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Sammanfattning 

I nationella undersökningar av psykisk ohälsa i gruppen barn och 

ungdomar har konstaterats en ökning i prevalens. Då det saknas 

regionala undersökningar på området var syftet med föreliggande studie 

att kartlägga hur de sökandes till en barn- och ungdomspsykiatrisk 

klinik i Sveriges symtomfördelning ser ut samt att kartlägga hur den 

psykiska ohälsan är fördelad utifrån demografiska variabler för att bidra 

till ökad kunskap om hur den psykiska ohälsan bland barn och unga i 

Sverige ser ut. Detta genomfördes genom analys av befintliga 

intervjudata från åren 2010 – 2017 på en regional barn- och 

ungdomspsykiatrisk klinik. Resultatet visade en signifikant skillnad 

bland antalet sökande mellan mätperiodens första och sista mätning, år 

2010 och 2017, för adhd- och ångestliknande symtom. Vad gäller 

depressiva symtom återfanns ej en signifikant skillnad vid dessa 

mätpunkter. Den mest frekvent förekommande symtomgruppen var 

depressiva symtom. Resultatet uppvisade också skillnader beroende på 

socioekonomisk grupp där socioekonomiskt svaga områden hade en 

större andel sökande. Slutsatsen var att den nationella ökningen även 

förekommer på regional nivå och att spridningen av psykisk ohälsa 

bekräftar tidigare forskning om att socioekonomiska familjefaktorer 

påverkar mående hos barn och ungdomar. Vidare forskning om etiologi 

kan komplettera denna studie i syfte att arbeta preventivt med barn- och 

ungdomar med psykisk ohälsa.  
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Abstract 

In national surveys of mental illness in Sweden in the group of children 

and adolescents, an increase in prevalence has been observed. To our 

knowledge there are no regional surveys in the area. The purpose of the 

present study was to map symptom distribution among applicants to a 

child and adolescent psychiatric clinic in Sweden and to map how 

mental illness is distributed on the basis of demographic variables in 

order to contribute to increased knowledge of mental illness among 

children and adolescents in Sweden. In this study data from conducted 

interviews from year 2010 - 2017 in a child and adolescent clinic was 

analyzed. The results showed a significant difference among the 

number of applicants between the first and last measurement of the 

measurement period, year 2010 and 2017, for adhd and anxiety-like 

symptoms. Regarding depressive symptoms, no significant difference 

was found. The most frequent symptom group was depressive 

symptoms. The results also showed differences due to the socio-

economic group in which socio-economically weak areas had a larger 

share of applicants. The conclusion was that the national increase also 

occurs at regional level and that the spread of mental illness confirms 

previous research that socio-economic family factors affect the 

behavior of children and adolescents. Further research on etiology can 

supplement this study in order to work preventively with children and 

adolescents with mental illness. 
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Inledning 

Definition och frekvens av psykisk ohälsa  

Hälsa och psykisk ohälsa. Begreppet hälsa och ohälsa är omdiskuterat i litteraturen 

och det finns många olika definitioner. World Health Organization definierade hälsa (1946) 

enligt följande: 

”Health is a statue of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (Constitution of the world health organization, 1946).  

Denna definition har kritiserats på premissen att hälsa blir ett ouppnåeligt tillstånd vilket 

uppfattats som utopiskt (Huber, Knotterus & Green, 2011). I senare dokument har WHO 

kompletterat sin ursprungliga hälsodefinition genom att understryka att begreppet också 

innehåller sociala, personliga och fysiska resurser som hjälper människor att leva sina liv 

(World Health Organization [WHO], 1986). 

      Denna definitions utveckling kan sägas vara i linje med en samhällelig attitydförändring 

som skett i hur sjuk- och frisk-begreppet används. I samtida hälsopsykologisk teoribildning har 

fokus flyttats från en ursprunglig dikotom syn på frisk och sjuk till att stället se individen på ett 

kontinuum, en pendling mellan hälsa och ohälsa där en individ alltid rör sig längs flera 

dimensioner på väg mot ökad hälsa eller sjukdom, fram och tillbaka i båda riktningar på samma 

gång (Ryden & Stenström, 2015).  

      Psykisk ohälsa används vanligtvis som en övergripande term som innefattar allt från 

lindriga psykiska besvär till psykiatriska diagnoser. Psykiska besvär kan variera i 

svårighetsgrad och omfattning men innebär till exempel tecken på psykisk obalans eller 

symtom som ängslan, oro, nedstämdhet eller sömnsvårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Psykiatriska tillstånd är symtombeskrivningar som uppfyller kriterier för psykiatrisk diagnos 

enligt väletablerade diagnossystem såsom WHOS:s International Classification of Diseases 

(ICD) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

I en amerikansk studie (Kessler et al., 2012) har prevalensen för olika psykiatriska 

diagnoser bland ungdomar undersökts. I studien inkluderades 10 148 deltagare i åldrarna 13-

17 år samt en förälder till varje enskild deltagare. De olika DSM-diagnoserna delades upp i 

områden och resultatet visar att de vanligaste förekommande diagnosgrupperna är 

ångestsyndrom följt av förstämningssyndrom och beteendestörningar, inom vilken bland annat 

adhd ingår (Kessler et al., 2012).  
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Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för symtombeskrivningar där den primära 

problematiken handlar om oro och ängslan (American Psychiatric Association, 2013). Bland 

förstämningssyndromen är egentlig depression den vanligast förekommande diagnosen, en 

symtombeskrivning som innefattar en depressiv stämningsförskjutning i form av ihållande och 

funktionshindrande nedstämdhet som primärt symtom (American Psychiatric Association, 

2013). Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där bristande uppmärksamhet och 

brister i impulskontroll är de huvudsakliga svårigheterna (American Psychiatric Association, 

2013). I denna studie är det dessa aspekter och symtombeskrivningar av psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar som kommer undersökas. 

Svenska barn- och ungdomars psykiska hälsa. Hur svenska statliga myndigheter som 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån väljer att definiera och 

operationalisera begreppet psykisk ohälsa varierar (Folkhälsomyndigheten, 2018; 

Socialstyrelsen, 2017; Statistiska Centralbyrån, 2018). Den samlade bilden utifrån rapporter 

från dessa myndigheter är att det finns en ökning, trots olika definitioner av begreppet. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2017; Statistiska Centralbyrån, 2018). 

      I Socialstyrelsens rapport ”Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga 

vuxna” (2017) definieras psykisk ohälsa som minst ett vårdtillfälle inom heldygns- eller 

specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos eller minst ett uttag av psykofarmaka 

under samma period. Enligt denna definition var andelen flickor i åldrarna 10–17 år med 

psykisk ohälsa åtta procent och andelen pojkar i samma åldrar tio procent år 2016 i Sverige. 

Det innebär en ökning med fyra procentenheter för flickor och sex procentenheter för pojkar 

under en tioårsperiod (Socialstyrelsen, 2017).  

      Även självskattade symtom eller psykiska besvär ökar i befolkningsgruppen 11–15 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Folkhälsomyndigheten administrerar vart fjärde år enkäten 

”Skolbarns hälsovanor” till svenska elever i åldrarna 11, 13 och 15 där de får svara på frågor 

om de upplevt psykosomatiska symtom såsom nedstämdhet, nervositet, sömnsvårigheter, 

irritation och huvudvärk under de senaste sex månaderna. Statistik från enkäten visar att andelen 

13 och 15-åringar, både flickor och pojkar, som uppger att de haft minst två psykosomatiska 

symtom per vecka fördubblats sedan mitten av 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Bland 15-åriga pojkar har andelen ökat från 15 till 31 procent, och bland 15-åriga flickor från 

29 till 57 procent. Bland 13-åriga pojkar har andelen ökat från 15 till 27 procent och bland 13-

åriga flickor från 24 till 46 procent. Vad gäller 11-åringarna är andelen oförändrad. Ökningen 

märks även i ett kortare tidsperspektiv. Sedan 2006 har andelen flickor och pojkar med 
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psykosomatiska symtom ökat med ungefär 10 procent för 13- och 15-åriga flickor och cirka 5 

procent för pojkarna (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

      Med dessa siffror utmärker sig Sverige i jämförelse med övriga nordiska länder där 

samma enkät används. Framförallt svenska flickor rapporterar i högre utsträckning symtom, 

närmare 60 procent, jämfört med 40 procent i de andra nordiska länderna. Vad gäller pojkar är 

siffran runt 30 procent i Sverige och 20 procent i grannländerna (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

      Vad gäller självskattade symtom hos äldre tonåringar och unga vuxna visar olika 

mätningar vissa skillnader rörande omfattning och förändring. I folkhälsoenkäten ”Hälsa på 

lika villkor”, administrerad av Folkhälsomyndigheten (2018), får respondenterna svara på 

frågor huruvida de upplever ängslan, oro eller ångest. Bland svenska 16 - 29-åringar har varken 

det som definieras som lätta eller svåra symtom på ångest ökat sedan enkäten togs i bruk år 

2004 (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

      Andra undersökningar har visat ett annorlunda utfall. Statistiska centralbyråns 

undersökning av levnadsförhållanden ULF visar att 16 - 24-åringar som uppger att de haft svåra 

besvär av ängslan, oro eller ångest stadigt ökat, dels i ett längre perspektiv, men också under 

2000-talet från 4,6 procent 2004 till 11 procent 2016 (Statistiska Centralbyrån, 2018). En möjlig 

förklaring till detta är hur myndigheterna skiljer sig i sin definition av unga vuxna där 

Folkhälsomyndigheten inkluderar individer upp till 29 år medan SCB:s inklusion endast 

sträcker sig till 25 år.  

      I barn och ungdomspsykiatrin har under 2000-talet och framåt påträffats ett större 

inflöde av patienter (Socialstyrelsen, 2013). Ökad efterfrågan på utredning av neuropsykiatriska 

tillstånd och ökad förekomst av oro och ångestsymtom har rapporterats från 

sjukvårdsregionerna. Detta har gjort att verksamheternas inflöde ej står i proportion till utflöde 

och medfört längre köer till vården (Socialstyrelsen, 2013). Under perioden 2007–2012 

fördelade staten 1,3 miljarder kronor till sjukvårdsregionerna med det uttalade syftet att 

förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. I samband med detta skärptes också 

vårdgarantin som är den lagstadgade rättighet som styr inom vilket tidsintervall en patient är 

berättigad vård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin skall den vårdsökande erbjudas ett besök 

för en första bedömning inom 30 dagar efter ansökan och fördjupad utredning eller behandling 

efter ytterligare 30 dagar (Socialstyrelsen, 2013).  

      Enligt regionspecifik statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2019) 

varierar regionerna i vilken utsträckning de lyckas upprätthålla vårdgarantin. Vid en 

sammanställning av 2018 års statistik är Västerbotten och Gotland ytterligheter där 29 

respektive 95 procent av de sökande bedöms inom 30 dagar. Vad gäller fördjupad utredning 
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och behandling varierar regionerna mellan 31 procent och 97 procent där Region Kronoberg är 

det landsting där störst andel av de sökande får vänta mer än de lagstadgade 30 dagarna 

(Sveriges kommuner och landsting, 2019).  

Teoretiska perspektiv  

Socialkognitiv teori och self-efficacy. Socialkognitiv teori utvecklades av Albert 

Bandura (1986) som med teorin ämnar förklara hur människan tillskansar sig kunskap och hur 

människans självbegrepp byggs upp i förhållande till omgivningen (Bandura, 1986). Det är en 

utveckling av upphovsmannens tidigare sociala inlärningsteori som beskriver hur människan 

lär sig genom att beteende belönas eller bestraffas men med ökat fokus på individens 

kognitioner. Interaktionen mellan miljö, beteende och personlighet vilken Bandura benämner 

reciprok determinism är den process vilken genom människan utvecklar förmågor och 

egenskaper. En individ tillskansar sig ny kunskap genom observation av andra, så kallad 

modellinlärning. När någon utför en specifik handling imiterar vi denna modell i syfte att själva 

lära oss beteendet om det är ett beteende vi tidigare gjort bedömningen att vi vill tillskansa oss. 

Genom denna process utvecklar människan det som är en viktig beståndsdel i Banduras teori, 

self-efficacy (Bandura, 1986).  

Self-efficacy syftar på en individs tilltro till sin egen förmåga att klara av och lyckas 

utföra en specifik handling eller uppgift med önskvärt resultat (Bandura, 1997). Bandura 

menade att denna tilltro till den egna förmågan är av stor vikt för att agera och utöva 

målinriktade beteenden och att den faktiska kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra 

en uppgift med önskvärt resultat. Låg eller hög self-efficacy påverkar motivation att utföra en 

handling då om tilltron till förmågan att göra det är låg upplevs det som ej meningsfullt att 

utföra uppgiften. Self-efficacy påverkas av framgångar och motgångar vid utövande av 

liknande uppgifter, om omgivningen uttrycker tilltro till individen och av kroppsliga och 

känslomässiga faktorer såsom upplevelse av stress (Bandura, 1997). 

Graden av self-efficacy kan sägas ha ett visst samband med psykisk ohälsa. I en studie 

undersöktes hur upplevd akademisk och social self-efficacy påverkar hur barn utvecklar 

depression (Bandura, Patorelli & Caprara, 1999). Resultatet visade att de barn med hög 

akademisk och social self-efficacy är mindre benägna att utveckla depression samt lyckas bättre 

med skoluppgifter än de barn med låg self-efficacy (Bandura et al., 1999). 

Individualisering: socialpsykologiska aspekter på psykisk ohälsa. Kunskapsfältet 

inom forskning om individualisering och individens dilemman i det moderna samhället är stort.  

Individualiseringsteori är utvecklad av Ulrich Beck, en sociolog med flera publikationer 

på området. Fenomenet individualisering syftar enligt nämnda teori till att beskriva hur tidigare 
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starka strukturer, som familj och klass, i moderniteten kommit bli av mindre betydelse (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2002). Samhället har istället utvecklat sig till att högre krav ställs på den 

enskilda individen att själv ta ansvar för sitt liv, istället för att som tidigare följa givna ramar 

och mallar utifrån klass, familj- eller samhällstillhörighet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

Denna förskjutning har enligt teorin bidragit till att den kollektiva gemenskapen blivit svagare 

och individen får en mer aktiv roll i att själv skapa mening, trygghet och välmående för sig 

själv. Konsekvensen av denna utveckling är att individens frihet ökat medan den trygghet som 

tidigare kunnat erhållas av familj eller klass, den samhälleliga gemenskapen, har minskat (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2002). 

      Becks teori (2002) syftar således till att beskriva en förändring i samhället och hur denna 

påverkar individen. Liknande teoretiska utgångspunkter är formulerade av sociologen Anthony 

Giddens (1997). Denne utgår från Becks beskrivning av samhället där han beskriver hur 

människans identitet och själv kommit att utvecklas i och med samhällsutvecklingen. I och med 

den ökade valmöjligheten hos individer har utvecklandet av ett själv kommit att bli vad Giddens 

beskriver som ett reflexivt projekt där människan om och om igen förändrar och omskapar vem 

den är (Giddens, 1997). Då tidigare strukturer har fallit och globaliseringen medfört att 

tillgången till information från större delen av världen blivit lättillgängligt allmängods använder 

sig människan i stor utsträckning av massmedia och så kallade experter, individer med kunskap 

inom ett visst område och som delger denna kunskap till individerna, för att guida sig och hitta 

sin väg fram i världen. Dessa experter är dock inte eniga sinsemellan vilket återigen skapar 

arenor där individen ställs inför val (Giddens, 1997). Dessa val skapar en osäkerhet hos 

individen som i sin tur kan leda till psykiska besvär som ängslan, oro och affektiva symtom 

(Giddens, 1997). 

      Den förmodade ökningen av individualiseringen i samhället har uppmärksammats som 

en möjlig förklaring till att den psykiska ohälsan ökat bland den svenska befolkningen. I ett 

betänkande från Utbildningsdepartement dras slutsatsen att den ökade individualiseringen är en 

riskfaktor i utvecklandet av psykisk ohälsa (Utbildningsdepartementet, 2006).  

Tidigare empiri 

Orsaker till psykisk ohälsa hos barn och unga. I Socialstyrelsens rapport diskuteras 

möjliga orsaker till den ökade tillströmningen av patienter till barn- och ungdomspsykiatrin 

(Socialstyrelsen, 2017). Myndigheten drar slutsatsen att det är svårt att fastslå vad det är som 

påverkar barn- och ungas mående i denna riktning och menar att en rad olika faktorer kan ha 

påverkat förändringen (Socialstyrelsen, 2017). 
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I Folkhälsomyndighetens rapport Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och 

unga? – Utvecklingen under perioden 1985 – 2014 (2018) diskuteras möjliga 

förklaringsmodeller och orsaker till ökningen. Det finns forskningsstöd för att brister inom 

skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden med högre krav på utbildning för att få 

ett arbete leder till stress och ohälsa hos barn och unga. Ytterligare en av de aspekter som nämns 

i rapporten är huruvida ekonomisk utsatthet påverkar barns mående och beteenden 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Socioekonomi och psykisk ohälsa. I Sverige har sedan 1990-talet den absoluta 

fattigdomen minskat (Statistiska Centralbyrån, 2015). Däremot har skillnader i inkomst ökat 

mellan familjer de senaste femton åren, vilket är en konsekvens av ökade inkomstskillnader 

(Statistiska Centralbyrån, 2015).  

EU definierar relativ fattigdom som personer som tjänar mindre än 60 procent av 

medianinkomsten i ett land (Eurostat, 2017). Enligt statistik från Eurostat (2017) är Sverige ett 

av de EU-länder där den relativa fattigdomen ökat mest. Mellan åren 2008 och 2016 ökade 

andelen människor med risk för att hamna i fattigdom eller socialt utanförskap med 2,3 

procentenheter (Eurostat, 2017).    

I socialpsykologisk forskning finns två vanligt förekommande hypoteser vad gäller 

kopplingen mellan låg socioekonomisk status och psykisk ohälsa (Kaniasty & Norris, 2008). 

Social causation hypothesis gör antagandet att låg socioekonomisk status leder till psykisk 

ohälsa. Dess motsats finns i det som kallas Social selection hypothesis där antagandet är att 

ohälsa och sjukdom leder till en försämring i socioekonomisk position (Kaniasty & Norris, 

2008). En dominerande teori har under lång tid varit social causation, såväl teoretiskt som 

empiriskt. Däremot har social selection från 1980-talet och framåt förekommit i högre grad som 

teoretisk ram. (Kaniasty & Norris, 2008). Enligt social causation hypothesis påverkar alltså en 

persons socioekonomiska förhållanden dennes hälsa och välbefinnande men också hälsa och 

välbefinnande hos personens barn. Teoremet menar att socioekonomiska förhållanden och 

hälsa/ohälsa kommer vara ömsesidigt sammanvävda och fortsätta vara det genom tid och 

generationer (Schofield, Martin, Conger, Neppl, Donnellan & Conger, 2011). 

Det finns stöd för att förbättringar i socioekonomisk situation med exempelvis hjälp 

från familjeprogram riktade till familjer med låga inkomster påverkar barn och föräldrars 

fysiska och psykiska hälsa positivt (Costello, Compton, Keeler & Angold, 2003). Ett naturligt 

experiment med deltagare från familjer i amerikansk ursprungsbefolkning fann att ökningar i 

inkomst hos vårdnadshavare i familjerna bidrog till en signifikant minskning av 

uppförandeproblem hos deras barn (Costello et al., 2003). D’Onofrio et al. (2009) visade i en 
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studie som jämförde barn i samma familj som delade genetisk uppsättning på skillnader mellan 

förekomsten av uppförandeproblem beroende på familjens inkomst. De barn i samma familj 

som växte upp under en period där vårdnadshavare hade lägre lön uppvisade fler 

uppförandeproblem än de barn som växte upp när vårdnadshavare hade en högre inkomst 

(D’onofrio et al., 2009).     

      Det finns omfattande forskningsstöd för att låg socioekonomisk status korrelerar med 

psykisk ohälsa (Hjern, Weitoft & Lindblad, 2010; Deighton, Lereya, Casey, Patalay, Humphrey 

& Wolpert, 2019; Gilman, Kawachi, Fitsmaurice & Buka, 2002).  

En svensk kohortstudie (Larsson, Sariaslan, Långström, D’onofrio & Lichtenstein, 

2014) undersökte sambandet mellan låg inkomst i familjen och förekomsten av adhd. 811 803 

svenskfödda personer inkluderas i studien. Resultatet visar på att barn som lever i en 

låginkomstfamilj löper ökad risk att få en adhd-diagnos.  Även medicinering av adhd korrelerar 

med låg socioekonomisk status (Larsson et al., 2014).  

Hjern et al., (2010) undersökte huruvida sociala svårigheter predicerar medicinerad 

adhd hos svenska skolbarn och fann att variabler såsom låg utbildningsnivå hos förälder och 

mottagande av socialbidrag löper högre risk att medicineras för adhd. 

Deighton et al. (2019) har i en studie undersökt förekomsten av psykisk ohälsa hos unga 

och vilka riskfaktorer som finns vad gäller utvecklandet av psykiska besvär. De faktorer som 

studien visar påverkar den psykiska ohälsan är användning av sociala medier, sömnbrist och 

ökad upplevelse av stress kopplad till studieresultat. Resultatet visar också på att det är flera 

faktorer som kan påverka utvecklandet av psykiska problem såsom kön och etnicitet samt att 

vara ett barn i en familj med svagare ekonomiska resurser ökar risken att utveckla psykisk 

ohälsa (Deighton et al., 2019). 

Gilman et al. (2002) visar i en longitudinell studie att de deltagare vars familjer hade en 

socioekonomisk status lägre än genomsnittet hade en betydligt större risk att utveckla svår 

depression i jämförelse med de med från högstatusgruppen. Risken kvarstod även efter kontroll 

av andra variabler såsom psykisk sjukdom i familjen, kön, etnicitet och socioekonomisk status 

som vuxen.  

Skolrelaterad psykisk hälsa. År 2011 genomfördes en omfattande skolreform i 

Sverige vilken medförde förändringar i betygsystem och läroplaner (Skolverket, 2011).  

Betygsättning från årskurs 6, betyget icke-godkänt har införts, fler nationella prov skrivs och 

kraven har förändrats för tillgång till eftergymnasiala studier i form av högre behörighetskrav 

och att yrkesprogram inte längre ger behörighet för högre studier är några av de konsekvenser 

reformen medförde (Blanchenay, 2014). Sammanfattningsvis går att säga att dessa förändringar 
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bidragit till ökade krav på eleverna. I enkäten ”Skolbarns hälsovanor” går att se en ökning vad 

gäller skolrelaterad stress hos svenska elever vilket kan vara en konsekvens av de ökade kraven 

från skolan (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

En studie (Brolin Låftman, Modin, Östberg, Hoven & Plenty, 2015) där man undersökt 

elever i åldrarna 14–16 år har funnit att de studenter som upplever en obalans mellan 

ansträngning och belöning löper större risk att uppleva stressrelaterad ohälsa. Studien visade 

också att hög ansträngning har ett samband med ökad risk för ohälsa bland studenterna (Brolin, 

et al., 2015). 

Under åren 1995–2015 har det konstaterats en negativ trend vad gäller svenska elevers 

studieresultat. De internationella PISA-mätningarna visar att svenska elever försämrats vad 

gäller läsförståelse, naturvetenskap och matematik.  

I pedagogisk forskning (Gustafsson, et al., 2010) studeras på vilka sätt skolprestationer påverkar 

elevers hälsa och ohälsa.  

I en systematisk litteraturöversikt på området dras slutsatsen att svårigheter med 

skolarbetet påverkar den psykiska hälsan negativt och kan orsaka internaliserade problem 

såsom ångest och psykosomatiska symtom samt externaliserade psykiska problem såsom 

aggressivitet, hyperaktivitet och bristande koncentration (Gustafsson, et al., 2010). Det finns 

också belägg för att stor ansträngning utan resultat är kopplat till utvecklande av depression 

(Gustafsson, et al., 2010). 

Triage 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) förordar att ”Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. För att tillgodose detta lagkrav 

har system för prioritering av vårdsökande utvecklats inom hälso- och sjukvården där behovet 

uppstått utifrån att resurserna inte räckt till att bemöta och behandla alla lika fort. Triage, eller 

som verb, att triagera är ett vårdvetenskapligt begrepp som syftar på en process för prioritering 

och baseras på den vårdsökandes medicinska angelägenhetsgrad. Generalläkaren Dominique 

Jean Larrey är den som anses ha infört metoden i sjukvård genom den turordningsprincip denne 

utvecklade under Napoleonkrigen i 1700-talets Frankrike (Göransson, Eldh, Jansson, 2008). I 

triageringsprocessen bedöms den vårdsökandes akuta behov av vård så att de med mest 

livshotande sjukdom eller skada får vård först. Triage är i synnerhet en särskilt viktig del av det 

dagliga arbetet på akutmottagningar men är samtidigt användbart i alla verksamheter där 

behovet överstiger resurserna (Manchester triage group, 2015).  

Triageringsprocessen genomförs med hjälp av olika instrument och metoder beroende 

på vilken typ av vårdåtgärd som är aktuell. Inom barn- och ungdomspsykiatrin är ett 
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förekommande triageringsinstrument Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI). 

Instrumentet är framtaget, utvecklat och testat med avsikten att öka patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten genom att underlätta och effektivisera intagningsprocessen för barn och 

ungdomar i behov av vård med att ersätta traditionellt icke-strukturerade intervjuer vid intag på 

verksamheterna (Bohaychuk, Boyle, Cunningham, Hong & Pettingill, 2009). 

BCFPI. BCFPI är utvecklat i Kanada och består av en strukturerad telefonintervju med 

vårdnadshavare av barnet med frågor på områdena uppmärksamhet, impulsivitet och 

aktivitetsnivå, samarbetsvillighet, trots, separationsångest, ångesthantering, depression och 

självskadebeteende (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill & Bohaychuk, 2009).  

Intervjun är tänkt genomföras vid den inledande kontakten mellan patient och 

vårdgivare och beräknas ta ca 30 minuter (Bohaychuk, et al., 2009). Intervjuns 

användningsområde är inledande screening, triagering, preliminär vårdplanering, prioritet samt 

gav en inledande beskrivning av patientens vårdbehov, resurser, motivation och förutsättningar 

för att tillgodogöra sig eventuell behandling. 

Materialet inklusive normeringen i BCFPI baseras på och härleds till de enkäter som 

utvecklades för en omfattande epidemiologisk hälsoundersökning av barn och ungdomar i 

Kanada, Ontario Child Health Study av Canadian Centre for the Study of Children at Risk” 

(Offord, Boyle, Szatmari, Rae, et al., 1987). De påståenden, frågor och skattningar som 

extraherades från nämnda studie omformulerades, bearbetades (Boyle et al., 1993a, 1993b) och 

slutligen faktoranalyserades- och reliabilitetstestades (Streiner & Norman, 1995) före de 

applicerades i BCFPI. 

DSM-kriterierna för diagnoserna adhd, ångestsyndrom och depression korrelerar med 

vad som efterfrågas för de subskalor i BCFPI som var med i den aktuella studien (Bohaychuk 

et al. 2009). Det innebär att frågorna inom Koncentration, impulsivitet och aktivitet i BCFPI 

korrelerar med diagnoskriterierna för adhd i DSM- IV (American Psychiatric Association, 

2010). För subskalan i BCFPI Hantera oro korrelerar med diagnoskriterierna för 

ångestsyndrom i DSM- IV (American Psychiatric Association, 2010) och frågorna inom 

subskalan Sinnesstämning i BCFPI korrelerar med diagnoskriterierna för depression i DSM- IV 

(American Psychiatric Association, 2010). 

BCFPIs strukturerade intervjumetod innebär att frågorna som intervjuaren ställer till 

informanten är förbestämda och formuleras på samma sätt oberoende vem som intervjuar. 

Svarsalternativen som informanterna har att välja mellan på för respektive fråga är: aldrig, 

ibland och ofta vilket möjliggör jämförelser mellan patienter utifrån ålder, kön, klinisk 

jämförelsegrupp och population.  Intervjuaren har däremot utrymme att efter varje ställd fråga 
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addera narrativ information som av intervjuaren anses är relevant för senare bedömning. 

Således finns det i BCFPI både en strukturerad kvantitativ del och en kvalitativ del som 

tillsammans ligger till grund för den sammanvägda kliniska bedömningen. Utöver det 

tillkommer en icke-strukturerad del bestående av en öppen fråga om någon information som ej 

framkommit utifrån de strukturerade frågorna.  

Vad gäller beslutsunderlag för klinisk bedömning visade (Hughes et al., 2000) på att 

standardiserade eller strukturerade intervjumetoder inom vården var en mer tillförlitlig 

informationskälla än mindre strukturerade kliniska intervjuer. De kvantifierbara 

standardiserade svaren tillsammans med kompletterande möjligheter i den kliniska 

bedömningen i och med de kvalitativa inslagen i BCFPI möjliggör för klinikern att förhålla sig 

objektiv i sin bedömning. BCPFIs standardiserade metod bidrar till ökad patientsäkerhet i 

bedömningen eftersom administreringen av intervjun ska vara densamma oavsett vem och/eller 

inom vilken verksamhet/organisation intervjun genomförs i. 

        Den som administrerar BCFPI rekommenderas enligt manualen vara personal inom 

hälso- och sjukvård med formella utbildningskrav på högskoleexamen samt vara yrkesverksam 

och inneha profession inom psykisk hälsa med kunskap inom nämnda område (Bohaychuk et 

al., 2009). 

Högskoleutbildningen ska säkerställa att den kliniker som genomför intervjun dels har 

tillräcklig kunskap om barns utveckling, en fördjupad förståelse för barns beteende-och 

känslomässiga problematik, samt förskansat sig nödvändiga kunskaper inom psykometriska 

testers principer i enlighet med vad BCFPI grundar sig på och kunskap om evidensbaserade 

åtgärder och behandlingar för de problem BCFPI undersöker (Bohaychuk et al. 2009). 

  BCFPIs kliniska cut-off-gräns för respektive subskala är satt till 70 t-poäng vilket 

motsvarar percentil 98 och uppskattningsvis innebär att ur populationen svarar 98 procent lägre 

än 70 t-poäng. Normering från populationen ska tillämpas vid tolkning av resultaten från BCFPI 

och normeringsintervallerna för jämförelse är 6–12 år respektive 13–18 år (Bohaychuk et al. 

2009). 

Beaktande för bestämt gränsvärde var en kartläggning hos flickor med adhd av Statens 

beredskap för medicinsk utvärdering [SBU] (2005), som visade på att pojkar och flickor 

tenderar att bedömas olika, dels utifrån bedömarens föreställningar, förväntningar och 

normbeteende men även beroende vem det är som bedömer, vilket kan rendera i falska positiva 

svar och/eller falska negativa svar. Falska positiva innebär att en patient som erhåller poäng 

som är över bestämt tröskelvärde, exempelvis på skalan för stämningsläge men som inte har 

några egentliga svårigheter inom området. Medan barn/ungdomar som erhåller poäng under 
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gränsvärdet och därmed ej anses ha svårigheter inom området kan vara ett falskt negativt svar 

där barn/ungdomen har egentliga svårigheter men att det ej ger utslag på skalan (Bohaychuk, et 

al., 2009). 

Hänsyn bör tas utifrån vem det är som delger informationen. Informationen som erhålls 

av BCFPI är sekundär, det vill säga svaren reflekterar informantens perspektiv på barnet och 

förutsätter att informanten har tillräcklig kännedom om och insikt i vederbörandes känslor, 

tankar och beteenden, vilket dock är standardförfarande vid barn- och ungdomspsykiatrisk 

kontakt (Barn och ungdomspsykiatrin, 2018).  

BCFPI är ej framtagen som ett diagnostiskt verktyg men har visat sig användbart för en 

första bedömning av flera av de vanligt förekommande psykiatriska diagnoserna, framförallt 

har det uppvisat indikationer för diagnosticering av adhd (Boyle et al., 2009) I en studie gjord 

inom svenska förhållanden har BCFPI jämförts med kliniskt bedömningssamtal och 

halvstrukturerad intervju K-SADS-PL och resultatet visar på att BCFPI har en god sensitivitet 

och förklaringsvärde för adhd. (Delling, Ivarsson, Andersson & Jarbin, 2017).  

Syfte och frågeställning  

Den konstaterade ökade psykiska ohälsan hos barn och unga har troligtvis bidragit till 

högre söktryck på landets barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, vilket är en av orsakerna till 

att väntetiden att få psykiatrisk specialistvård har blivit längre. Tidigare studier (se ovan) har 

gjorts som undersöker ökningen över tid, både på internationell och nationell nivå.  

      Det är således av intresse att undersöka hur ökningen ser ut på regional nivå där sådana 

utvärderingar för närvarande saknas. Det är också intressant att undersöka och diskutera möjliga 

anledningar till att individer söker psykiatrisk vård i syfte att få en klarare och utökad bild av 

kunskapsläget på området.  

Studiens syfte är att kartlägga hur de sökande till Barn och ungdomspsykiatrin i 

Kronobergs psykiska ohälsa ser ut, hur symtomfördelningen ser ut samt att undersöka hur den 

psykiska ohälsan är fördelad utifrån demografiska variabler för att samhälleligt bidra till ökad 

kunskap om hur den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ser ut.  

 

Studiens frågeställning är: 

Hur ser skillnaden över tid i symtomfördelning ut bland sökande på BUP Kronoberg med 

depression, ångest, och adhd-symtom samt vilka demografiska variationer finns bland de som 

söker vård?  

 

Studien ämnar testa följande hypotes:  
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1. Det finns en ökad förekomst vårdsökande barn och ungdomar gällande depression, ångest 

och adhd-symtom bland de sökande som genomfört BCFPI på Bup Kronoberg under åren 

2010–2017. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med avsikt att utföra analyser på 

gruppnivå av insamlade registerdata vilka slutligen tolkades utifrån ett samhällsperspektiv. 

Datainsamlingen skedde genom att inhämta avidentifierad intervjudata genom BCFPI gällande 

barn vars föräldrar sökt barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Kronoberg mellan åren 2010-

2017. Valet av 2010 som första mätår gjordes av anledningen att BCFPI i Kronoberg infördes 

2009 och 2017 som sista mätår av etiska skäl som behandlas nedan.  

Instrument 

  BCFPI finns i flera versioner. Den version som användes i aktuell studie var 

föräldraintervju. All datainsamling inhämtades från den kvantitativa delen av BCFPI (se ovan), 

närmare bestämt från de förbestämda svarsalternativen informanten hade att välja på. Den 

kvalitativa delen, vilken bestod av den eventuella tilläggsinformationen, narrativa rutan, som 

intervjuaren hade möjlighet att anteckna efter varje svar ingick därmed ej i studien. Huvudsaklig 

anledning var obehörig tillgång, primärt av integritetsskäl. De segment av BCFPI som ingick i 

den aktuella studien återfanns under rubriken psykisk hälsa. Inom rubriken psykisk hälsa 

särskildes påståenden och frågor mellan utagerande och inåtvändhet. För att bedöma patientens 

utagerande fanns sex påståenden gällande uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitetsnivå som 

vårdnadshavarens skulle besvara. Bedömningen av patientens inåtvändhet gjordes genom att 

vårdnadshavaren fick besvara sex frågor om hur patienten hanterar oro. Vidare inom 

inåtvändhet finns subskalan stämningsläge med sex frågor och påståenden om patientens 

intressen, tillfredställelse med sin tillvaro och allmänt mående.  

 

Deltagare 

Studiens urval var de barn- och ungdomar i åldrarna 6–18 år vars vårdnadshavare eller 

motsvarande under tidsperioden år 2010–2017 tog kontakt och genomförde BCFPI av 

personalen på BUP Kronoberg.  

De deltagare som inkluderades i studien var de vars resultat på en eller flera av BCFPIs 

subskalor för 1) koncentration, impulsivitet och aktivitet, 2) hantera oro samt 3) hantera 

sinnesstämning motsvarande 65 t-poäng eller fler, vilket motsvarar percentil 93 i populationen. 
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Totalt genomfördes 3904 föräldraintervjuer under perioden år 2010–2017 varav 3490 återstod 

och följaktligen användes i studien efter exkludering (se tabell 1). Av 3904 intervjuer 

exkluderades således 414 intervjuer (se tabell 2). Urvalets var fördelat på 1694 pojkar och 1796 

flickor med åldersintervallen 6–18 år, vilket bestämdes eftersom den svarsbank som är insamlad 

för BCFPI bygger på normgruppsintervallerna 6–12 år respektive 13–18 år.  

 De 414 exkluderade intervjuerna (se tabell 2) gjordes efter kriterierna att det ej fanns 

angiven ort, intervjun var administrerad efter genomförd insats, skyddad identitet eller att det 

saknades t-poäng på respektive subskala som omöjliggjorde analys av t-poängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Antalet genomförda BCFPI-intervjuer, inkluderade och exkluderade, sorterat 

efter år. 

 Årtal 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

BCFPI-

Intervjuer 

575 643 514 405 346 369 450 602 3904 

Exkluderade 91 208 21 7 21 28 17 21 414 

Inkluderade 484 435 493 398 325 341 433 581 3490 

Tabell 2: Sammanställning av exkluderade intervjuer på årsbasis och angiven orsak till 

exkludering. 

 Årtal 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ej angiven ort 83 200 17 1 8 8 13 7 337 

Administrerad efter 4 5 2 3 10 18 0 7 49 

Skyddad identitet 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Saknas t-poäng 2 3 1 3 3 2 4 7 15 

Unika individer 91 208 21 7 21 28 17 21 414 



14(34) 
 

 

 

Procedur 

Som nämnts under rubriken deltagare, fastställdes studiens beslutsgräns till 65 t- 

poäng på BCFPI-skalorna för koncentration, impulsivitet och aktivitet, hantera oro och 

stämningsläge. Poängsammaställningen möjliggör för klinikern att jämföra och bedöma 

patientens normeringspoäng utifrån åldersgrupp, inom och mellan kön samt population och 

symtomgrupp. 

BCFPI är ett datorlicensprogram som kräver särskild auktorisering för att få tillgång till 

programmet och därmed all intervjudata. Programmet har anpassade och tillhörande 

analysverktyg som vid analysering appliceras på den befintliga intervjudata som lagrats i 

programmet. När BCFPI genomförs via telefon är administratören uppkopplad mot 

datorprogrammet varpå svaren från informanten direkt registreras i vederbörandes akt. Således 

lagras all analysdata direkt i programmet.  

Den registrerade deskriptiva intervjudata för de inkluderade intervjuerna bearbetades år 

för år genom att sortera och dela in efter kön, ålder och t-poäng på respektive subskala. 

Dataanalys. De statiska analyserna planerades utifrån att ta reda på hur respektive 

subskala för adhd, depression och ångestsymtom utvecklats gällande ålder, kön och kohort för 

varje år mellan 2010–2017. Utvecklingen analyserades inferentiellt med icke-parametrisk 

signifikansprövning med chitvåtest med frekvensdata, antal BCFPI-intervjuer med cutoff-gräns 

≥65 t-poäng på subskalorna nämnda ovan. Datan som signifikansprövades var det år där högst 

antal BCFPI-intervjuer med cutoff-gräns ≥65 t-poäng uppmättes för respektive subskala som 

testades mot det år där lägst antal BCFPI-intervjuer med cutoff-gräns ≥65 t-poäng uppmättes 

för respektive subskala. Chitvåtest genomfördes även för mätperiodens startår 2010, med 

mätperiodens slutår 2017 för respektive subskala för att se om det var en signifikant skillnad 

gällande antalet BCFPI-intervjuer med cutoff-gräns ≥65 t-poäng. 

Deskriptiv analys genomfördes för att åskådliggöra hur gruppen som kontaktat och 

genomfört BCFPI-intervju på BUP Kronoberg och erhållit cutoff-gränsen ≥65 t-poäng på en 

eller flera av tidigare nämnda subskalor förändrats mellan åren under mätperioden. Datan 

sorterades in efter ålder och kön, pojkar respektive flickor i åldrarna ≥5<13 och ≥13<19 år om 

totalt fyra grupper. På så vis gick det att jämföra både hur respektive subgrupp förändrats under 

mätperioden men även jämföra subgrupperna inbördes på respektive subskala. 

 För att analysera demografisk spridning på datamaterialet kodades deltagare utifrån 

kommuntillhörighet. De nio kommunerna analyserades sedan utifrån tre faktorer vilka var 



15(34) 
 

medianinkomst, arbetslöshet och andel högutbildade. På dessa tre faktorer räknades ut ett 

genomsnitt för hela regionen och de kommuner som hamnade under genomsnittet på tre av tre 

faktorer klassificerades som socioekonomiskt svaga, de kommuner som hamnade under 

genomsnittet på en eller två faktorer klassificerades som socioekonomiskt medelstarka och de 

kommuner som hamnade över genomsnittet på samtliga faktorer klassificerades som 

socioekonomiskt starka. Ett medelvärde av folkmängd under åren 2010–2017 i ålderskategorin 

0–18 år räknades ut för respektive kommun varpå en procentsats för respektive gruppering 

räknades ut.  

Etik 

Ett etiskt övervägande som gjorts gällde deltagarnas integritet. Även om studien 

genomförts som registerforskning på gruppnivå kan det finnas personer som känner igen sig 

och därmed uppleva sig utpekade i studien. Vi bedömer dock att risken är liten då datamaterialet 

är stort och intervjun endast ger kvantitativ information huruvida symtom förekommer eller ej. 

Slutsatsen blev därför att den samhälleliga och organisatoriska nyttan med att undersöka ämnet 

var större än de i teorin möjliga etiska riskerna gällande integritet. 

Ytterligare ett etiskt ställningstagande har varit att inte namnge de inkluderade 

kommunerna utan gruppera dem för att minska risken att någon skall uppleva sig utpekad. 

Valet att exkludera patienter från 2018 gjordes på grund av lokala etiska riktlinjer som 

förordar att personer under pågående behandling ej bör inkluderas i forskningsstudier. Endast 

uppgifter från personer som genomfört och avslutat behandling är därför inkluderade i studien.  

 

Resultat 

Nedan följer resultatredovisning fördelat på totala antal intervjuer med t-värde ≥65 för 

respektive symtomgrupp fördelat på år, ålder och kön samt en redovisning av socioekonomisk 

fördelning av respektive symtomgrupp.  
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Figur 1. Antal BCFPI-intervjuer med t-värde ≥65 för subskalorna gällande adhd, ångest och 

depressionssymtom fördelat över åren 2010–2017.  

BUP Kronoberg genomförde under åren 2010–2017 totalt 3904 BCFPI-intervjuer varav 

3490 inkluderades och 414 exkluderas för den aktuella studien (se tabell 3). Sammantaget under 

mätperioden uppgick antalet intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan för adhd-symtom till 

1304, för depressions-symtom 1708 och för ångest-symtom 1177 (se tabell 3).  

För adhd-symtom uppmättes minst antal intervjuer, 133 med t-värde ≥65 år 2013 och 

flest, 240 intervjuer år 2017 vilket ger differens 107 (se tabell 4). En signifikant skillnad erhölls 

för antalet intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan adhd mellan åren 2013 och 2017, då antalet 

intervjuer var minst respektive flest (c2 (1) = 30,69, p < ,05). En signifikant skillnad för antalet 
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Tabell 3:  Antal inkluderade och exkluderade BCFPI-intervjuer samt antalet intervjuer med 
t-värde ≥65 för respektive subskala. 

ÅR BCFPI- 
intervjuer 

inkluderade 

BCFPI-
intervjuer 

exkluderade 

Adhd-
symtom 
≥65 t-
poäng 

Depressionssymtom 
≥65 t-poäng 

Ångestsymtom 
≥65 t-poäng 

2010 484 91 174 263 162 
2011 435 208 165 226 132 
2012 493 21 161 258 152 
2013 398 7 133 168 133 
2014 325 21 135 138 111 
2015 341 28 136 145 104 
2016 433 17 160 214 169 
2017 581 21 240 296 214 
Totalt 3490 414 1304 1708 1177 
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intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan adhd mellan mätperiodens första och sista mätning 

åren 2010 och 2017 erhölls (c2 (1) = 10,52, p < ,05).  

För depression-symtom var det år 2014 som hade lägst antal intervjuer, 138, och år 2017 

högst antal intervjuer, 296 med t-värde ≥65, vilket var en skillnad på 158 intervjuer (se tabell 

5). En signifikant skillnad erhölls för antalet intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan depression 

mellan åren 2014 och 2017, då antalet intervjuer var minst respektive flest (c2 (1) = 57,52, p < 

,05). Däremot fanns det ej en signifikant skillnad för antalet intervjuer med t-värde ≥65 på 

subskalan depression mellan mätperiodens första och sista mätning, år 2010 och 2017 (c2 (1) 

= 1,94, p > ,05). 

För ångest-symtom uppmätes minst antal intervjuer 104 år 2015 och flest intervjuer, 

214 år 2017 med t-värde ≥65 vilket var en skillnad på 110 intervjuer (se tabell 6).  En signifikant 

skillnad erhölls för antalet intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan ångest mellan åren 2015 

och 2017, då antalet intervjuer var minst respektive flest (c2 (1) =38,05, p <,05). En signifikant 

skillnad för antalet intervjuer med t-värde ≥65 på subskalan ångest mellan mätperiodens första 

och sista mätning åren 2010 och 2017 erhölls (c2 (1) = 7,19, p <,05). 
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Figur 2.  BCFPI-intervjuer med t-värde ≥ 65 genomförda på bup Kronoberg för subskalan 

adhd fördelat på år och kön. 
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Tabell 4: Antal patienter med adhd-symtom med t-värde ≥ 65 på BCFPI genomförda på 

bup Kronoberg under åren 2010–2017. Fördelat på ålder och kön. 

 
Årtal Pojkar 

5<13 år 
Pojkar 

≥13<19 år 
Flickor 
5<13 år 

Flickor 
≥13<19 år 

Totalt 

2010 56 31 39 48 174 
2011 58 30 32 45 165 
2012 49 27 40 45 161 
2013 52 21 38 22 133 
2014 48 18 49 20 135 
2015 51 19 36 30 136 
2016 49 39 37 35 160 
2017 79 44 51 66 240 
Totalt 442 229 322 311 1304 
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Figur 3. BCFPI-intervjuer med t-värde ≥ 65 genomförda på bup Kronoberg för subskalan 

depression fördelat på år och kön. 
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Tabell 5: Antal patienter med depressionssymtom med t-värde ≥ 65 på BCFPI 
genomförda på bup Kronoberg under åren 2010–2017. Fördelat på ålder och kön. 

Årtal Pojkar 
5<13 år 

Pojkar 
≥13<19 år 

Flickor 
5<13 år 

Flickor 
≥13<19 år 

Totalt 

2010 79 58 49 77 263 
2011 46 42 33 105 226 
2012 48 59 50 101 258 
2013 26 40 29 73 168 
2014 32 22 33 51 138 
2015 27 24 27 67 145 
2016 42 45 35 92 214 
2017 51 64 54 127 296 
Totalt 351 354 310 693 1708 
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Figur 4. BCFPI-intervjuer med t-värde ≥ 65 genomförda på bup Kronoberg för subskalan 

ångest fördelat på år och kön. 
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Tabell 6: Antal patienter med ångestsymtom med t-värde ≥ 65 på BCFPI genomförda på 
bup Kronoberg under åren 2010–2017. Fördelat på ålder och kön. 

Årtal Pojkar 
5<13 år 

Pojkar 
≥13<19 år 

Flickor 
5<13 år 

Flickor 
≥13<19 år 

Totalt 

2010 41 35 31 55 162 
2011 34 24 27 47 132 
2012 46 23 38 45 152 
2013 37 20 28 48 133 
2014 39 11 29 32 111 
2015 34 17 19 34 104 
2016 38 35 32 64 169 
2017 45 35 41 93 214 
Totalt 314 200 245 418 1177 
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Demografisk spridning 

 
Figur 5. Prevalens av BCFPI-intervjuer med t-värde ≥65 år 2010-2017 utifrån 

socioekonomisk indelning (procent av genomsnittsbefolkning i åldersgruppen 0-18 år). 

Totalt nio kommuner inkluderades i analysen. I de kommuner som bedömdes som 

socioekonomiskt svaga fanns bland befolkningsgruppen 0–18 år en prevalens av 4,2% adhd-

symtom (228 av 5417 personer). En prevalens av 4,02% av ångest (220 av 5417 personer) och 

en prevalens av 5,37% depressiva symtom (291 av 5417 personer). Bland de kommuner som 

bedömdes som socioekonomiskt medelstarka fanns en prevalens av 3,25% adhd-symtom (378 

av 11 615 personer), 2,60% ångestsymtom (302 av 11 615 personer) och 4,39% depressiva 

symtom (510 av 11 615 personer). Bland de kommuner som bedömdes som socioekonomiskt 

starka hade 3,10% adhd-symtom (667 av 11 615 personer), 2,89% ångestsymtom (622 av 11 

615 personer) och 4,42% depressiva symtom (952 av 11 615 personer).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det föreligger en signifikant skillnad vad gäller antalet sökande till 

barn- och ungdomspsykiatrin för symtomgrupperna adhd-symtom och ångestsymtom i Region 

Kronoberg mellan åren 2010–2017. Det föreligger också tendenser till skillnader vad gäller 

demografisk spridning av ohälsan där socioekonomiskt svaga kommuner är överrepresenterade 

i statistiken för såväl adhd, ångest, och depressiva symtom. Detta resultat går i linje med tidigare 
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studier som visat att socioekonomisk status påverkar den psykiska ohälsan. I resultatet märktes 

en nedgång av antalet sökande under åren 2013–2015 vilket ansågs svårt att finna förklaringar 

till då det inte inträffat någon samhällelig förändring som skulle kunna stå som anledning till 

denna nedgång.  

Individualiseringens effekter på psykisk ohälsa. Giddens (1997) har talat om hur 

samhällets individualisering påverkar den psykiska ohälsan med ökad vilsenhet som 

konsekvens vilket i förlängningen leder till psykiska symtom. I studier och 

enkätundersökningar där prevalens av den unga befolkningens psykiska ohälsa undersökts har 

Sverige utmärkt sig bland övriga nordiska länder med en betydligt större grupp (cirka 20 

respektive 10 procent fler) flickor och pojkar med självrapporterade psykosomatiska symtom 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). I Utbildningsdepartementets betänkande Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder (2006) tar myndigheten upp hur Sverige är 

det land i världen, enligt en undersökning från det internationella forskningsprojektet World 

Values Survey, som är mest individualiserat utifrån att Sverige hamnar på extremen för de två 

dimensioner som mäter detta konstrukt, sekulär-rationell auktioritet, individuellt välfinnande 

och självförverkligande. Detta skulle, utifrån den teoretiska ramen om individualiseringens 

konsekvenser, kunna förklara varför svenska barn och ungdomar i större utsträckning än sina 

grannländer, lider av återkommande psykosomatiska symtom. De krav på den enskilda 

individen som blir en följd av individualiseringen, såsom eget självbestämmande och ansvar 

över sitt eget liv, är viktigare värden i Sverige än i övriga nordiska länder.  

I aktuell studie där skillnaden mellan år 2010 och 2017 undersökts finns en ökning i 

prevalens av de tre vanligast förekommande symtomgrupperna. De flesta barn och ungdomar 

som deltagit i aktuell studie har varit i skolåldern vid den tidpunkt de sökt vård. Skolan kan 

anses vara en sådan arena där individualiseringen ökat de senaste åren. De utbildningsreformer 

som genomförts under 2000-talet har bidragit till att barn- och ungdomar tidigare än förut fått 

ta ett större ansvar för sina beslut, bland annat då de får betyg i tidigare åldrar samt att vissa 

gymnasieprogram inte ger högskolebehörighet. Dessa val, kan enligt individualiseringsteori, 

argumenteras för vara konsekvenser av individualiseringen då de gör barnen och ungdomarna 

till aktiva aktörer som förväntas fatta beslut i avgörande frågor om hur de vill att deras framtid 

ska se ut. Dessa olika valmöjligheter kan ha fått konsekvensen att psykiska symtom ökat och 

vara en delförklaring till de resultat som går att utläsa i föreliggande studie.  

I Giddens (1997) teoretiska resonemang återfinns, som tidigare nämnt, de nya 

”experter” som individer i samhället vänder sig till när tidigare tillhörigheter såsom klass och 

familj blivit mindre viktiga. En sådan aspekt av expertis kan vara massmedia. Massmedia har 
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växt under de senaste decennierna och bara under den tidsperiod som undersökts i aktuell studie 

har det förekommit förändringar och utökningar av fenomenet. En sådan arena där nya aktörer 

ständigt tillkommer är sociala medier. Deighton et al. (2019) tar upp hur psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar förekommer i högre utsträckning hos de individer som är mer flitiga 

användare av diverse sociala medier. I Giddens (1997) resonemang skapar dessa ”experter” 

förvirring hos individen då deras ”råd” inte är samstämmiga vilket skapar symtom av den 

karaktär som beskrivits i aktuell studie. Massmedias påverkan och sociala medier som en 

relativt ny arena för sådan påverkan kan vara en möjlig förklaring till den ökade förekomsten 

av både psykosomatiska symtom som den ökning av barn och ungdomspsykiatrisk vårdkontakt 

som undersökts i aktuell studie.  

Skolans påverkan. Brister i skolan som den instans vars uppgift är att förmedla 

utbildning till barn med skolplikt, har diskuterats kunna vara en möjlig orsak till ökningen av 

psykisk ohälsa bland barn och unga vilket ligger i linje med denna studies övergripande resultat 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). De större förändringarna i det svenska skolsystemet som skett 

under 2000-talet som Folkhälsomyndigheten (2018) menar har fått konsekvenser såsom ökad 

stress och ökade krav. Det är möjligt att ökningen senarelagts och att den ökning som sker först 

under 2016 i aktuell studie är konsekvenser av stora strukturförändringar inom skolväsendet. 

En möjlig förklaring till att denna ökning i så fall märks först senare skulle kunna vara att nya 

skolreformer tar tid att implementera i verksamheterna vilket innebär att ökning av kravnivå 

och stress hos elever och dess effekter inte blir kännbara på ett tag. Faktum kvarstår att det är 

en ökning på regional nivå mellan åren 2010 och 2017 vilket är i linje med vad nationella 

undersökningar gällande förekomst av psykosomatiska symtom visar.  

Som tidigare nämnt menar Bandura (1997) att stress kan vara en faktor som leder till 

att en individs self-efficacy minskar. Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek, 1990) har 

utvecklats utifrån Banduras teorier i syfte att förstå stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och 

skolan. Denna modell innebär att en individ har möjlighet att klara höga krav i sitt arbete om 

denne är kompetent och har tillåtelse att fatta beslut som krävs, samt har ett socialt stöd. Om 

personen inte har dessa möjligheter och stöd får individen svårt att hantera kraven och löper 

ökad risk att uppleva stressrelaterad ohälsa. Modellen har tillämpats i en svensk studie som 

visat på att höga krav i skolan i kombination med svagt självbestämmande och bristande stöd 

har samband med psykisk ohälsa (Modin, Östberg, Toivanen, Sundell, 2011). Utifrån denna 

modell skulle i denna studie resultatet förstås som att de ökade kraven i skolan i kombination 

med ökad skolrelaterad stress har medfört att svenska elevers akademiska self-efficacy minskat 
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vilket lett till sämre studieresultat och fått konsekvenser för mående och beteendeproblem hos 

svenska skolelever.  

Socioekonomiska faktorers påverkan. Skillnader som rör den demografiska 

spridningen i denna studies resultat tycks stämma överens med tidigare studier som visat att 

socioekonomisk utsatthet påverkar hälsan negativt (Hjern et al., 2010; Deighton et al., 2019; 

Gilman et al., 2002). Denna studies resultat pekar på att en sådan påverkan tycks föreligga även 

på regional nivå i Kronoberg där de områden med låg socioekonomisk status har en större andel 

sökande än de med medelstark eller stark socioekonomisk status. Det tycks alltså finnas ett 

samband med socioekonomisk status och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Kronoberg. 

Dock märks i resultatet ingen lägre prevalens bland de kommuner som bedömts som 

socioekonomiskt starka i jämförelse med de medelstarka kommunerna vilket i så fall indikerar 

att korrelationen socioekonomiskt status och psykisk ohälsa endast gäller socioekonomiskt 

svaga kommuner.  

De uppvisade skillnaderna i prevalens av psykisk ohälsa i olika socioekonomiskt starka 

respektive svagare områden kan förklaras med den tidigare beskrivna teorierna om social 

causation eller social selection. Utifrån social causation hypothesis har en modell vid namn 

Family investment model (1997) (se figur 6) utvecklats av sociologen och ekonomen Susan E. 

Mayer och är en modell som bygger på de teoretiska utgångspunkter som social causation 

hypothesis framhåller (Mayer, 1997).  Modellen är ursprungligen framtagen för ekonomisk 

forskning och teoribildning i syfte att visa samband mellan låg inkomst hos föräldrar och barns 

utveckling. Modellen har utvecklats till att innefatta ytterligare aspekter av socioekonomisk 

status såsom föräldrars utbildningsnivå.  

Modellen förklarar barnets utveckling utifrån föräldrars möjligheter att investera i 

barnen. Föräldrar med hög inkomst och hög utbildning har större möjligheter att investera i 

barnens emotionella och materiella behov medan föräldrar med låg inkomst och utbildning inte 

har samma möjligheter till detta utan kan anses tvungna att hantera mer omedelbara materiella 

behov hos barnen. Modellen gör antagandet att tiden som ägnas åt barnens emotionella behov 

påverkar barnens utveckling i positiv riktning (Schofield et al., 2011).  

Modellen har tidigare använts i första hand för att undersöka hur investeringar påverkar 

kognitiva förmågor och akademisk framgång hos barn och endast i liten omfattning använts för 

att sammankoppla föräldrars investeringar med problembeteende och emotionella problem 

(Sandefur, Meier & Campbell, 2006). Undantaget är ett par studier där modellen använts i syfte 

att dels mäta kognitiv funktion men också problembeteenden hos barn i åldrarna tre och fem 
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och funnit att föräldrars inkomst är associerat med såväl kognitiv funktion som problematiska 

beteenden (Linver, Brooks-Gunn & Kohen, 2002; Yeung, Linver & Brooks-Gunn, 2002). 

 Utifrån nämnda modell kan resultatet vad gäller socioekonomisk fördelning av den 

psykiska ohälsan tolkas som att de barn i socioekonomiskt svaga områden har i större 

utsträckning föräldrar med låg inkomst, låg utbildning och är i större utsträckning arbetslösa 

vilket medför att de tenderar ägna mer tid åt familjens akuta behov såsom att arbeta eller söka 

arbete, förse sina barn med mat, kläder och andra nödvändigheter och då i mindre utsträckning 

ägna sig åt annat kvalitativt stöd såsom emotionellt stöd eller hjälpa barnen med skolarbete och 

läxläsning. Som tidigare nämnts korrelerar svårigheter i skolan med psykisk ohälsa hos elever 

och om skolan brister i att ge det stöd barnen behöver för att hantera stress och hjälpa elever att 

nå målen faller möjligen ett större ansvar på barnens föräldrar att hjälpa till med stöd. Enligt 

family investment model (1997) har föräldrar med högre socioekonomisk status större 

möjligheter att bidra med denna typ av stöd och skillnaden i prevalens av psykisk ohälsa skulle 

således kunna tolkas som en konsekvens av en sådan snedfördelning av tid utifrån föräldrarnas 

förutsättningar. Detta skulle då få konsekvenser både vad gäller barnens skolresultat men också 

barnens allmänna välbefinnande.  

 
Figur 6. Omarbetad version av Family investment model (1997). Familjers ekonomiska 

resurser, vårdnadshavares utbildning samt yrkesmässiga status påverkar i vilken mån 

vårdnadshavare har tid att ägna åt barnens emotionella behov vilket i sin tur påverkar 

barnets mående. 

Prevalens och utveckling. Av de inkluderade BCFPI-intervjuerna i studien gällande 

subskalan för adhd går det att se att gruppen pojkar i åldrarna 5–12 år hade genomgående högst 

antal svarsfrekvens vad gäller t-värde ≥ 65 jämförelse med pojkar 12–18 år och båda 
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åldersgrupperna av flickor, bortsett från år 2014 då flickor i samma åldersgrupp översteg med 

en person. Dessutom går det även att se hur flickor i gruppen 12–18-åringar för alla år utom 

2016 var fler som fick t-poäng ≥65 än pojkar i samma åldersgrupp. Värt att nämna är också att 

pojkarna i åldrarna 5–12 år var fler än pojkar 12–18 år men att det för flickor varierar mellan 

år, då flickor i gruppen 5–12 år hade flest med t-poäng ≥65, åren 2013–2016 och resterande 

åren var flickor i gruppen 13–18 år fler. Således går det att se en ålderseffekt för pojkarna men 

ej för flickor och könsskillnader fanns för åldrarna 5–12 år där pojkarna var fler än flickorna 

till antalet bortsett från 2014 och för åldrarna 13–18 var flickorna i majoritet med undantag för 

2016. Flickor i åldersgruppen 13–18 år låg genomgående högt både vad gäller depressions-och 

ångestsymtom. Således kan det finnas samband mellan senare adhd-upptäckt av flickor och 

förhöjd risk för depressions- och ångestsymtom. 

Pojkar tenderar erhålla högre t-poäng än flickor på BCFPIs subskalor som mäter 

utagerande och informanterna skattar pojkar signifikant högre än flickor på BCFPIs subskala 

för adhd (Bohaychuk, et al., 2009). I den aktuella studien framgick det att fler pojkar än flickor, 

671 pojkar mot 643 flickor, fick poäng motsvarande cutoff-värdet eller mer, i synnerhet var det 

gruppen pojkar i åldrarna 5–12 år, vilka stod för 33,8 % av de individer med ≥65 t-poäng på 

subskalan för adhd under mätperioden. 

 Flickor får istället oftare än pojkar högre poäng på de subskalor som mäter inåtvändhet, 

vilka inkluderar ångest- och depressionssymtom, dessutom tenderar föräldrar också att skatta 

flickor signifikant högre än pojkar på subskalan för ångest (Bohaychuk, et al., 2009).  Av 

resultaten i den aktuella studien bekräftas ovanstående då det går att utläsa att fler flickor än 

pojkar erhållert-poäng ≥65 på subskalorna för depression- och ångestsymtom. 705 pojkar mot 

1003 flickor på subskalan för depressionssymtom samt 514 pojkar mot 663 flickor på subskalan 

för ångeststymtom. 

I SBUs kartläggning över kunskapsläget för flickor med adhd (2005) belystes och 

ifrågasattes tillvägagångsättet för de vedertagna rutinerna för diagnostik utifrån ett 

genusperspektiv. Det konstaterades att pojkar i större utsträckning än flickor diagnostiserades 

med adhd och ett problem som lyftes fram var att flickor diagnostiserades senare än pojkar, ofta 

i tonåren.  

Socialstyrelsen (2014) menar att det är olika faktorer som kan förklara att flickor i lägre 

grad diagnostiseras med adhd och att de diagnostiseras senare än pojkar, ofta i tonåren eller 

som vuxen. En anledning ansågs vara att diagnoskriterierna lättare och tydligare går att 

identifiera hos de med mer utagerande beteende, vilka pojkar oftare är än flickor, som gör att 

de uppmärksammas mer, framförallt i skolan. Dessutom pekar både SBU (2005) och 
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Socialstyrelsen (2014) på att bedömningen av barnens symtom varierar beroende vem som 

beskriver symtomen. Hos flickor ser föräldrar mer svårigheter/funktionsnedsättning kopplat till 

adhd än vad lärare gör (SBU, 2005) medan Socialstyrelsen (2014) lyfter fram att lärare tenderar 

oftare att uppmärksamma pojkar med misstänkt adhd än flickor med samma problematik. 

Symtombilden för adhd tenderar förändras med åldern, där överaktivitet kännetecknas 

i förskoleålder, medan från låg-och mellanstadiet i skolan, då kraven ökar på att barnet ska sitta 

still längre stunder och uppbåda längre koncentrationsförmåga då istället svårigheter med 

uppmärksamhet och exekutiva svårigheter blir mer tydliga. Bohaychuk, et al. (2009), menar att 

både ur populationen och kliniska urval, att totalpoängen för subskalan adhd sjunker med ökad 

ålder.  

För de barn och ungdomar som ej uppnår förståelse och får stöd för sin adhd och dess 

funktionsnedsättning finns det ökad risk för att de utvecklar samsjuklighet såsom depression 

och ångest (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Metoddiskussion  

Design. Anledningen till vald metod och forskningsdesign är att tvärsnittsstudie 

uppfyller och möjliggör att besvara vår forskningsfråga utifrån ett samhällsperspektiv på ett 

adekvat sätt. 

Den främsta begränsningen med tvärsnittsdesign är svårigheterna med kontroll över de 

variabler som mäts. Även om skillnad konstaterats så går det ej att fastslå kausaliteten. 

Alternativen till tvärsnitt skulle vara kohort- eller longitudinelldesign där kontrollen är högre. 

Båda dessa förutsätter dock data från flera mättillfällen vilket den aktuella studien ej hade 

tillgång till. 

Sekundärinformation. I den aktuella studien ingick endast föräldraversionen av 

BCFPI vilket innebär att informationen som delges till mottagningen är sekundär, dvs det är ej 

patienten själv, barnet/ungdomen som blir intervjuad. Informanten, var en 

förälder/vårdnadshavare vilket ställer krav på att informanten har kännedom om patienten så 

att bilden som förmedlas är tillräcklig eftersom sedermera ligger till grund för 

intagningsprocessens behandling- och åtgärdsplanering. Då ett standardförfarande inom barn- 

och ungdomspsykiatrisk kontakt är att förälder är med som informant vid initial bedömning 

drogs slutsatsen att föräldern får ses som en likvärdig delgivare av information trots att det går 

att argumentera för att sekundärinformation är mindre korrekt än förstahandsinformation. Det 

är också rekommenderat av BCFPI-manualen att endast föräldraintervjun genomförs och 

kompletterande barn- eller tonårsintervju utförs vid ytterligare behov.   
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Interbedömarreliabilitet. BCFPI bedöms vara strukturerad i sin intervjuform vilket 

rimligtvis bör stärka interbedömarreliabiliteten, vem eller vilken mottagning som genomför 

intervjun bör således innebära att resultaten vara detsamma. Det finns som tidigare nämnt både 

en kvantitativ och en kvalitativ del där den förstnämnda innefattar färdigt formulerade frågor 

och påståenden med bestämda svarsalternativ som informanten får välja på. Den kvalitativa 

delen innebär för administratören möjligheten att ställa följdfrågor efter varje fråga/påstående 

vilken kan ge additiv narrativ information som därmed kan tas med i den kliniska bedömningen. 

Således finns det ett visst individuellt handlingsutrymme för intervjuaren att agera på vilket 

därmed kan rendera i olika beslutsunderlag för den senare sammanlagda bedömningen. Å andra 

sidan riskerar bedömningens kvalitet och tillförlitlighet minska om tilläggsinformationen 

exkluderas eftersom all tilltro är förbehållet skattningsskalans förmåga att mäta det man avser 

att mäta. Dock är syftet med föreliggande studie ej en klinisk bedömning utan en kvantiativ 

studie där den information som använts är tillräcklig för att svara på studiens forskningsfrågor. 

Även om subskalorna för den engelska BCFPI-versionen faktoranalyserats med goda resultat 

finns den potentiella risken att användbar information förbises. Den kvalitativa informationen 

kan vara till hjälp för att hantera både falska positiva svar och falska negativa svar. Trots 

potentiella risker med att exkludera den kvalitativa informationen ansågs den kvantiativa delen 

vara fullt tillräcklig för att besvara studiens forskningsfråga eftersom efter genomförd 

utvärdering och faktoranalyser gällande BCFPIs kvantitativa del ansågs vara god (Boyle et al., 

1993a, 1993b). Det finns också skillnad vad gäller användningsområden för BCFPI där den 

narrativa informationen är viktig i klinisk bedömning men mindre relevant när syftet är 

forskning.   

Demografi. En möjlig invändning mot resultatet är att indelningen av kommunerna är 

en grov indelning då det kan finnas stor socioekonomisk spridning inom kommunerna, framför 

allt vad gäller de större kommunerna med flera socioekonomiskt svaga områden inom en i 

övrigt ekonomiskt stark kommun. Det hade således varit intressant att undersöka 

socioekonomisk utsatthet utifrån föräldrarnas inkomstnivå för en mer korrekt analys av 

korrelationen mellan låg inkomst och psykisk ohälsa hos barn men detta har inte varit möjligt 

utifrån den information som tillhandahölls i datamaterialet. 

Dessutom hade vissa kommuner i gruppen socioekonomiskt svaga mer psykisk ohälsa 

än andra kommuner inom samma kategori där särskilt en kommun utmärkte sig med en högre 

andel patienter än övriga. Utöver det har kommunerna olika långt till en barn- och 

ungdomspsykiatrisk mottagning vilket kan påverka i vilken utsträckning man söker vård 

(Madsen, Kjaer Ersboll, Olsen, Parner & Obel, 2015). Som tidigare nämnt beslutades att trots 
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det gruppera kommunerna utifrån de valda faktorerna då det av integritetsskäl kan finnas 

människor som kan känna igen sig i datamaterialet.  

Framtida forskning. För framtida studier på området hade varit intressant att göra 

analyser över hur utveckling sett ut över mätperioden vad gäller svårighetsgrad av den psykiska 

ohälsan vilket hade varit möjligt då datamaterialet är kvantitativt. Detta togs i beaktande och 

planerades till en början genomföras i aktuell studie men på grund av att datan är på ordinal 

skalnivå begränsades dessa möjligheter då det inte går att säga hur mycket sjukare en deltagare 

är med exempelvis 72 på skalan jämfört med en som hamnar på 66 poäng på samma skala. Det 

skulle förvisso vara möjligt att utläsa om symtomnivå ökat men ej svårighetsgraden.  

Vidare hade det varit av intresse att utifrån datamaterialet göra andra demografiska 

analyser såsom geografiska faktorers påverkan och undersöka exempelvis hur den psykiska 

ohälsan är fördelad över stads- och landsbygd.  

I studien fattades beslutet att inkludera intervjuer från åren 2010 - 2017 vilket kan 

argumenteras för är en relativt kort tidsperiod under vilken inga större förändringar hinner 

inträffa vad gäller inflöde av patienter. I undersökningar av den psykiska ohälsans utveckling i 

Sverige talas oftare utifrån ett längre tidsperspektiv. Det hade således varit intressant att studera 

utvecklingen, skillnaden och eventuell ökning under en längre tid för att på så sätt kunna 

undersöka hur utvecklingen av sökande sett ut under en längre tid och jämföra med nationella 

undersökningar.  

Dessutom skulle det vara intressant att närmare undersöka en av konklusionerna i SBUs 

kartläggning (2005), att skattningsskalorna skulle vara normerade för kön och ålder med syftet 

att få klarhet i om genusspecifika kriterier skulle förbättra diagnostiken av flickor med adhd. 

Idealt vore att på så vis lyckas fånga upp flickor tidigare och följaktligen minska risken att 

utveckla sekundär problematik för sin eventuella adhd, såsom ångest- och/eller 

depressionssymtom, vilket är förenligt med Socialstyrelsens rekommendationer (2014) 

gällande arbetet för tidig upptäckt och preventiva åtgärder mot minskat lidande. 
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