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Sammanfattning 

 

Den psykiska ohälsan hos ungdomar är hög, dessutom är 

samsjuklighet vanligt. Det transdiagnostiska perspektivet utgår från 

att olika syndrom delar samma underliggande processer varav 

repetitiva negativa tankar är en sådan process. Denna kombinerade 

longitudinella- och tvärsnittsstudie syftade till att undersöka psykiska 

symtom (inom social ångest, depression och sömnproblem) och deras 

stabilitet över tid samt koppling till repetitiva negativa tankar hos 

gymnasieungdomar. Genom klusteranalys framkom ett antal 

symtomprofiler för vartdera mättillfälle (ett symtomfritt kluster, 

singelproblematikkluster och samtidiga 

symtom/samsjuklighetskluster). Dessa symtomprofiler visade sig vara 

stabila över tid. Det framkom att samsjuklighetsklustren hade högst 

nivå av repetitiva negativa tankar och att de symtomfria klustren hade 

lägst nivå. En slutsats som kan dras är att repetitiva negativa tankar 

tycks ha ett samband med samsjuklighet. 
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Abstract 

 

There is a high prevalence of mental illness in adolescents and co-

morbidity is shown to be common. The transdiagnostic perspective 

assumes that various psychological syndromes share the same 

underlying processes of which repetitive negative thoughts is thought 

to be such a process. This combined longitudinal and cross-sectional 

study aimed to examine psychological symptoms (within social 

anxiety, depression and sleep problems), their stability over time and 

their linkage to repetitive negative thoughts in a sample of high school 

students. A cluster analysis showed common profiles of symptoms for 

each of the study’s measure point (a symptomfree cluster, single-

problem clusters and co-morbidity clusters). These profiles of 

symptoms proved to be stable over time. The highest level of 

repetitive negative thought was found in the co-morbidity clusters 

whereas the symptomfree cluster showed the lowest level. One 

conclusion is that repetitive negative thoughts seem to be related to 

co-morbidity. 
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Repetitiva Negativa Tankar och Psykiska Symtom hos Gymnasieungdomar 

- Ett Transdiagnostiskt Perspektiv 

De flesta ungdomar genomgår ungdomstiden utan att erfara några större svårigheter, men för 

ett antal ungdomar innebär denna tidsperiod erfarenheter av psykiska problem som skapar 

lidande och svårigheter i vardagen. Under de senaste två decennierna har flera studier visat en 

ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar i åldern 15-24 år. Studier visar att svenska ungdomar 

idag har fler besvär i form av nedstämdhet, oro, sömnsvårigheter, trötthet, anspänning och 

värk. Denna ökning av besvär kan urskiljas i hela befolkningen men ökningen är mest uttalad 

bland ungdomar. Ökning av besvär har utvecklats lika för flickor och pojkar över tid, däremot 

rapporterar flickor fler besvär (Statens offentliga utredningar, 2006). I litteraturen är det 

vanligt att psykosociala problem i ungdomen särskiljs under tre rubriker: missbruk, 

externaliserande symtom och internaliserande symtom. Internaliserande symtom innebär att 

en person vänder sina problem inåt och att dessa manifesteras som emotionell och kognitiv 

smärta så som vid ångest eller depression (Steinberg, 2005). Det är vanligt förekommande att 

internaliserande problem samvarierar med varandra. Exempelvis finns det högre risk för att en 

deprimerad ungdom också lider av samtidig ångest (Axelson & Birmaher, 2001; Bettge, 

Wille, Barkmann, Schulte-Markwort & Ravens-Sieberer, 2008). Forskning visar även att 

sömnsvårigheter ofta förekommer hos ungdomar med internaliserande problematik (Alfano, 

Zakem, Costa, Taylor & Weems, 2009). Samvarians mellan internaliserande symtom 

och/eller syndrom tyder på att det kan finnas gemensamma underliggande faktorer som 

vidmakthåller och/eller startar de psykiska problemen. Det transdiagnostiska perspektivet har 

som utgångspunkt att olika psykiatriska syndrom delar gemensamma underliggande 

processer. En sådan gemensam underliggande process som visat sig vara förhöjd hos ett stort 

antal psykiatriska syndrom, däribland social fobi, depression och insomni, är en kognitiv 

process som benämns repetitivt negativt tänkande (RNT) (Ehring & Watkins, 2008).  
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Social fobi, depression och insomni är tre av våra vanligaste psykiatriska syndrom (American 

Psychiatric Association, 2000). Denna studie kommer därför att fokusera på symtom som 

representerar kärnproblematiken av dessa i relation till den ovan nämnda transdiagnostiska 

processen RNT. 

  

1.1. Social Ångest  

De allra flesta upplever någon gång oro och ångest i samband med sociala situationer. Äta 

eller dricka i andras närvaro, sociala interaktioner såsom att gå på en fest eller ett möte, att 

konversera med människor är några olika exempel på situationer som kan upplevas som 

jobbiga (Furmark, 2002). Oron och ångesten grundar sig i en rädsla för att bete sig på ett 

förödmjukande och pinsamt sätt i situationer som innebär exponering inför okända människor 

och/eller i situationer där man riskerar att bli kritiskt granskad av andra. Hur stark oron och 

ångesten blir kan variera från person till person. Man kan tänka sig ett kontinuum som börjar 

vid total avsaknad av social ångest och rör sig vidare genom normala nivåer av social ångest, 

där personen visserligen har en önskan om att bli positivt bedömd men där denna önskan inte 

blir hindrande i vardagen eller leder till överdriven oro och/eller ångest. Vidare längs 

kontinuumet finns blyghet följt av social rädsla och undvikande, det vill säga social ångest. 

Till sist längs kontinuumet finns en starkare social ångest som kan diagnostiseras som social 

fobi eller socialt ångestsyndrom. Sist i kontinuumet befinner sig de personer som har den 

svåraste formen av social fobi (Rapee & Spence, 2004). För att en person ska få diagnosen 

social fobi krävs att personen befinner sig i den del av kontinuumet som karakteriseras av hög 

nivå av social ångest samt att denna ångest skapar problem och hinder i vardagen (American 

Psychiatric Association, 2000). En person kan således uppleva en hög grad av social ångest 

men trots detta inte diagnostiseras med den kliniska diagnosen social fobi då ångesten inte 

anses vara hindrande i personens vardag i någon betydande utsträckning och inte orsakar 

betydande lidande i personens vardag. En person med denna typ av problematik kan sägas ha 
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en subklinisk social ångest (Rapee & Spence, 2004). I denna studie syftar begreppet social 

fobi på en klinisk diagnos medan begreppet social ångest syftar till en ångest på en subklinisk 

nivå, det vill säga där en individ uppvisar symtom men ej uppfyller alla diagnoskriterier för 

social fobi. 

Social fobi är en relativt vanlig diagnos, man räknar med att mellan 7-13% av 

individerna i västvärlden någon gång under livet uppfyller kriterierna för denna diagnos. 

Epidemiologiska studier visar konsistent att det finns könsskillnader gällande social fobi 

liksom symtom av social ångest, där en större proportion flickor och kvinnor uppfyller dessa 

kriterier (Essau, Conradt & Petermann, 1999; Furmark, 2002; Wittchen, Stein & Kessler, 

1999). I en svensk studie som undersökt punktprevalens av social fobi hos skolungdomar i 

åldern 12-14 år framkom en signifikant könsskillnad där punktprevalensen för flickor var 

6,6% och för pojkar 1,8% (Gren-Landell et al., 2009a). Data från kliniska populationer 

indikerar att social fobi vanligen utvecklas i ungdomen, ofta under den första halvan av 

tonårstiden (American Psychiatric Association, 2000). Flertalet studier visar att majoriteten av 

personer med social fobi uppger att problemet startade innan 18 års ålder med en medelålder 

på 10-13 år (Otto et al., 2001). Denna studie fokuserar på symtom av social ångest. 

 

1.2. Nedstämdhet 

Att känna sorg, uppleva humörsvackor och besvikelser är en naturlig del av livet och något 

som de allra flesta människor någon gång upplever. Det är när en individ genomlever längre 

perioder av nedstämdhet, känslor av meningslöshet och hopplöshet som det kan benämnas 

som en depression. En skillnad mellan normal nedstämdhet och depression är att normal 

nedstämdhet är ett tidsbegränsat tillstånd till följd av exempelvis en förlust och att ett sådant 

tillstånd kan övergå i depression som ett resultat av undvikandebeteenden (Leventhal, 2008). 

Detta innebär att man kan känna sig nedstämd utan att för den delen uppfylla 

diagnoskriterierna för depression. För att få diagnosen depression krävs att dessa symtom 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VB8-4DFT1TY-1&_user=650390&_coverDate=11%2F01%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=27060da782800a2734365193d1d19187&searchtype=a#bib116
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orsakar svårigheter i arbete och/eller privatliv, samt är ihållande under minst två 

sammanhängande veckor. Andra symtom på depression kan vara viktförändringar, 

sömnstörningar, psykomotorisk agitation eller hämning, brist på energi, värdelöshetskänslor, 

minskad tanke- eller koncentrationsförmåga och självmordstankar (American Psychiatric 

Association, 2000).  

I en svensk studie befanns punktprevalensen för depression hos ungdomar vara ca 10-

13% och att depression var vanligare hos flickor (16,5%) än hos pojkar (9,9%) (Ohlsson & 

von Knorring, 1997). I en amerikansk studie som undersökt prevalens hos ungdomar i åldern 

14-18 år befanns livstidsprevalensen för de som fyllt 19 år vara 28%, vilket innebar att 28% 

av ungdomarna som var 19 år någon gång haft en depression. Även här fanns en könsskillnad 

då livstidsprevalensen för de som fyllt 19 år var 35% för flickor respektive 19% för pojkar 

(Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1998). Denna studie fokuserar på känslor av nedstämdhet 

vilket kan anses vara kärnproblematiken i den kliniska diagnosen depression. 

 

1.3. Sömn 

De flesta har någon gång upplevt sömnproblem såsom att inte kunna somna, täta 

uppvaknanden eller en känsla av att inte bli tillräckligt utsövd. Om dessa problem varar längre 

än en månads tid och dessutom skapar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 

arbete, socialt eller andra för personen viktiga avseenden kan det röra sig om diagnosen 

insomni (American Psychiatric Association, 2000). 

Insomni är relativt vanligt bland vuxna och ungdomar. Uppskattning av prevalens 

gällande ungdomar varierar beroende på hur insomni definieras. Ca 4-6% uppfyller diagnosen 

insomni medan ungefär 25-30% har symtom av insomni. Sömnproblem eller insomni är 

generellt något vanligare hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar (Ohayon, Roberts, 

Zulley, Smirne & Priest, 2000; Ohayon, 2002). Denna studie fokuserar endast på deltagarnas 

subjektiva uppfattning i frågan huruvida de sover bra eller inte vilket innebär att deltagarna 
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inte nödvändigtvis uppfyller kriterierna för den kliniska diagnosen insomni men inte heller 

utesluter att några av deltagarna gör det. Detta innebär också att deltagares sömnproblem kan 

bero på andra orsaker än psykiska faktorer. 

 

1.4. Samsjuklighet  

Samsjuklighet, eller komorbiditet som det också kallas, innebär att en person uppfyller 

kriterier för flera psykiatriska syndrom samtidigt eller åtföljande varandra (Egidius, 2008). 

Det är betydligt vanligare med samsjuklighet mellan olika psykiatriska syndrom än vad man 

tidigare trott. Livstidsprevalensen, det vill säga proportionen av individer som någon gång 

haft ett psykiatriskt syndrom, bland individer mellan 15-54 år beräknas vara 21%, medan 27% 

uppfyllt två eller flera diagnoser (Kessler et al., 1994). För ungdomar mellan 13-18 år fann en 

amerikansk studie att ungefär 49,5% uppfyllde en diagnos och att 20% uppfyllde två eller 

flera diagnoser. Den psykiska ohälsan i befolkningen är hög men också ojämnt fördelad där 

en relativt stor del av befolkningen haft en historia av samsjuklighet av psykiatriska syndrom. 

De vanligaste psykiatriska syndromen för ungdomar är ångeststörningar (31,9%), följt av 

beteendestörningar (19,1%), depression (11,7%), och missbruk (11,4%). Ungefär 22% av de 

ungdomar som uppfyllde en diagnos rapporterade allvarlig funktionsnedsättning och/eller 

lidande (Merikangas et al., 2010).  

Samsjuklighet mellan depression och ångest är snarare en regel än ett undantag 

(Angold, Costello & Erkanli, 1999; Brady & Kendall, 1992; Essau, 2008). Många gånger 

föregår ångestsyndrom utveckling av depression. Det behöver inte betyda att det finns ett 

orsakssamband där ångest leder till depression utan det kan istället reflektera att 

ångestproblem ofta startar i barndom och tidig ungdom medan sinnestämningsproblem setts 

öka mer dramatiskt under ungdomen och tidig vuxenålder (Essau, 2008; Roza, Hofstra, van 

der Ende & Verhulst, 2003). Longitudinella studier pekar dock åt att närvaron av 

ångestsymtom ökar risken för att senare utveckla depressionssymtom under ungdomstiden 

http://www.nok.se/Forfattare/e/Egidius-Henry/
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och tidig vuxenålder (Breslau, Schultz & Peterson, 1995; Cole, Peeke, Martin, Truglio & 

Seroczynski, 1998). Gällande social fobi är samsjukligheten med depression hög. Olika 

studier har uppskattat samsjuklig depression vid social fobi till mellan 25-54% där social fobi 

noterats föregå depression (Kessler, Stang, Wittchen, Stein & Walters, 1999; Nelson et al., 

2000; Van Amering, Mancini, Styan, & Donison, 1991).  

Insomni kan kopplas till både ångest och depression hos ungdomar och vuxna (Johnson, 

Roth & Breslau, 2006; Taylor, Lichstein, Durrence, Reidel & Bush, 2005). Ångest har visat 

sig föregå insomni i 73% av fallen medan insomni visat sig föregå depression i 69% av fallen 

vilket kan peka på distinkta utvecklingsbanor mellan insomni, ångest och depression under 

ungdomstiden (Johnson et al., 2006). En svensk studie som undersökt relationen mellan 

ångest, depression och insomni hos vuxna (20-60 år) fann en tvåvägs-relation mellan ångest 

och depression å ena sidan, och insomni å andra sidan. Ångest, depression och insomni verkar 

vara sammanflätade över tid där ångest och depression inverkar på insomni, eller vice versa 

(Jansson-Fröjmark & Lindblom, 2008). Sambanden mellan insomni, ångest och depression är 

komplexa och kan skilja sig mellan ungdomar och vuxna.  

Könsskillnader för olika psykiatriska syndrom visar att kvinnor har högre prevalens av 

internaliserande problem så som ångest och depression medan pojkar har högre prevalens av 

externaliserande problem så som beteendestörningar och missbruk (Lewinsohn, Rohde & 

Seeley, 1995; Merikangas et al., 2010). Psykosociala problem och funktionsnedsättning 

tenderar vara mer allvarlig hos ungdomar med annat samsjukligt syndrom än hos de som inte 

har det. Med ökat antal samsjukliga syndrom ökar graden av funktionsnedsättning 

(Lewinsohn et al., 1995).  

Det finns olika förklaringar till varför det finns så stor samsjuklighet mellan olika 

psykiatriska tillstånd. En sådan förklaring är att diagnoskriterierna i Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM IV) innehåller en alltför låg diskriminineringsvaliditet, det 
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vill säga att diagnoskriterierna inom olika syndrom är de samma eller liknar varandra i hög 

utsträckning (Brown & Barlow, 1992). En annan förklaring till hög samsjuklighet mellan 

olika psykiatriska syndrom är att olika syndrom delar samma vidmakthållande kognitiva och 

beteendemässiga processer, vilket är grunden i det transdiagnostiska perspektivet (Harvey, 

Watkins, Mansell, & Shafran, 2004). 

 

1.5. Det Transdiagnostiska Perspektivet 

Grunden i det transdiagnostiska perspektivet är, som tidigare nämnts, hypotesen att olika 

psykiatriska syndrom delar samma vidmakthållande processer. Tidigare studier har funnit fem 

processer som anses vara transdiagnostiska vidmakthållande processer. Dessa fem är: 

uppmärksamhetsprocesser, minnesprocesser, resonerande processer, tankeprocesser, samt 

beteendeprocesser. Med resonerande processer menas tänkande i syfte att dra slutsatser, göra 

bedömningar och testa hypoteser. Katastroftankar är en typ av resonerande process som 

innefattar en kognitiv förvrängning där personen tenderar att överdriva den negativa 

betydelsen av en händelse. Inom området tankeprocesser finner vi både oro och ruminering. 

Oro definieras som negativa tankar om framtiden ofta i form av ”tänk om” frågor, 

exempelvis: tänk om jag får sparken. Ruminering innebär att gång på gång analysera och 

grubbla över orsaker och konsekvenser av tidigare händelser, dåligt mående eller problem 

(Harvey et al., 2004). Vid senare studier har forskning visat att oro, ruminering och 

katastroftankar tycks dela viktig karakteristik. De beskriver alla en form av tankeprocesser 

som är repetitiva, passiva och/eller okontrollerbara samt har ett negativt fokuserat innehåll. 

Olika processer som delar sådan karakteristik har benämnts som repetitiva negativa tankar 

(RNT). RNT är således ett samlingsbegrepp för ett flertal kognitiva processer som har 

ovanstående tre egenskaper gemensamt men som kan skilja sig åt vad gäller det exakta 

innehållet tankarna fokuserar på (exempelvis tidigare negativa händelser, framtida negativa 

händelser). Studier har visat att förhöjda nivåer av RNT kan kopplas till ett flertal olika 
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diagnoser, däribland social fobi, depression och insomni vilket talar för att RNT är en 

transdiagnostisk process (Ehring & Watkins, 2008). 

 

1.6. Sammanfattning av Litteraturöversikt 

Den psykiska ohälsan hos ungdomar är hög. Det är framförallt besvär i form av oro, 

nedstämdhet och sömnsvårigheter som ökat bland svenska ungdomar, där flickor kontinuerligt 

är överrepresenterade. Forskning visar att samsjuklighet mellan olika psykiatriska syndrom är 

betydligt vanligare än vad man tidigare trott. Samsjukligheten mellan social fobi, depression 

och insomni är hög, dock är samspelet dem emellan inte helt klarlagt. Ett försök till att 

förklara samsjuklighet, som det transdiagnostiska perspektivet lyfter fram, är frågan om det 

kan finnas gemensamma underliggande processer som startar och/eller vidmakthåller 

psykiska symtom. Genom att öka förståelsen för de processer som är betydelsefulla i 

utvecklingen av samsjukliga tillstånd kan tidiga åtgärder sättas in för att minska lidande för 

individen i framtiden. En process som föreslagits vara underliggande samsjukliga tillstånd är 

av kognitiv art och benämns som repetitivt negativt tänkande. 

 

1.7. Syfte och Frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv 

undersöka sambandet mellan RNT och samtidiga symtom/samsjuklighet inom social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblem hos gymnasieungdomar. Utifrån detta övergripande syfte 

formulerades nedanstående frågeställningar: 

 

1a) Vilka mönster/profiler av symtom på social ångest, nedstämdhet och sömnproblem kan 

identifieras hos gymnasieungdomar vid två mättillfällen? 
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1b) Hur stabila är dessa mönster/profiler över tid, det vill säga tenderar gymnasieungdomarna 

att tillhöra samma profil vid de två mättillfällena eller kan ett förflyttningsmönster 

identifieras? 

2a) Finns det ett samband mellan RNT och samtidiga symtom/samsjuklighet mellan social 

ångest, nedstämdhet och sömnproblem vid de två mättillfällena? 

2b) Kan kön moderera relationen mellan de olika mönstren/profilerna och RNT? 

 

Svar på dessa frågor kan tänkas möjliggöra identifiering av ungdomar som löper högre risk att 

utveckla långvarig och mer allvarlig psykisk ohälsa till följd av samsjuklighet. Om det visar 

sig att RNT har ett samband med mönster av psykisk ohälsa/hälsa över tid, kan detta tala för 

att en behandling med transdiagnostisk ansats med fokus på RNT kan vara lämplig. 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Analyserna i denna uppsats baseras på data som insamlats under ett treårigt samarbetsprojekt 

mellan Centrum för hälsa och medicinsk psykologi (CHAMP) vid Örebro universitet och 

skolhälsovården i Lindesbergs kommun (invånarantal ca 23000). Projektet handlade om att 

undersöka gymnasieungdomars psykiska och fysiska hälsa/ohälsa genom att låta deltagarna 

besvara en enkät. Denna enkät distribuerades vid tre tillfällen med ett års mellanrum under 

åren 2006-2008. I denna studie används insamlad data från åren 2007 och 2008.  

En longitudinell design används för undersökning av mönster/profiler av symtom inom social 

ångest, nedstämdhet och sömnproblem samt eventuella förändringar i dessa mönster över ett 

års tid. Vidare används en tvärsnittlig design för undersökning huruvida RNT har ett samband 

med deltagarnas psykiska ohälsa/hälsa och om RNT skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. 
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2.2. Deltagare 

I denna studie användes data för de elever som vid år 2007 gick i årskurs ett och två. Dessa 

elever följdes sedan upp året därpå då de gick i årskurs två och tre. Vid mätningstillfället år 

2007 gick det 1101 elever på gymnasieskolan, svarsfrekvens för detta mättillfälle uppgick till 

77,1%. Vid mätningstillfället år 2008 gick det 1050 elever på gymnasieskolan, för detta 

tillfälle uppgick svarsfrekvensen till 72,6%. Inklusionskriteriet i denna studie var att eleven 

skulle ha deltagit vid båda mättillfällena. Då de elever som gick i årskurs tre år 2007 

respektive årskurs ett år 2008 exkluderades uppgick antalet deltagare i denna studie till totalt 

397 stycken, varav cirka 51% av dessa var flickor och 49% pojkar. Deltagarna var fördelade 

på 13 olika programinriktningar vid gymnasieskolan, varav det samhällsvetenskapliga 

programmet hade flest antal elever (ca 18%). Ungefär 90% av deltagarna var födda i Sverige.  

 

2.3. Procedur 

Deltagarna informerades skriftligt om syftet med enkäten, vilket var att undersöka elevernas 

psykiska och fysiska hälsa/ohälsa för att eventuellt kunna utforma preventiva insatser och på 

så sätt kunna förebygga ohälsa. Enkäten distribuerades på höstterminerna under aktuell 

mätningsperiod. Tidpunkt och distributör skilde sig åt mellan de olika klasserna. De olika 

tidpunkterna, datumen för distributionen och distributör specificerades inte på enkäterna. För 

deltagarna i årskurs ett distribuerades enkäten av skolsköterskan i samband med en 

föreläsning om hälsa. I årskurs två och tre delades enkäten ut av ansvarig klasslärare i 

samband med så kallad mentorstid. Tidsåtgång för ifyllnad av enkäten beräknades ta ca 30 

minuter, vilket var den skoltid som avsattes till deltagandet. Ingen ersättning utgick för 

deltagande i undersökningen. Deltagarna informerades om att medverkan byggde på 

frivillighet och att resultatet var konfidentiellt. För att säkra konfidentialiteten lades de ifyllda 

enkäterna i ett tillförslutet kuvert som förvaras inlåsta. Varje enkät försågs med ett 

löpnummer. Detta löpnummer ersatte information som kan användas till att identifiera 
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deltagaren. Vid databearbetning användes endast detta löpnummer. Uppgifter om namn och 

personnummer bevarades av skolsköterskan och erhölls aldrig av forskargruppen (CHAMP). 

 

2.4. Etiska Hänsynstaganden 

I denna studie har allmänt vedertagna etiska riktlinjer för forskning beaktats. Information som 

gavs till deltagarna inkluderade syftet med enkätundersökningen, att ifyllnad av enkäten var 

frivillig och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna 

informerade också om att deras enkätsvar skulle behandlas konfidentiellt. Uppsatsförfattarna 

förband sig att, utöver dessa riktlinjer, återkoppla studiens resultat till den aktuella 

gymnasieskolan. 

 

2.5. Mätinstrument 

2.5.1. Social Ångest. För att mäta social ångest användes Social Phobia Screening 

Questionnaire for Children (SPSQ-C; Gren-Landell et al., 2009). Detta instrument består 

ursprungligen av två delar, den första delen fokuserar på symtom av social ångest medan den 

andra delen fokuserar på diagnosen social fobi. Då denna studie avser att mäta social ångest 

så ingick endast den första delen av instrumentet i denna studie. Den första delen av 

instrumentet består av åtta frågor (8-24 poäng), och är anpassat för barn och ungdomar upp 

till 18 år. Den beskriver åtta sociala situationer som tenderar att utlösa social ångest; ”(1) att 

tala inför klassen, (2) att räcka upp handen under en lektion, (3) att ringa till någon jag inte 

känner så bra, (4) att vara med klasskompisar under raster, (5) att gå på en fest eller på ett 

kalas, (6) att börja prata med någon jag inte känner så bra, (7) att äta tillsammans med andra 

under matrasten, (8) att titta någon i ögonen när jag pratar”. Deltagarna skattar hur mycket 

rädsla de beskrivna situationerna utlöser på en tregradig skala (1 = ingen rädsla, 2 = en del 

rädsla, 3 = mycket rädsla).  
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Cronbachs alpha för SPSQ-Cs första del har i en tidigare svensk studie varit 0,77 och 

validiteten för hela skalan har visat sig vara god (Gren-Landell et al., 2009b). Cronbachs 

alpha för detta stickprov vid 2007 års mätning var 0,74 och vid 2008 års mätning 0,80. Ett 

värde som överstiger 0,70 anses indikera en god intern överrensstämmelse (Pallant, 2005). 

2.5.2. Nedstämdhet. För mätning av nedstämdhet användes instrumentet Center for 

Epidemiology Studies – Depression Child (CES-DC). Detta instrument är ett 

självskattningsformulär som avser mäta depression hos barn och ungdomar. 

Originalinstrumentet CES-DC innehåller 20 stycken frågor. Instrumentet har i en svensk 

studie funnits ha god validitet för att mäta depression hos ungdomar (Olsson & von Knorring, 

1997). Stöd för validitet och reliabilitet har även påvisats i en amerikansk studie, framförallt 

för flickor och för ungdomar mellan 12-18 år (Fendrich, Weissman & Warner, 1990). Genom 

faktoranalys har fyra depressionsfaktorer framkommit varav nedstämdhet är den faktor som 

förklarar störst varians på helskalans resultat (Olsson & von Knorring, 1997). I denna studie 

inkluderas endast de sex frågor som visats mäta nedstämdhet (6-18 poäng). Instruktionen till 

deltagarna löd; ”Under den senaste veckan har jag; (1) oroat mig för sådant som jag inte 

brukar oroa mig för, (2) inte kunnat känna mig glad även om min familj eller mina vänner 

försökt pigga upp mig, (3) känt mig ”nere” och olycklig, (4) känt mig rädd, (5) känt det som 

att jag vill gråta, (6) känt mig ledsen”. Dessa frågor besvaras utifrån en fyragradig skala (1 = 

inte alls, 2 = enstaka gånger, 3 = då och då, 4 = ofta).  

I tidigare studier har Chronbachs alpha koefficienten uppmätts till 0,91 för hela skalan 

(Olsson & von Knorring, 1997). Cronbachs alpha för detta stickprov vid 2007 års mätning 

0,86 och vid 2008 års mätning 0,89. 

2.5.3. Sömn. För att mäta om deltagarna anser sig ha sömnsvårigheter eller god sömn 

användes påståendet;” Jag sover bra”. Detta påstående skattades på en femgradig skala (1 = 

stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer delvis, 4 = stämmer bra, 5 = stämmer 
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helt). Eftersom ett högt poängtal i de andra variablernas mätskalor innebär att problem 

förekommer medan ett högt tal på sömnskalan innebär frånvaro av problem kodades 

deltagarnas svarspoäng om för att kunna jämföras med de andra variablernas mätskalor. Efter 

omkodning fördelades således poängen enligt följande: 5 = stämmer inte alls, 4 = stämmer 

dåligt, 3 = stämmer delvis, 2 = stämmer bra, 1 = stämmer helt. 

2.5.4. Repetitiva Negativa Tankar (RNT). För att mäta förekomst av RNT användes en 

delskala (Catastrophizing) från mätinstrumentet Safety Behaviors and Catastrophizing Scale 

(SBCS). SBCS är ett instrument som avser mäta gemensamma kognitiva och 

beteendemässiga processer i samsjuklig smärt- och sömnproblematik (MacDonald, Linton & 

Jansson-Fröjmark, 2008). Denna delskala (Catastrophizing) har sitt ursprung i The Pain 

Catastrophizing Scale (PCS) som visat sig ha goda psykometriska egenskaper (Sullivan, 

Bishop & Pivik, 1995). Skalan inkluderar sex items (6-30 poäng) varav ruminering, 

hjälplöshet och magnifiering (uppförstoring) representeras av två frågor vardera.  

RNT definieras som tidigare nämnts som kognitiva processer som uppvisar 

gemensamma kännetecken av att vara repetitiva, passiva och/eller okontrollerbara samt har ett 

negativt fokuserat innehåll. Då innehållet i delskalan Catastrophizing (ruminering, hjälplöshet 

och magnifiering) uppvisar dessa gemensamma kännetecken benämns innehållet i skalan 

därför som RNT i denna studie. Skalans sex items skattas på en femgradig skala (1 = stämmer 

inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer delvis, 4 = stämmer bra, 5 = stämmer helt). 

Instruktioner till deltagarna löd; ”Vi är intresserade av de tankar och känslor du har när du 

inte mår bra (t ex värk i rygg/nacke/axlar eller sömnsvårigheter). Kryssa i frågorna även om 

du inte har de problemen just nu: När jag har problem (även om jag inte har de här problemen 

just nu)…(1) kan jag inte sluta tänka på det, (2) tänker jag hela tiden på hur mycket jag skulle 

vilja bli kvitt problemet, (3) blir jag rädd för att mina besvär ska förvärras, (4) undrar jag om 
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det är något allvarligt fel på mig, (5) finns det ingenting jag kan göra för att lindra symtomen, 

(6) tror jag att jag aldrig blir kvitt problemen”. 

 Chronbach alpha koefficienten har i en tidigare studie för skalan varit 0,84 

(MacDonald, Linton & Jansson-Fröjmark, 2008). Chronbach alpha för detta stickprov var vid 

2007 års mätning 0,81, och vid 2008 års mätning 0,86. 

Det finns olika sätt att undersöka samband mellan RNT och 

symtom/symtomkombinationer av social ångest, nedstämdhet och sömnproblem. I denna 

studie undersöks huruvida det finns ett samband mellan frekventa, intensiva RNT och 

förekomst av samtidiga symtom/samsjuklighet, det vill säga om högre frekvens av intensiva 

RNT har ett samband med mer allvarig problematik. För att kunna undersöka deltagarnas 

frekvens av intensiva RNT kodades skalan om. Den nya skalan innebar att varje item kunde 

ge ett av två möjliga värden. Ursprungsvärdena 1-3 gav i den nya skalan 0 poäng och 

ursprungsvärdena 4 och 5 gav i den nya skalan 1 poäng. Detta ger således en möjlig 

maxpoäng på 6 poäng. Syftet med omkodningen var att kunna urskilja deltagare som skattat 

minst en 4:a eller 5:a på originalskalan vilket i denna studie definieras som intensiva RNT. 

 

2.6. Statistiska Analyser 

För statistiska analyser användes Statistical Package for Social Sciences, SPSS, 17.0 och 

SLEIPNER, 2.1 för Windows. 

2.6.1. Klusteranalys. Klusteranalys är en explorativ metod som används för att gruppera 

individer till olika kluster så att individer inom samma kluster är mer lika varandra än 

individer som tillhör andra kluster. Syftet är således att gruppera individer baserat på de 

kännetecken som utmärker dem (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1995). Eftersom 

mätinstrumentens skalor presenterats med olika antal svarsalternativ så utfördes en z-

transformering av alla skalor inför klusteranalysen. Detta innebär att skalorna för alla 
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variabler får 0 som medelvärde och 1 som standardavvikelse med syftet att möjliggöra 

jämförelse mellan skalorna.  

Det finns flera olika kriterier och riktlinjer för att välja hur många kluster som ska bildas 

men det råder ingen konsensus om vilka kriterier som generellt bör tillämpas. I denna studie 

har författarna valt att basera beslut om antal kluster (klusterlösning) på två kriterier. Det 

första kriteriet är att värdet för den förklarade felvariansen (Explained Error Sum of Squares, 

EESS) hos en klusterlösning helst bör ligga kring 67% och inte understiga 50%. EESS avser 

att mäta hur lika individerna inom ett kluster är varandra jämfört med individer i andra kluster 

(Bergman, 2003). Ett andra kriterium är att vald klusterlösning bör vara teoretisk meningsfull 

utifrån tidigare forskning (Hair et al., 1995).  

Klusteranalyser genomfördes på variablerna social ångest, nedstämdhet och 

sömnproblem på data från mättillfällena år 2007 respektive 2008. För att ta reda på lämpligt 

antal kluster användes Wards metod. Wards metod är en hierarkisk metod där likheten mellan 

olika kluster räknas ut (Sum of Squares) och de kluster som är mest lika slås ihop. Som mått i 

denna användes kvadrerad Euklidisk distans (Hair et al., 1995). 

För att undersöka vanliga individuella utvecklingsmönster av symtom över en ett års 

period användes SLEIPNERS ”exacon procedure”. Denna analysmetod används för att länka 

grupper till varandra över tid och beräkna hur stor andel av förflyttningar mellan olika 

grupper som kan förklaras av slumpen samt om det finns förflyttningar som inte kan förklaras 

av slumpen. Det finns en statistiskt förväntad andel förflyttningar av deltagare mellan grupper 

samt en faktiskt observerad förflyttning av deltagare mellan grupper. När fler individer än 

förväntat gjort förflyttningar kallas dessa förflyttningar för typiska medan förflyttningar som 

färre individer än förväntat gjort kallas för atypiska. 

2.6.2. Faktoriell ANOVA. För att undersöka om personerna i de olika klustren skiljde 

sig åt gällande frekvens av intensiva RNT och om kön var en modererande faktor utfördes en 
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faktoriell ANOVA (kön x klusterlösning) vid respektive mättillfälle med RNT som beroende 

variabel. Post hoc test användes vid behov.  

 

3. Resultat 

3.1. Mönster/profiler av Symtom över Tid 

Resultaten för undersökning av gymnasieungdomars mönster/profiler av symtom på social 

ångest, nedstämdhet och sömnproblem redovisas separat för båda mättillfällena. Därefter 

redovisas resultatet för de identifierade mönstren/profilernas stabilitet över tid. 

3.1.1. Klusterlösning År 2007. Vid val av klusterlösning för 2007 års mättillfälle 

gjordes ett antagande utifrån värdet av förklarad felvarians om att fem till åtta kluster kan vara 

ett lämpligt antal. En femklusterlösning gav en förklarad felvarians på 57% och en 

åttaklusterlösning gav en förklarad felvarians på 70%, båda dessa ligger således inom de 

rekommenderade riktlinjerna. En fyraklusterlösning gav en förklarad felvarians på 49% vilket 

är ett alltför lågt värde enligt riktlinjerna. Utöver förklarad felvarians bedömdes varken en 

sjuklusterlösning eller en åttaklusterlösning vara mest fördelaktig gällande teoretisk 

meningsfullhet. Dessa klusterlösningar innehöll kluster med olika symtomkombinationer som 

alla innehöll varierande grad av nedstämdhet som vid vidare sammanslagning av kluster 

förflyttade sig till ett mer renodlat nedstämdhetskluster. Det slutgiltiga valet angående 

klusterlösning stod således mellan en fem- och sexklusterlösning som båda var gångbara. 

Författarna valde en sexklusterlösning baserat på ett högre värde av förklarad felvarians samt 

att denna lösning till skillnad från en femklusterlösning innehöll ett kluster med social ångest. 

Forskning om samsjuklighet tyder på att sociala ångestsymtom ofta uppkommer före andra 

symtom (Essau, 2008; Roza et al., 2003). Detta gör det teoretiskt meningsfullt att välja en 

klusterlösning som innehåller ett socialt ångestkluster för att kunna följa utvecklingen över 

tid.  
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De sex kluster som identifierades gavs namn utifrån deras karakteristika (se Tabell 1). 

Tabell 1 (2007) 

Medelvärden (standardavvikelser) och standardiserade (z-poäng) medelvärden av social 

ångest, nedstämdhet och sömn i de olika klustren samt antal individer, andel individer och 

andel flickor i respektive kluster, år 2007. 

 

 

Kluster 

 

Antal 

N 

 

Andel 

individer 

 

Andel 

flickor 

Social 

ångest
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

 

Nedstämdhet
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

 

Sömn
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

Symtomfria 70 18,8% 22,9% 9,27 

(1,04) 

-0,90 

 

6,60 

(0,92) 

-0,93 

1,63 

(0,49) 

-0,52 

Nedstämdhet 143 38,4% 70,6% 11,16 

(1,72) 

-0,20 

 

13,18 

(2,98) 

0,62 

2,08 

(0,71) 

-0,028 

Sömn 32 8,6% 12,5% 9,50 

(1,16) 

-0,81 

 

7,03 

(1,26) 

-0,83 

3,25 

(0,44) 

1,24 

Dubbelproblematik 

(social ångest och 

något nedstämd) 

29 7,8% 75,9% 17,31 

(1,77) 

2,06 

 

12,03 

(3,47) 

0,35 

1,66 

(0,61) 

-0,49 

Social ångest 65 17,5% 36,9% 12,83 

(1,31) 

0,41 

 

7,25 

(1,28) 

-0,78 

1,55 

(0,66) 

-0,61 

Trippelproblematik 

(social ångest, 

nedstämdhet och 

sömn) 

33 8,9% 78,8% 14,39 

(2,30) 

0,99 

16,82 

(3,79) 

1,48 

3,67 

(0,78) 

1,70 

Not. a: Högre poäng innebär högre grad av symtom 

Tabell 1 visar att ett kluster karakteriserades av frånvaro av studerade symtom och benämndes 

därför som det symtomfria klustret. Tre andra kluster innefattade singelproblematik inom 

antingen social ångest, nedstämdhet eller sömnproblem. Slutligen framkom två kluster som 

innefattade samtidiga symtom/samsjuklighet. Det ena, dubbelproblematikklustret, 

karakteriserades av social ångest och något nedstämdhet. 
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 Det andra, trippelproblematikklustret, karakteriserades av symtom inom social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblem. Flickor befanns vara överrepresenterade inom båda samtidiga 

symtom/samsjuklighetsklustren samt inom nedstämdhetsklustret. Pojkarna var 

överrepresenterade i det symtomfria klustret, sömnklustret och social ångestklustret. 

3.1.2. Klusterlösning År 2008. Även för 2008 års mättillfälle gjordes ett antagande 

utifrån värdet av förklarad felvarians om att fem till åtta kluster kan vara ett lämpligt antal då 

en femklusterlösning gav en förklarad felvarians på 57% och en åttaklusterlösning gav en 

förklarad felvarians på 69%. Båda dessa ligger således inom de rekommenderade riktlinjerna. 

En fyraklusterlösning gav en förklarad felvarians på 49% vilket är ett alltför lågt värde enligt 

riktlinjerna. En femklusterlösning ansågs vara mest teoretiskt användbar och valdes därför 

trots sitt relativt låga värde av förklarad felvarians. En sexklusterlösning valdes bort på grund 

av att den innefattade två kluster som kännetecknades av nedstämdhet.  

De fem klustren som identifierades namngavs efter deras karakteristika (se Tabell 2). 
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Tabell 2 (2008) 

Medelvärden (standardavvikelser) och standardiserade (z-poäng) medelvärden av social 

ångest, nedstämdhet och sömn i de olika klustren samt antal individer, andel individer och 

andel flickor i respektive kluster, år 2008. 

 

 

Kluster 

 

Antal 

N 

 

Andel 

individer 

 

Andel 

flickor 

Social 

ångest
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

 

Nedstämdhet
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

 

Sömn
a 

M  

(SD) 

Z-poäng 

Symtomfria 61 16,2% 34,4% 8,51 

(0,67) 

-0,95 

 

6,90 

(1,18) 

-0,89 

1,49 

(0,50) 

-0,74 

Nedstämdhet 97 25,8% 69,1% 19,21 

(1,44) 

-0,36 

 

14,30 

(3,65) 

0,78 

2,01 

(0,57) 

-0,21 

Sömn 73 19,4%% 42,5% 10,16 

(1,58) 

-0,38 

 

9,58 

(3,05) 

-0,29 

3,38 

(0,66) 

1,20 

Social ångest 99 26,3% 39,4% 12,79 

(2,60) 

0,52 

 

8,25 

(1,72) 

-0,59 

1,65 

(0,52) 

-0,58 

Trippelproblematik 

(social ångest, 

nedstämdhet och 

sömn) 

46 12,2% 78,3% 15,59 

(2,65) 

1,48 

16,57 

(3,95) 

1,29 

3,02 

(1,13) 

0,83 

Not. a: Högre poäng innebär högre grad av symtom 

Ett kluster som framkom karakteriserades av frånvaro av studerade symtom, det symtomfria 

klustret. Tre andra kluster innefattade singelproblematik med antingen social ångest, 

nedstämdhet eller sömnproblem. Slutligen framkom ett samtidiga 

symtom/samsjuklighetskluster, trippelproblematikklustret, som karakteriserades av symtom 

inom social ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Flickor befanns vara överrepresenterade 

inom trippelproblematiksklustret samt nedstämdhetsklustret. Medan pojkarna var 

överrepresenterade i det symtomfria klustret, sömnklustret och social ångestklustret. 
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3.1.3. Symtomnivåer i Klusterlösningarna. Figur 1 och 2 visar nivåer av symtom i 

standardiserade poäng för klusterlösningen år 2007 respektive 2008. Av figur 1 framgår att 

individerna i det symtomfria klustret ligger 0,5 standardavvikelse eller mer under medelvärdet 

gällande alla symtomvariabler. Dubbelproblematikklustret karakteriseras av hög nivå av 

social ångest och en lägre nivå av nedstämdhet. Trippelproblematikklustret utmärker sig 

genom att alla symtomvariabler ligger minst 1 standardavvikelse över medelvärdet. Detta 

kluster innehåller högre nivå av sömnproblem och nedstämdhet och en lägre nivå av social 

ångest. Singelproblematiksklustren hade högre nivåer av symtom i den variabeln som 

karakteriserade respektive kluster. 

 

 

Figur 1 

Klustrens symtomnivåer i standardiserade poäng år 2007. 

Vid 2008 års mätning (se figur 2) noteras en annan fördelning av symtom i 

trippelproblematikklustret än vid 2007 års mätning (figur 1). Vid 2008 års mättillfälle har 

symtom på social ångest ökat med ca 0,5 standardavvikelse, och sömnproblem har minskat 

med ca 1 standardavvikelse jämfört med året tidigare. 
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Figur 2 

Klustrens symtomnivåer i standardiserade poäng år 2008. 

3.1.4. Mönster/profiler av Symtom över Tid. I figur 3 visas vanliga typiska individuella 

utvecklingsmönster i symtombild över ett års tid. Resultatet redovisas i odds ratio som är ett 

mått på sannolikheten att en viss händelse inträffar. I figuren kan man se att det är 3,7 gånger 

vanligare att individer som befann sig i dubbelproblematikklustret vid 2007 års mättillfälle 

återfanns i trippelproblematikklustret ett år senare än vad som kan förväntas genom slumpen. 

Likaså var det vanligt att individer som befann sig i trippelproblematikklustret år 2007 

förflyttade sig till trippelproblematikklustret år 2008 (OR= 3,3). Övriga kluster var på 

liknande vis stabila över tid, det vill säga att det var typiskt för individer att befinna sig inom 

samma kluster vid båda mättillfällen. 
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Figur 3 

Typiska individuella utvecklingsmönster i symtombild mellan år 2007-2008. Klusterlösningar  

redovisade i standardiserade poäng. OR= Odds Ratio. 
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Vad gäller atypiska utvecklingsmönster i symtombild över ett års tid var det ovanligt att 

personer som befann sig i dubbelproblematikklustret förflyttade sig till sömn- och det 

symtomfria klustret. Likaså var det ovanligt för personer i trippelproblematikklustret att 

förflytta sig till social ångest- och det symtomfria klustret. För de personer som från början 

befann sig i det symtomfria klustret var det atypiskt att förflytta sig till nedstämdhet- och 

trippelproblematikklustret. Andra atypiska förflyttningar var från nedstämdhetsklustret till 

social ångestklustret, från sömnklustret till trippelproblematik- och det symtomfria klustret 

samt från social ångestklustret till sömn-, nedstämdhet- och trippelproblematiksklustret. 

 

3.2. Samband mellan RNT, Symtombild och Kön 

En faktoriell ANOVA med RNT som beroende variabel och kön och klusterlösning som 

oberoende variabler utfördes för respektive mättillfälle för att undersöka sambandet mellan 

RNT, klustertillhörighet och kön. Levene’s test visade signifikans vid båda mättillfällena, 

vilket innebar att antagandet om homogenitet av varians inom grupperna inte var uppfyllt. 

Som kontroll genomfördes därför en envägs-ANOVA (RNT som beroende variabel och 

klusterlösning som oberoende variabel) för vartdera mättillfället med Hochberg och Games-

Howell som post hoc test. Dessa post hoc test kontrollerar tillsammans för heterogenitet av 

varians och tar hänsyn till olika stora grupper. Då samma resultat erhölls som vid den tidigare 

ANOVAN redovisas nedan resultaten av den faktoriella ANOVAN med Tukey’s post hoc test 

nedan. 

3.2.1. RNT, Symtombild och Kön År 2007. 2007 års mättillfälle visade inte på en 

interaktionseffekt mellan klustertillhörighet och kön kopplat till RNT. Däremot fanns 

signifikanta huvudeffekter både för klustertillhörighet och kön. Detta betyder att både 

klustertillhörighet och kön var och ett för sig var relaterat till frekvens av intensiva RNT. Post 

hoc test (Tukey’s) visade mellan vilka kluster de signifikanta skillnaderna fanns.  
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Tabell 3 (2007) 

 

Medelvärden (standardavvikelser) av RNT för de olika klustren, för samtliga individer i 

klustret samt för flickor och pojkar separat.  

  

 

            

F-test 

F, (fg) 

 

 RNT  

     

 

Kluster 

Samtliga 

M (SD) 

Flickor 

M (SD) 

Pojkar 

M (SD) 

Effekt 

storlek 

    K: 6,88, (1, 337)*** 

Kl: 5,00, (5, 337)*** 

I: 0,17, (5, 337)
es

 

0,02 

0,07 

0,002 

Symtomfria (a) 0,79 (1,40) 

b,d,f 

 

1,13 (1,46) 0,69 (1,39)   

Nedstämdhet (b) 1,78 (1,48) 

a,c,f 

 

1,92 (1,57) 1,39 (1,13)   

Sömn (c) 0,84 (1,34) 

b,d,f 

 

1,25 (1,50) 0,78 (1,34)   

Dubbelproblematik 

(d) 

2,50 (1,84) 

a,c,e 

 

2,62 (1,99) 2,00 (1,00)   

Social ångest (e) 1,16 (1,47) 

d,f 

 

1,54 (1,47) 0,92 (1,44)   

Trippelproblematik 

(f) 

3,00 (1,81) 

a,b,c,e 

3,19 (1,81) 2,00 (1,58)   

Not. Kluster som har olika bokstavsbeteckning (a,b,c,d,e respektive f) är signifikant skilda 

från varandra. Effektstorlek = Partiell Eta kvadrerad 

***p<0,001. Es = ej signifikant. K = Huvudeffekt av kön, Kl = Huvudeffekt av kluster, I = 

Interaktionseffekt av kön x kluster.  
 

Av tabell 3 framgår att det symtomfria klustret hade lägst frekvens av intensiva RNT. 

Eftertest visade att det skilde sig signifikant åt från dubbelproblematikklustret, 

trippelproblematikklustret och nedstämdhetsklustret. De två kluster som innefattar samtidiga 

symtom/samsjuklighet (dubbel – och trippelproblematikklustret) hade högst frekvens av 

intensiva RNT. Dessa båda kluster skilde sig ej signifikant åt från varandra. Däremot skilde 

sig trippelproblematikklustret signifikant åt från alla andra kluster medan 

dubbelproblematikklustret endast skilde sig signifikant åt från sömn- och social 
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ångestklustret. Även nedstämdhetsklustret låg relativt högt gällande frekvens av intensiva 

RNT och skilde sig signifikant åt från alla andra kluster förutom dubbelproblematikklustret 

och social ångestklustret. 

Figur 4 visar medelvärden av RNT för flickor och pojkar i respektive kluster. Figuren 

visar att flickor har högre frekvens av intensiva RNT än pojkar. 

 

Figur 4 

Medelvärde av RNT för flickor och pojkar år 2007. 

 

3.2.2. RNT, Symtombild och Kön År 2008. 2008 års mättillfälle visade inte på en 

interaktionseffekt mellan klustertillhörighet och kön kopplat till frekvens av intensiva RNT. 

Däremot fanns signifikanta huvudeffekter både för klustertillhörighet och kön. Post hoc test 

(Tukey’s) visade mellan vilka kluster de signifikanta skillnaderna fanns. 
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Tabell 4 (2008) 

 

Medelvärden (standardavvikelser) av RNT för de olika klustren, för samtliga individer i 

klustret samt för flickor och pojkar separat. 

              

 

 

F-test 

F, (fg) 

 

 RNT 

     

 

Kluster 

Samtliga 

M (SD) 

Flickor 

M (SD) 

Pojkar 

M (SD) 

Effekt 

storlek 

    K:11,00, (1, 357)*** 

Kl:11,31, (4, 

357)*** 

I:0,38, (4, 357)
es

 

0,30 

0,11 

0,004 

Symtomfria (a) 0,75 (1,37) 

b,e 

 

1,15 (1,76) 0,54 (1,10)   

Nedstämdhet (b) 1,66 (1,62) 

a,e 

 

1,91 (1,72) 1,10 (1,23)   

Sömn (c) 1,15 (1,41) 

e 

 

1,55 (1,41) 0,85 (1,35)   

Social ångest (d) 1,18 (1,38) 

e 

 

1,34 (1,24) 1,07 (1,47)   

Trippelproblematik 

(e) 

3,16 (1,91) 

a,b,c,d 

3,29 (1,89) 2,70 (2,00)   

Not. Kluster som har olika bokstavsbeteckning (a,b,c,d,e) är signifikant skilda från varandra. 

Effektstorlek = Partiell Eta kvadrerad 

***p<0,001. Es = ej signifikant. K = Huvudeffekt av kön, Kl = Huvudeffekt av kluster, I = 

Interaktionseffekt av kön x kluster. 

 

Av tabell 4 framgår att det symtomfria klustret hade lägst frekvens av intensiva RNT. 

Eftertest visade att det skilde sig signifikant åt från trippelproblematikklustret och 

nedstämdhetsklustret. Det kluster som hade högst frekvens av intensiva RNT var 

trippelproblematikklustret. Detta kluster skilde sig signifikant från alla andra kluster.  

Figur 5 visar att även för 2008 års mätning ligger flickor i respektive kluster högre i 

frekvens av intensiva RNT än pojkar.  
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Figur 5 

Medelvärde av RNT för flickor och pojkar år 2008. 

 

3.3. Sammanfattning av Resultat 

Genom klusteranalys identifierades, vid båda av studiens mättillfällen, ett symtomfritt kluster, 

tre enskilda kluster med singelproblematik (endera social ångest, nedstämdhet och 

sömnproblem) samt ett kluster med samtidiga symtom/samsjuklighet (social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblem). Vid 2007 års mättillfälle identifierades dessutom ett kluster 

med samtidiga symtom/samsjuklighet av social ångest och nedstämdhet (dubbelproblematik). 

Flickor befanns vara överrepresenterade i de symtomprofiler som innefattade nedstämdhet 

och samtidiga symtom/samsjuklighet, medan pojkar var överrepresenterade i de profiler som 

innefattade social ångest, sömnproblem och symtomfrihet. De identifierade symtomprofilerna 

fortsatte ha samma karaktär över ett års tid och var på så vis stabila. Det fanns ingen 
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interaktionseffekt mellan klustertillhörighet och kön kopplat till RNT. Däremot fanns 

signifikanta huvudeffekter både för klustertillhörighet och kön. Den symtomfria gruppen hade 

lägst frekvens av intensiva RNT, medan de grupper som hade samtidiga 

symtom/samsjuklighet hade högst frekvens. Flickor hade generellt fler intensiva RNT över 

alla symtomprofiler jämfört med pojkar.  

 

4. Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka psykiska symtom och hur dessa utvecklas över tid 

hos gymnasieungdomar. Studien har även undersökt samband mellan frekvens av intensiva 

RNT och symtom inom social ångest, nedstämdhet och sömnproblem samt huruvida kön var 

en moderator mellan klustertillhörighet och RNT. 

Tidigare studier har ofta fokuserat på RNTs koppling till ett psykiskt syndrom i taget 

snarare än på RNTs koppling till flera typer av symtom och samsjuklighet. Denna studie har 

bidragit med att belysa RNTs koppling till flera typer av symtom och symtomkombinationer i 

en och samma studie. Studien har även bidragit med att belysa vilken betydelse de mest 

intensiva RNT har för olika psykiska symtom, det vill säga om fler intensiva RNT har ett 

samband med mer allvarlig problematik i form av fler symtom över tid. Flertalet tidigare 

studier har fokuserat på grad av RNT där högre genomsnittliga nivåer av RNT har samband 

med ökad risk för utveckling av olika psykiatriska syndrom (Ehring och Watkins, 2008). Att 

denna studie bygger på ett stickprov bestående av gymnasieungdomar snarare än en klinisk 

population innebär att även symtomfria ungdomar har inkluderats i analyserna. Detta 

möjliggör jämförelser mellan ungdomar med och utan symtom av social ångest, nedstämdhet 

och sömnproblem i relation till RNT.  
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4.1. Identifierade Symtommönster och Stabilitet 

Vid studiens båda mättillfällen identifierades en grupp personer som karakteriserades av 

avsaknad av symtom (symtomfria), tre enskilda grupper med singelproblematik (endera social 

ångest, nedstämdhet och sömnproblem) samt en grupp med trippelproblematik (social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblem). Vid 2007 års mättillfälle identifierades dessutom en grupp 

med dubbelproblematik (social ångest och något nedstämdhet). De identifierade 

symtomprofilerna fortsatte ha samma karaktär över tid, det vill säga att det var typiskt för 

personer att ha motsvarande symtomprofil som de hade vid det första mättillfället ett år 

senare. Detta tyder på att symtommönster tenderar att vara stabila över tid. Exempelvis 

befanns personer som hade god psykisk hälsa (avsaknad av symtom) att fortsatt ha god 

psykisk hälsa, medan personer som hade samtidiga/samsjukliga psykiska symtom fortsatte ha 

en mer sammansatt problematik. Resultatet är i linje med tidigare forskning som undersökt 

stabilitet för psykiska symtom inom vanliga psykiatriska syndrom och som funnit att 

internaliserande psykiska symtom tenderar att vara stabila över tid hos ungdomar under en tre 

års period (Krueger, Caspi, Moffitt & Silva 1998). Detta understryker vikten av att ungdomar 

med psykiska symtom får tillgång till behandling då resultatet i denna studie tyder på att dessa 

symtom annars riskerar att bli långvariga vilket kan skapa allvarliga konsekvenser för den 

unge. Att erfara psykisk ohälsa under ungdomstiden har till exempel visat sig innebära högre 

grad av psykosociala problem som begränsar bland annat utbildning och sociala interaktioner 

vilket således kan leda till en ansamling av komplicerande faktorer inför framtiden (Wittchen, 

Nelson & Lachner, 1998). Ungdomstiden är en betydelsefull socialiseringsfas i livet som 

lägger en grund för framtiden, psykisk ohälsa i unga år kan således komma att påverka 

individen under resten av livet. Förebyggande insatser under ungdomen har därför en större 

effekt än insatser som sker senare i livet (SOU, 2006).  
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Resultaten visar vidare att personer som hade samtidiga symtom/samsjuklighet vid första 

mättillfället löpte en något förhöjd risk (odds ratio = 3,3 respektive 3,7) för fortsatta samtidiga 

symtom/samsjuklighet ett år senare. En förklaring till denna förhöjda risk kan vara att 

samtidiga symtom/samsjuklighet leder till en större negativ påverkan i personers liv vilket i 

sin tur verkar hindrande för symtomförbättring (Lewinsohn et al., 1995; Wittchen et al., 

1998). Detta kan exempelvis ses genom att det i denna studie var atypiskt för personer att 

förflytta sig från något av samtidiga symtom/samsjuklighetsklustren till det symtomfria 

klustret. Det vill säga att personer som befann sig i dubbel- och trippelproblematikklustren 

inte blev symtomförbättrade under ett års tid. Det kan också vara så att risken för fortsatta 

samtidiga symtom/samsjuklighet kan härledas från betydelsefulla underliggande processer 

som vidmakthåller symtomen, så som RNT. I tidigare forskning har man sett att 

transdiagnostiska processer (RNT inkluderat) bidrar till samsjuklighet både genom 

vidmakthållande av fler än ett syndrom och genom att öka sannolikheten för att utveckla fler 

syndrom (Harvey et al., 2004). Detta får visst stöd i denna studie i och med att resultaten visar 

att trippelproblematikklustret skiljde sig signifikant åt från övriga kluster (bortsett från 

dubbelproblematik klustret år 2007) med avseende på RNT. 

Vidare befanns flickor vara överrepresenterade i de symtomprofiler som innefattade 

nedstämdhet och samtidiga symtom/samsjuklighet, medan pojkar var överrepresenterade i de 

profiler som innefattade social ångest, sömnproblem och avsaknad av symtom. Att flickor var 

överrepresenterade i symtomprofilerna som innefattade nedstämdhetssymtom samt samtidiga 

symtom/samsjukliga profilerna var förväntat utifrån att tidigare forskning visar att flickor 

generellt har högre prevalens av såväl internaliserande symtom som samsjuklighet (Wittchen 

et al., 1998).  

Att andelen pojkar hade fler eller allvarligare symtom av social ångest var dock inte 

väntat då tidigare forskning upprepat visat en högre förekomst av social fobi hos 
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flickor/kvinnor än hos pojkar/män (Essau et al., 1999; Furmark, 2002; Wittchen et al., 1999). 

Då tidigare studier visat att ångest ofta tycks föregå depression vid samsjukliga psykiska 

tillstånd skulle detta potentiellt kunna reflektera en skillnad i flickors och pojkars utveckling, 

där flickor generellt är något tidigare. Det vill säga att flickor som tidigare haft social ångest 

redan hunnit utveckla nedstämdhet och/eller samtidiga/samsjukliga psykiska symtom vid 

mättillfällena. En annan spekulation som förklaring till resultatet har att göra med 

mätinstrumentet som användes för att mäta social ångest (SPSQ-C). Detta instrument har 

validerats i en tidigare studie och anses erbjuda goda psykometriska egenskaper. Trots detta 

uppkommer en fundering gällande huruvida frågorna i instrumentet kan uppfattas olika av 

flickor och pojkar. Flickor och pojkar kan uppleva olika förväntningar på sig vad gäller olika 

typer av beteenden vilket kan leda till att vissa av de beteenden som formuläret frågar efter 

kanske sällan eller aldrig utförs. Exempelvis en flicka som aldrig räcker upp handen i klassen 

och heller inte upplever förväntningar på att göra det kan besvara frågan på ett annat sätt än en 

annan person (pojke) som upplever förväntningar på att räcka upp handen samt upplever 

rädsla för detta. 

Utifrån att en högre andel pojkar i denna studie angett att de ”sover dåligt” kan endast 

preliminära slutsatser dras då endast en fråga ställdes. Påståendet ”Jag sover bra” skattades på 

en femgradig skala från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”. Det finns många alternativa 

orsaker till att en individ inte tycker sig sova bra och dessa behöver inte ha med 

insomnisymtom att göra. Några exempel kan vara att en individ inte sover bra på grund av 

externa omständigheter (störande ljud, obekväm säng) eller att sömn ej prioriteras (tv-

spelande, filmtittande). Påståendet besvarar inte heller frågan under hur lång tid individen 

anser sig ha sovit bra/dåligt då ingen tidsperiod anges. Detta kan innebära risk för individuella 

skillnader i svaren där vissa individer svarar utifrån de senaste nätterna medan andra besvarar 

påståendet mer generellt (hur det brukar vara). En ytterligare svaghet med variabeln gäller 
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formuleringen av påståendet. Påståendet är uttryckt i en suggererande och värderande form 

som kan ha lett till att deltagare implicit påverkats till att svara på ett visst sätt, dessutom kan 

ordet ”bra” i påståendet definieras olika av olika personer. Till exempel kan en person svara 

”stämmer bra” oavsett om påståendet vinklats till ”jag sover bra” eller ”jag sover dåligt”, 

vilket inte ger särskilt användbar information om hur personen tycker sig sova. Ett neutralt 

påstående hade eventuellt gett ett annat svar. Exempelvis hade påståendet kunna formulerats 

som ”jag sover oftast...”, där svaret skattas på en graderad skala som sträcker sig från dåligt 

till bra för att till viss del undkomma dessa svagheter.  

Då syftet med denna studie var att undersöka psykiska symtom över tid och psykiska 

symtom kopplat till frekvens av intensiva RNT snarare än att ge fördjupad förståelse för 

sömnproblematik så valdes detta påstående som ett mått på sömnproblem trots ovan nämnda 

brister. Analyser av resultatet i denna studie gällande psykiska symtom över tid visade ändock 

att sömnproblem tycks vara stabila, vilket kan betyda att påståendet fångar någon aspekt av 

sömnproblem men inte nödvändigtvis insomnisymtom.  

 

4.2. Samband mellan RNT och Psykiska Symtom hos Flickor och Pojkar 

Analyser av resultaten gällande frekvens av intensiva RNT visade att de personer som inte 

upplevde några psykiska symtom hade lägst frekvens av intensiva RNT, medan de personer 

som hade samtidiga/samsjukliga psykiska symtom hade högst frekvens. Ur detta kan 

slutsatsen dras att det tycks finnas ett samband mellan förekomst av intensiva RNT och 

vidmakthållande av symtom, där personer som ofta har intensiva RNT löper en högre risk än 

andra att utveckla olika psykiska symtom och/eller samsjuklighet. En sådan slutsats stöds av 

tidigare forskning som visat att ökad grad av RNT förekommer inom flertalet psykiatriska 

syndrom och psykiska symtom (Ehring & Watkins, 2008; McLaughlin, Borkovec & Sibrava, 

2007). Att RNT i denna studie även fanns hos personer som inte hade psykiska symtom leder 

till tanken att RNT kanske inte enbart är kopplat till negativa konsekvenser i form av psykisk 
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ohälsa. Detta resultat kan istället reflektera eventuella dimensionella skillnader i intensitet 

och/eller varaktighet av RNT. I tidigare studier har exempelvis repetitiva tankar (RT) funnits 

ha samband med både konstruktiva eller icke konstruktiva konsekvenser. Konstruktiva 

konsekvenser av repetitiva tankar har bland annat visat sig ha samband med återhämtning från 

händelser som är upprörande och traumatiska, återhämtning från depression och 

återupptagande av hälsofrämjande beteenden samt adaptiva förberedelser och förväntningar. 

Icke konstruktiva konsekvenser av repetitiva tankar kan vara depression, ångest och fysiska 

hälsoproblem (Watkins, 2008). Utifrån ovanstående forskning väcks funderingar om även 

RNT kan tänkas ha samband med konstruktiva konsekvenser. Även om RNT per definition 

handlar om negativa tankar kan det spekuleras huruvida dimensioner (exempelvis lågintensiva 

RNT under en begränsad tid) av RNT i vissa fall skulle kunna ha en mer konstruktiv funktion 

som exempelvis skulle kunna bidra till en bättre problemlösningsförmåga.  

Vad gäller kön som en modererande faktor för relationen mellan symtomprofiler och 

frekvens av intensiva RNT visades ingen sådan effekt. Relationen mellan symtomprofil och 

vilken frekvens av intensiva RNT påverkas inte av om personen är en flicka eller pojke. 

Resultaten visar däremot att flickor generellt har fler intensiva RNT över alla symtomprofiler, 

det vill säga att flickor mer troligt ägnar sig åt denna kognitiva process jämfört med pojkar 

vilket kan ge en ökad risk för psykisk ohälsa. 

Det finns betänkligheter kring mätinstrumentet för RNT (SBCS). Instrumentet har 

ursprungligen utvecklats för kognitiva och beteendemässiga processer vid smärt- och/eller 

sömnproblematik och i instruktionen för de påståenden som uttrycks i instrumentet står det i 

en parantes att det exempelvis kan gälla värk i rygg/nacke/axlar eller sömnsvårigheter. Detta 

skulle kunna ha begränsat deltagarnas tolkning av påståendena till att främst innefatta 

situationer som gäller värk och sömn och därmed förvränga studiens resultat. Dock tycks det 

inte blivit en sådan förvrängning då resultaten visar att symtom ökar med frekvensen av 
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intensiva RNT, vilket stödjer mätinstrumentets generaliserbarhet för andra problemområden 

än värk och sömn. Detta stödjer hypotesen om att RNT är en underliggande transdiagnostisk 

process.  

 

4.3. Svagheter och Styrkor 

En svaghet med denna studie är att färdiginsamlad data har använts. Detta har begränsat 

valmöjligheter gällande vilka mätinstrument som använts samt vilka analyser som har kunnat 

utföras, mått och antal mättillfällen var redan fastställda. En svårighet med färdiginsamlad 

data gäller själva insamlingsförfarandet. För författarna av denna studie förekommer 

begränsad möjlighet att bedöma vilka möjliga hot mot validitet som kan finnas. Det kan 

spekuleras kring att tidpunkten för mätning samt proceduren skilde sig åt mellan olika klasser 

på ett sådant sätt att systematiska skillnader kan ha uppstått, vilket i sin turkan ha påverkat 

resultatet. Exempelvis kan skillnader finnas beroende på när under höstterminen deltagare 

fyllde i enkäten. Svar av en deltagare som fyllde i en enkät i augusti, efter ett sommarlov, kan 

skilja sig åt från svar av någon som fyllde i enkäten i november då vissa av denna studies 

undersökta symtom kan tänkas vara årstidsbundna, exempelvis nedstämdhet. Måhända hade 

specifikationer i form av datum och tidpunkt för datainsamlingen möjliggjort en bättre 

bedömning angående förekomsten av vissa hot mot validiteten.  

Den externa validiteten är begränsad med avseende på att populationen i studien bestod 

av skolungdomar i en svensk småstad där endast en gymnasieskola finns. För att öka 

generaliserbarheten skulle fler stickprov av ungdomar inom och utom skolan, i olika stora 

städer och bosatta på olika geografiska orter i Sverige krävas. I och med att enbart ungdomar i 

skolan inkluderats i detta stickprov finns risk att systematiska skillnader har påverkat 

resultatet. Det kan exempelvis tänkas att de ungdomar som har mest allvarlig problematik inte 

går i/till skolan och därmed inte finns representerade i denna studie.  
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Klusteranalys som metod är ett användbart verktyg för att gruppera individer till hanterbara 

grupper för vidare analys av olika variabler, dock är det en relativt godtycklig metod. Även 

om kriterier finns som guide är det till syvende och sist upp till forskaren att bedöma lämplig 

klusterlösning. I vissa fall kan detta innebära att om en annan klusterlösning hade valts hade 

deltagarna i studien kunnat fördela sig på ett annat sätt mellan klustren och/eller 

förflyttningarna över tid hade kunnat se annorlunda ut. Detta innebär att endast preliminära 

slutsatser av klusterlösning kan dras i denna studie då endast ett stickprov undersökts. 

Replikering av klusterlösningen i andra stickprov behövs för säkrare slutsatser. Ett exempel 

från denna studie på hur ett annat val av klusterlösning hade kunnat påverka resultatet är att 

det fanns ett dubbelproblematikkluster med i 2007 års klusterlösning medan ett sådant 

saknades i 2008 års klusterlösning. En typisk förflyttning över tid skedde från 

dubbelproblematikklustret till trippelproblematikklustret. Hade det funnits ett 

dubbelproblematikkluster med även vid 2008 års mättillfälle hade kanske även detta varit 

stabilt, det vill säga att en typisk förflyttning hade varit från dubbelproblematikklustret 2007 

till dubbelproblematikklustret 2008. Således kan inga slutsatser dras angående huruvida 

personer i dubbelproblematikklustret utvecklar fler samtidiga/samsjukliga psykiska symtom 

över ett års tid eller ej.  

 Styrkor med denna studie är att det relativt stora stickprov som använts har möjliggjort 

analyser av grupperingar av gymnasieungdomar med symtom inom social ångest, 

nedstämdhet och sömnproblem alternativt frånvaro av symtom. De mätinstrument som 

använts i denna studie har goda psykometriska egenskaper (bortsett från sömnmåttet) vilket 

ökar studiens reliabilitet och validitet. En ytterligare styrka med studien är den kombinerade 

designen av longitudinell- och tvärsnittsdesign. Den longitudinella designen och 

klustermetoden har medfört att mönster/profiler av symtom har kunnat identifieras och att 

dessa har kunnat undersökas över tid. Detta i kombination med en tvärsnittlig design har 
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möjliggjort vidare undersökning av vilka samband frekvens av intensiva RNT har med 

stabilitet av symtom samt huruvida kön modererar detta samband. 

 

4.4. Avslutande Kommentarer 

Denna studies resultat visar att frekvensen av intensiva RNT har ett samband med allvarligare 

problem i form av fler symtom inom social ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Eftersom 

tidigare forskning ofta haft fokus på grad av RNT kopplat till psykiska symtom/syndrom vore 

det intressant att vidare undersöka huruvida frekvensen av lågintensiva RNT har samband 

med psykisk hälsa/ohälsa. Kan det vara så att det är karaktären (frekvens/intensitet) av RNT 

snarare än förekomsten av RNT som är betydelsefull vid symtomutveckling? RNT är ett brett 

begrepp som kan innefatta många olika kognitiva processer där denna studie endast undersökt 

RNT i form av ruminering, hjälplöshet och magnifiering. Kan det vara så att en av dessa 

processer är viktigare än de andra vid utveckling av psykisk ohälsa? Kanske kan det finnas 

andra kognitiva processer inom RNT som har större betydelse för symtomutveckling än de vi 

undersökt? Svar på dessa frågor kan ge en början till en djupare förståelse för hur RNT är 

kopplat till symtomutveckling. Sammantaget föreslås vidare forskning kring frågan om RNT 

som en transdiagnostisk process, vad den innehåller och hur dess karaktär inverkar på 

symtomutveckling.  

Att den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar ökat gör denna studies fokus på 

vanligt förekommande psykiska symtom inom social ångest, nedstämdhet och sömnproblem 

högst relevant. Det transdiagnostiska perspektivets fokus på gemensamma underliggande 

processer som ett sätt att förstå samsjuklighet är en relativt ny och användbar teoretisk grund 

med implikationer för både prevention och behandling. Studier av denna typ kan leda fram till 

att individer som löper ökad risk att utveckla samsjuklighet kan identifieras redan i tidig ålder 

innan problem hunnit bli befästa och av mer allvarlig art. Detta kan ge fördelar utifrån ett 

hälsoperspektiv där individens livskvalité står i centrum och där tidiga och riktade insatser 
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med fokus på gemensamma underliggande processer kan förhindra onödigt lidande. Även ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv kan fördelar erhållas genom undvikande av att 

samhällsresurser används på ett icke optimalt sätt. Ett förebyggande arbete behövs därför i 

ungdomars viktiga miljöer, varav skolan är en av dessa. Vuxna i ungdomars närhet kan 

behöva vara uppmärksamma på om någon av ungdomarna verkar vara orolig eller grubblande, 

reagerar med uppgivenhet (hjälplöshet) eller blir överväldigad av eventuella motgångar 

(magnifiering). Detta kan vara tecken på att den unge har RNT vilket visat sig i denna studie 

och i andra studier ha ett samband med psykisk ohälsa. För att förhindra en ogynnsam 

utvecklig kan den unge behöva hjälp med att hantera sina RNT.  

 Även ur behandlingssynpunkt kan interventioner riktas mot gemensamma 

underliggande processer som initierar och/eller vidmakthåller psykisk ohälsa. Fördelarna är 

att man genom att angripa dessa processer dels kan förhindra en utveckling av samsjukliga 

tillstånd, och dels kan behandla redan befintliga samsjukliga tillstånd mer effektivt jämfört 

med att behandla ett syndrom i taget. 
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