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Depressionssymptom har undersökts hos 42 flickor mellan 17-19 år och jämförts med ett representativt 

ungdomsmaterial i Sverige. I Studien analyseras vilka faktorer som associeras till depression samt hur 

eleverna hanterar sina problem. Undersökningen genomfördes med hjälp av SCL-90 testet samt tio egna 

frågor, formulerade utifrån vad tidigare forskning påvisat om depression. Data bearbetades kvantitativt 

och kvalitativt. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan gymnasie-flickorna i studien och det 

representativa ungdomsmaterialet t(41) = 5.77 (p < 0,001). Studien visade signifikant korrelation mellan 

depressionssymptom och våra frågor ”missnöjd med fritidsaktiviteter” (r = 0,487, p < 0,01) samt 

”missnöjd med skolprestation”(r = 0,410, p < 0,01). Familjen och träning verkar vara viktiga strategier för 

att må bra hos denna grupp, samtidigt som det finns många som inte vet inte hur de ska hantera sina 

problem.  

 

Depression betraktas som en folksjukdom eftersom det börjar bli så vanligt. 25 % av 

kvinnorna och 15 % av männen i Sverige riskerar att hamna i en djupare depression som 

kräver behandling någon gång i livet. Depression har också blivit allt vanligare bland 

ungdomar. Det är också den vanligaste orsaken till kontakt med Barn och 

ungdomspsykiatrin, BUP (Thorslund, 2005). Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2009) visar det sig att under 1997-2007 har det blivit fyra gånger vanligare att 

ungdomar, framförallt i åldrarna 16-19 år, behandlas för depression. Tidigare forskning 

visar att ungdomar har en sämre psykisk hälsa och att den har försämrats sedan slutet av 

1990- talet (Kungliga vetenskapsakademien, 2010). Den försämrade psykiska hälsan 

förklaras utifrån elevernas besvär av oro, ångest och sömnproblem vilket leder till 

ständig trötthet (Socialstyrelsen, 2009). Kungliga vetenskapsakademin (2010) 

instämmer att det är nedstämdhet, oro och ångest som har ökat hos eleverna. Skolverket 

menar att dagens elevers välbefinnande borde förväntas vara bättre därför att alla barn 

går på hälsokontroller som innefattar både det fysiska och psykiska väl måendet. 

Skolverket (2010) sammanfattar läget med att säga att det finns en ökad psykisk ohälsa i 

Sverige där många ungdomar mår dåligt och att detta har ökat med tiden.  
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Beskrivning av Depression 

Depression är en psykisk sjukdom som påverkar människans sinnesstämning, man 

känner sig ofta nedstämd och livet upplevs som meningslöst. I svåra fall kan individen 

se självmord som sin enda utväg. Depression är ingen entydig diagnos som är enkel att 

ställa. Det finns olika grader av depression och det finns olika typer av depression 

beroende på hur många symptom individen har och under hur lång tid man haft dem, 

samt om den är återkommande (DSM IV, 1999). 

 

DSM IV är förkortning av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder och 

används inom psykiatrin för att ställa diagnoser. Den är pedagogisk utformad. ICD-10 är 

förkortning av International Classification of Diseases och används inom svensk 

sjukvård för att kvalificera sjukdomar och psykiatriska diagnoser. De två ovan nämnda 

är sammankopplade och används enskilt eller tillsammans för att klargöra symptom eller 

sjukdomstillstånd i ett vidare perspektiv. Vi har jämfört dessa manualer genom att titta 

på hur man ser på tillståndet depression för att få en djupare insikt i ämnet. Vi har valt 

DSM IV och ICD-10 för att de definierar depression på ett standardiserat sätt och är 

vanliga inom forskning kring depression.  

 

DSM IV definierar depression utifrån olika kriterier. Dystymi är när personen är 

nedstämd större delen av dagen under en tvåårs period. Hos ungdomar kan 

nedstämdheten vara under en ettårs period. Minst två av dessa kriterier ska förekomma 

för att diagnostisera dystymi: (1) Minskad eller förökad aptit. (2) För mycket eller för 

lite sömn. (3) Brist på energi. (4) Nedvärderar sig själv.  (5) Koncentrationssvårigheter. 

(6) Känner hopplöshet (DSM IV, 1999). Egentlig depression är den vanligaste typen av 

depression och det är när individen upplever minst fem depressions symptom under en 

period av två veckor. Något av de tre första symtomen som: Nedstämdhet, klart minskat 

intresse eller minskad glädje måste alltid finnas med för att klassificera depression. Vid 

depression kan följande symptom visa sig, (1) Nedstämdhet under större delen av dagen 

så gott som dagligen. Bland ungdomar kan irritabilitet förekomma. (2) Klart minskat 
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intresse för aktiviteter eller minskad glädje av nästan alla aktiviteter. (3) Betydande 

viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit. (4) Sömnstörning, för lite 

eller för mycket sömn. (5) Psykomotorisk hämning eller agitation (omgivningen märker 

påtaglig rastlöshet hos individen). (6) Svaghetskänsla eller brist på energi (dagligen). (7) 

Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor. (8) Minskad 

tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet (uppmärksammad av sig själv 

eller andra). (9) Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord 

eller fullbordat självmordsförsök. En viktig poängtering är att inget symptom anses 

tillhöra depression om de uppkommer på grund av sorg, olycka, kris eller trauma (DSM-

IV, 1999).  

 

Depression enligt ICD-10(1996) beskrivs med stadier och har även några andra kriterier 

och symptom. Egentlig depression ersätts med Depressiv episod. ICD-10 benämner den 

mildare formen av depression som Dystymi och kriterierna är likartade, men ICD-10 har 

några fler kriterier samt kräver minst tre kriterier för dystymi. De andra kriterierna för 

dystymi som ICD-10 benämner är: Gråtmild, brist på intresse för sex eller andra 

njutningsfyllda aktiviteter, en upplevd oförmåga att klara av rutinmässiga 

ansvarsområden, pessimism över framtid eller dåtid, social tillbakadragenhet samt 

minskat tal flöde. När det gäller skillnader på kriterier mellan Depressiv episod och 

Egentlig depression så är det två punkter som visar på en liten skillnad. Egentlig 

depression har fler omfattande kriterier medan depressiv episod har ett annat symptom 

som är uttalad som förlust av libido vilket inte är ett kriterie för egentlig depression. 

Debuten för depression är sena tonåren eller vid 20-års ålder, sen debut är mellan 30–

50-års ålder enligt ICD-10 (1996). 

 

Hantering av psykisk ohälsa i ett tidigt stadium kan vara att man själv reflekterar över 

hur man hanterar eventuella problem och vilka strategier man använder sig av för att se 

mönster och hitta lösningar som är mer hälsosamma (Lazaruz & Folkman, 1984). 

Hallström & MaClure (2000) menar att långvarig stress påverkar hälsan och kan i 

förlängningen leda till ångest och depressionssymptom.  
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Många barn och ungdomar som mår dåligt har svårt att beskriva hur de känner, man är 

medvetna om att något inte är bra men kan inte beskriva känslan. Därför är det viktigt 

att hjälpa dem handskas med sina problem menar Hallström & MaClure (2000). Ett 

vanligt begrepp som vi refererar till för psykisk ohälsa är Coping, som Lazarus och 

Folkman (1984) har definierat i sin artikel Stress, appraisal and coping. Långvarig 

stress kan leda till depressionssymptom (Hallström & MaClure, 2000) där av följer en 

beskrivning av coping. 

 

Beskrivning av Coping 

Coping är processer som beskriver hur människor hanterar stressade situationer och 

problem i sin vardag, det är människans fysiologiska reaktioner som är grunden för att 

hantera stress, beroende på hur man bedömer händelser, mål och resultat (Zimmer-

Gembeck, & Skinner, 2008). Det finns två huvudsyften med coping, att förändra själva 

innehållet i individens problem genom Problemfokusering och det andra att reglera 

känslomässig stress genom Emotionellfokusering. Problemfokusering försöker hitta 

lösningar och den metoden är mer bearbetad och medveten, man strukturerar en 

handlingsplan och försöker systematiskt lösa problem. Problemfokusering beskriver 

även hur människan aktivt söker socialt stöd för att lösa sina problem (Lazarus & 

Folkman, 1984). Emotionell fokusering är ofrivillig och innefattar beteendemässiga och 

känslomässiga impulser, man använder avslappning eller motion för att minska stressens 

negativa effekter. Under emotionell fokusering finns det ytterligare två copingstrategier 

om hur man kognitivt bearbetar sina problem den första benämns som Omdefinierad 

coping och den andra som Undvikande coping. Omdefiniering handlar om att lösa eller 

förändra upplevelsen av problemen se saker positivt genom att förändra sitt 

tankemönster, se saker i ett annat perspektiv, och att har realistiska förväntningar. 

Undvikande coping innebär flyktbeteende, individen låtsas att problemen inte existerar 

man vill inte tänka på svårigheterna. Långsiktigt bearbetas varken problemen eller 

känslorna genom att man låtsas att problemen inte existerar eftersom man förtränger 

eller ignorerar dessa (Lazarus och Folkman, 1984). Förmågan hur man klarar av att 
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hantera sina utmaningar beror på hur man använder sig av de olika strategierna och hur 

de samspelar vid pressade situationer (Zimmer-Gembeck, & Skinner, 2008). En viktig 

aspekt enligt Lazarus och Folkman (1984) är att människan använder sig av både 

problemfokusering och emotionell fokusering vid stressande situationer, man försöker 

oftast lösa problemen och samtidigt hantera känslorna. Det är lätt att hitta rätt metod i 

teorin när man väl funnit copingstrategierna men det är svårare att genomföra dem i 

praktiken. Människan behöver veta när och hur strategierna bör användas samt att träna 

på att använda dem (Lazarus & Folkman, 1984).  

 
Vilka orsaker associeras till depression? 

Tidigare forskning är överens om att tillståndet har en multifaktoriell bakgrund där 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar på olika sätt. Det finns olika 

teorier som förklarar vad som associeras till depression (Thorslund, 2005). Ärftlighet 

och depression har studerats och man har hittat samband mellan föräldrar som har 

depression och barn som får det senare i livet, men det är svårt att bevisa att det beror på 

ärftlighet då miljöfaktorer alltid inverkar. Vissa typer av stresskänslighet har visat sig 

bero på medfödda egenskaper i centrala nervsystemet och medför förvärvad känslighet 

på grund av psykiska och sociala trauman enligt Thorslund (2005). Ärftliga faktorer har 

större betydelse vid djupare depression och bipolär sjukdom, medan stress har större 

påverkan vid lindrigare form av depression (Torslund, 2005). Studier har dock visat att 

risken för depression är dubbelt så stor om individens föräldrar eller nära släkt har 

drabbats av depression under sina ungdomsår (Thorslund, 2005). Olsson (2004) menar 

att det finns forskning som tyder på att depression är ärftlig. Det är dock inte självklart 

att ett barn drabbas av depression bara för att ena föräldern har depression. Det har även 

framkommit att flickor i större utsträckning påverkas av det genetiska anlaget för 

depression, genetiska arvsanlaget påvisar bara att 50 % kan kopplas till arv, resterande 

är miljöfaktorer (Olsson, 2004).  Det har även visat sig att ungdomar med depression 

ofta har någon i sin närhet som lider av depression eller har drabbats av depression 

tidigare i livet (Thorslund, 2005). Ökningen av depressionsdiagnoser bland ungdomar 

beror sannolikt inte på biologiska faktorer utan snarare på psykosociala faktorer med 
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förändrade förväntningar menar Hallström och McClure (2000). Enligt en longitudinell 

studie har det visat sig att människor som drabbas av depression tidigt i livet har större 

risk att drabbas av återfall (Bohman, Jonsson, Päären, Von Knorring, Olsson, Von 

Knorring, 2010). Familjen har stor påverkan på välbefinnande, det finns vissa teorier 

som menar att föräldrarnas depression kan påverka ungdomarna så att de utvecklar egna 

depressiva symptom enligt Thorslund (2005). Det kan även påverkas åt andra hållet så 

att ungdomarnas depression kan i sin tur påverka föräldrarna och familjens psykiska 

hälsa (Thorslund, 2005). Kungliga vetenskapsakademien (2010) menar på liknande sätt 

att brister i familjeförhållanden samt svårigheter i skolan anses vara några orsaker till 

depression. Ungdomarna själva nämner att det stressiga samhället och alla krav som 

ställs och ett högre ansvarstagande med prestation påfrestar dem negativt (Thorslund, 

2005). Den stora valfriheten inom skolan, där eleverna har möjlighet att välja bland flera 

kurser ger ett ökat ansvar, även den ständiga påverkan av media och reklam upplever 

eleverna som stressande. Artiklar som Kungliga vetenskapsakademin (2010) har 

undersökt är ”Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige” och ”Trender i barns och 

ungdomars psykiska hälsa” dessa uppfyllde kriterierna för ett sammantaget 

tillfredsställande bevisvärde för att få en tydligare bild om barn och ungdomars hälsa.  

 

Ungdomar som växer upp i sämre sociala förhållanden med brist på social tillit har 

större benägenhet att drabbas av psykosomatisk ohälsa som depression anser Åslund, 

Starrin och Nilsson (2010). I Skolverkets lägesbedömning (2010) beskrivs det på 

liknande sätt att ohälsa är större bland de ungdomar som lever i sämre socioekonomiska 

förhållanden. Det har visat sig att dessa ungdomar känner sig mer otrygga i skolan och i 

sitt bostadsområde samt att de deltar mer sällan i någon organiserad fritidsaktivitet. 

Thorslund (2005) skriver att elever som har ett litet socialt nätverk och inte tillhör någon 

grupp har större risk att drabbas av depression. Vidare menar Skolverket (2010) att 

problem i skolan med hög frånvaro är ett kännetecken på att eleverna inte mår bra 

psykiskt. Problemen som orsakar långvarig frånvaro är komplexa och påverkas av både 

hem och skola (Skolverkets.se lägesbedömning 2010-03-22). Psykosomatiska besvär 

såsom nedstämdhet, irritation och andra depressiva symptom har blivit vanligare 
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framför allt hos flickor (Skolverket, 2010). Trots den bristande forskningen kring 

ungdomars depression har man funnit skillnader mellan flickor och pojkars depressiva 

besvär (Kungliga vetenskapsakademien, 2010).  

 

Enligt tidigare forskning finns det få undersökningar som är utförda gällande ungdomar 

och depression. Den forskning som finns tillgänglig tyder på att psykisk ohälsa ökar 

bland ungdomar (Socialstyrelsen, 2010). Studier som enbart undersöker depression och 

inte andra psykiska påfrestningar som exempelvis stress är svårt att finna. Långvarig 

stress kan leda till depression (Hallström & MaClure, 2000) och är därför av intresse i 

denna undersökning. Enligt Kungliga vetenskapliga akademins studier (2010) mår 

många ungdomar psykiskt dåligt, trots att vi lever i ett land med goda förutsättningar 

och det finns fortfarande inga väldokumenterade undersökningar som påvisar vad detta 

kan bero på. Vi arbetar dagligen med ungdomar vilket gjorde det intressant att 

undersöka om det är så vanligt som tidigare forskning skriver om depression bland 

ungdomar. Vi undersökte därför hur det ser ut på en skola i vår kommun och vi ville 

därmed inrikta oss på flickor och undersöka om det är många flickor som mår psykiskt 

dåligt. 

 

Thorslund (2005) skriver att det är dubbelt så vanligt med depression hos flickor än hos 

pojkar.  Bohman et al. (2010) stödjer detta och menar också att flickor drabbas i större 

utsträckning av depression samt att de lider av en djupare depression som kräver 

behandling. Fridell et al (2010) studier påvisar även de att flickor drabbas i större 

utsträckning av depression än pojkar. Därför valde vi att inrikta denna studie enbart på 

flickor och deras depressionssymptom och vad de associeras till.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur nivån av depressionssymptom ser ut i en grupp 

flickor 17-19 år (i Umeå kommun) i jämförelse med ett representativt ungdomsmaterial i 
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Sverige. Vi var intresserade av att ta reda på vilka faktorer som associeras till depression 

samt vad eleverna gör för att hantera sina problem och även vad de gör för att må bra.  

 

Våra frågeställningar är: 

Hur ser det ut med symptom av depression hos flickor på  
en gymnasieskola i Umeå kommun jämfört med ett 
representativt ungdomsmaterial?  
 
Vilka faktorer kan kopplas till depression hos flickor? 

 
Vad gör flickorna för att hantera sina problem?  
 
 

Metod 

Studien genomfördes på en gymnasieskola i Umeå kommun på flickor mellan 17-19 år. 

Vi valde att använda oss av depressionsskalan i ett standardiserat test som heter SCL-90 

(Symptom check list), för att undersöka depressionssymptom hos flickor. Testet används 

vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, framför allt på ungdomar för att 

upptäcka depressionssymptom (Fridell et al 2002). Testet kompletterades med tio egna 

frågor (Bilaga 1), där vi undersökte svar på funderingar kring ungdomars depression och 

vad tidigare forskning kopplar till depressionssymtom. Detta gjorde vi för att undersöka 

om det fanns ett samband mellan SCL- 90 testet (depressionsskalan) och andra aspekter 

utifrån vad tidigare forskning har påvisat kring psykisk ohälsa främst depression hos 

ungdomar. Nedan beskrivs SCL-90 testet mer utförligt och sedan en redogörelse för hur 

våra egna frågor har konstruerats kring depressionssymptom. 

 

Instrument 

För att mäta depression har vi använt oss av SCL-90 testet depressionsskala, det syftar 

till att mäta hur man själv tycker sig ha mått under de senaste veckorna. Det kommer 

ursprungligen från Amerika och används som ett självskattningstest världen över för att 

diagnostisera psykiskohälsa. Testet kodar för nio olika symptom inom psykisk ohälsa 

och används ofta i korrelationsstudier (Fridell et al 2002). Testet används i huvudsak 
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inom psykiatri, kriminalvård och sjukvård för att säkerställa diagnoser men även 

personer som misstänks ha depressionssymptom eller andra psykiska symptom kan 

genomföra testet. Vidare har det visat sig att SCL-90 även fungerar på normal 

population för att testa potentiella psykiatriska symptom. Oftast används SCL-90 

tillsammans med andra kompletterande test för att säkerställa diagnoser. Vi efterfrågade 

hur flickorna hade mått under de senaste månaderna, vi ville ha en bredare tidsspann i 

stället för senaste veckorna, eftersom vi inte hade möjlighet att genomföra samma test 

vid flera tillfällen (för att öka tillförlitligheten). Testet består av 90 frågor som alla 

börjar enligt följande: ”Hur mycket har Du besvärats av …” frågorna besvarades med en 

femgradig skala från 0–4, där 0 motsvarar ”Inte alls" och 4 motsvarar ”Väldigt mycket”. 

Försökspersonerna satte en ring runt det mest rätta svaret. Testet är uppbyggt på 90 

frågor som rör det psykosomatiska hälsotillståndet. Utifrån detta test kan man sedan 

med hjälp av en kodningsmall som kodar för olika ohälsosamma psykiska symptom 

komma fram till vad personen har för problem. Människor är olika och har olika 

känslighetsgrader för depression och genom att svara utifrån sin egen självskattning 

visar det sig att SCL-90 är en subjektiv skala. Vi använde depressionsskalan i SCL-90 

som bestod av 13 frågor. Det går inte att ställa en diagnos utifrån enbart detta material 

utan detta är ett test av depressions symptom (Journal Digital, 2004).  

 

Reliabilitet och Validitet SCL - 90 

Enligt Fridell et al 2010 är validiteten i SCL -90 grundligt testad där man kommit fram 

till att SCL -90 är bra att använda på normalpopulationen för att upptäcka psykiatriska 

störningar. SCL-90 används världen över och är validitets testat vilket påvisar att det har 

hög tillförlitlighet (Cronbach´s Alpha =0.97 och interitem-korrelationen = 0.26) (Fridell 

et al. 2002).  

 

Egna frågor 

Vi formulerade tio egna frågor som baserades på vad tidigare forskning funnit kring 

ungdomar och depression (Åslund et al 2010, Kungliga vetenskapsakademien 2010, 
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Skolverket 2010, Thorslund 2005, Olsson 2004 och Hallström och McClure 2000). Det 

har visat sig att depression är ärftlig enligt Thorslund (2005) och Olsson (2004) därav 

formulerades en fråga: har någon i familjen depressions diagnos? Även stresskänslighet 

är ärftligt och påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt menar Olsson (2004) 

vilket formulerades till en liknande fråga som ovan. Thorslund (2005) och Kungliga 

vetenskapsakademien (2010) beskriver att familjeförhållanden har stor association till 

depression. Med utgång från detta utformades en fråga om de upplever sig missnöjda 

med familjesituationen? Föregående källa menar att prestationer och krav i ungdomars 

vardag leder till stressande situationer och sämre psykiska hälsa. Hallström och McClure 

(2000) skriver att den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar troligen beror på alla 

förändringar och förväntningar i samhället. Från ovanstående forskning formulerades 

frågor om upplevt missnöje till skolprestationer och missnöje med fritidsaktiviteter. 

Utifrån Kungliga vetenskapsakademien (2010), formulerades frågor angående missnöje 

med sitt utseende och missnöje med sin kropp eftersom ungdomar påverkas av dagens 

media utbud där utseende och kroppsfixering har stor betydelse (Bilaga 1). Sex av dessa 

frågor började med påståenden där eleven skulle skatta svaret utifrån sig själv ”Upplever 

du missnöje med ….” Frågorna besvarades på en femgradig skala från 0–4 där 0 

motsvarar ”Inte alls" och 4 motsvarar ”Väldigt mycket”. Två frågor undersökte om det 

fanns någon inom familjen som fått diagnos om psykiskohälsa och en rad för fritext där 

man kunde fylla i vem som diagnostiserats i familjen om man svarat ja. De två sista 

frågorna besvarades med fritext, hur man hanterar eventuella problem och hur de skapar 

sitt eget välmående. Vi genomförde en pilotstudie på fyra 18-19 åriga flickor där vi 

undersökte informationen kring testet, kontrollerade hur frågorna uppfattades och hur 

lång tid genomförandet av hela proceduren beräknades ta. Detta för att ge möjlighet att 

förändra eller utveckla eventuella brister i informationen eller kring våra 

frågeställningar. Det viktiga var att kontrollera om vi fått svar på frågeställningarna och 

om de egna formuleringarna var tydliga. Genomförandet av en pilotstudie ansåg vi ger 

större validitets möjlighet för det slutliga arbetet. 
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Deltagare   

Studien har genomförts på 42 flickor som är mellan 17-19 år och studerar på en 

gymnasieskola i Umeå kommun. Deltagarna består av elever som läser både teoretiska 

och praktiska gymnasieprogram i olika årskurser. Urvalet baserades på tillgängligheten 

och intresse för studien. Psykisk ohälsa hos denna åldersgrupp har under de senaste tio 

åren ökat (Skolverket, 2010).   

 

Procedur 

Frågeformulären lämnades ut till tre olika elevgrupper under samma vecka direkt efter 

ett lov, för att undvika samtal mellan elever som kunde påverka undersökningen. En av 

försöksledarna högläste informationen kring frågeformuläret vid samtliga tillfällen så att 

alla försöksdeltagare fick samma information. Därefter delades ett försättsblad ut (se 

bilaga1) med en kort presentation av studien och vetenskapsrådets etiska riktlinjer, där 

det informerades om att studien är anonym och att frågeformulär och elev inte går att 

koppla samman. Eleverna signerade försättsbladet om de ville delta i undersökningen 

och därefter besvarades frågeformuläret. Detta genomfördes enskilt i en lugn 

klassrumsmiljö under tystnad och studien besvarades mellan 10-20 minuter. 

 
Etik 

Eleverna informerades att undersökningen var frivillig och anonym. Ungdomarna hade 

möjlighet att avstå från undersökningen om de önskade. De informerades om att 

materialet senare kommer att analyseras och sammanställas till en uppsats med 

jämförelse för att se om resultatet överensstämmer med den tidigare forskningen. Alla 

dessa punkter fick de ta del av innan de skrev under ett godkännande dokument utformat 

enligt vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet 2011). Försöksdeltagarna 

behövde inte skriva namn på (frågeformuläret) endast ålder efterfrågades. 
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Statistisk analys  

Kvantitativ data kodades in för bearbetning i PASW 18.0 för Windows. Ett oberoende t-

test användes för att undersöka skillnaden mellan vår flickgrupp och det representativa 

ungdomsmaterialet gällande medelvärde. Eftersom variablerna som var kopplade till 

depression i familjen och stress i familjen var kategorivariabler, så användes χ2-test, där 

det jämfördes mot vilken depressionssymptomsnivå flickorna hade. Frågorna delades 

därför in i fyra grupper för att värdera vilken depressionssymptomnivå flickorna hade.  

Värderings nivå 0 står för poäng mellan 0-1. Grupp 1 = poäng mellan 1,1-2. Grupp 2 = 

poäng mellan 2,1-3. Grupp 3 = poäng mellan 3,1-4 (se figur 1). Korrelationsanalys 

(Pearson) användes för att undersöka sambandet mellan 

depressionssymptomsmedelvärde och våra egna formulerade frågor kring depression.  

 

Kvalitativ analys  

De två sista frågorna i frågeformuläret bestod av öppna frågor där eleverna hade 

möjlighet att svara med fritext om hur de brukar göra för att må bra och vad de gör för 

att hantera eventuella problem. Den kvalitativa delen av resultatet tematiserades genom 

öppen kodning svaren grupperades från de faktorer som är likartade och dessa delades 

senare in i fyra kategorier till var och en av frågorna (Stensmo, 2002). Kvalitativa delen 

i undersökningen gav en mer detaljerad beskrivning om hur flickorna hanterade sina 

problem och hur de gör för att må bra, detta gav oss större möjlighet att undersöka 

frågeställningarna i syftet. Rådata från fritextsvaren skrevs ut ordagrant och markerades 

med olika färgkoder för att gruppera och kategorisera svaren från de faktorer som är 

mest likartade och återkommande. Utifrån elevernas svar hur de hanterade sina 

eventuella problem kopplade vi sedan till copingstrategierna (Lazarus & Folkman, 

1984).  Som vi tidigare har nämnt i arbetet finns det två sätt att hantera stressande 

situationer, genom problemfokusering och emotionellfokusering (Lazarus & Folkman, 

1984) till dessa finns det fler strategier som människan använder sig av vid 

problemlösning och strategierna kan ge positiva eller negativa effekter. Omdefiniering 

är en form av strategi som ger en mer positiv förändring för individen medan den andra 
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undvikande copingstrategi inte leder till någon långsiktig förbättring utan förvärrar oftast 

stressen och oron hos människan. De grupper vi utformade utifrån elevernas svar från 

fritext frågorna var lösningar och samtal som vi kopplade ihop med 

problemformuleringen eftersom båda grupperna handlade om att direkt ta tag i och lösa 

problemen, med hjälp av andra eller på egen hand. De andra två grupperna motionera 

och hopplöshet kopplade vi ihop med emotionellfokusering, flickorna beskriver att de 

motionerar för att omvända negativa tankar till något mer kreativt och det stämmer 

överens med omdefiniering. Hopplöshet kopplades ihop med den mer destruktiva 

copingstrategin kallad undvikande som också hör till emotionellfokusering, när man flyr 

från problemen eller ignorerar deras existens för att dessa upplevs för jobbiga.  

 

  

Resultat  

Resultatet är uppdelat i två delar. Vi börjar redovisa det statistiska resultatet utifrån 

frågeformuläret som har kodats och bearbetats i PASW. I den andra delen beskriver vi 

det kvalitativa resultatet som består av fritextsvaren vilket har bearbetats och 

kategoriserats genom öppen kodning. 

  

Statistiskt resultat 

Antal deltagare var 42 flickor, där medelåldern var 18 år och medelvärde för 

depressionssymptom var 1,7 med en standardavvikelse på 0,74.  

 

Resultatet av Statistiska analysen visade på en depressions skala mellan 0-4 att 21,4 % 

av flickorna ligger mellan värde 0-1, 50 % av deltagarna ligger mellan 1-2 och 19 % 

ligger mellan 2-3 och 4,8 % av deltagarna ligger mellan värdena 3-4.  
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Figur 1 

Visar i % hur flickorna är fördelade med depressionssymptom  

 

 

 

Tabell 1 

Statistisk beskrivning av subskala depression i SCL-90 samt medelvärdet och 
standardavvikelsen för flickor i ett representativt ungdomsmaterial (Fridell et al, 2002) 
 

Deskriptive statistik  M  St  N=  Ålder 

Flickgrupp i Umeå  1,7  0,74  42  17‐19 

Representativt ungdomsmaterial  1.04  0.74  2305  17‐19 

 

Vi jämförde medelvärde mellan Flickgrupp i Umeå 17-19 år med ett Representativt 

ungdomsmaterial 17-19 år (Fridell et al, 2002) med hjälpt av t-test där det visade sig 

finnas en signifikant skillnad mellan flickgruppens medelvärde och det representativa 

ungdomsmaterialets medelvärde, t(41) = 5.767, p < 0,001. Flickorna i vår studie ligger på 

ett högre medelvärde än genomsnittet på flickors depressionssymptom i Sverige. Detta 

konstaterar att deltagarna i vår studie mår allmänt sämre än det representativa 

ungdomsmaterialet på grund av att de visar på högre depressionssymptom.  
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Tabell 2 

Statistiskbeskrivning av medelvärden (M), standardavvikelse (St), antal deltagare (N) på 
SCL-90 depressions skala med våra frågor (formulerade utifrån vad tidigare forskning 
hänvisar till riskfaktorer för depression) p-värde (p), korrelation (r) 
 
   M  St  N=  p  r 

Depression  1,7  0,74  42 

Utseende  1,69  1,07  42  0,76  0,225

Kropp  2,33  1,28  42  0,05  0,257

Skolprestationer  2,31  1.17  42  0,004  0,41

Fritidsaktiviteter  1,48  1,27  42  0,001  0,487

Familje situation  1.17  1,34  42  0,007  0,378

Familje ekonomi  0,76  1,14  42  0,143  0,168
Note: Fet stil markerar korrelation mellan depressionssymptom och skolprestation, fritidsaktiviteter  
och familjesituation. 
 

Korrelationsanalys  

För att granska sambandet mellan studiens variabler användes Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Det fanns ett signifikant positivt samband 

mellan depressionsmedelvärde och upplevt missnöje med skolprestationer och det fanns 

även en positiv signifikans mellan depressionssymptom och upplevt missnöje med 

fritidsaktiviteter. Den högsta korrelationen fanns på missnöje med fritidsaktiviteter (r = 

0,487, p < 0,01) och missnöje med skolprestationer (r = 0,410, p < 0,01). Resultatet 

visade även signifikant samband mellan depressionssymptom och upplevt missnöje med 

familjesituationen (r = 0, 378, p < 0,05).  

 

För att jämföra om det fanns någon skillnad mellan grupperna flickor med högre 

respektive lägre depressionssymptom i variablerna depressionsdiagnos i familjen 

(depression) och stressdiagnos i familjen (stress) genomfördes χ2-test. Det fanns ingen 

signifikant skillnad på någon av variablerna depression (χ2=1,553, p= 0,335) eller stress 

(χ2=3,134, p= 0,185) mellan grupperna. 
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Tabell 3 

Frekvens fördelning och resultat på χ2-test gällande depression i familj och stress i 
familj, fördelat på kategorier skapade utifrån nivå av depression  
 

      0‐1  1,1‐2  2,1‐3  3,1‐4  χ2 p 

Depression i familjen  Ja  18%  56%  18%  6% 

   Nej  24%  52%  24%  0%  1,553  0,335 

Stress i familjen  Ja  27%  36%  36  0% 

   Nej  19%  62%  15%  4%  3,134  0,185 
 
Note: När det gäller P så fanns det få antal svarande vilket medförde att värdena inte är fullt tillförlitliga 
 

Totalt var det 43 % av deltagarna som hade någon depressionsdiagnos i familjen, men 

det fanns ingen skillnad mellan grupper gällande depressionssymptomsnivån. 

Deltagarna som hade depressionsdiagnos i familjen svarade också vem i familjen som 

var diagnostiserad. 25 % svarade pappa, 25 % svarade syskon, 19 % mamma, 19 % mor 

eller farförälder och 12 % bekräftade att de själva led av depression. 

 

Det fanns totalt 30 % av flickorna som har stress i familjen, men det fanns ingen 

signifikant skillnad till låg respektive hög nivå av depressionssymptom.  

Stressdiagnos i familjen var mest förekommande hos mammorna med 64 % och 34 % 

hos papporna. 

 

Kvalitativt resultat 

Den första frågan var: Skriv fritt vad du brukar göra för att må bra? Teman som var 

återkommande delades in i följande grupper: Social samvaro, Fysiska aktiviteter, Musik 

aktiviteter och Underhållning. Deltagarna gav flera exempel på faktorer som påverkar 

deras välmående. Här nedan redovisas dessa för att tydliggöra vad som var viktigt för de 

flesta av deltagarna. Till varje huvudtema tillkommer illustrerande citat. De flest 

återkommande svaren presenteras först av följande grupper: 
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Social samvaro  

Det centrala för de flesta deltagarna (80 %) ansåg att prata och umgås med sin familj, 

sina vänner och pojkvän är det bästa sättet för att må bra. Några beskriver att det är 

viktigt att umgås med människor som man litar på och respekterar. 

 

Pratar med de vänner jag tycker om, kan lita på, får mig på 
bättre humör (skratta) och må bra. 
 
Men bäst mår jag när jag umgås med mina nära. 
 
Min familj och mina vänner betyder otroligt mycket för mig, jag 
umgås med dem och om jag behöver prata så vet jag att de alltid 
lyssnar. 
 
Jag brukar umgås med kompisar som gör mig glad. 

 

Den sociala samvaron påvisas vara en viktig faktor när det är så många av flickorna som 

beskriver att man måste ha någon som lyssnar och någon att prata med för att orka med 

problemen i sin vardag.    

 

Fysiska aktiviteter 

Träna, dansa, springa och motionera på olika sätt är en annan stor faktor som många 

flickor (50 %) använder sig av för att må bra. Några beskriver att de får tänka på något 

annat när de tränar, andra poängterar det positiva hormonet endorfin som de får efter 

träning. 

 

Ibland kan även en promenad där jag kan rensa tankarna, få 
mig att tänka i andra banor, och må bättre. 
 
Träna, då tänker jag på annat ett tag. 
 
Träna = endorfiner   
  
Helt enkelt göra saker som jag tycker om och mår bra av, 
motionera. 
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De flickor som använder sig av fysiska aktiviteter för att må bra, nämner 

ofta individuella aktiviteter där det är deras tankar som mår bäst av 

aktiviteten.  

 

Underhållning 

Genom medier se på TV, spela via datorn, se på film, läsa böcker, skriva, fotografera. 

Även annan underhållning som att sola, vistas i naturen och laga god mat och andra 

typer av stillsamma aktiviteter.  

 

Jag skriver också egna berättelser och dikter. 
 
Spelar tv-spel eller tittar på film. 
 
Jag tycker bland annat om att läsa och titta på film. 
 
Vistas i solen eller mycket tända lampor hemma. 
 
Tar ett avbrott från vad jag gör och kollar på film eller helst en 
serie. 
 
Jag brukar laga god mat. 
 

48 % av flickorna använder kategorin underhållning för att må bra. Många av deltagarna 

använder sig av olika medier men det finns också några som väljer att måla, sola, 

fotografera och äta för att upprätthålla sitt välmående.    

 

Musik aktiviteter 

Vara kreativ och hitta på saker som handlar om musik, tillexempel lyssna på både egen 

musik och andras musik, sjunga, spela gitarr, gå på konsert. 28 % skriver att de lyssnar 

på glad musik för att må bättre. 

 

Lyssna på glad musik.  
 
Skratta, sjunga, saker jag tycker om. 
 



 19

Ta fram gitarren, eller lyssna på musik. 
 
Går på konsert. 

 

Musik är en kategori som några elever väljer för att förbättra sitt välmående. Musiken 

kan vara sorgsen eller positiv den hjälper flickorna att må bättre på olika sätt.    

  

 

Den andra frågan var: Skriv fritt hur du gör för att hantera dina eventuella problem? 

Teman som var återkommande delades in i följande grupper: Lösningar, samtal, 

motionera och hopplöshet. Till varje huvudtema tillkommer illustrerande citat som 

sedan sammanfattades för att tydliggöra flickornas beskrivning av problemhantering. 
 

Lösningar 

40 % av flickorna skriver att de tar tag i problemen och försöker hitta lösningar för att 

hantera dessa.  De försöker strukturera upp problemen och göra läxor och dessa andra 

eventuella rester, några flickor skriver ned sina problem för att sedan bearbeta dem.  

   

Jag försöker tänka förnuftigt och inte känslostyrt 
 

Ifall de går att lösa, tillexempel läxan så gör jag läxan. 
 

Om något stressar mig så försöker jag göra bort det så fort 
som möjligt och lägga upp en plan, på hur jag ska utföra allt. 
 
Jag hatar att ha saker hängande över mig så jag försöker hitta 
lösningar på problemen och få dem ur världen så fort som 
möjligt. 
 
Är det något jag känner att jag kan styra över brukar jag 
försöka lösa problemet. 

  

Många av flickorna försöker hitta lösningar för att ta tag i sina problem men de nämner 

också att de kan vara svåra att styra. Att ha en bra strukturerad planering och att ta tag i 

problemen på en gång är det främsta för att hitta en lösning så man inte börjar må dåligt.    
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Samtal 

38 % beskriver att de är viktigt att ha någon att anförtro sig till och prata med någon 

närstående man litar på. Många nämnde mamma, familjen, vänner eller kompisar att 

samtala med kring sina problem. 

 

Beror på vilken sorts problem men ofta pratar jag igenom dem 
med mina kompisar. 
 
Prata med någon jag litar på eller tänka efter vad det egentligen 
är som stör mig och sedan komma över det eller hantera det. 
 
Jag pratar med vänner och familj. 
 
Jag försöker att prata om dem med en person som står mig nära 
så jag själv kan strukturera upp och hantera allt.  
 
Om det bara gäller mig, hitta någon att prata med och få en ny 
vinkel på saker och att någon förstår och lyssnar. 
 
Går till psykolog. 

 

När flickorna har problem som de inte kan hantera själva vänder de sig till 

närstående vänner och familj för att få hjälp och stöd att bearbeta problemen. 

Några nämner även att de går till psykolog om de behöver hjälp med större 

problem. 

  

Hopplöshet 

26 % av deltagarna har ingen metod för hur de ska hantera sina eventuella problem. 

Flera svarade att de ignorerar och skjuter upp problemen. När det känns för mycket och 

flickorna inte vet hur de ska gå vidare så försöker de förtränga sina problem.   

 

Behåller problemen för mig själv och försöker tänka bort dem, 
beroende på vad det är för problem. 
 
Är väldigt dålig på sådant och skjuter ofta upp saker och ting, 
till exempel läxor vilket gör att jag blir mer stressad. 
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Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera mina problem. 
 
Låtsas som att problemet inte finns. 
 

Det är ungefär en fjärdedel av deltagarna som inte vet hur de ska hantera 

sina problem. Deltagarna nämner att de skjuter upp problemen samtidigt 

som de vet att det leder till sämre förutsättningar för att klara av att hantera 

dem senare. Men eftersom flickorna inte har någon bra metod för att ta hand 

om sina svårigheter så blir det enklare att strunta i eller att ignorera 

problemen. 

 

Motionera 

14 % nämner att träna, ta en promenad, springa och motionera är några fysiska faktorer 

som flickorna anser är bra för att hantera eventuella problem. 

 
Träna bort alla dåliga tankar. 
 
Att sysselsätta sig med något eller motionera likaså! 
 
Springa! 
 
Att promenera, gärna tidiga morgon promenader eller kvällar. 

 
 
En mindre grupp flickor menar att motionera hjälper dem att bearbeta och 

hantera problem på ett bättre sätt. Det är enklare att fokusera på svåra 

uppgifter om man har fått rensa bland sina tankar och försöker se på 

problemen från en annan synvinkel.  

 

Sammanfattning  

Utifrån den kvalitativa delen kan vi utläsa att den sociala omgivningen är mycket viktig 

när det gäller både välmående och att kunna hantera sina problem. Mer än 80 % av de 

två frågorna pekar på att det är viktigt att ha människor i omgivningen som engagerar 

sig och lyssnar på en när man behöver prata. Att träna och motionera i olika former 
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ansåg flera elever var positivt för att må bra, samtidigt som de också var bra för att lösa 

problem. Många av flickorna skriver även att mer stillasittande aktiviteter såsom att se 

TV, film, sola eller måla påverkar dem positivt. Flickornas problem visade sig hanteras 

på olika sätt, 26 % av hade svårt att hitta egna lösningar, de beskriver att de skjuter upp 

problemen eller ignorerar dem. 40 % beskriver hur de tar tag i sina problem och 

planerar, strukturerar för att vardagen inte ska bli kaotisk. Utifrån fritextsvaren framgår 

det att flickorna svarade på liknande sätt hur de gör för att må bra medan de fanns 

delade meningar hur man löser sina problem. Den kvalitativa undersökningen visar att 

deltagarna besvarade frågorna på liknande sätt med flera exempel på hur man gör för att 

må bra, det var inte lika tydligt hur man hittade lösningar på sina eventuella problem. 

 

Diskussion  

Studien visade att flickorna hade högre depressionssymptom medelvärde jämfört med 

det representativa ungdomsmaterialet som användes som jämförelsegrupp. Detta tyder 

på att vår flickgrupp mår sämre än flickor gör generellt i Sverige eftersom de har mer 

depressionssymptom. Resultatet visar även att ”upplevt” missnöje med sina 

skolprestationer har ett samband med högre depressionssymptom. Utifrån studien kan vi 

utläsa ett mönster där många elever upplever att deras psykiska ohälsa beror på de höga 

krav som ställs från samhället samt alla valmöjligheter vilket gör det svårt för eleverna 

att styra till ett hälsosamt liv utan stress och måsten. Detta bekräftas även av Kungliga 

vetenskapsakademien (2010) i en studie där ungdomarna tycker att de lever i ett 

stressande samhälle där prestation oftast är det som räknas. Resultatet påvisade även 

signifikans mellan missnöje med fritidsaktiviteter och depressionssymptom vilket 

stödjer vad tidigare forskning kommit fram till (Kungliga vetenskapsakademien, 2010). 

Vi tänker oss att det stressiga samhället och alla krav från skolan och omgivningen 

påfrestar flickor och det försvårar deras psykiska hälsa.  

 

Ytterligare visar studien att eleverna anser primärgruppen vara den grundläggande för 

att de ska må bra. 80 % av deltagarna skriver att prata och umgås med familj och vänner 
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är bästa sättet för dem. Thorslund (2005) skriver att familjen har en stor inverkan på hur 

ungdomarnas psykiska hälsa ser ut. Thorslund (2005) menar att om någon i familjen mår 

psykiskt dåligt, är risken större att de andra i familjen också blir lidande (Thorslund, 

2005). Vi antog att familjens påverkan skulle visa tydliga samband mellan elever med 

hög depressionssymptomnivå och missnöje med familjesituationen och enligt resultatet 

visade det sig att ett signifikant samband fanns mellan dessa variabler. Det är dock svårt 

att studera detta område eftersom det också är svårt att precisera vad i familjesituationen 

som påverkar. Familjesituationen skiljer sig åt på många olika sätt vilket försvårar ett 

tydliggörande om de faktorer som påverkar flickors psykiska hälsa. Aspekter som vi 

tidigare har nämnt ekonomi, tillit, kontakt, hälsa och ansvar kan påverka individer på 

olika sätt. Åslund et al (2010) menar att tillit i familjeförhållandet är en central del som 

anknyts till depression. Vi håller med föregående författare att tillit är en viktig del i 

ungdomarnas välmående. Saknas tillit, leder detta vidare med avståndstagandet från sina 

nära, fortsättningsvis försämrar detta deras psykiska ohälsa. När ungdomarnas vardag 

blir påfrestande måste de ha någon att vända sig till, vilket de uttrycker i resultatet. Detta 

stärker även Thorslund (2005) depression är vanligare bland de flickor som inte har en 

trygg social omgivning.  Skolverket (2010) hävdar på liknande sätt att en trygg miljö är 

viktig för att ungdomar ska må bra, deras studie visar att de ungdomar som mår psykiskt 

dåligt lever i sämre socioekonomiska förhållanden. I vår studie har vi ingen fråga som 

direkt mäter socioekonomisk bakgrund, men vi har försökt formulera frågor med 

liknande inriktningar såsom missnöje med familjesituation och missnöje med familjens 

ekonomi som skulle vara enkla för deltagarna att besvara. Detta anser vi var en brist i 

vår studie eftersom tidigare forskning beskriver att det socioekonomiska förhållandet har 

betydelse för ungdomars psykiska hälsa. I en fortsatt studie hade det varit intressant att 

efterfråga vilken utbildning deltagarnas föräldrar har för att kunna undersöka det 

socioekonomiska förhållandet. Resultatet från vår studie tyder på att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan depressionssymptom och missnöje med familjens 

ekonomi. Att vi inte kunde se något specifikt samband mellan dessa variabler kan bero 

på andra faktorer. Många ungdomar har till exempel extrajobb i dag och prioriterar att 

investera i nymodigheter såsom senaste mobiltelefonen, dyra märkeskläder mm därför 
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finns inga tydliga tecken som visar om ungdomarna kommer från sämre 

socioekonomiska familjeförhållanden.  

 

Vi var även intresserade av att undersöka om det fanns något samband mellan elever 

som har hög nivå av depressionssymptom med vad tidigare forskning hänvisar till som 

exempelvis riskfaktorer för depression. Bland de ungdomar som växer upp med svåra 

familjeförhållanden där sjukdom finns i familjen är det större risk att drabbas av 

depression (Kungliga vetenskapsakademien, 2010). Resultatet visade dock inget 

signifikant samband mellan elever som har hög nivå av depressionssymptom och 

depressions diagnos i familjen. Detta anser vi vara intressant eftersom många forskare 

bland annat Olsson (2004) och Thorslund (2005) menar att depression i familjen 

fördubblar chansen att även ungdomarna drabbas. En intressant aspekt utifrån resultatet 

av undersökningen var att så många pappor var drabbade av depression, eftersom det är 

vanligare bland kvinnor. 

 

För vidare forskning finner vi det intressant att jämföra hur depressionssymptom ser ut 

mellan pojkar och flickor då tidigare forskning (Thorslund, 2005, Bohman et al. 2010 

och Fridell et al 2010) menar att det är stor skillnad mellan könen, där av är denna 

aspekt intressant att fördjupa sig inom.  Vidare skulle det vara intressant att utföra en 

korrelationsstudie mellan föräldrarnas psykiska hälsa och ungdomars psykiska 

välmående. Fler intressanta undersökningar skulle vara att studera hur skolprestationen 

påverkar ungdomars psykiska hälsa och hur man gör för att hantera sina eventuella 

problem. Genom dessa studier arbeta fram en modell som kan hjälpa ungdomarna innan 

de hamnar i deprimerande situationer, med koppling till copingstrategier. Det skulle 

även vara intressant att studera hur elever med olika socioekonomiska förhållanden 

påverkar deras psykiska hälsa eftersom tidigare forskning tyder på att det har stor 

betydelse. I en sådan undersökning kan forskarna efterfråga vilken utbildning 

föräldrarna har och var eleverna bor, detta ger större möjlighet att uppfatta deltagarnas 

socioekonomiska förhållanden. 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan högre nivå av depressionssymptom och 

stress i familjen. Det var mammorna i familjen som stod för största delen av stress 

diagnos (64 %) och detta stämmer välöverens med vad Olsson (2004) skriver att kvinnor 

har större benägenhet att drabbas av stress. Vi noterade även att det var förvånansvärt 

hög andel pappor som också led av stress (36 %). Totalt visade det sig att endast 30 % 

hade stress i familjen, vilket gör det svårt att dra några slutsatser från dessa siffror.     

 

Copingstrategier 

Vi tycker det var intressant med så tydliga kopplingar mellan flickornas svar på hur man 

hanterar sina problem och copingstrategierna.  Lazarus och Folkman (1984) menar att 

människan använder sig av både problemfokusering och emotionellfokusering beroende 

på problem situationen. Flickorna beskriver på liknande sätt att de använder sig av olika 

strategier beroende på humör och problem. Många flickor beskrev att de hanterade sina 

jobbiga situationer med samtal eller direkt lösning genom planering och strukturering, 

de använder sig då av copingstrategin problemfokusering enligt Lazarus och Folkman 

(1984). Vi anser dock att det var ett stort antal (26 %) som inte visste hur de skulle 

hantera sina problem vilket leder till mer stress och depressionssymptom. Depression 

hos ungdomar har funnits en längre tid och ökar med åren (Skolverket, 2009) samhället 

måste därför ta sitt ansvar och göra en insats som förbättrar ungdomarnas förutsättningar 

och framtid i Sverige. En tanke är att strategierna bör belysas mer i samhället och 

framför allt i skolan för att tydliggöra hur man hanterar eventuella problem och de 

positiva effekter dessa kan medföra. Önskvärt vore om eleverna blev medvetna om 

strategierna och kunde lära sig använda dessa på ett mer adaptivt sätt. Ungdomarna kan 

då få större förståelse för hur man går vidare och bearbeta stressade reaktioner så det 

inte hamnar i ohälsosamma situationer.  Zimmer-Gembeck & Skinner(2008)  hävdar att 

vissa copingstrategier är att föredra och andra bör undvikas, det viktigaste kan vara 

tillgång till flera strategier för att flexibelt kunna använda dessa när det behövs.  

Resultatet av den kvalitativa delen visar att det är 26 % av flickorna som använder 

strategin hopplöshet vilket betyder att de inte gör någonting åt sina problem. Vi noterade 
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att många flickor inte känner till hur de ska hantera sina problem för att må bra. Därför 

anser vi att det är viktigt att samhället satsar mer pengar på forskning kring ungdomar 

och depression för att förebygga psykiskohälsa och hitta strategier och metoder som 

fungerar.   

�

� ������	
�		��� 

På grund av studiens ringa omfattning så bör resultaten användas med stor försiktighet, 

generaliseringar är därför svåra att göra. Det representativa ungdomsmaterialet stärker 

dock generaliseringsmöjligheten på vår studie. Validiteten och reliabiliteten är utförligt 

testad i SCL-90 testet, men våra frågor har inte lika bra tillförlitlighet eftersom de inte 

har samma vetenskapliga grund. Vi genomförde en pilotstudie på ett urval av fyra 

flickor i samma ålderskategori vilket gav oss stöd för valideringen. Intressant hade varit 

att använda sig av alla de andra skalorna i SCL-90 testet som innefattar: somatisering, 

tvångstankar, interpersonell känslighet, depression, ångest, aggressivitet, fobisk ångest, 

paranoida föreställningar, psykotism, tilläggskala (förklaring till item och andra aspekter 

som inte är lika lätt att kategorisera om exempelvis sömn eller kostvanor), (Fridell et al, 

2002). 
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Bilaga 1.   Hej! 
Vi skriver en c-uppsats där vi undersöker flickors psykiska hälsa. Tidigare forskning har 
visat att allt fler ungdomar mår sämre psykiskt, framför allt flickor. Vi upplever att det 
finns för lite forskning inom området eftersom det är ett folkhälsoproblem som är 
aktuellt i dagens samhälle. Vi vill därför undersöka hur det ser ut på en gymnasieskola i 
Umeå kommun.  Syftet med studien är att studera flickors psykiska hälsa. 
 
Din uppgift blir att fylla i ett frågeformulär med drygt 90 frågor med olika påståenden 
där du får ta ställning utifrån en 0-4 skala.  Markera alltså med en ring det alternativ (0-
4), som Du tycker bäst beskriver hur Du känt det under de senaste månaderna. Markera 
bara ett alternativ för varje påstående och försäkra Dig om att Du inte hoppar över 
något.  
 
EXEMPEL: 
 
Hur mycket har Du besvärats av: 
 

Inte  Lite Måttligt Ganska Väldigt 
alls grand  mycket             mycket 

 
1. Ont i ryggen   0 1 2 3 4  
 
Resultatet kommer att sammanställas i en c-uppsats som sedan går att hitta på Umeå 
universitet, men om ni vill kan vi ta upp resultatet vid ett lektionstillfälle. 
Frågeformulären är anonyma, eleverna behöver inte fylla i namn. Materialet kommer 
efter bearbetningen att förstöras så inga uppgifter går att spåra. Dina svar och dina 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem eftersom vi inte på 
något sätt kan koppla ihop elev och enkät. Undersökningen är frivillig och du kan 
avbryta när du vill, och om du avbryter studien används inte den enkäten och det räknas 
som bortfall. Fördelar att delta i undersökningen är att det styrker studien som i sin tur 
kan tydliggöra för samhället hur flickors psykiska hälsa ser ut, vilket kan vara positivt 
för denna åldersgrupp. Genom att klargöra flickors psykiska hälsa har samhället större 
möjlighet att förbättra den.  
  
Ansvariga för undersökningen Elisabeth Eklund och Ingela Magnusson 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att delta i denna 
undersökning som handlar om flickor psykisk hälsa. 
 
 
Namn:_________________________________________________________________ 


