Flera forskningsstudier har visat att för tidigt födda barn har en ökad förekomst av 
uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblematik (Bayless et al. 2008; Breslau, 1996), och 
att de vanligaste problemen när det gäller beteendeproblem hos för tidigt födda barn är 
uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet (Botting et al., 1997; Saigal et al., 2003). 
Risken för att ha ADHD i skolålder var enligt en metaanalys av Bhutta et al. (2002) mer än 
dubbel så stor hos barn som föddes mycket för tidigt jämfört med normalpopulationen. För 
tidigt födda barn med låg begåvningsnivå har visat sig vara särskilt sårbara när det gäller 
risken för ADHD (Breslau et al., 1996). I en studie av Samara och medarbetare (2008) 
löpte extremt mycket för tidigt födda pojkar i förskoleåldern en ökad risk för hyperaktivitet 
och uppmärksamhetsvårigheter. Det finns indikationer på att uppmärksamhetssvårigheter 
och hyperaktivitetsproblematik hos för tidigt födda barn minskar med stigande ålder. Hack 
och medarbetare (2004) visade i en studie att det i ung vuxen ålder inte fanns det några 
signifikanta skillnader i självskattade ADHD-symptom mellan 20-åringar som föddes med 
mycket låg födelsevikt och 20-åringar som föddes efter fullgången graviditet. Föräldrar till 
män som föddes med mycket låg födelsevikt rapporterade högre poäng på 
uppmärksamhetsproblem, men inte högre förekomst av ADHD hos sina söner. Skillnaden i 
föräldraskattade uppmärksamhetsproblem var inte längre signifikant efter att man justerat 
för IK (Hack et al., 2004). Resultatet av en studie av Strang-Karlsson och medarbetare 
(2008) tydde på låg födelsevikt i sig inte utgjorde en riskfaktor för beteendemässiga och 
emotionella svårigheter relaterade till ADHD i ung vuxen ålder, däremot var SGA (small 
for gestational age) förknippat med sådana svårigheter. Barn som är födda små för 
gestationsåldern (SGA) har visat sig vara särskilt sårbara för bland annat 
uppmärksamhetssvårigheter (Indredavik et al., 2005a).  
 
 ADHD och risktagande beteende.   
Trots den ökade förekomsten av uppmärksamhetssvårigheter och 
hyperaktivitetsproblematik hos för tidigt födda individer har det från flera håll 
rapporterats att unga vuxna som föddes med mycket låg födelsevikt och mycket för 
tidigt har en lägre konsumtion av alkohol och droger (Cooke, 2004; Hack et al, 2002; 
Strang-Karlsson et al., 2008) och lägre grad av brottsligt beteende än sina jämnåriga 
(Hack et al., 2004). ADHD hos prematurt födda barn är enligt en del forskare en 
”renare” form av ADHD vilken karaktäriseras av en jämnare könsfördelning, mindre 
hyperaktivitet i förhållande till uppmärksamhetssvårigheter samt mindre komorbiditet 
än ADHD i den övriga populationen. Det skulle kunna handla om att ADHD hos 
prematurt födda barn har en annan etiologi med andra biologiska mekanismer bakom 
symptomen jämfört med ADHD i normalpopulationen (Strang-Karlsson et al., 2008; 
Szatmari, Saigal, Rosenbaum & Campell, 1993). Forskningsresultaten som visar att för 
tidigt födda ungdomar och unga vuxna har mindre risktagande beteende än sina 
jämnåriga kan jämföras med förekomsten av utagerande och inåtvänd problematik hos 
denna grupp, då det senare tenderar att vara vanligare än det tidigare bland för tidigt 
födda barn och ungdomar (Hack et al., 2004; Horwood et al., 1998; Indredavik et al., 
2005 a). Resultatet av en tidigare gjorde studie inom SNP visade att de prematurt födda 
individerna deltog i färre aktiviteter och ägnade sig åt aktiviteter som var mindre 
fartfyllda än kontrollgruppen. De för tidigt födda 18-åringarna upplevde sig som mindre 
kompetenta och hade förvärvsarbete i betydligt lägre utsträckning än kontrollgruppen 
(Järvstass & Sterner, 2008). Detta mönster ligger i linje med forskningsresultat som 
visat på skillnader i risktagande beteende mellan för tidigt födda individer och 
kontrollgrupper. 
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Variation i forskningsresultat. 

Det finns en viss variation i forskningsresultat om psykisk hälsa hos prematurt födda 
individer. De varierade resultaten kan till viss del ha att göra med olikheter i 
inklusionskriterier, då en del studier exkluderat individer med svåra neurologiska 
handikapp (Anderson & Doyle, 2003; Bayless et al., 2008; Breslau, et al., 1996; Levy-
Schiff et al., 1994; Sommerfeldt et al., 1995) och mental retardation (Levy-Schiff et al., 
1994). Andra anledningar till att resultaten skiljer sig åt kan vara att kohorterna kommer 
från samhällen och länder med olika socioekonomiska förhållanden (t ex. Bayless et al., 
2008; Hack et al., 2004; Indredavik et al., 2005), vilket kan ha påverkat den vård som 
barnen har fått och miljön barnen har vuxit upp i. Resultaten kan också ha påverkats av 
barnens födelseår, då den pågående utvecklingen inom neonatalvården inneburit att barn 
som är födda under olika tidsperioder har fått olika god vårdkvalitet (Saugstad, 2006). 
En annan anledning kan vara den stora heterogeniteten bland barn som är födda med 
mycket låg födelsevikt, då en del av dessa barn förutom att vara för tidigt födda också 
har lidit av intrauterin tillväxtretardation, avspeglat som SGA (Saugstad, 2006). Olika 
forskare har valt olika mätinstrument (Hack et al., 2004; Horwood et al., 2008; 
Indredavik et al., 2005a; Levy-Schiff et al., 1994), vilket ytterligare försvårar 
jämförelser mellan studier. Det finns också skillnader gällande de 
datainsamlingsmetoder som använts. Förutom skattningsformulär har metoder som 
kliniska intervjuer (Costello et al., 2007; Indredavik et al., 2004) och telefonintervjuer 
(Reuner et al., 2008) förekommit. De forskare som använt föräldraskattningar, 
lärarskattningar och självskattningar har fått delvis olika resultat beroende på vem som 
rapporterat (Dahl et al., 2006; Indredavik et al., 2005a; Saigal et al., 2003). Många 
studier bygger enbart på föräldra- eller självskattningar, vilket gör att det svårt att 
jämföra resultat utan att ta hänsyn till vems bild av barnet eller ungdomen som har getts. 
 

Komplexa samband. 
Studier som har undersökt olika faktorers påverkan på psykisk hälsa har i många fall 
funnit samband mellan begåvning, födelsestatus, socioekonomiska förhållanden och 
psykisk hälsa hos för tidigt födda individer. Till exempel visade resultatet av en studie 
av Bayless och medarbetare (2008) att begåvning både medierade och modererade 
förhållandet mellan födelsestatus och psykisk hälsa. Förhållandet mellan födelsestatus 
och psykisk hälsa var starkare hos barn som var för tidigt födda än hos kontrollgruppen. 
Begåvning var i Botting och medarbetares studie (1997) relaterat till ADHD och 
ångesttillstånd, men inte till depression och beteendeproblem hos barn som föddes med 
mycket låg födelsevikt. Födelsevikt och psykosocial miljö var i studien av Levy-Schiff 
och medarbetare (1994) variabler som predicerade senare emotionell reglering. 
Föräldrars utbildningsnivå visade sig i en studie (Hille et al., 2007) ha en tydlig 
påverkan på kognitiv och neurosensorisk funktionsnivå, aktiviteter och delaktighet hos 
19-åringar som föddes mycket för tidigt och/eller med mycket låg födelsevikt. Låg 
utbildningsnivå hos föräldrar var associerat med mer problem inom dessa områden. 
Sommerfelt, Ellertsen och Markestad (1995) undersökte kognitiv utveckling hos fem år 
gamla barn som föddes med låg födelsevikt och fick ett resultat som indikerade att 
risken för en ogynnsam kognitiv utveckling ökar med en lägre socioekonomisk status 
och att denna utgjorde en betydligt större påverkansfaktor på begåvning än låg 
födelsevikt. 
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Livskvalitet  
Kunskapen om hur för tidigt födda barn själva upplever sin livskvalitet är begränsad, 
vilket troligen beror på att livskvalitet hos barn och ungdomar generellt sett är ett 
relativt obeforskat område (Wallander, Schmitt & Koot, 2001). Livskvalitet 
konceptualiseras ofta som ett flerdimensionellt konstrukt men vilka dessa dimensioner 
är råder det delvis olika uppfattning om (Cooke, 2004; Dinesen & Greisen, 2001; 
Indredavik, Vik, Heyerdahl, Romundstad & Brubakk, 2005b). Mångfalden av 
definitioner av begreppet livskvalitet och metoder för att mäta denna försvårar 
jämförelser av forskningsresultat inom området. När det gäller metod för att mäta 
livskvalitet hos ungdomar förekommer metoder som objektiva mått på livskvalitet 
(Theunissen et al., 2001), individens subjektiva upplevelse av livskvalitet (Tideman et 
al., 2001), en kombination av objektiv och subjektiv tillfredställelse med livet (Bjerager 
et al., 1995; Dinesen & Greisen, 2001), samt mått på subjektiv livskvalitet där 
tillfredställelse med varje område vägs mot hur barnet värderar dessa områden (Frisch, 
Cornell & Villanueva, 1992).  
 

Tidigare forskning om subjektiv livskvalitet och prematuritet.  
Det finns begränsat med studier som undersökt subjektiv livskvalitet hos prematurt 
födda ungdomar. En del forskare inom området har fokuserat på begreppet 
hälsorelaterad livskvalitet, vilket syftar på fysiska, psykologiska och sociala aspekter av 
hälsa som anses påverkas av individens erfarenheter och perception (Saigal et al., 2006). 
Global livskvalitet har definierats i objektiva och subjektiva termer. När livskvalitet 
diskuteras utifrån objektiva mått syftar denna ofta på fysisk, emotionell och social 
funktionsnivå (Zwicker & Harris, 2008). Det finns flera självskattningsformulär som 
har använts för att mäta subjektiv livskvalitet. Till exempel använde sig Cooke (2004) 
av ett åttadimensionellt självskattningsformulär för att mäta livskvalitet. Dimensionerna 
var följande: fysiskt fungerande, begränsningar på grund av fysiska problem, 
begränsningar på grund av emotionella problem, socialt fungerande, mental hälsa, 
energi och vitalitet, smärta, samt generell upplevelse av hälsa. Dinesen och Greisen 
(2001) utgick från Aggernaes teori om fyra områden som antas vara fundamentala för 
människans behov: basala biologiska behov, varma relationer, en meningsfull 
sysselsättning, samt variation av upplevelser. Den subjektiva livskvaliteten uppskattades 
genom att individen först bedömde om området var viktigt eller ej och sedan svarade i 
vilken mån han eller hon var tillfredställd med detta område. Den objektiva 
livskvaliteten baserades i Dinesen och Greisens studie på tillfredsställelse med de fyra 
ovan nämnda områdena, utan hänsyn taget till individens värdering av områdenas 
betydelse. Tideman och medarbetare (2001) använde ett endimensionellt perspektiv på 
livskvalitet och lät deltagarna skatta sin subjektivt upplevda livskvalitet på en 
hundragradig skala.   

 
Forskning om livskvalitet hos unga vuxna som föddes för tidigt och/eller med extrem 
eller låg födelsevikt har indikerat att det inte finnas några påtagliga skillnader mellan 
dessa individer och andra unga vuxna, varken i hälsorelaterad livskvalitet (Saigal et al., 
2006) eller i självrapporterad livskvalitet (Bjerager, Steensberg & Greisen, 1995; 
Cooke, 2004; Dinesen & Greisen, 2001; Tideman et al., 2001; Reuner et al., 2009). 
Däremot tyder resultaten på att de individer som har handikapp eller svåra hälsoproblem 
oftare rapporterar en lägre livskvalitet (Bjerager et al., 1995; Cooke, 2004; Dinesen & 
Greisen, 2001). En studie av norska prematurt födda ungdomars livskvalitet visade att 
ungdomarna själva upplevde lika bra livskvalitet som kontrollgruppen men att 
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prematurungdomarnas föräldrar rapporterade lägre psykosocial hälsa hos sina barn 
jämfört med kontrollgruppsföräldrar (Indredavik et al., 2005b).   
 
Prematurt födda ungdomar är en heterogen grupp som i förhållande till 
normalpopulationen rymmer en större andel individer med funktionsnedsättningar och 
beteendeavvikelser. Det finns också många prematurt födda ungdomar utan 
funktionsnedsättning som har mindre tydliga svårigheter, vilka likväl kan antas påverka 
ungdomens tillfredställelse med livet. Då vetskapen om hur för tidigt födda individer 
upplever sin livskvalitet och rapporterar sin psykiska anpassning i ung vuxen ålder är 
begränsad, är det övergripande ändamålet med studien att öka kunskapen om detta 
område. Longitudinell forskning om prematurt födda individers livskvalitet och 
psykiska hälsa är viktig utifrån ett samhällsperspektiv. Kunskap inom området är en 
förutsättning för att kunna ta ställning till i vilken mån preventiva insatser är 
nödvändiga och hur dessa ska riktas. Studien är relevant för att samhället på bästa sätt 
ska kunna ge för tidigt födda individer förutsättningar att utvecklas, få en god psykisk 
hälsa och livskvalitet.  
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur för 
tidigt födda ungdomar och en matchad kontrollgrupp som föddes efter fullgången 
graviditet upplever sin livskvalitet och psykiska hälsa vid 18 års ålder. Syftet är också 
att se om variablerna gestationstid, begåvningsnivå och föräldrars utbildningsnivå kan 
predicera upplevd livskvalitet och psykisk hälsa vid 18 års ålder. 
 
Frågeställningar: 
1. Finns det skillnader mellan hur prematurgruppen och kontrollgruppen skattar sin  
livskvalitet enligt formuläret Quality of Life Inventory (QOLI)? Finns det skillnader 
mellan hur grupperna värderar olika områden i sina liv och hur pass nöjda de är med 
dessa livsområden?   
 
2. Finns det skillnader mellan hur prematur- och kontrollgruppen skattar sin psykiska 
hälsa enligt formuläret Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)? Finns det 
skillnader mellan hur pojkar och flickor skattar sin psykiska hälsa? 
 
3. Kan intelligens och bakgrundsvariablerna gestationstid och föräldrars utbildningsnivå 
predicera livskvalitet enligt QOLI och psykisk hälsa enligt SDQ hos 18-åringarna som 
föddes för tidigt? Kan intelligens och föräldrars utbildningsnivå predicera resultat på 
QOLI och SDQ i kontrollgruppen? 
 
 

 
Metod 

 
Forskningsstudien 
Föreliggande studie är gjord inom ramen för den longitudinella forskningsstudien 
Stockholm Neonatal Project, SNP. Projektet följer en population för tidigt födda barn 
från spädbarnsåldern till 18-årsåldern och har en tvärdisciplinär bredd med 
studieområden som neurologisk, medicinsk, motorisk, kognitiv, psykosocial och social 
utveckling.  
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I SNP ingår en grupp för tidigt födda barn och en kontrollgrupp. Till prematurgruppen 
inviterades alla barn som var födda innan vecka 37 med en födslovikt på 1500 gram 
eller mindre på Karolinska sjukhuset och Löwenströmska sjukhuset mellan september 
1988 och mars 1993. Dessutom inkluderades alla barn i hela Stockholms län som fick 
intensivvård och vägde 1000 gram eller mindre vid födseln. Från början inkluderades 
291 barn i prematurgruppen och efter bortfall på grund av dödsfall, avhopp eller 
utflyttning kvarstod 213 av dessa barn i studien. I samband med en studie som gjordes 
när barnen var 5 ½ år gamla rekryterades en kontrollgrupp bestående av 125 barn som 
föddes efter minst 37 veckors graviditet, vägde minst 2500 g som nyfödda och 
bedömdes vara friska vid födseln. Barnen i kontrollgruppen var födda på samma 
förlossningsklinik och på samma dag som barnen i prematurgruppen. Grupperna är 
välmatchade och jämförbara när det gäller båda föräldrarnas utbildningsnivå (Böhm et 
al., 2002).  
 
Flera omfattande undersökningar har bidragit med data om barnens medicinska, 
motoriska, psykiska, kognitiva och sociala utveckling. Vid 5 ½ års ålder gjordes en 
omfattande utvecklingsbedömning med fokus på neuropsykologisk funktionsnivå 
(Böhm et al., 2002) och under ungdomsåren gjordes en magnetröntgenstudie av bland 
annat hjärnans volym och myelinisering (Nagy & Jónsson, 2009). Vid 18 års ålder 
kallas barnen att delta i en uppföljningsstudie, vilken innefattar ett flertal kognitiva 
tester samt självskattningsformulär. Föreliggande studie baseras på insamlad data från 
denna 18-årsuppföljning.  
 
Testpersoner  
Efter att Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm hade godkänt etikansökan 
(2007/46-31/3) påbörjades datainsamlingen till 18-årsstudien. Alla barn som deltog i 
studien vid 5 ½ års ålder fick en förfrågan om att delta i 18-årsuppföljningen. 
Rekryteringen till 18-årsuppföljningen resulterade i att ungefär 75 % av de tillfrågade 
tackade ja och runt 10 % tackade nej. Resterande 15 % kunde inte nås. Deltagarna i 18-
årsuppföljningen är representativa för hur gruppen såg ut vid 5 ½ års ålder. Det fanns 
inte någon systematisk skillnad i resultat vid 5 ½ års ålder mellan de som deltog och de 
som inte deltog i 18-årsuppföljningen. I kontrollgruppen hade de som tackade nej 
mödrar med något lägre utbildningsnivå jämfört med de som tackade ja. Det fanns inga 
skillnader i pappornas utbildningsnivå. I föreliggande studie ingår de deltagare som 
hade deltagit i 18-årsuppföljningen till och med januari år 2010. Ytterligare 65 
testpersoner beräknas att testas till och med februari år 2011. Föreliggande studie är 
baserad på data från 159 18-åringar varav 105 tillhör gruppen för tidigt födda och 54 
tillhör kontrollgruppen.  
 
Material 
Nedan redogörs för de neuropsykologiska test, självskattningsformulär och 
föräldraskattningsformulär som ingick i 18-årsuppföljningen. De test och formulär som 
användes i föreliggande studie presenteras närmare under formulär och instrument. 
 
De neuropsykologiska test som användes var följande:  
- Kortversion av Wechsler Intelligence Scale for Children – III, WISC-III (Wechsler 

Intelligence Scale for Children – Third edition, 1999) med följande deltest: 
Bildkomplettering, Likheter, Kodning, Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, 
Sifferrepetition och Symbolletning 
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- Följande deltest ur Delis Kaplan Executive Functions System, D-KEFS (Delis, 
Kaplan & Kramer, 2001; Delis, Kaplan & Kramer, 2005): Trail Making, 
Mönsterflöde, Color-Word Interference Test, Sortering, Ordspråk, Verbalt flöde  

- Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass, & Weintraub, 1983)  
- Benämning (Smedler, 2007)  
- Blockrepetition från WAIS-R (Kaplan, Fein, Morris & Delis, 1991)  
- Ansiktsigenkänning (Rehman, 2007) 
- Ray Auditory Verbal Learning Test (Schmidt, 1996)  
- Visual Motor Integration Test (Beery & Beery, 2004)  
 
Följande självskattningsformulär användes: 
- Youth Self Report (Achenbach, 1991) 
- Strengths and Difficulties Questionnaire (Smedje, Broman, Hetta & von Knorring, 

1999) 
- Quality of Life Inventory, svensk version för ungdomar (Frisch, Cornell & 

Villanueva, 1992; Theisz Berglund, 2006)  
- Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), svensk version (Armsden & 

Greenberg, 1987). 
 

Föräldrarna fick fylla i följande skattningsformulär:  
- Child Behavior Check List (Achenbach, 1991) 
- Strengths and Difficulties Questionnaire - föräldraversion (Smedje et al., 1999) 

(barnets styrkor och svagheter) 
- Föräldrars upplevelse av stress (Alm Sönnergren, S., 2008) 
- KASAM – Känsla av sammanhang (Hansson, K & Cederblad, M., 1995).  
 
Procedur  
De barn som deltog i testtillfället vid 5 ½ års ålder kontaktades i samband med sin 18-
årsdag med en förfrågan om att delta i uppföljningsstudien. Ungdomarna fick ett 
kallelsebrev med information om forskningsprojektet och om syftet med den 
psykologiska undersökningen (se bilaga 1 för kontrollgruppens kallelse och bilaga 2 för 
prematurgruppens kallelse). I kallelsebrevet fick deltagarna information om att det var 
frivilligt att delta i studien och att om de valde att delta i studien när som helst kunde 
avbryta sin medverkan utan att detta skulle påverka deras framtida kontakt med hälso- 
och sjukvården. Deltagarna fick också information om att alla uppgifter skulle hanteras 
anonymt. 18-åringarna fick veta att testtillfället skulle ta ungefär 3,5 timmar och de 
erbjöds 500 kronor i ersättning för deltagande i undersökningen samt ersättning för 
eventuella resekostnader. Testpersonernas föräldrar fick också ett kallelsebrev med 
samma information som gått ut till barnen och om deras barn valde att delta ombads 
föräldrarna fylla i ett formulär. Föräldrarna fick ingen ersättning för sitt deltagande i 
studien.  
  
De ungdomar som tackade ja till att delta i undersökningen fick en skriftlig kallelse med 
vägbeskrivning hemskickad. En vecka innan testningen ringde testledaren ungdomen 
för att presentera sig och svara på eventuella frågor. Dagen innan testningen skickade 
testledaren ett sms för att påminna ungdomen om tiden. Testerna leddes av 
psykologstudenter som gick någon av de sista terminerna på psykologlinjen vid 
Stockholms universitet samt av doktorand Aiko Lundequist. Psykologstudenterna hade 
utbildats i att utföra de tester som ingick i studien och hade möjlighet till handledning 
av Ann-Charlotte Smedler, Aiko Lundequist, Birgitta Böhm och Pia Risholm-
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Mothander. Testledarna visste inte om den person de testade var för tidigt född eller om 
han eller hon tillhörde kontrollgruppen. Psykologstudenterna genomförde 15 testningar 
var. Testningarna ägde rum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under för- och 
eftermiddagar under både vardagar och helger. Varje testning varade i ungefär tre till 
fyra timmar och innehöll alltid en 15-20 minuter lång paus efter halva tiden då 
testpersonen erbjöds frukt och juice. Testpersonen gavs möjlighet till att ta kortare 
pauser under testtillfället efter behov. Om testpersonen hade svårt att läsa de skriftliga 
instruktionerna i självskattningsformulären hjälpte testledaren henne eller honom med 
detta. 
 
Testningen inleddes med att testledaren gav information om hur testningen skulle gå till 
och gjorde testpersonen uppmärksam på att han eller hon skulle be om förtydliganden 
eller ställa frågor om någonting upplevdes som oklart under testningens gång. 
Testproceduren skedde i följande ordning: Bildkomplettering, Likheter och Kodning ur 
WISC-III, Ansiktsigenkänning - presentation: varje bild visades i tre sekunder, 
Aritmetik, Blockmönster och Ordförråd ur WISC-III, Ansiktsigenkänning - igenkänning 
efter cirka 25 minuter: varje bild visades i 5 sekunder, Sifferrepetition och 
Symbolletning ur WISC-III, paus, Reys Verbala Inlärningstest – inlärning, 
Blockrepetition ur WAIS-R, Trail Making Test ur D-KEFS: Sifferserie, Bokstavsserie 
och Siffer- och bokstavsväxling, Verbalt flöde ur D-KEFS: Ordflöde, Semantiskt flöde 
och Semantisk växling, Mönsterflöde ur D-KEFS: Fyllda prickar, Ofyllda prickar och 
Växla prickar, Reys Verbala Inlärningstest (RAVLT) – retention, Ordspråk ur D-KEFS: 
Öppna frågor, Color-Word Interference ur D-KEFS: Benämna färger, Läsa färgnamn, 
Inhibering och Inhibering och växling, Sortering ur D-KEFS: Fri sortering, Visual 
Motor Integration Test (VMI), Benämning, Boston Naming Test. Efter att de kognitiva 
testerna var genomförda ombads testpersonen fylla i ett häfte med 
självskattningsformulären Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Youth Self 
Report (YSR), Quality of Life Inventory (QOLI) och Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA). 
 
Formulär och instrument 
I föreliggande studie användes formulären Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ) och Quality of Life Inventory (QOLI) anpassat för ungdomar. WISC-III 
användes för att beräkna helskaleintelligenskvot (HIK).  

  
 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).  

SDQ är utformat för barn från 4-16 år och har som syfte att på ett lättadministrerat sätt 
kunna fånga barns och ungdomars styrkor och svagheter. Instrumentet rymmer 25 
frågor och kan delas in i fem olika dimensioner eller subskalor: uppförandeproblem, 
emotionella symptom, hyperaktivitet, kamratsvårigheter och prosocialt beteende. Varje 
fråga besvaras med ”stämmer inte” (0 poäng), ”stämmer delvis (1 poäng)” och 
”stämmer helt” (2 poäng). Fem av frågorna på SDQ är omvända och poängsätts därför 
enligt följande: ”stämmer helt” (0 poäng), ”stämmer delvis” (1 poäng) och ”stämmer 
inte” (2 poäng). Skalorna består av fem frågor vardera och får en poäng mellan 0-10. 
Poängen på alla skalor utom skalan för prosocialt beteende adderas och ger en 
totalsumma/total problemindex mellan 0-40 poäng (Goodman, 1997). SDQ är översatt 
till över 60 språk (http://www.sdqinfo.com). De psykometriska egenskaperna i den 
svenska versionen av SDQ utvärderades på ungdomar mellan 14-15 år och bedömdes ha 
lika bra test-reteststabilitet och liknande fakorstuktur som i versioner på andra språk 
(Lundh, Wångby-Lundh & Bjärehed, 2008). Den interna konsistensen var dock lägre på 
några subskalor. Den konvergenta och diskriminerande validiteten var god. Flickor 
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rapporterade mer emotionella symptom och mer prosocialt beteende och pojkar 
rapporterade mer uppförandeproblem och tenderade att rapportera mer 
kamratsvårigheter. SDQ bedömdes vara ett bra screeninginstrument för ungdomar, trots 
den låga interna konsistensen på några subskalor (Lundh et al., 2008).   
 

Quality of Life Inventory (QOLI).  
QOLI är baserat på en empiriskt validerad modell för skattning av en subjektiv 
upplevelse av tillfredsställelse med livet. Instrumentet bygger på antagandet att 
tillfredsställelse med livet inom de områden som en individ värderar högt har en större 
betydelse för en personens upplevelse av livskvalitet, jämfört med områden som 
individen inte sätter samma värde på. Skattningsformuläret är utformat för att användas 
på såväl kliniska som ickekliniska populationer. Frisch, Cornell och Villanueva (1992) 
validerade vuxenversionen av QOLI i tre kliniska och tre icke-kliniska grupper. Test-
retest koefficinterna var mellan 0,80 och 0,91 och de interna konsistensens-
koefficinterna var mellan 0,77 och 0,89 genom de tre kliniska och tre ickekliniska 
grupperna. Livskvalitet skattat enligt QOLI validerades mot mått på välmående, 
tillfredsställelse med livet samt psykisk ohälsa enligt självskattningar, kliniska 
bedömningar och kamratskattningar. Resultatet visade att livskvalitet enligt QOLI hade 
positiva samband med sju olika mått på subjektivt välmående och tillfredställelse med 
livet, samt negativa samband med mått på depression, ångest och generell psykisk 
ohälsa. QOLI bedömdes ha tillfredställande konstruktvaliditet, diskriminativ validitet 
och kriterierelaterad validitet (Frisch et al., 1992). Quality of Life anpassat för 
ungdomar utformades efter vuxen- samt barnversionen av det psykometriska testet 
Quality Of Life Inventory (QOLI). I likhet med vuxen- och barnversionen av QOLI 
vägs individens värdering av ett specifikt område i livet samman med hur tillfreds han 
eller hon är med detta område. Därefter kan individens skattningar av tillfredsställelse i 
olika domäner i livet summeras till ett generellt mått på livskvalitet. QOLI anpassat för 
ungdomar prövades på en grupp ungdomar mellan 14 till 19 år och uppvisade god 
reliabilitet med Cronbachs alfa på 0,818 (Thiesz Berglund, 2006).  
 
QOLI anpassat för ungdomar har många likheter med barnversionen och 
vuxenversionen av QOLI. Alla tre enkäterna har items som berör tillfredsställelse med 
hälsa, hem, vänner och självrespekt. Några items från barn- respektive vuxenversionen 
uteslöts då de inte bedömdes vara relevanta för ungdomar. Frågor om hur nöjd 
individen är med sitt utseende och med ledarna för fritidsaktiviteter är items som är 
unika för ungdomsversionen, då dessa områden ansågs vara särskilt viktiga i 
ungdomsåren. De 19 items som ingår i QOLI anpassat för ungdomar är skolan, lärarna, 
ledighet, fritidsaktivitet, ledarna, föräldrar, syskon, släkt, vänner, hemmet, samhället, 
ekonomi, pröva nya saker, kreativitet, hjälpa andra, hälsa, självrespekt, utseende och 
kärlek (Thiesz Berglund, 2006).  
 
Varje fråga inleds med en beskrivning av det område som frågan handlar om. Därefter 
får individen besvara hur pass viktigt detta område är för hans eller hennes 
välbefinnande efter alternativen ”inte viktig”, ”viktig” eller ”mycket viktig”. Sedan får 
individen beskriva hur pass nöjd eller missnöjd han eller hon är med detta område 
genom att välja ett av alternativen ”mycket missnöjd”, ”ganska missnöjd”, ”lite 
missnöjd”, ”lite nöjd”, ”ganska nöjd” eller ”mycket nöjd”. I slutet av formuläret finns 
en öppen fråga kring det finns något annat som är viktigt för ungdomens välbefinnande.  
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För att beräkna summan på QOLI får ”inte viktig” värde 0, ”viktig” värderas som 1 och 
”mycket viktigt” värderas som 2. Därefter multipliceras detta tal med den skattade 
tillfredställelsen med området i fråga. ”Mycket missnöjd” värderas som -3, ”ganska 
missnöjd” som -2, ”lite missnöjd” som -1, ”lite nöjd” som 1, ”ganska nöjd” som 2 och 
”mycket nöjd” som 3. När de två talen har multiplicerats kan poängen på varje item 
variera mellan -6 och 6. Den sammanlagda livskvaliteten innefattar alla items, som först 
har adderats och sedan dividerats med antalet items.  
 
Thiesz Berglund (2006) visade i sin studie att QOLI anpassat för ungdomar hade en hög 
Cronbachs’s alpha (0,818) men faktoranalys visade också att det gick att dela in 
instrumentet i ett antal subdimensioner. En faktoranalys av samtliga items gav sex olika 
dimensioner. 
 
Familj och hem bestående av frågorna ”föräldrar”, ”syskon”, ”släkt” och ”hemmet”  
Självbild bestående av frågorna ”hälsa”, ”självrespekt” och ”utseende” 
Skola och vänner bestående av frågorna ”skolan”, ”lärarna” och ”vänner” 
Fritidsaktiviteter bestående av frågorna ”fritidsaktivitet” och ”ledarna” 
Kreativitet bestående av frågorna ”pröva nya saker” och ”kreativitet” 
Ledighet bestående av frågorna ”ledighet” och ”ekonomi” 
 
De tre itemen ”samhället”, ”kärlek” och ”hjälpa andra” laddade inte över 0.5 i någon av 
dimensionerna och inkluderades därför inte i någon dimension (Thiesz Berglund, 2006).  
 

WISC-III. 
Som mått på intelligens användes HIK (helskaleintelligenskvot) från den förkortade 
versionen av WISC-III bestående av deltesten Bildkomplettering, Likheter, Kodning, 
Aritmetik, Blockmönster, Ordförråd, Sifferrepetition och Symbolletning. 

 
Databearbetning 
QOLI total beräknades genom att för varje individ dividera totalsumman med antalet 
besvarade frågor. När poängen på subskalorna i QOLI beräknades inkluderades endast 
de individer som hade besvarat frågorna i respektive subskala. Databearbetning av SDQ 
redovisas i resultatdelen.  
 
Utbildningsnivå hos föräldrar kodades på följande sätt: 0 – ingen skolgång alls, 1 – ej 
fullföljd grundskola, 2 – motsvarar grundskola, 3 – tvåårig gymnasieutbildning, 4 – 
treårig gymnasieutbildning, 5 - högskolestudier, 6 – akademisk examen, 7 – 
doktorsexamen. 
 
Prediktorvariabeln föräldrars utbildningsnivå skapades genom att beräkna varje 
föräldrapars genomsnittliga utbildningsnivå. Det fanns inte någon anledning att välja 
enbart pappans eller mammans utbildningsnivå som prediktorvariabel. För det första 
korrelerade ingen av dessa variabler signifikant med kriterievariablerna i någon av 
grupperna, vilket i så fall hade talat för att använda just den variabeln som 
prediktorvariabel. För det andra hade ingen av dessa variabler en påtagligt hög 
korrelation med någon annan prediktorvariabel.  

 
Alla statistiska beräkningar är gjorda med hjälp av statistikprogrammet PASW statistics 
18.0 och information från Brace, Kemp och Sneglar (2003) samt Howell (2002). 
Parametriska analyser gjordes efter att det konstaterats att data uppfyllde kraven på 
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normalfördelning.  De parametriska statistiska metoder som användes var följande: 
oberoende t-test, MANOVA, två-vägs oberoende ANOVA, två-vägs MANOVA och 
korrelationsanalys samt regressionsanalys med ”enter”-metoden. Gruppernas resultat på 
SDQ jämfördes även med ickeparametriska metoder; Chi-2 för att pröva andelen 
ungdomar som hade kliniska eller gränskliniska världen, samt Mann-Whitney U för en 
analys av enskilda items. 

 
 

Resultat  
 

I tabell 1 redovisas demografiska data och totalpoäng på WISC-III, resultat på SDQ 
total problemindex och QOLI total för de för tidigt födda ungdomarna och 
kontrollgruppen.  

 
Tabell nr 1. Demografiska data, resultat på SDQ totalproblemindex och QOLI total 
 
 
 
mått  

För tidigt födda 
n=105 
 
m (sd) 

Kontrollgrupp 
n=54 
 
m (sd) 

Oberoende  
t-test, 
2-tailed 
p  

Föräldrars 
utbildningsnivå 

4,00 (1,21) 
 

4,09 (1,27) 
 

ns  

Gestationstid (veckor) 28,07 (2,92) 
 

-  -  

Kön  55 flickor 
49 pojkar 

29 flickor 
24 pojkar 
 

 

HIK (WISC-III) 89,08 (21,75) 100,77 (16,21) 0,001 
 

QOLI total 2,92 (1,20)  
 

2,99 (1,35) 
 

ns 
 

SDQ total problemindex 9,90 (5,33) 9,55 (4,98) ns  
 

Nedan följer en mer ingående redogörelse för resultat med bäring på frågeställning ett. 
Reliabiliteten på QOLI anpassat för ungdomar beräknades med hjälp av Cronbachs alfa 
till 0,819. QOLI total är det samlade måttet på total upplevd livskvalitet. Ett t-test för 
oberoende mätningar visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
grupperna på QOLI total (t157 = -0,33, p = 0,74). QOLI delades in i sex olika 
dimensioner, där varje dimension fick ett genomsnittsmått genom att summan av de 
adderade poängen av dimensionens frågor dividerades med antalet frågor i 
dimensionen. Dessa dimensioner användes sedan i en multivariat variansanalys för att 
undersöka om det fanns mönster och skillnader i hur grupperna hade skattat sin 
livskvalitet i olika livsområden. En korrelationsanalys visade att det inte förelåg 
multikollinearitet mellan de olika variablerna och att de beroende variablerna förhöll sig 
linjärt till varandra. Variablerna var normalfördelade (skewness ≤ + - 0,87). Den 
multivariata effekten av grupptillhörighet på dimensionerna i QOLI var inte signifikant 
(F (6,135) = 0,736, p = 0,621; Wilks’ Lambda = 0,968; partial eta squared = 0,032). Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan de för tidigt födda 18-åringarna och 
kontrollgruppen på någon av de sex dimensionerna av QOLI. Resultatet redovisas i 
tabell 2.  

 
Tabell 2. Resultat på samtliga dimensioner i QOLI för prematurgruppen och kontrollgruppen; 
medelvärden (m), standardavvikelser (sd), F-värden och eta-två enligt MANOVA. 
 
 

För tidigt födda  
 

Kontrollgrupp 
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Dimensioner 
QOLI 

n = 95 
m (sd) 

n = 47 
m (sd) 

 
df 

 
F-värde 

 
p 

 
η2 

Familj och hem 3,42 (1,53) 3,30 (1,69) 1 0,182 0,671 0,001 
Ledighet 2,95 (1,95) 2,84 (2,28) 1 0,084 0,772 0,001 
Fritidsaktiviteter 2,28 (1,90) 2,69 (2,04) 1 1,407 0,238 0,010 
Kreativitet 2,11 (1,76) 2,49 (1,89) 1 1,422 0,235 0,010 
Självbild 2,45 (2,16) 2,56 (2,57) 1 0,078 0,781 0,001 
Skola och vänner 3,34 (1,73) 3,03 (1,56) 1 1,094 0,297 0,008 

 
För att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur grupperna hade värderat de sex 
olika dimensionerna räknades ett genomsnittsmått ut för varje dimension. Efter att det 
konstaterats att variablerna var normalfördelade gjordes en MANOVA, vilken visade att 
det inte fanns någon signifikant multivariat effekt av grupptillhörighet på 
dimensionernas värderade betydelse (F (6,125) = 1,567, p = 0,162; Wilks’ Lambda = 
0,930; partial eta squared = 0,070). Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan 
hur prematurgruppen respektive kontrollgruppen hade värderat de enskilda 
dimensionerna. Det fanns en icke-signifikant tendens (p = 0,069) till att skola och 
vänner var något viktigare för prematurgruppen (m = 1,62) än för kontrollgruppen (m = 
1,50).  
 
För att besvara den andra frågeställningen undersöktes förekomsten av eventuella 
skillnader mellan hur grupperna skattade sin psykiska hälsa enligt formuläret Stregths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ). För att ta reda på om det fanns en skillnad mellan 
hur grupperna i detta avseende gjordes ett oberoende t-test på SDQ total problemindex, 
vilket består av de fyra delskalorna uppförandeproblem, emotionella symptom, 
hyperaktivitet och kamratsvårigheter. Variabeln prosocialt beteende ingår inte i total 
problemindex. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan hur gruppen som var för 
tidigt född respektive kontrollgruppen skattade sin psykiska hälsa på SDQ total 
problemindex (t155 = 0,41, p = 0,69). 

För att undersöka om grupperna skiljde sig åt på de olika delskalorna i SDQ gjordes en 
MANOVA. Det var inte någon av variablerna som var påtagligt snedfördelad (skewness 
≤ + - 1,28). Den multivariata effekten av grupptillhörighet på samtliga subskalor var 
signifikant (F (5,151) = 2,94, p = 0,01; Wilks’ Lambda = 0,911; partial eta squared = 
0,089). Det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna på subskalorna 
kamratsvårigheter och hyperaktivitet. Skillnaderna på skalan för kamratsvårigheter 
innebar att de prematurt födda 18-åringarna upplevde kamratsvårigheter i högre grad än 
kontrollgruppen. De för tidigt födda 18-åringarna upplevde sig ha mindre 
hyperaktivitetsproblematik än kontrollgruppen. På de övriga delskalorna fanns inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna, dock fanns en icke-signifikant tendens på 
subskalan emotionella symtom, på vilken prematurgruppen hade skattat mer 
emotionella problem än kontrollgruppen. Resultatet redovisas i tabell 3. 

 
Tabell 3. Resultat på samtliga delskalor i SDQ för prematurgruppen och kontrollgruppen; medelvärden 
(m), standardavvikelser (sd), F-värden och eta-två enligt MANOVA. 

 
 
 
Subskalor SDQ 

För tidigt födda  
 
n = 104 
m (sd) 

Kontrollgrupp 
 
n = 53 
m (sd) 

 
 
 
df  

 
 
 
F-värde 

 
 
 
p  

 
 
 
η2 

Emotionella symptom 3,35 (2,61) 2,57 (2,25) 1 3,43 0,066 0,022 
Uppförandeproblem 1,42 (1,49) 1,64 (1,32) 1 0,82 0,367 0,005 
Hyperaktivitet 2,98 (2,22) 3,89 (2,42) 1 5,49 0,020 0,034 
Kamratsvårigheter 2,15 (1,71) 1,45 (1,29) 1 6,88 0,010 0,043 
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Prosocialt beteende 8,16 (1,64) 7,96 (1,84) 1 0,49 0,487 0,003 
 

SDQ – förekomst av problem över cut-offgränsen för gränsklinisk nivå 
För att ta reda på om det fanns några skillnader i förekomst av problematik på en klinisk 
nivå mellan grupperna användes cut-offgränser baserade på en normering efter en norsk 
normalpopulation. De norska cut-offgränserna motsvarade andra skandinaviska länders 
cut-offgränser på SDQ (Rønning, Handegaard, Sourander & Mørk, 2004). Svårigheter 
på en klinisk nivå motsvarar ett värde över 90:e percentilen och svårigheter på 
gränsklinisk nivå motsvarar ett värde inom 80-90:e percentilen. För att grupperna som 
skattat sina svårigheter på en klinisk nivå inte skulle bli alltför små inkluderades även 
de individer som hade skattat sin problematik på en gränsklinisk nivå. På varje delskala 
och på skalan för total problemindex indelades individerna i två grupper. Den ena 
gruppen bestod av individer som hade skattat sina svårigheter under gränsklinisk nivå, 
det vill säga under 80:e percentilen. Den andra gruppen bestod av individer som hade 
skattat sina svårigheter på en gränsklinisk eller klinisk nivå, alltså över 80:e percentilen.  
 
Analys av gruppernas fördelning med Pearson’s Chi-två visade att det fanns signifikanta 
skillnader mellan prematurgruppen och kontrollgruppen gällande kamratsvårigheter 
över den gränskliniska nivån. 22,1% (23 individer) av de för tidigt födda 18-åringarna 
hade kamratproblem över cut-offgränsen för en gränsklinisk nivå, jämfört med 7,5 % (4 
individer) av kontrollgruppen. På de övriga delskalorna fanns det inte några signifikanta 
skillnader mellan grupperna i förekomst av problem över en gränsklinisk nivå. 
Resultatet redovisas i tabell 4. 
 
Tabell nr 4. Andel och antal i prematurgruppen respektive kontrollgruppen som skattade symptom över  
gränsklinisk nivå, beräknat med Pearson’s Chi-två. 

 
 
 
 
Subskalor SDQ 

För tidigt födda   
n = 104 
 
Andel över 
gränsklinisk nivå 

Kontrollgrupp 
n = 53 
 
Andel över 
gränsklinisk nivå 

 
 
 
 
Χ2 

 
 
 
 
df 

 
 
 
 
p  

Emotionella symptom 30,8 % (n = 32) 22,6 % (n = 12) 1,15 1 0,284 
Uppförandeproblem 8,7 %   (n = 9) 7,5 %   (n = 4) 0,06 1 0,812 
Hyperaktivitet 17,3 % (n = 18) 22,6 % (n = 12) 0,65 1 0,421  
Kamratsvårigheter 22,1 % (n = 23) 7,5 %   (n = 4) 5,23 1 0,022 
Prosocialt beteende 9,6 %   (n = 10) 13,2 % (n = 7) 0,47 1 0,493 
Totala problem 19,2 % (n = 20) 17,0 % (n = 9) 0,12 1 0,731 

 
Analys av SDQ-subskalan kamratsvårigheter 
Kamratsvårigheter var den enda subskala där det framkom signifikanta skillnader 
mellan grupperna både vad gäller den genomsnittliga poängen och i förekomst av 
symptom över cut-offgränsen för gränsklinisk problematik. För att undersöka hur 
svarsmönstret såg ut på de fem items som subskalan består av gjordes en närmare 
analys med det icke-parametriska testet Mann-Whitney U. Resultatet visade att 
prematurgruppen var mer ensamma och kände sig mindre populära bland jämnåriga än 
kontrollgruppen. Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan grupperna när det 
gällde att ha minst en kompis, att vara retad eller mobbad, samt att komma bättre 
överens med vuxna än jämnåriga. Resultatet redovisas i tabell 5. 

 
Tabell nr 5. Resultat på items i SDQ-subskalan Kamratsvårigheter för prematurgruppen och 
kontrollgruppen; medelvärden, standardavvikelser och Z-värden enligt prövning med Mann-Whitney U.  

Item  
0-2 poäng 

För tidigt födda 
m (sd) 

Kontrollgrupp 
m (sd) 

 
Z 

 
p 
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Ensam, ofta för mig själv 0,60 (0,69) 0,32 (0,58) -2,58 0,010 
Har en eller flera kompisar (R) 1,90 (0,33) 1,92 (0,33) -0,67  0,502 
Jämnåriga gillar mig (R) 1,46 (0,62) 1,68 (0,51) -2,13 0,033 
Retad eller mobbad 0,11 (0,34) 0,09 (0,30) -0,07 0,942 
Hellre med vuxna än jämnåriga 0,79 (0,73) 0,64 (0,71) -1,21 0,225 

       (R): omvänd fråga. En lägre poäng betyder större svårigheter.  
 
En del av den andra frågeställningen var om det fanns skillnader mellan hur pojkar och 
flickor skattade sin psykiska hälsa enligt formuläret SDQ. En två-vägs oberoende 
ANOVA, med kön och grupp som oberoende variabler, av SDQ total problemindex 
visade på en signifikant huvudeffekt av kön (F(1,153) = 9,98, p = 0,002, η2 = 0,061), där 
flickor upplevde mer problem totalt sett än vad pojkar gjorde. Det fanns inte någon 
interaktionseffekt mellan kön och grupp (F(1,153) = 0,314, p = 0,576, η2 = 0,002). För att 
ta reda på om det fanns olika mönster i hur flickor och pojkar hade skattat sin psykiska 
hälsa på de olika subskalorna, och om dessa skillnader i så fall hade samband med 
prematur eller fullgången födsel, gjordes en två-vägs MANOVA av alla subskalorna i 
SDQ. Resultaten redovisas i tabell 6. Det framkom huvudeffekter av kön på två av 
subskalorna men inte någon interaktionseffekt mellan kön och grupp 
(prematur/kontrollgrupp). Huvudeffekter av grupp har redan redovisats ovan. Det fanns 
en huvudeffekt av kön på emotionella symtom (F(1,153) = 46,00, p < 0,001, η2 = 0,231), 
där flickor hade mer emotionella symtom än pojkar. Den andra huvudeffekten av kön 
som hittades fanns på den prosociala skalan (F(1,153) = 4,01, p = 0,047, η2 = 0,026), på 
vilken flickor rapporterade mer prosocialt beteende än pojkar.  

  
Tabell nr 6. Resultat redovisat i medelvärden (m) och standardavvikelser (sd) på SDQ total problemindex 
och samtliga subskalor för flickor och pojkar i prematurgruppen respektive kontrollgruppen.  

  
 
SDQ subskalor och  
total problemindex 

Prematura 
pojkar  
 
m (sd)  

Prematura 
flickor 
 
m (sd) 

Kontrollgrupp 
pojkar 
 
m (sd)   

Kontrollgrupp 
flickor 
 
m (sd)   

Emotionella symtom 1,92 (1,78) 4,62 (2,59) 1,33 (1,66) 3,59 (2,18) 
Uppförandeproblem 1,47 (1,66) 1,38 (1,33) 1,50 (1,06) 1,76 (1,50) 
Hyperaktivitet  2,94 (2,23)  3,02 (2,23) 3,92 (2,24) 3,86 (2,60) 
Kamratsvårigheter 1,90 (1,54) 2,38 (1,83) 1,58 (1,25) 1,34 (1,34) 
Prosocialt beteende 8,04 (1,66) 8,27 (1,64) 7,46 (1,87) 8,38 (1,74) 
SDQ total problemindex 8,22 (4,05) 11,40 (5,89) 8,33 (3,35) 10,55 (5,87) 

 
Könsskillnader i problematik på gränsklinisk nivå 
De subskalor som i den två-vägs multivariata variansanalysen hade visat sig ha 
signifikanta könseffekter, det vill säga skalorna emotionella symptom och prosocialt 
beteende, valdes ut för att undersöka huruvida det fanns könsskillnader över cut-
offgränsen för gränsklinisk problematik. SDQ total inkluderades eftersom det på denna 
skala framkommit signifikanta könseffekter enligt den två-vägs oberoende 
variansanalysen. Beräkningar med Pearson’s Chi-två visade på signifikanta 
könsskillnader i prematurgruppen på SDQ total och emotionella symptom. För tidigt 
födda flickor hade mer totala problem och emotionella symptom på gränsklinisk nivå än 
för tidigt födda pojkar. I kontrollgruppen hade signifikant fler flickor än pojkar 
emotionella symptom över cut-offgränsen. Resultaten redovisas i tabell 7a och 7b. För 
att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i förekomst av symptom på 
gränsklinisk nivå mellan flickor i prematurgruppen och flickor i kontrollgruppen på de 
tre ovan nämnda skalorna gjordes beräkningar med Pearson’s Chi-två. Det fanns inte 
några signifikanta skillnader mellan flickor i prematurgruppen och flickor i 
kontrollgruppen på någon av skalorna. Motsvarande jämförelse med Pearson’s Chi-två 
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gjordes mellan pojkar i de båda grupperna. Det framkom inga signifikanta skillnader på 
någon av de tre skalorna. 

 
Tabell 7a. Prematurgruppen – andel och antal pojkar respektive flickor som skattade symptom över 
gränsklinisk nivå, beräknat med Pearson’s Chi-två.  
 Prematura  

flickor 
n = 55 

Prematura  
pojkar 
n = 49 

 
 
df  

 
 
χ2 

 
 
p  

SDQ total över  
cut-offgränsen 

 
30,9 % (n = 17) 

 
6,1 % (n = 3) 

 
1 

 
10,25 

 
0,001 

Emotionella symptom 
över cut-offgränsen 

 
49,1 % (n = 27)  

 
10,2 % (n = 5) 

 
1 

 
18,40 

 
0,000 

Prosocialt beteende 
under cut-offgränsen 

 
9,1 % (n = 5) 

 
10,2 % (n =5) 

 
1 

 
0,04 

 
0,848  

     Pearson’s chi-två, two-sided 
 
Tabell 7b. Kontrollgruppen – andel och antal pojkar respektive flickor som skattade symptom över 
gränsklinisk nivå, beräknat med Pearson’s Chi-två.  
 Kontrollgrupp 

flickor 
n = 29 

Kontrollgrupp 
pojkar 
n = 24 

 
 
df  

 
 
χ2 

 
 
p  

SDQ total över  
cut-offgränsen 

 
24,1 % (n = 7)  

 
8,3 % (n = 2) 

 
1 

 
2,33 

 
0,127 

Emotionella symptom 
över cut-offgränsen 

 
37,9 % (n = 11) 

 
4,2 % (n = 1)  

 
1 

 
8,55 

 
0,003 

Prosocialt beteende 
under cut-offgränsen 

 
6,9 % (n = 2) 

 
20,8 % (n = 5) 

 
1 

 
2,23 

 
0,136  

     Pearson’s chi-två, two-sided 
 

Den tredje frågeställningen syftade till att undersöka om intelligens vid 18 års ålder, 
gestationstid och föräldrars utbildningsnivå kunde predicera resultat på QOLI och SDQ. 
 
Tabell 8 a. Prematurgruppen - korrelationsmatris över kriterie- och prediktorvariabler beräknad med 
Pearson’s r. 

Mått 1 2 3 4 5 
1. QOLI total  1     
2. SDQ total  -0,35** 1    
3. IK -0,19 -0,19 1   
4. F utbildning -0,06 -0,08 0,35** 1  
5. Gestationstid -0,16 0,06 0,13 -0,03 1 

      **p = 0,01 (2-tailed) 
 

Tabell 8 b. Kontrollgruppen - korrelationsmatris över kriterie- och prediktorvariabler beräknad med 
Pearson’s r. 

mått  1 2 3 4 
1. QOLI total  1    
2. SDQ total  -0,62** 1   
3. IK 0,19 -0,28* 1  
4. F utbildning 0,11 -0,15 0,44** 1 

       *p = 0,05, **p = 0,01 (2-tailed) 
 
Prediktion av resultat på QOLI total och SDQ total problemindex 
Som prediktorvariabler användes ett genomsnittsmått på föräldraparets utbildningsnivå, 
intelligens mätt i HIK (helskaleintelligenskvot) och gestationstid mätt i antal veckor, 
efter att det konstaterats att korrelationerna mellan prediktorvariablerna var medelhöga i 
båda grupperna. Korrelationer med Pearson’s r beräknades för båda grupperna och 
redovisas i tabell 8a och 8b. Multipla regressionsanalyser av QOLI total med 
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entermetoden visade att modellerna inte var signifikanta, varken i prematurgruppen 
(F(3,101) = 1,90, p = 0,13, Adj R square = 0,025) eller i kontrollgruppen (F(2,49) = 0,88, p = 
0,42, Adj R square = -0,005). Inga enskilda prediktorvariabler var signifikanta i någon 
av grupperna. Multipla regressionsanalyser av SDQ total med entermetoden visade att 
modellerna inte var signifikanta varken i prematurgruppen (F(3,100) = 1,53, p = 0,21, Adj 
R square = 0,015) eller i kontrollgruppen (F(2,50) = 2,19, p = 0,12, Adj R square = 0,044). 
Inga enskilda prediktorvariabler var signifikanta i någon av grupperna. 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader mellan hur för tidigt 
födda barn och en kontrollgrupp skattade sin livskvalitet och psykiska hälsa vid 18 års 
ålder. Syftet var även att utforska om variablerna gestationstid, begåvningsnivå och 
föräldrars utbildningsnivå kunde predicera upplevd livskvalitet och psykisk hälsa vid 18 
års ålder. 
 
Livskvalitet  
Den första frågeställningen handlade om huruvida det fanns skillnader mellan hur 
grupperna skattade sin livskvalitet enligt formuläret QOLI. Frågeställningen var också 
om det fanns skillnader mellan hur grupperna värderade olika områden i sitt liv och hur 
pass nöjda de var med dessa olika områden. Ett huvudfynd i studien var att de för tidigt 
födda 18-åringarna upplevde lika god livskvalitet som kontrollgruppen inom alla sex 
dimensionerna. Det fanns inte några skillnader mellan hur grupperna värderade 
betydelsen av livsområdena familj och hem, självbild, skola och vänner, 
fritidsaktiviteter, kreativitet och ledighet. 
 
Trots skillnader i begåvning och exekutiv funktion skattades livskvaliteten som lika god 
i båda grupperna. Järvtass och Sterner (2008) visade i sin studie att de för tidigt födda 
18-åringarna upplevde sig som mindre kompetenta och att de deltog i färre och mindre 
fartfyllda aktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Dessa skillnader i aktivitetsmönster 
återspeglades inte som skillnader i tillfredställelse med livet.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultatet av QOLI på att de för tidigt födda 18-åringarna har 
anpassat sig på ett adaptivt sätt. Det är ett hoppfullt resultat att gruppen vid 18 års ålder 
upplever sig ha en lika god livskvalitet som andra ungdomar, med tanke på att den 
prematura födseln många gånger inneburit en svår start i livet med medicinska 
komplikationer och olika utvecklingsavvikelser som följd. Resultatet kan tolkas som att 
de för tidigt födda individerna har hittat ett levnadssätt som de är tillfreds med. Det är 
också möjligt att resultatet avspeglar skillnader i förväntningar på livet. De svårigheter 
som de för tidigt födda individerna i olika mån har, kan ha gett dem andra förväntningar 
på livet än sina jämnåriga.  
 
Resultatet ger stöd åt vad som framkommit i andra nordiska studier som också 
undersökt subjektiv livskvalitet. En svensk studie av Tideman och medarbetare (2001) 
visade att det inte fanns några uppenbara skillnader i självskattad global livskvalitet 
mellan de måttligt för tidigt födda 19-åringarna och kontrollgruppen i studien. Unga 
vuxna som föddes med mycket låg födelsevikt hade i en dansk studie (Dinesen & 
Greisen, 2001) lika god subjektivt upplevd livskvalitet som en kontrollgrupp. Jämfört 
med prematurgruppen i Tidemans studie är studiegruppen i SNP är betydligt större och 
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inkluderar även många extremt prematurfödda 18-åringar, vilket ger tyngd åt resultatet i 
föreliggande studie.  
 
Psykisk hälsa 
I den andra frågeställningen undersöktes eventuella skillnader mellan hur grupperna 
skattade sin psykiska hälsa enligt SDQ, och om det fanns könsskillnader i självskattad 
psykisk hälsa. Det fanns inte någon skillnad mellan grupperna på SDQ total 
problemindex men det framkom signifikanta skillnader på två av subskalorna. De för 
tidigt födda ungdomarna rapporterade genomsnittligt mer kamratsvårigheter och mindre 
hyperaktivitetsproblem än kontrollgruppen. Det fanns inte några signifikanta skillnader 
mellan grupperna på skalorna för prosocialt beteende, emotionella symptom och 
uppförandeproblem. Sett till problem på en gränsklinisk nivå var det en betydligt större 
andel av prematurgruppen som hade kamratsvårigheter av en allvarligare svårighetsgrad 
jämfört med kontrollgruppen. Symptom på en gränsklinisk nivå signalerar att 
svårigheterna kan vara betydande och att det kan finnas behov av hjälp. Drygt 22 
procent av de för tidigt födda 18-åringarna hade kamratsvårigheter över cut-offgränsen 
för gränsklinisk nivå, vilket kan jämföras med 7,5 procent av kontrollgruppen. 
 
Skillnader i sociala mönster 
Det andra huvudfyndet i studien var att de för tidigt födda ungdomarna rapporterade ett 
annat socialt mönster än kontrollgruppen. Då subskalan kamratsvårigheter undersöktes 
närmare visade det sig att det för prematurgruppen inte handlade om problem i form av 
att vara mobbad, retad eller att hellre vilja vara med vuxna än med jämnåriga. Det 
handlade heller inte om att prematurgruppen helt saknade vänner i högre utsträckning än 
kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var att de för tidigt födda 18-åringarna 
oftare var för sig själva och gjorde saker på egen hand, samt att de inte upplevde sig 
som omtyckta av jämnåriga i samma utsträckning som kontrollgruppen. Det som enligt 
SDQ benämns som kamratsvårigheter handlade alltså hos prematurgruppen om, i 
jämförelse med kontrollgruppen, mer ensamaktiviteter och en upplevelse av att vara 
mindre populär. Det är inte säkert att detta behöver innebära kamratsvårigheter i annan 
bemärkelse. Snarast rapporterade de för tidigt födda ungdomarna ett annat mönster än 
kontrollgruppen i sociala aktiviteter, på samma sätt som det tidigare framkommit ett 
aktivitetsmönster kännetecknat av färre och stillsammare fritidsaktiviteter än 
kontrollgruppen (Järvtass & Sterner, 2008). Utifrån resultatet på QOLI var 
prematurgruppen lika nöjd med dimensionen skola och vänner, och gruppen värderade 
detta område lika mycket (dessutom med en icke-signifikant tendens mot att värdera 
den högre) som kontrollgruppen. Detta innebär att de för tidigt födda ungdomarna inte 
var mindre tillfreds med sina kompisrelationer, trots att de var mer för sig själva. Det 
kan vara så att mönstret av att vara mer för sig själv är något som passar de för tidigt 
födda ungdomarna. 
 
Den prematura födseln innebär att barnets omogna hjärna måste möta en miljö som den 
biologiskt sett inte är redo för. Den neurologiska utvecklingen kan se annorlunda ut hos 
dessa barn, vilket har att göra med att hjärnan måste anpassa sig till den stimulusrika 
omgivningen utanför livmodern vid en tidpunkt då utvecklingsuppgiften vanligtvis 
handlar om cellbildning och cellmigration i en skyddad miljö (Johnson, 2005). 
Konsekvenserna av att födas för tidigt visade sig hos barnen i SNP bland annat som en 
ökad känslighet för sociala och icke-sociala stimuli vid två års ålder (Aschan, 2008). 
För tidigt födda barn har i tidigare forskning rapporterats som känsligare än andra barn 
(Nadeau et al., 2001) och mer tillbakadragna än sina kamrater (Farooqi et al., 2007; 
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Tessier et al, 1997). Mönstret av att vara mer för sig själv som framkom i föreliggande 
studie samt tidigare forskningsfynd som visat att för tidigt födda individer är mer 
tillbakadragna, kan höra ihop med en ökad känslighet för stimuli (Smedler, Faxelius, 
Bremme & Lagerström, 1992). Det är tänkbart att prematurt födda individer har en 
förhöjd reaktivitet på stimuli som består i vuxen ålder. Att minska mängden stimuli 
genom att dra sig tillbaka kan vara en adaptiv strategi för att reglera intryck. Ett 
prematurt fött barn som inte har förmåga till självreglering på samma sätt som ett 
fullburet barn blir lättare överstimulerat (Stjernqvist & Svenningsen, 1990). Detta kan 
försvåra samspelet med föräldrar och fortsätta att påverka sociala samspelsmönster 
under uppväxten (Stjernqvist, 1999). Det kan inte uteslutas att de för prematurt födda 
ungdomarnas tidiga samspelserfarenheter samvarierar med tendensen att senare i livet 
vara mer för sig själv jämfört med ungdomar i samma ålder.  
 
Det är också möjligt att mönstret av att vara tillbakadragen har ett samband med den i 
förhållande till kontrollgrupper lägre exekutiva funktionsnivå som rapporterats hos 
ungdomarna i SNP (Sezgin, 2010) och i tidigare forskning (Aarnoudse-Moens et al., 
2009; Farooqi et al., 2007; Nosarti et al., 2007). Att umgås med andra människor kräver 
kognitiva funktioner som mental flexibilitet, att sortera utifrån kommande stimuli, 
selektiv uppmärksamhet och arbetsminne. Om dessa funktioner är nedsatta kan den 
sociala interaktionen bli mer krävande och ske mindre smidigt än för individer som har 
väl fungerande exekutiva funktioner. Den jämfört med kontrollgruppen genomsnittliga 
lägre exekutiva funktionsnivån och den rapporterade högre graden av ensamhet väcker 
frågor om det finns ett samband mellan dessa fynd, och i så fall vilka exekutiva 
funktioner som har betydelse för skillnader i socialt mönster hos för tidigt födda 
ungdomar.  
 
Jämförelse med tidigare forskning om psykisk hälsa  
Indredavik och medarbetare (2005a) undersökte prematurt födda 14-åringars psykiska 
hälsa med formuläret SDQ. Den norska kohorten i studien föddes under ungefär samma 
tidsperiod som 18-åringarna i SNP och prematurgrupperna var lika gällande 
gestationstid, då den genomsnittliga gestationstiden var 28,8 veckor i den norska studien 
och 28,1 veckor i föreliggande studie. Det finns stora likheter mellan de nordiska 
länderna gällande tillgång till sjuk- och hälsovård och skola, vilket gör en jämförelse 
intressant och relevant. En viktig skillnad mellan studierna är dock skillnaden i ålder 
hos respondenterna. Åldersskillnaden kan ha påverkat individernas medvetenhet om och 
syn på sina svårigheter. Det finns också skillnader mellan de faktiska förväntningar som 
ställs på individer vid 14 respektive 18 års ålder. De för tidigt födda 14-åringarna skiljde 
sig inte från kontrollgruppen på någon av skalorna med undantag för att 
prematurgruppen rapporterade något lägre prosocialt beteende. Resultatet av 
föreliggande studie gav inte stöd åt att prematura ungdomar skulle vara mindre 
prosociala, d v s hjälpsamma, generösa och vänliga. Det fanns inga signifikanta 
könsskillnader mellan de för tidigt födda pojkarna och flickorna i Indredaviks studie. 
14-åringarna i Indredaviks studie (2005a) skattade inte mer kamratsvårigheter än 
kontrollgruppen. Däremot rapporterade både mödrar och lärare att de för tidigt födda 
14-åringarna hade mer kamratproblem jämfört med kontrollgruppen. Överlag 
rapporterade föräldrar och lärare mer problem hos prematurgruppen än kontrollgruppen. 
Det är möjligt att det fanns likheter i sociala mönster mellan för tidigt födda 14-
åringarna och 18-åringarna men att tendensen hos 14-åringarna var mer påtaglig för 
omgivningen än för dem själva.  

 



 

 

25  

 

Till skillnad från de för tidigt födda ungdomarna i Indredaviks studie (2005a) 
rapporterade 18-åringarna mindre hyperaktivitet än kontrollgruppen. Prematurgruppens 
låga förekomst av hyperaktivitetsproblem ger stöd åt den tidigare forskning som visat 
att överrepresentationen av ADHD hos för tidigt födda tenderar att minska över tid. Det 
fanns till exempel inga skillnader i självskattade ADHD-symptom mellan 20-åringar 
som föddes med mycket låg födelsevikt och en kontrollgrupp i studien av Hack och 
medarbetare (2004).  
 
Indredavik och medarbetare (2005a) undersökte inte förekomst av självskattade 
symptom på en gränsklinisk eller klinisk nivå. I studien av Hack och medarbetare 
(2004) analyserades män och kvinnor separat. Den skillnad som framkom i Hack och 
medarbetares studie (2004) var att signifikant fler kvinnor i prematurgruppen än kvinnor 
i kontrollgruppen hade skattat inåtvända symptom på en gränsklinisk nivå enligt 
formuläret Young Adult Self Report. Just detta resultat fick inte stöd i föreliggande 
studie då det inte framkom några skillnader mellan kvinnorna i de båda grupperna i 
förekomst av problematik på en gränsklinisk nivå på skalorna SDQ total problemindex 
och emotionella symptom. Samara och medarbetare (2008) studerade psykisk hälsa hos 
extremt för tidigt födda barn vid sex års ålder. En betydligt högre andel av de prematurt 
födda barnen hade kamratsvårigheter på en klinisk nivå jämfört med kontrollgruppen, 
vilket är ett resultat som får stöd i föreliggande studie. Till skillnad från resultatet i 
föreliggande studie hade de extremt för tidigt födda sexåringarna signifikant mer 
hyperaktivitets-, uppförande- och uppmärksamhetsproblem samt emotionella symtom 
på en klinisk nivå jämfört med kontrollgruppen. Skillnaderna i resultat mellan studierna 
har troligtvis att göra med att olika åldersgrupper studerades. Resultaten att de sex år 
gamla prematurfödda barnen men inte de förtidigt födda 18-åringarna hade en ökad 
förekomst av uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblematik på gränsklinisk nivå 
ligger i linje med forskning som visat att denna typ av problem tenderar att vara mer 
vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder hos för tidigt födda individer 
(Bhutta et al., 2002; Hack et al., 2004). Det kan inte uteslutas att skillnaderna i resultat 
mellan studierna även kan bero på att prematurgruppen i föreliggande studie hade en 
genomsnittlig gestationsålder på 28,1 veckor jämfört med prematurgruppens 
gestationstid på ≤ 25 6/7 veckor i sexårsstudien (Samara et al., 2008). Skillnaderna skulle 
också till viss del kunna bero på att Samara och medarbetare (2008) använde sig av 
föräldra- och lärarskattningar till skillnad från självskattningar som användes i 
föreliggande studie. 

 
Könsskillnader i emotionella symptom  
Emotionella symptom syftar på somatiska besvär som huvudvärk och illamående, samt 
psykiska besvär som oro, nedstämdhet och ledsenhet, osäkerhet och rädsla. Resultatet 
av föreliggande studie visade att flickor, vare sig de för födda för tidigt eller i 
fullgången tid, hade mer emotionella symptom och var mer prosociala, det vill säga 
vänligare, mer hjälpsamma och omhändertagande, än pojkar. Att flickor hade mer 
emotionella symptom och ett bättre prosocialt fungerande ligger i linje med resultatet 
från en stor norsk studie som prövade SDQ för en normalpopulation (Rønning et al., 
2004). Till skillnad från den norska studien hade inte pojkarna i föreliggande studie mer 
problem med hyperaktivitet, uppförandeproblem eller kamratsvårigheter. För tidigt 
födda flickor var den grupp som hade mest emotionella symptom men det fanns inte 
någon interaktionseffekt mellan prematuritet och kön. Signifikant fler prematurt födda 
flickor än pojkar hade emotionella symtom över cut-offgränsen för gränsklinisk 
problematik. Resultatet ger stöd åt tidigare forskning som funnit könsskillnader i oro 
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och nedstämdhet på gränsklinisk nivå hos unga vuxna som föddes med mycket låg 
födelsevikt (Dahl et al., 2006). En anmärkningsvärt hög andel av flickorna i 
föreliggande studie hade emotionella problem som kan vara att betraktas som kliniska: 
nära hälften av de för tidigt födda flickorna och 38 % av flickorna i kontrollgruppen 
hade emotionella symptom på en gränsklinisk nivå, vilket indikerar problem av en 
påtaglig svårighetsgrad.  
 
Generell hög förekomst av emotionella symtom  
Ett sidofynd var alltså den höga förekomsten av emotionella symtom på en gränsklinisk 
nivå. Drygt 30 % av prematurgruppen och 23 % av kontrollgruppen hade emotionella 
symptom av denna svårighetsgrad. Den höga andelen ungdomar med emotionella 
problem och de könsskillnader som framkom stämmer överens med ett generellt 
mönster av psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige. Socialstyrelsens folkhälsorapport 
(2009) visade att ungdomar mellan 16-24 år sedan 1990-talet haft en sämre 
hälsoutveckling jämfört med övriga åldersgrupper. I slutet av 1980-talet hade 9 % av 
kvinnorna och 4 % av männen problem med oro, ängslan eller ångest. Femton år senare, 
under åren 2004-2005, hade 30 % av kvinnorna och 14 % av männen besvär av oro, 
ängslan eller ångestbesvär. Enligt rapporten är könsskillnaderna i psykisk ohälsa 
betydligt större i tonåren än i lägre åldrar. Majoriteten av ungdomarna som rapporterade 
oro, ängslan och ångest var också nedstämda. Folkhälsorapporten visade att det har 
skett en ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar generellt sett, oavsett föräldrars 
socioekonomiska situation, födelseland och arbetsmarknadsstatus. Ökningen gäller inte 
bara självrapporterade problem, utan även andelen ungdomar som vårdas på sjukhus för 
depression och ångesttillstånd och andelen självmordsförsök. Ett liknande mönster 
framträder i den systematiska litteraturöversikten Barn och ungdomars psykiska hälsa i 
Sverige (Hälsoutskottet, Kungliga Vetenskapsakademien, 2010), vilken visade att det 
från 1980-talet till mitten av 2000-talet skett en allmän ökning av nedstämdhet och oro 
hos ungdomar och att den negativa utvecklingen varit särskilt tydlig bland flickor. Det 
framkom även en ökning av psykosomatiska och somatiska problem bland tonåringar, 
och det fanns en tydlig trend av att flickor hade mer sådana problem än pojkar. 
  
Det är enligt Folkhälsorapporten oklart varför allt fler ungdomar har nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Det kan handla om stora förändringar på samhällsnivå som påverkat 
unga generellt sett eller en effekt av flera förändringar som sammantaget bidragit till en 
försämrad psykisk hälsa. Könsskillnader i psykisk hälsa har tidigare diskuterats utifrån 
könsroller, stress relaterat till utseende och vikt, levnadsvanor, biologi, utsatthet för 
övergrepp och rapporteringsbenägenhet. Det råder dock osäkerhet kring varför unga 
kvinnor mår sämre än unga män och varför könsskillnaderna ökar under tonåren 
(Socialstyrelsen, 2009).  
 
Prediktion av livskvalitet och psykisk hälsa 
Den tredje frågeställningen syftade till att undersöka om bakgrundsvariablerna 
intelligens, föräldrars utbildningsnivå och gestationstid kunde predicera resultat på 
QOLI och SDQ. Modellerna bestående av ovan nämnda bakgrundsvariabler var icke-
signifikanta i båda grupperna på såväl QOLI som SDQ.  
 
IK var det enda prediktorvariabeln som korrelerade signifikant med SDQ total 
problemindex. Ingen prediktorvariabel korrelerade signifikant med QOLI total. 
Gestationsvecka hade inte något signifikant samband med QOLI total eller SDQ total 
problemindex. Det framskymtade dock ett möjligt icke-linjärt samband mellan 
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gestationstid och SDQ total problemindex. var något kurvlinjärt, vilket kan ha gjort att 
måttet på det linjära sambandet inte blev signifikant. De individer i prematurgruppen 
som var födda tidigast (vecka 23-27) respektive senast (vecka 32-36) hade skattat sin 
psykiska hälsa som sämre än de födda i mitten (vecka 28-31). Det är möjligt att det 
kurvlinjära sambandet mellan psykisk hälsa och gestationstid i viss mån kan förklaras 
med att det finns flera individer som föddes tillväxthämmade (SGA) och i den äldsta 
gruppen. SGA har i tidigare forskning visat sig vara förknippat med svårigheter som 
emotionell instabilitet i tidig vuxen ålder (Strang-Karlsson et al., 2008). Det fanns inte 
något signifikant samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 18-åringarnas psykiska 
hälsa och upplevda livskvalitet. Att sambanden inte blev signifikanta kan bero på att de 
samlade sårbarhetsfaktorerna för ett barn som föds med en biologisk sårbarhet är relativt 
få i ett land som Sverige. Det är möjligt att betydelsen av föräldrars utbildningsnivå 
hade varit mer kritisk för ett prematurt barn i ett samhälle med större klasskillnader och 
en mindre utbyggd offentlig vård och skolgång än Sverige.    
 
Metodologiska överväganden 
SDQ är ett vedertaget instrument som visat sig ha god reliabilitet och diskriminerande 
validitet, och anses vara ett bra formulär för att mäta psykisk hälsa och för att upptäcka 
indikationer på psykisk ohälsa (Lundh, Wångby-Lundh & Bjärehed, 2008). QOLI 
anpassat för ungdomar är validerat på en icke-klinisk svensk population och är inom sitt 
område ett unikt formulär för att mäta subjektiv livskvalitet. Formuläret uppvisade god 
reliabilitet mätt med Cronbachs alfa (0,819). Att resultatet på QOLI stämde väl överens 
med tidigare forskning inom området ger ytterligare stöd för validiteten hos QOLI 
anpassat för ungdomar. Genom att indela QOLI i sex dimensioner utifrån en tidigare 
gjord faktoranalys kunde specifik information om tillfredställelse med olika 
livsområden erhållas. När de frågor som handlade om värdering av olika områden i livet 
bröts ut ur QOLI kunde en viktig aspekt av frågeställningen besvaras. Den första 
frågeställningen hade inte varit möjlig att besvara om mätinstrumentet hade saknat 
QOLI:s egenskaper. Flerdimensionaliteten saknades till exempel i den 100-gradiga 
skala för global livskvalitet som Tideman och medarbetare (2001) använde, och den 
subjektiva aspekten av instrumentet som Dinesen och Greisen (2001) använde för att 
mäta livskvalitet gav endast dikotom information om ett visst behov var uppfyllt eller 
inte.  
 
Formulär som metod har den inneboende begränsningen att den information som 
framkommer är förenklad och att informanterna inte kan svara fritt på öppna frågor. 
Med djupintervjuer hade en mer personlig, nyanserad och fördjupad bild kunnat 
framträda av hur de prematurt födda individerna upplever sin livskvalitet som unga 
vuxna. Styrkorna med att göra en kvantitativ studie är trots allt många; möjligheten att 
undersöka fler individer ger en bättre representativitet och det finns möjlighet att 
analysera gruppskillnader, samband, varians och göra prediktioner.  
 
Styrkan med självskattningar som metod för att mäta psykisk hälsa och livskvalitet är 
att individen rapporterar sin egen inre upplevelse och att information som inte alltid är 
tydlig för omgivningen kan komma fram. En svaghet med självskattningar som metod 
är dock risken för att individer under- eller överrapporterar sina symptom, vilket kan 
bero på social önskvärdhet, skillnader i svarsmönster, eller att olika personer har olika 
syn på graden av svårighet. Det finns även en risk för att personen som rapporterar om 
sitt eget beteende har en bristande uppfattning om symptomens svårighet och frekvens. 
Flera studier har visat att även om prematurt födda ungdomarna och unga vuxna själva 
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inte skattar mer problem än sina jämnåriga, så rapporterar deras föräldrar mer 
svårigheter hos sina barn jämfört med kontrollgruppernas föräldrar (Hack et al., 2004; 
Indredavik et al., 2005a; Saigal, 2003). Utifrån den låga samstämmighet som tidigare 
framkommit mellan själv- och föräldraskattningar hade det varit intressant att inkludera 
föräldraskattningar i studien. Det fanns dock inte utrymme för detta i föreliggande 
psykologexamensuppsats.  
 
Något som stärker den externa validiteten i undersökningen är att resultatet av 
självrapporterad livskvalitet med QOLI hade stor samstämmighet med resultat av 
tidigare forskning med andra instrument (Bjerager, Steensberg & Greisen, 1995; 
Dinesen & Greisen, 2001; Tideman et al., 2001). En svaghet med att använda 
självskattningsformulär som informationsinhämtningsmetod är osäkerheten kring 
respondenternas förståelse av frågorna och vilja att svara uppriktigt. QOLI för 
ungdomar har visat sig vara tillförlitigt i en normalpopulation i högstadie- och 
gymnasieåldern mellan 14 till 19 år gamla. Då spridningen i begåvning var stor i 
prematurgruppen fanns det ett fåtal mycket lågbegåvade individer i gruppen. Det råder 
viss osäkerhet kring tillförlitligheten i dessa respondenters skattningar eftersom det inte 
kan bortses från att de kan ha haft svårt att förstå betydelsen av frågorna i QOLI. 
Eftersom gruppen var så pass stor kan det lilla antalet mycket lågbegåvande individer 
inte anses ha hotat den interna validiteten i mätning av livskvalitet med QOLI. Då SDQ 
är validerat på kliniska och icke-kliniska grupper i lägre åldrar (från 11 år) är det inte 
rimligt att spridningen i begåvning skulle ha påverkat den interna validiteten. 
 
En styrka med studien är den prospektiva longitudinella designen på moderprojektet 
SNP, vilken ger möjlighet att studera utfall med större säkerhet, ökar tillförlitligheten i 
urvalet och möjliggör värdering av bortfall. En annan styrka med studien är det stora 
grupperna, vilket stärker tillförlitligheten i resultaten. Valet av självskattningsformulär 
som visat goda psykometriska egenskaper stärker också tillförlitligheten. Resultaten kan 
generaliseras till för tidigt födda individer i ung vuxen ålder som fötts och vuxit upp i 
länder med likande levnadsstandard som Sverige. De prematurt födda ungdomarna i 
SNP är födda mellan vecka 23 och 36 med en genomsnittlig gestationsålder på drygt 28 
veckor. Resultatet kan generaliseras till för tidigt födda barn inom detta breda spann 
men med större försiktighet när det gäller individer som är födda allra tidigast 
respektive senast. Resultatet bör generaliseras med viss försiktighet till prematurt födda 
individer som är föddes betydligt tidigare respektive senare än slutet av 1980-talet och i 
början av 1990-talet. De stora framstegen inom neonatalvården under 1980-talet innebär 
att de prematurt födda individerna i SNP, vilka föddes mellan åren 1988-1993, har fått 
en annan slags vård än prematurt födda barn under 1970-talet och tidigare. Detta gör att 
resultatet med större säkerhet kan generaliseras till prematurt födda ungdomar som är 
födda under ungefär samma tidsperiod som ungdomarna i SNP.  
 
Sammanfattning av resultaten 
Sammanfattningsvis visade studien att för tidigt födda ungdomar har en god anpassning 
trots skillnader i kognitiv nivå och exekutiv funktion till de prematurt födda 
ungdomarnas nackdel. De för tidigt födda ungdomarna hade mer kamratsvårigheter i 
form av att de var mer ensamma och inte kände sig lika populära som sina jämnåriga. 
Ungdomarna som föddes för tidigt var inte helt utan vänner, de var inte mer mobbade 
och de föredrog inte vuxna framför jämnåriga kamrater i högre grad än kontrollgruppen. 
Trots att de för tidigt födda ungdomarna kände sig mer ensamma och mindre populära 
var de lika nöjda med vänner och skola som kontrollgruppen. Intelligens, gestationstid 



 

 

29  

 

och föräldrars utbildningsnivå kunde inte predicera psykisk hälsa och livskvalitet vid 18 
års ålder. En stor andel ungdomar såväl prematur- som kontrollgruppen upplevde 
emotionella svårigheter som oro och nedstämdhet. Flickor i båda grupperna var särskilt 
drabbade av emotionella problem och en stor grupp flickor hade allvarliga emotionella 
symptom.  
 
Framtida forskning 
En analys av hur prematurgruppen och kontrollgruppen rapporterar kring sina 
kamratrelationer och sociala liv enligt formuläret IPPA (Inventory of Parent and Peer 
Attachment) skulle kunna fördjupa förståelsen för de skillnader i socialt mönster som 
framkom i föreliggande studie. Sådana data finns insamlade men har ännu inte 
analyserats. Ett annat förslag på forskning inom SNP är att undersöka hur ungdomarnas 
föräldrar har rapporterat psykisk hälsa hos sina barn. Detta är relevant för att se 
ungdomarnas anpassning ur föräldrarnas perspektiv. För att förstå bakgrunden till 
prematurt födda ungdomars tendens att vara mer ensamma eller tillbakadragna än 
ungdomar i samma ålder, är en rekommendation för framtida forskning att undersöka 
hur sambanden mellan reaktivitet, exekutivt fungerande och sociala mönster ser ut. Kan 
känslighet för sociala och icke-sociala stimuli och/eller exekutiv funktionsnivå förklara 
skillnader i socialt beteende mellan för tidigt födda ungdomar och deras jämnåriga? 
Vilka exekutiva funktioner är mest centrala i prematurt födda ungdomars sociala 
beteende? Det vore intressant att undersöka om sambanden ser olika ut för 
prematurgruppen respektive kontrollgruppen, då det antas föreligga skillnader i 
neurologisk organisation mellan grupperna. En generell rekommendation för framtida 
forskning är att utforska prematurt födda ungdomars sociala relationer utifrån deras 
reaktivitet och känslighet för intryck.  
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Bilaga 1 
 

Till dig som har varit med i vår studie om för tidigt födda barn: 
 
Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. Eftersom du föddes för 
tidigt vårdades du en tid på nyföddhetsavdelningen vid Karolinska sjukhuset. Du och din 
förälder inbjöds att vara med i en forskningsstudie som påbörjades under åren 1988-93, och 
som syftade till att få bättre kunskap om för tidigt födda barns hälsa och utveckling 
(Stockholm Neonatal Project). Omkring 200 för tidigt födda barn och nära 150 barn födda i 
normal tid kom att ingå i projektet, de sistnämnda som jämförelsegrupp. 
 
Under de första åren medverkade du i en hel del forskning, bland annat gjordes en 
undersökning av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ½ års ålder.  Din medverkan har 
bidragit till att öka kunskaperna om barns hälsa och utveckling och vad det innebär att födas 
för tidigt, kunskaper som är mycket viktiga inom såväl neonatalmedicinen som 
barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också deltagit i en undersökning med 
magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske hör du till dem. 
 
Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, med 
syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. För 
forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare ingått i projektet har möjlighet att 
delta också i denna del. 
 
Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 ½-årsundersökningen, dvs. test 
som mäter språklig kompetens, inlärning, problemlösningsförmåga, minne och andra aspekter 
av tänkandet. De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta och roliga. Vi ber 
dig också besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, relationer till kamrater och 
föräldrar, skolgång och intressen.  
 
Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 timmar inklusive 
pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även på helger eller lov, för 
att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen har du möjlighet att få höra 
lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din medverkan får du en ersättning på 500 
kronor. Vi står också för eventuella reskostnader.  
 
Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få med 
föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att  
besvara ett frågeformulär, som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i sin 
egen vardag samt om hur hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  
Frågeformuläret kommer att skickas till din förälder per post och returneras till oss i särskilt 
svarskuvert. 
 
Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. Resultaten 
tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att ingen individ kan 
identifieras.  
 



 

 

36  

 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara med kan 
du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga kontakter med 
hälso- och sjukvården. 
 
Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i studien 
eller inte. Svarsblankett och frankerat kuvert bifogas.  
 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 
Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 
Ansvarig för 5 ½ årsuppföljningen Projektledare 
Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 
birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 
 
Aiko Lundequist 
Doktorand 
aiko.lundequist@ki.se 
 
Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 
Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 
 
I projektgruppen ingår också: 
 
Professor och prorektor Hans Forssberg 
Docent Miriam Katz-Salamon 
Professor Hugo Lagercrantz 
samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
 
FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37  

 

 
 

Bilaga 2 
 
Till dig som har varit med i vår jämförande studie om för tidigt födda barn: 
 
Du föddes på ett sjukhus i Stockholms län för ungefär 18 år sedan. På barnkliniken vid 
Karolinska sjukhuset påbörjades vid samma tid en studie av mycket för tidigt födda barn, som 
syftade till att följa deras hälsa och utveckling (Stockholm Neonatal Project). Omkring 200 
för tidigt födda barn och nära 150 barn födda i normal tid kom att ingå i projektet, de 
sistnämnda som jämförelsegrupp. 
 
Din förälder och du inbjöds att vara med i jämförelsegruppen, och deltog i en undersökning 
av din allmänna mognad och utveckling vid 5 ½ års ålder. Därmed har du bidragit till att öka 
kunskaperna om barns hälsa och utveckling, och indirekt vad det kan innebära att födas för 
tidigt. Det här är kunskaper som är mycket viktiga inom såväl neonatalmedicinen som 
barnhälsovården. Nu i tonåren har en del ungdomar också deltagit i en undersökning med 
magnetkamera av hjärnan och kroppspulsådern; kanske hör du till dem. 
 
Vi skulle nu vilja träffa alla ungdomar ännu en gång för en psykologisk undersökning, med 
syfte att fördjupa vår förståelse för den långsiktiga betydelsen av för tidig födelse. För 
forskningens kvalitet är det ovärderligt om du som tidigare varit med har möjlighet att delta 
också denna gång. 
 
Vi kommer att använda uppgifter av samma slag som vid 5 ½-årsundersökningen, dvs. test 
som mäter språklig förmåga, inlärning, problemlösning, minne och andra delar av tänkandet. 
De flesta brukar tycka att uppgifterna är ganska intressanta och roliga. Vi ber dig också 
besvara frågeformulär om din egen hälsa, välbefinnande, relationer till kamrater och föräldrar, 
skolgång och intressen.  
 
Om du vill vara med i studien kommer du att kallas till en undersökning på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. Undersökningen görs av utbildad psykolog, och tar cirka 3,5 timmar inklusive 
pauser. Vi kommer att erbjuda flexibla tider, förutom veckodagar även på helger eller lov, för 
att göra det lättare att hitta en passande tid. Efter undersökningen har du möjlighet att få höra 
lite om resultatet och ställa frågor. Som tack för din medverkan får du en ersättning på 500 
kronor. Vi står också för eventuella reskostnader. 
 
Vi har ett familjeperspektiv på för tidig födelse, och tycker att det är viktigt att även få med 
föräldrarnas syn. Därför kommer vi att be en av dina föräldrar att besvara ett frågeformulär, 
som handlar om hur hon/han ser på stress och hanterbarhet i sin egen vardag samt om hur 
hon/han uppfattar dina styrkor och eventuella svårigheter.  Frågeformuläret kommer att 
skickas till din förälder per post och returneras till oss i särskilt svarskuvert. 
 
Alla data kommer att behandlas anonymt och utan användning av personnummer. Resultaten 
tillförs den ursprungliga databasen och bearbetas enbart på gruppnivå, så att ingen individ kan 
identifieras.  
 
Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Även om du tackat ja till att vara med kan 
du avbryta när som helst utan förklaring, och utan att det påverkar dina övriga kontakter med 
hälso- och sjukvården. 
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Vi är tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om du vill vara med i studien 
eller inte. Frankerat kuvert och svarstalong bifogas.  
 
Om du har några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Birgitta Böhm   Ann-Charlotte Smedler 
Med Dr, neuropsykolog  Docent i psykologi, Stockholms universitet 
Ansvarig för 5 ½ årsuppföljningen Projektledare 
Tel 08-715 34 20  08-16 38 72 
birgitta.bohm@ki.se  acsr@psychology.su.se 
 
Aiko Lundequist 
Doktorand 
aiko.lundequist@ki.se 
 
Du kan också nå oss eller lämna meddelanden genom sjuksköterskemottagningen 
Annika Larsson och Birgitta Edin, 08- 5177 7469, 5177 7459. 
 
I projektgruppen ingår också: 
 
Professor och prorektor Hans Forssberg 
Docent Miriam Katz-Salamon 
Professor Hugo Lagercrantz 
samtliga vid Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  
 
FD, psykolog, psykoterapeut Pia Risholm Mothander  
vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


