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ABSTRAKT 

Flera rapporter signalerar att unga människors psykiska hälsotillstånd i Sverige har försämrats 

sedan 1980-talet, men det saknas epidemiologiska data om såväl förekomst som förändringar 

över tid. Tidigare instrument för skattning av hälsorelaterad livskvalitet har haft olika brister. 

Identifikation av hälsomässiga bestämningsfaktorer är viktig för epidemiologisk bevakning 

och som underlag för att kunna utveckla tidiga förebyggande insatser. 

KIDSCREEN är ett väl utarbetat internationellt instrument med tillfredsställande psykomet-

riska egenskaper för skattning av hälsorelaterad livskvalitet hos barn och unga 8-18 år. Det 

utvecklades inom ett drygt treårigt EU-projekt med tretton deltagande länder och mäter tio 

olika dimensioner av barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet. 

Med hjälp av statistiska metoder undersöks i denna studie hur tolvåringar i fem svenska regi-

oner skattar sin livskvalitet inom de två dimensionerna ”Sinnesstämning och känslor” och 

”Föräldrarelationer och hemliv” samt hur eventuell samvariation och skillnader mellan flickor 

och pojkar ser ut. 

Resultaten säger att både flickor och pojkar i denna studie anser sig må lite bättre än svenska 

och europeiska barn/ungdomar när det gäller sinnesstämning/känslor och föräldrarelatio-

ner/hemliv. Självskattade värden för såväl flickor, pojkar som hela populationen i denna 

studie ligger högre än både svenska och europeiska normvärden för båda dimensionerna. 

Liksom i pilotstudiernas normgrupper skattar pojkarna i studien sin hälsorelaterade livskvali-

tet högre än flickorna. Om KIDSCREEN-instrumentet är ett bra sätt att mäta ungas mående 

tyder det på att pojkarna anser sig må bättre än flickorna. 

En slutsats är också att det finns ett positivt samband mellan de två studerade dimensionerna, 

även om det inte är så starkt. Det innebär att de som svarat att de mår bra när det gäller sin-

nesstämning/känslor ofta även skattar sina föräldrarelationer/hemliv som förhållandevis bra. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har begreppet hälsorelaterad livskvalitet använts alltmer och lagts mer vikt 

vid inom folkhälso- och medicinsk forskning bl.a. för att tidigt upptäcka och förebygga 

ohälsa, studera utfall och utvärderingskriterier samt sociala och beteendemässiga bestäm-

ningsfaktorer hos barn och ungdomar. 

Flera rapporter om och statistik över besök vid svenska barn- och ungdomspsykiatriska klini-

ker indikerar att unga människors psykiska hälsotillstånd har försämrats sedan 1980-talet. 

Dessa studier är av en kvalitet som kanske inte medger säkra slutsatser. I Sverige saknas 

epidemiologiska data om såväl förekomst som förändringar över tid när det gäller barns och 

ungdomars psykiska hälsa. Därför har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen genomfört en 

försöksverksamhet med mätningar bland mer än 10 000 skolever i årskurs 6-9. Pilotstudierna 

visar att datainsamlingar baserade på självskattning och totalundersökningar är värdefulla för 

att få relevant och användbar information om barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Informationen kan användas för epidemiologisk bevakning och som underlag för 

hälsofrämjande arbete och interventioner.1 

Området hälsorelaterad livskvalitet benämns på engelska Health Related Quality of Life 

(HRQoL). Instrument för att mäta HRQoL är användbara för screening och för att tidigt upp-

täcka möjliga svårigheter och funktionsnedsättningar. Identifikation av hälsomässiga bestäm-

ningsfaktorer är också en viktig del för att kunna utveckla tidiga förebyggande insatser. 

Tidigare instrument har vissa brister. De har främst varit inriktade på subjektiva psykosoma-

tiska hälsobesvär och psykiska besvär. De flesta har huvudsakligen utvecklats för utvärdering 

av svårt kroniskt sjuka barns livskvalitet och enbart på nationell nivå. KIDSCREEN är det 

första instrument som tar hänsyn till interkulturella aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. 

Instrumentet utvecklades genom parallella mätningar i flera olika länder. Man inkluderade 

även friska barn och ungdomar för att det skulle bli användbart i epidemiologiska studier och 

förebyggande hälsovård. 

Forskning har visat att barn från åtta års ålder och uppåt har förmåga att själva tillförlitligt 

skatta sin hälsa och funktionsförmåga om enkäterna är lämpliga för barnets ålder och kogni-

tiva mognad. Större vikt läggs numera vid barnets egna åsikter om sitt mående då det har visat  

                                                 
1 Hagquist, 2005 och SOU 2006:77 s 298ff 
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sig att deras skattningar ofta skiljer sig från vårdnadshavarnas, speciellt avseende känslomäs-

sigt välbefinnande och sociala relationer. Utifrån dessa aspekter är det viktigt med tillförlitliga 

mätredskap för självskattning av barns hälsa.2  

KIDSCREEN-52 är ett väl utarbetat internationellt instrument med vetenskapligt stöd i form 

av tillfredställande psykometriska egenskaper för att skatta barn/ungdomars mentala hälsa, 

hälsorelaterade livskvalitet och välmående. Frågorna avser att mäta tio olika dimensioner av 

livskvalitet hos barn och unga, 8-18 år; fysiskt välbefinnande, psykologiskt välbefinnande, 

sinnesstämning och känslor, självuppfattning, självständighet, föräldrarelationer och hemliv, 

ekonomiska resurser, socialt stöd och kamrater, skola samt mobbning. 

Temat för uppsatsen är mätning av självskattad livskvalitet hos elever i årskurs sex. Målet är 

att genom att analysera enkätmaterial från populationen av sjätteklassare i Umeå, Norrköping, 

Norrtälje, Lund-Malmö och Växjö ge en bild av hur eleverna skattar sin livskvalitet inom två 

dimensioner. 

Jag har översiktligt undersökt bakgrund om forskningsfältet och likartade studier som redan 

gjorts med hjälp av KIDSCREEN. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är: 

 Att utifrån det validerade utvärderingsinstrumentet KIDSCREEN undersöka hur 

tolvåringar i fem svenska regioner skattar sin egen livskvalitet inom två dimensioner – 

sinnesstämning/känslor och föräldrarelationer/hemliv. 

 Att undersöka eventuell samvariation/samband mellan dimensionerna 

 Att få en bild av eventuella skillnader mellan flickor och pojkar 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag främst studerat två av KIDSCREEN:s tio dimensioner. Anledningar 

till att jag valt just dessa dimensioner är bl.a. att jag ville studera psykisk hälsa, som är en 

aktuell och intressant aspekt för ämnesområdet Barn- och ungdomspsykiatri. Det har också 

visat sig att just dessa två dimensioner uppvisat särskilt god tillförlitlighet i mätningarna, 

vilket naturligtvis är viktigt vid tolkning och analys av resultaten.3  

                                                 
2 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 15ff 
3 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 13, s 45ff, s 75f och Dal et al , 2008, s 15f 
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2. METOD FÖR KUNSKAPSINHÄMTNING 

2.1 Övergripande angreppssätt 

Uppsatsarbetet inleddes med att jag med hjälp av litteratur och handledning satte mig in i hur 

utvärderingsinstrumentet KIDSCREEN fungerar, teoribildning som ligger till grund, de 

ingående dimensionerna, hur svaren ska tolkas, analyseras osv. I teoriavsnittet beskrivs den 

teorianknytning som KIDSCREEN bygger på närmare. 

Därefter satte jag mig in i databasmaterialet och gjorde olika statistiska beräkningar, som 

sedan ledde vidare till tolkning, analys och slutsatser. 

2.2 Perspektiv 

Uppsatsen är främst en kvantitativ studie. Målsättningar har varit att undersöka eventuella 

samband gällande undersökningens två dimensioner och att diskutera om och i så fall hur 

resultaten skulle kunna generaliseras. 

Studien präglas till stor del av ett positivistiskt vetenskapsideal. Strävan har varit att resultaten 

skulle bli relativt objektiva och kunna reproduceras av andra samt att de till så liten del som 

möjligt skulle påverkas av författarens förförståelse och personliga åsikter inom området. 

Eftersom enkätfrågorna kom från ett färdigt utvärderingsinstrument har författaren varken 

styrt eller varit delaktig i framtagning av instrumentet eller datainsamlingen. Därför har inte 

heller följdfrågor kunnat ställas vid oklarheter eller om intressanta uppgifter framkommit. 

2.3 Materialinsamling och urval 

Uppsatsen har genomförts som en empirisk undersökning baserad på en enkätstudie med det 

validerade utvärderingsinstrumentet KIDSCREEN som källmaterial för datainhämtning. 

Inbjudan till studien gällde deltagande i screening för celiaki (glutenintolerans). 

KIDSCREEN:s frågor ingick som en del i ETICS-studien (Exploring the Iceberg of Celiacs in 

Sweden), som genomfördes under läsåret 2005-2006. Huvudansvariga var enheten för 

Epidemiologi och Folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå 

universitet. 
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Inför studien erhöll skolsköterskorna en manual med information och tydliga instruktioner. De 

fick även muntlig information. Skolsköterskorna kontaktade klasslärarna för årskurs 6 och infor-

merade om studien. De fick skriftlig information om studiens bakgrund och upplägg. Föräldrain-

formation inklusive svarstalong skickades hem till föräldrarna. Där informerades om studiens 

syfte, vad celiaki innebär, studien innehåll, upplägg, för- och nackdelar med att delta, att delta-

gande var frivilligt och att enkäterna skulle fyllas i av barnen i klassrummet uppgifter var de 

kunde vända sig för mer information samt kontaktuppgifter till ansvariga läkare på de olika 

orterna. På svarstalongen kunde föräldrarna lämna skriftligt samtycke till om de ville att deras 

barn skulle delta i studien eller inte. 

Föräldrabroschyren innehöll också ett blad med skriftlig information som de kunde ge till barnet. 

Där framgick bl.a. hur studien skulle gå till, att det var frivilligt att delta och var de kunde vända 

sig om de kände sig osäkra på något. De som ej svarade fick påminnelsebrev och därefter ett tele-

fonsamtal. En subjektiv uppfattning från studiens samordnare var att många som tackade nej när 

de som påminnelse om studien blev uppringda valde att avstå från deltagande därför att barnet var 

rädd för provtagningen. Eleverna fick också muntlig information i klassrummet. 

Deltagande elever fick gå till skolsköterskan för vägning och mätning. Barnen fick bedövnings-

salva innan ett blodprov togs. Proverna analyserades för markörer som kan tyda på glutenintole-

rans. 

Enkäterna distribuerades inom två veckor efter provtagningen och besvarades under skoltid av en 

population av sjätteklasselever med födelseår 1993 som deltog i screeningen för glutenintolerans i 

Umeå, Norrköping, Norrtälje, Lund-Malmö och Växjö. 10 041 elever bjöds in att delta, 7 567 

(75 %) tackade ja. Av dessa besvarade 96 % (7 256) enkäten. Den totala svarsfrekvensen var 

72 %. 

En timme avsattes i klassrummet för enskilt ifyllande av enkäten. Respondenterna fick muntliga 

och skriftliga instruktioner om att basera sina svar på de senaste fyra veckorna, vilket innebär en 

längre referensperiod jämfört med det vanliga i KIDSCREEN, där man utgår från den senaste 

veckan. Skolsköterska och ibland läraren fanns med under tiden barnen besvarade enkäten. 

Eleverna instruerades att stoppa den ifyllda enkäten i ett tomt kuvert, klistra igen och lämna in. 

Kuverten förvarades i ett låst utrymme tills de hämtades av en forskningssjuksköterska. Föräld-

rarna fick också ett föräldraformulär med svarskuvert hem. 

Alla föräldrar vars barn hade normala provsvar meddelades via brev. De barn där provsvar gav 

misstanke om celiaki ringdes upp av barnläkare på orten och remitterades till närmaste barnklinik 

för vidare utredning. 
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2.4 Materialbearbetning 

Frågeformuläret innehåller frågor som är negativt formulerade, t.ex. ”Kände du dig ledsen?” 

där svarsalternativet ”Alltid” ger högst värde, trots att det avspeglar en lägre hälsorelaterade 

livskvalitet. Därför omkodades de så att högre värden alltid skulle spegla högre HRQoL. 

Inledningsvis bearbetades data enligt manualen för KIDSCREEN-instrumentet för att kunna 

använda materialet vidare. Det går till så att en Raschanalys genomförs med hjälp av 

manualens medföljande CD, varigenom nya värden erhålls. Resultatet blir en ny skala på 

intervallskalenivå. Därefter bildas totalvärden för de olika dimensionerna genom att 

svarsvärden för ingående frågor adderas ihop till totalvärden.4 

Rasch-modellen är användbar för att upptäcka brister i utformningen av svarskategorier och 

kan visa om frågor fungerar på olika sätt för olika individer, t.ex. för flickor och pojkar, olika 

åldrar, friska och sjuka samt över tid5. 

Speciella referensvärden finns för olika länder, kön och åldersgrupper. Avvikelser på mer än 

en halv standardavvikelse mellan föreslagna referensvärden och aktuella medelvärden räknas 

som signifikanta för grupper med fler än 50 individer. Att skillnader är signifikanta innebär att 

de inte anses bero på slumpen. I ett normalfördelat urval finns 38 % av populationen inom 

intervallet medelvärde plus eller minus en halv standardavvikelse. 31 % ligger under och 

31 % över den nivån. För hela den internationella referensgruppen rekommenderas tröskelvär-

dena medelvärdet plus/minus en halv standardavvikelse, vilket innebär en variation mellan 45 

och 55.6 

Jämförelse av medelvärden analyserades med t-test, som visar om det finns en signifikant, 

dvs. statistiskt säkerställd, skillnad mellan två medelvärden. 

De erhållna totalvärdena för dimensionerna har jämförts med referensvärden för Sverige, 

Europa samt för respektive kön. Samvariation mellan de båda studerade dimensionerna har 

testats med hjälp av Pearsons och Spearmans produktmomentkorrelationskoefficient för både 

flickor och pojkar (Spearmans anses vara bättre än Pearsons vid sneda fördelningar). En 

sannolikhetskoefficient (p-värde) på mindre än 0,05 anses tyda på signifikans. Statistiska 

dataprogram (SPSS) och analysmetoder har använts på materialet. 

 

                                                 
4 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 81ff 
5 Hagquist, 2005, s 38 
6 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 84ff 
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2.5 Etik 

Innan uppsatsanalysen avidentifierades materialet varför enskilda individer inte kan urskiljas. 

Tillsammans med det faktum att omfattningen på antalet enkätsvar och geografisk spridning är 

relativt stor bör de etiska riskerna med genomförandet av denna studie vara försumbara. 

Ursprungsprojektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och alla uppgifter 

hanterades enligt personuppgiftslagen, diarienummer 04-156M. 

2.6 Reflektioner kring KIDSCREEN-instrumentet 

KIDSCREEN har i tidigare studier jämförts med andra instrument för skattning av psykisk hälsa, 

bl.a. Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), samt specifika instrument för olika länder. 

Dessa studier har visat att KIDSCREEN har tillfredsställande intern och extern validitet. Om 

instrumentet används på ett representativt urval vid större studier kan resultaten därför förväntas 

ha god validitet och hög grad av generaliserbarhet.7 

Reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten i mätningen, visar om de värden man får är stabila och kan 

mätas med test-retest. Den interna konsistensen mäts ofta med Cronbach’s Alpha (α). α≥0,7 anses 

enligt manualen vara godtagbart. Alla delskalor i KIDSCREEN-52 visar god tillförlitlighet, α 

mellan 0,76 och 0,89. För dimensionen ”Sinnesstämning och känslor” är α 0,86 och för ”Föräldra-

relationer och hemliv” är α 0,89, vilket tyder på att reliabiliteten för dessa två delskalor är god. 

Test-retest-reliabiliteten för ett tvåveckorsintervall mättes med Intraclass Correlation Coefficients 

(ICC), som varierade mellan 0,56 och 0,77 för KIDSCREEN:s olika dimensioner. Enligt manua-

len anses ICC-värden på 0,6 eller högre borga för god test-retest-reliabilitet, dvs. att svaren 

stämmer väl överens vid två olika testtillfällen. För dimensionen ”Sinnesstämning och känslor” är 

ICC 0,58, vilket kan hänga samman med att sinnesstämning kan växla, och för ”Föräldrarelationer 

och hemliv” är ICC 0,72.8 

Det hade varit intressant om fler av KIDSCREEN:s ingående dimensioner studerats och analyse-

rats, men det skulle ha blivit för omfattande för den här typen av arbete. Dimensionen ”Psykolo-

giskt välbefinnande” ligger nära ”Sinnesstämning och känslor”. Om det varit statistiskt enklare att 

slå ihop dem kunde det kanske ha gett en fördjupad bild av det vi kallar psykisk hälsa. 

En kvalitativ studie på målgruppen skulle kunna ge djupare information. Enkäter speglar dags-

form vid just det tillfället, även om respondenterna ombeds tänka tillbaka i tiden. Svaren och 

resultaten kan bl.a. påverkas av grupptryck, population och bortfall. Begreppstolkning är en annan 

osäkerhetsfaktor vid enkätundersökningar.  

                                                 
7 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 13 
8 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 13, s 45ff, s 75f och Dal et al , 2008, s 15f 
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3. TEORI - SJÄLVSKATTAD LIVSKVALITET & KIDSCREEN 

3.1 Vad är KIDSCREEN? 

KIDSCREEN-instrumentet för skattning av hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar 

utvecklades inom det drygt treåriga EU-projektet ”Screening and Promotion for Health-

related Quality of Life in Children and Adolescents – A European Public Health Perspective.” 

Tretton europeiska länder deltog i projektet, som pågick 2001-2004. Instrumentet togs fram 

för att kunna göra standardiserade utvärderingar av hälsorelaterad livskvalitet hos friska och 

kroniskt sjuka 8-18 åringar, försöka identifiera de som utifrån subjektiv hälsoskattning riske-

rar att bli sjuka samt föreslå lämpliga och tidiga interventioner genom att inkludera instru-

mentet i forskning och rapportering av hälsorelaterad livskvalitet. 

Vid konstruktionen av frågeformuläret utgick man från litteraturstudier, expertkonsultationer 

och parallella fokusgrupper med barn i alla medverkande länder. Instrumentet finns i pappers- 

och datorform i tre olika versioner med 52, 27 respektive 10 frågor. Det finns både som själv-

skattningsformulär och för föräldrar/vårdnadshavare att fylla i. Frågorna pilottestades på över 

3 000 europeiska barn och ungdomar. Alla versioner testades sedan på 1 800 barn i varje del-

tagande land och deras föräldrar/vårdnadshavare, för att skapa referensdata (totalt 22 827 barn 

och 16 600 föräldrar i 13 europeiska länder). Därefter genomfördes en tvärkulturell analys, 

som bekräftade pilotstudiens resultat och visade på tillfredsställande överensstämmelse 

mellan de olika ländernas versioner.9 

KIDSCREEN-52 mäter tio dimensioner av barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet 

och tar cirka 15-20 minuter att besvara10. Det innehåller fler aspekter av hälsorelaterad livs-

kvalitet än andra existerande instrument för denna målgrupp11. 

Enligt en pilotstudie med nästan 4 000 barn och ungdomar i sju europeiska länder har 

formuläret god tillförlitlighet12. Instrumentet har utvecklats i europeiska länder och är relevant 

för Europa. När det gäller resten av världen kan man inte uttala sig om huruvida det är lika 

relevant.13 

  

                                                 
9 Robital et al, 2004, s 1524 och The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 11ff 
10 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 12, s 80 
11 Ravens-Sieberer et al, 2008, s 655 
12 Robitail et al, 2006, s 1524 
13 Ravens-Sieberer et al, 2008, s 655 
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3.2 Begrepp 

För att bättre förstå innebörden av vad som menas med hälsorelaterad livskvalitet är det 

viktigt att klargöra betydelsen av det och några närliggande begrepp. 

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) beskrivs som en flerdimensionell konstruk-

tion bestående av fysiska, känslomässiga, psykiska, sociala och beteendemässiga komponen-

ter av individers upplevda välmående och funktion. WHO utvidgar begreppet till att även 

innehålla ett kulturellt perspektiv: ”Quality of life is defined as an individual’s perception of 

their position in life in the context of the cultural and values systems in which they live, and in 

relation to their goals, expectations, standards and concerns”14. 

Uppsatsens huvudfokus ligger på två dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet: ”Sinnes-

stämning och känslor” samt ”Föräldrarelationer och hemliv”. 

Dimensionen ”Sinnesstämning och känslor” mäter i vilken omfattning barnet/ungdomen 

upplever nedstämdhet och jobbiga känslor. Den avslöjar särskilt känslor av ensamhet, sorg-

senhet, tillräcklig-/otillräcklighet samt uppgivenhet. Dimensionen tar också hänsyn till hur 

ansträngande dessa känslor upplevs.15 

Dimensionen ”Föräldrarelationer och hemliv” granskar relationen till föräldrarna och stäm-

ningen i barnets/ungdomens hem. Den utforskar samspelet mellan barnet/ungdomen och 

föräldrar/vårdnadshavare samt barnets/ungdomens känslor för föräldrarna/vårdnadshavarna. 

Särskild vikt är lagd vid om barnet/ungdomen känner sig älskad och stöttad av familjen, ifall 

stämningen i hemmet upplevs som trygg och behaglig samt om barnet känner sig rättvist 

behandlad.16 

3.3 Tidigare genomförda studier 

I den tidigare nämnda studien där 22 827 barn och ungdomar i tretton europeiska länder 

ingick har KIDSCREEN-52 testats och jämförts med sex andra validerade instrument för 

utvärdering av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). 3 283 svenska barn och ungdomar ingick. 

Överensstämmelsen mellan resultaten i KIDSCREEN och andra utvärderingsinstrument var 

god för alla frågor.17 

  

                                                 
14 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 16 
15 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 85 
16 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 86 
17 Robital et al, 2004, s 1524 och The KIDSCREEN Group Europe, 2006, s 11ff 



Uppsats Barn- och ungdomspsykiatri C, ht 2009, Lena Björklund-Olofsson  9 

 

Jämförelse av familjernas socioekonomiska status visade att barn från lägre socioekonomiska 

grupper rapporterade lägre HRQoL för alla dimensioner. Statistiskt signifikanta skillnader 

mellan barn och ungdomar med och utan psykiska eller fysiska problem uppmättes för alla 

dimensioner. Studien visar att frågorna fungerar lika bra oavsett språkversion, ålder och kön.18 

Data för barn som besökt sjukvården de senaste fyra veckorna och varit inlagda på sjukhus de 

senaste tolv månaderna undersöktes i en studie med syfte att se om KIDSCREEN kan vara ett 

användbart instrument för att uppskatta sjukvårdsbehov. 2 526 barn och deras föräldrar 

ingick. Dimensioner som hade samband med sjukvårdsbesök under de senaste fyra veckorna 

var självskattat lågt fysiskt välbefinnande och dålig skolmiljö. Låga värden på sinnesstämning 

och känslor hade samband med sjukhusvård under de senaste tolv månaderna. En slutsats av 

studien var att barn och ungdomar är värdefulla källor för självskattad livskvalitet och bör tas 

med i undersökningar om sjukvårdsbehov.19 

En studie på drygt 1 200 elever från Stockholmsområdet visar att en större andel elever som 

skattat sitt psykiska välbefinnande lågt i KIDSCREEN hade kontakt med skolkurator/psyko-

log, barn- och ungdomspsykiatri eller ungdomsmottagning än de som skattat sitt psykiska 

välbefinnande högt. I Stockholmsstudien varierade den interna överensstämmelsen från α 0.74 

till α 0.90 för bl.a. dimensionen föräldrarelationer och hemliv. För hela KIDSCREEN-

formuläret var den interna överensstämmelsen α 0.96. Resultaten stämmer väl överens med 

andra studier och kan tolkas som att delskalorna i KIDSCREEN kan anses ha god intern 

överensstämmelse.20 

3.4 Könsskillnader 

Resultat från studien ”Utveckling av metoder för att mäta barns och ungdomars psykiska 

hälsa och ohälsa” visar att pojkar har högre totalvärden för både fysiskt och psykiskt välbe-

finnande. De skattar sinnesstämningar och känslor, självuppfattning och självständighet, 

föräldrarelationer samt ekonomiska resurser högre än flickor. Flickor skattar däremot sitt 

sociala stöd högre än pojkarna. Alla skillnader är statistiskt säkerställda förutom vad gäller 

mobbning och skola.21 

I Socialstyrelsens pilotstudier om psykisk hälsa anger flickor i högre grad än pojkar att de har 

psykosomatiska besvär22.  

                                                 
18 Ravens-Sieberer et al, 2008, s 645ff 
19 Rajmil et al, 2006, s 511ff 
20 Dal et al, 2008, s 16 och 23 
21 Dal et al, 2008, s 20f 
22 Hagquist, 2005, s 26ff 
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4. ANALYS OCH SLUTSATSER 

4.1 Resultat och analys av databearbetning 

För att tolka undersökningspopulationens självskattade värden för dimensionerna ”Sinnes-

stämning och känslor” och ”Föräldrarelationer och hemliv” har respektive t-värden jämförts 

med KIDSCREEN-manualens referensvärden för Sverige och Europa. Hänsyn har även tagits 

till kön. 

I tabell 1 och 2 redovisas erhållna medelvärden ( ) och standardavvikelser (s), baserade på 

one-sample t-test, för denna studies två dimensioner. One-sample t-test används när man vill 

jämföra ett framräknat medelvärde för en viss grupp med ett referensvärde, som underlag för 

bedömning om skillnaderna är verkliga eller slumpmässiga. Till höger om studiens data anges 

svenska och europeiska normdata för ungdomar 12-18 år23. 

I p-värdeskolumnerna visas om skillnaderna mellan resultaten från studien och de svenska 

respektive europeiska normvärdena är statistiskt signifikanta. Som tidigare nämnts anses ett 

p värde på mindre än 0,05 tyda på att skillnaderna är faktiska och inte enbart beror på 

slumpen. För denna studie ligger p-värdena på 0,000, vilket kan tolkas som att skillnaderna är 

klart signifikanta. 

Tabell 1. T-värden ”Sinnesstämning och känslor”, normvärden 12–18-åringar 

 Studie Sverige Europa p-värde 

  (s)  (s)  (s) 
Studie vs. 

Sverige 

Studie vs. 

Europa 

Flickor 51,60 10,79 48,05 11,14 47,50 9,73 0,000 0,000 

Pojkar 55,42 10,74 53,26 10,41 50,99 9,74 0,000 0,000 

Alla 53,58 10,94 50,70 11,08 49,18 9,89 0,000 0,000 

 

Tabell 2. T-värden ”Föräldrarelationer och hemliv”, normvärden 12–18-åringar 

 Studie Sverige Europa p-värde 

  (s)  (s)  (s) 
Studie vs. 

Sverige 

Studie vs. 

Europa 

Flickor 53,94 9,39 51,55 10,58 48,36 10,38 0,000 0,000 

Pojkar 54,66 8,89 53,31 9,59 49,67 9,75 0,000 0,000 

Alla 54,31 9,14 52,45 10,11 48,98 10,11 0,000 0,000 

                                                 
23 The KIDSCREEN Group Europe, 2006, Appendix A7_A och A7_B 
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Självskattade värden för såväl flickor, pojkar som hela populationen 12-åringar i denna studie 

ligger högre än både svenska och europeiska normvärden för båda dimensionerna. Resultaten 

kan tolkas som att deltagarna i studien anser sig må bättre än svenska och europeiska 

barn/ungdomar när det gäller dessa dimensioner. 

Alla medelavvikelser i förhållande till de svenska och europeiska normvärdena för dimensio-

nerna ”Sinnesstämning och känslor” och Föräldrarelationer och hemliv” är signifikanta. Med 

en svarsfrekvens på 72 % går det inte dra några säkra slutsatser om totalvärdena verkligen 

speglar högre HRQoL för domänerna i den studerade populationen. 

Om bortfallet inte är slumpmässigt och om de som har svarat har bättre hälsa än de som inte 

har svarat skulle det dra ner medelvärdena. Bortfall i studier av psykisk hälsa är ofta inte 

slumpmässigt, utan har en överrepresentation av socioekonomiskt svagare grupper med större 

sjukdomsbelastning24. Denna studie bjöd i första hand in till screening för glutenintolerans 

och ej till studie av psykisk hälsa, dock är det möjligt att bortfallet är liknande. 

Enligt independent samples t-test är könsskillnaderna signifikanta för båda dimensionerna. 

Independent samples t-test används för att undersöka skillnader mellan grupper, som underlag 

för bedömning av om skillnaderna är verkliga eller beror på slumpen.  

Störst skillnad är det för dimensionen ”Sinnesstämning och känslor” där pojkarna har ett 

genomsnittligt t-värde som ligger 3,82 högre än för flickorna. Även för dimensionen 

”Föräldraliv och hemliv” skattar pojkarna sin hälsa högre än flickorna även om skillnaden är 

mindre. Detta tyder på att pojkarna i studien anser sig ha bättre hälsa än flickorna för båda 

dimensionerna. 

Eftersom studien genomförts på 12-åringar, som alltså är yngst i den övre referensgruppen på 

12-18 år kan man fråga sig om de högre värdena hänger ihop med att yngre överlag anser sig 

må bättre och skattar sin hälsorelaterade livskvalitet högre än äldre. I tidigare gjorda studier 

har äldre barn rapporterat sämre välbefinnande än yngre25. 

I tabell 3 och 4 redovisas europeiska normvärden för barn 8-11 år (svenska normvärden för 

denna åldersgrupp saknas). Dessa normvärden ligger högre än för ungdomar 12-18 år.  

  

                                                 
24 Petersen et al, 2010, s 86 
25 Petersen et al, 2010, s 25, 78 f 
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Tabell 3. T-värden ”Sinnesstämning och känslor”, normvärden 8-11-åringar 

 Studie Europa p-värde 

  (s)  (s) Studie vs. Europa 

Flickor 51,60 10,79 51,94 10,79 0,069 

Pojkar 55,42 10,74 52,34 10,74 0,000 

Alla 53,58 10,94 52,15 10,94 0,000 

 

 

Tabell 4. T-värden ”Föräldrarelationer och hemliv”, normvärden 8-11-åringar 

 Studie Europa p-värde 

  (s)  (s) Studie vs. Europa 

Flickor 53,94 9,39 52,94 9,39 0,000 

Pojkar 54,66 8,89 52,34 8,89 0,000 

Alla 54,31 9,14 52,65 9,14 0,000 

Som visas i tabellerna är självskattade värden i denna studie högre även vid jämförelse med 

europeiska normvärden för 8-11-åringar. Alla skillnader är signifikanta förutom för flickor i 

dimensionen ”Sinnesstämning och känslor” där p-värdet är 0,069.  

Att barnen/ungdomarna i denna studie anser sig må bättre än europeiska barn/ungdomar när 

det gäller sinnesstämning/ känslor och föräldrarelationer/hemliv kan alltså inte enbart förkla-

ras med att deltagarna är yngst i normgruppen 12-18 år. 

I tabell 5 redovisas erhållna korrelationskoefficienter (ρ) för undersökning av eventuella 

samband i studien mellan de två dimensionerna för flickor, pojkar och totalt. Korrelationen 

uttrycks som ett värde mellan -1 och 1, där 0 anger inget samband, -1 anger maximalt negativt 

samband och 1 anger maximalt positivt samband. 

 

Tabell 5. Pearsons korrelationskoefficient för dimensionerna  

”Sinnesstämning och känslor” vs. ”Föräldrarelationer och hemliv” 

 Studie p-värde 

 ρ  

Flickor 0,571 0,000 

Pojkar 0,467 0,000 

Alla 0,517 0,000 
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Vid test med Spearmans korrelationskoefficient uppvisas i det närmaste identiska resultat. 

Alla värden är signifikant skilda från noll och det finns ett positivt samband mellan dimensio-

nerna, även om det är rätt svagt. Sambandet är starkare för flickor än för pojkar. Det innebär 

att det är troligare att de som skattar sin hälsa högt inom den ena dimensionen hellre också 

skattar den högt än lågt inom den andra dimensionen. Att det finns en korrelation säger dock 

ingenting om eventuella orsakssamband. 

4.2 Begränsningar 

Bortfallet är relativt stort (28 %) och populationen består av elever från fem svenska regioner. 

Någon bortfallsanalys har inte kunnat göras då uppgifter om bakgrundsfaktorer som t.ex. 

geografisk ort, föräldrarnas utbildningsnivå, födelseland och socioekonomiska status inte är 

tillgängliga. 

En bortfallsanalys för Socialstyrelsens pilotstudier visar att merparten av bortfallet berodde på 

att eleverna varit sjuka eller frånvarande av annan anledning26. Man kan dock inte att utgå 

från att förutsättningarna är desamma för denna studie. 

Erfarenheter från andra studier av självskattad livskvalitet tyder på att de med lägst socioeko-

nomisk status ofta överrepresenteras i bortfallen27. Så kan också vara fallet i denna studie 

även om inbjudan gällde screening för celiaki och inte skattning av livskvalitet. 

Det kan diskuteras om det är rättvist att jämföra flickor och pojkar när de är 12 år. Är de 

mognadsmässigt likvärdiga? Samband inom respektive grupp påverkas dock inte. 

Enkätstudiens frågor har baserats på de sista fyra veckorna i stället för den sista veckan som 

rekommenderas i manualen för KIDSCREEN. Vilken förmåga har 12-åringar att minnas de 

senaste fyra veckorna? Kan man utgå ifrån KIDSCREEN:s referensvärden när förutsättning-

arna ändrats? Vid analys av de faktiska nivåerna är det viktigt att ha detta i åtanke. För analys 

av sambanden bör det dock ha marginell betydelse då förutsättningarna är likadana för alla 

respondenter. 

  

                                                 
26 Hagquist, 2005, s 33 
27 Petersen et al, 2010, s 25, 78f 
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4.3 Slutsatser 

I denna studie ligger självskattade värden för såväl flickor, pojkar som hela populationen 

högre än både svenska och europeiska normvärden för båda dimensionerna. I pilotstudiernas 

normgrupper skattar pojkarna sin hälsorelaterade livskvalitet högre än flickorna. Detsamma 

gäller för denna studie. Ytterligare en slutsats är att det finns ett positivt samband mellan de 

två studerade dimensionerna, även om det inte är så starkt. 

Kan resultaten generaliseras? Sambanden kan trots urval av städer, bortfall och förändrad 

tidsperiod vara generaliserbara, men de faktiska nivåerna är det däremot svårare att dra slut-

satser om. Totalmåttet av psykisk hälsa kan vara påverkat av bortfallet och urvalet av städer. 

Erhållna värden gäller orter med den sociala struktur som de är hämtade ifrån. 

4.4 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier är att utforska eventuella samband mellan fler bakgrundsfakto-

rer och självskattad hälsorelaterad livskvalitet, samt mellan fler av KIDSCREEN:s ingående 

dimensioner. Det vore intressant att göra en fördjupad studie med alla tio dimensionerna, 

jämföra resultaten med svenska och europeiska normdata samt studera könsskillnader för 

varje dimension såväl separat som totalt för alla frågeområden. 

Mer fördjupade kvalitativa studier än fokusgrupper skulle berika kunskapsområdet och testa 

instrumentets validitet ytterligare. 

KIDSCREEN-instrumentet är relativt nytt och longitudinella studier skulle vara värdefulla. 

Vid en sådan studie kunde jämförelser göras med t.ex. SDQ. 

Det skulle också vara intressant att testa KIDSCREEN-instrumentet i länder utanför Europa 

för att se hur det fungerar där och studera eventuella skillnader. 



Uppsats Barn- och ungdomspsykiatri A, vt 2004, Lena Björklund-Olofsson i 

KÄLLFÖRTECKNING 

LITTERATUR 

Böcker 

 

The KIDSCREEN Group Europe; Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Erhart, M. et al. The 

KIDSCREEN Questionnaires – Quality of life questionnaires for children and adolescents. 

Handbook incl. CD-Rom. Lengerich, Germany, Pabst Science Publishers 2006. 

Tidskrifts- och tidningsartiklar 

 

Rajmil, L., Alonso, J., Berra, S., Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Simeoni, M-C., Auquier, P. 

(2006). Use of a children questionnaire of health-related quality of life (KIDSCREEN) as a 

measure of needs for health care services. Journal of Adolescent Health, 38 (5) s 511-518. 

 

Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Rajmil, L., Erhart, M., Bruil, J., Power, M., Duer, W., 

Auguier, P., Cloetta, B., Bruil, J., Power, L., Csémy, L., Mazur, J., Czimbalmos, A., Tountas, 

Y., Hagquist, C., Kilroe, J., the KIDSCREEN Group. (2008). The KIDSCREEN-52 Quality 

Survey in 13 European Countries. Value in Health. Volume 11 Issue 4, s 645–658. 

 

Robitail, S., Ravens-Sieberer, U., Bruil, J., Power, L., Rajmil, B., Cloetta, W., Duer, J., 

Mazur, L., Csémy, L., Czimbalmos, A., Dimitrakaki, C., & Auquier, P. (2004). Validity of the 

European KIDSCREEN-52 Proxy Measure. Quality of Life Research, Vol. 13, No 9, s 1524. 

 

Robitail, S., Simeoni, M-C., Ravens-Sieberer, U., Bruil, J., Power, L., Rajmil, B., Duer, J., 

Mazur, L., Csémy, L., Czimbalmos, A., Dimitrakaki, C., & Auquier, P. (2006). Validation of 

the European Proxy KIDSCREEN-52 Pilot Test Health-Related Quality of Life 

Questionnaire: First Results. Journal of Adolescent Health, 39 (4) 596.e1 - 596.e10. 

ÖVRIGA KÄLLOR 

Skriftliga 

 

Dal, H., Greitz B., Larsson, J-O., Lindberg, L., Troncoso Munoz, C., Åberg. G., Ängeslevä J. 

(2008). Att mäta barns psykiska hälsa – Metod och resultat. Rapport 2008:6. ISSN: 1652-

9359. 

 

Hagquist, C. (2005). Mätning av barns och ungdomars psykiska hälsa - förslag till nationella 

och återkommande undersökningar. Socialstyrelsen, 2005-107-1. 

 

Petersen, S., Bergström, E., Cederblad, M., Ivarsson, A., Köhler, L., Rydell, A-M., Stenbeck, 

M., Sundelin, M., Hägglöf, B. (2010). Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige – En 

systematisk litteraturöversikt med tonvikt på förändringar över tid. Rapport Kungliga 

Vetenskapsakademien 2010. ISBN 978-91-7190-137-8. 

 

Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (2006). Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. SOU 2006:77. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9884/2005-107-1_20051072.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9884/2005-107-1_20051072.pdf

