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Sammanfattning

Psykosomatiska symtom hos barn är mycket utbredda globalt. I olika studier varierar förekomsten av
psykosomatiska symtom, delvis på grund av användning av olika datainsamlingsmetoder. En intressant
fråga är betydelsen av respondenten. I denna kvantitativa studie jämfördes utvalda psykosomatiska
symtom hos barn rapporterade av barnen själva samt rapporterade av deras vårdnadshavare. Studien
bygger på data om 4548 barn i årskurs 4 och 7 som insamlades för elevhälsodatabasen ELSA i
Värmland.

Analysen visade ett svagt samband i rapporteringen av symtom, en stor variation i rapporteringsmönstret
främst med avseende på konkret symtom. Sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering
var starkare när det gäller symtomen huvudvärk och magont, för barn i årskurs 7, för flickor, för barn
födda i Sverige samt barn med sjukdom/funktionsnedsättning, liksom för barn som inte bor med sina
föräldrar samt barn med en vårdnadshavare född utomlands.

Resultaten visar genomgående på respondentens stora betydelse för rapporteringens utfall. Val av
respondenten måste värderas i förhållande till syftet med informationsinsamling. Vidare forskning kan
söka mer kunskap om barnens och föräldrarnas motivation vid rapportering av symtom.

Nyckelord:
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Abstract

Psychosomatic symptoms are common in children in the world. The prevalence of symptoms varies in
different studies, partly due to different data collection methods. An interesting question is the roll of
respondents. In this quantitative study a comparison was made between selected psychosomatic
symptoms in children, reported by the children themselves and reported by their guardians. The study is
based on data from 4548 children in grades 4 and 7, which were collected for a pupils health database
ELSA in Värmland, Sweden.

The analysis showed a small correlation between children and guardians in reporting psychosomatic
symptoms, a large variation in the reporting patterns, mainly with respect to specific symptoms. The
correlation between childrens and their guardians reporting was stronger according to the symptoms
head-ache and stomach-ache, for children in grades 7, for girls, for children born in Sweden, children
with illness/disability, as well as for children not living with their parents, and for children with one
guardian born abroad. The results consistently show the respondent`s importance for reporting
outcomes. Choice of respondent`s must be evaluated in relation to the purpose of the information
collection. Further research should seek more knowledge about the children and the parent’s motivation
in reporting symptoms.
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Bakgrund
Folkhälsa kan ses som hälsa hos en befolkning. Enligt definitionen av Folkhälsokommittén år 2000 är
folkhälsa "ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker
och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper" (Pellmer & Wramner, 2007, s. 13).

Barns hälsa är viktig för folkhälsan dels i och med att barn utgör en stor del av befolkningen, dels genom
att en individs hälsa grundläggs redan i tidig ålder. I Skandinavien har barnens hälsa förbättrats avsevärt
under de senaste hundra åren, främst tack vare bättre levnadsförhållanden, framgångsrikt förebyggande
arbete samt tillgänglig och förbättrad behandling vid sjukdom. Många hälsoproblem har försvunnit eller
kraftigt minskat, medan andra har tillkommit. Detta gäller främst psykisk ohälsa, men även fetma, och
bland tonåringar alkohol- tobak- och narkotikamissbruk (Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg,
2013). Psykisk ohälsa är inte något entydigt begrepp och omfattar många olika problem eller symtom.
Enligt Socialstyrelsen kan psykisk ohälsa beskrivas som ”psykiska symtom som hindrar känslomässigt
välbefinnande, optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter” (Socialstyrelsen, 2013:a, s.11).
Symtomen kan visa sig som inåtvända, som till exempel oro, psykosomatiska, som huvudvärk eller
magont eller utagerande, i form av barnets störande beteende (Socialstyrelsen, 2013:a).

Psykosomatik
Begreppet psykosomatik består av orden psyke som betyder själ och ordet soma som betyder kropp.
Psykosomatik handlar om samspel mellan kropp och själ, hur psykiska och sociala faktorer samspelar
med kroppsliga. Psykosomatik lyfter upp en helhetssyn, holism, och utgör en motvikt till det biologiskt-
naturvetenskapliga synsätt som ofta råder inom medicin. Helhetssyn innebär att kropp och själ påverkas
ömsesidigt, att psykisk smärta kan få kroppen att komma i olag. Vid utveckling av sjukdom samverkar
fem faktorer: biologisk predisposition, personlighetsstruktur, psykosocialt sammanhang som vi befinner
oss i, påfrestande förändringar eller hot samt oförmåga att möta hotet (Lerner, 1999). Inom
psykosomatik spelar emotioner en betydande roll. Emotion kan ses som en värdering av inkommande
inre eller yttre stimuli, medan känsla är en medveten upplevelse av den emotionella processen (Alfvén,
1999). Emotioner bearbetas genom perception och tankar samt ger upphov till kroppssvar genom bland
annat muskler och hormoner. Minnet spelar en central roll i utvecklingen av psykosomatisk reaktion.
Minnet gör det möjligt för människan att genom erfarenhet kunna anpassa sig till nya situationer, men
det kan även skapa oro och stress (Alfvén, 1999). Människan upplever konstant olika emotioner. Några
av dessa är negativa eller smärtsamma. Om emotionell smärta inte kan hanteras på ett psykiskt plan,
uppstår ofta psykosomatiska symtom (Lerner, 1999). Liknande process beskrivs även av Alfvén (1999).
Han menar att hur kropp och själ påverkar varandra kan beskrivas genom neurobiologiska samband
mellan de organområden som medverkar i den psykiska processen.

Förmågan att hantera emotioner på ett psykiskt plan hänger ihop med människans psykiska utveckling.
Ett spädbarn kan uttrycka sig endast genom sin kropp. Spädbarnet kan inte förstå, organisera och
meningsfullt uppleva olika intryck, till det behöver det föräldrarna. Genom samspel med dem kan barnet
gradvis bygga upp en psykisk värld, skilja ut, förstå och ge uttryck för sina känslor och så småningom
även få ett namn på dem. Då kan intrycken upplevas och omformuleras till något meningsfullt istället för
att leda till ökad kroppsspänning. När samspelet av någon anledning inte fungerar optimalt, begränsas
barnets möjligheter att göra om intrycken till något meningsfullt som går att uttrycka. Då kan istället en
kroppsreaktion vara resultatet. Barn kan också utveckla en benägenhet att reagera med kroppssymtom
vid påfrestningar senare i livet (Lerner, 1999). Även nyare forskning visar att barn som växer upp med
en "varm moder" drabbas, även i vuxen ålder, i mindre grad av psykiska symtom, bland annat ängslan
(Maselko, Kubzansky, Lipsitt & Buka, 2010). Alfvén & Himmelmann (2012) menar att psykosomatisk
smärta beror på långvarig stress. Enligt Alfvén och Himmelman (2012) utvecklas symtomen efter en
lång period med stress och kan ta sig uttryck genom tankar, medvetande, känslor, hormoner, känsel,
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hjärt-kärlsystem, mag-tarm och kissfunktioner. För att symtom ska ses som psykosomatiska, ska en
organisk orsak uteslutas. Symtomfrihet kan uppnås vid reducering/avlägsnande av stress.

Symtom så som huvudvärk, ont i magen med mera, är mycket vanliga bland barn och unga. I en studie
av Swain, Henschke, Kamper, Gobina, Ottová-Jordan & Maher (2014) undersöktes symtomförekomst
(minst en gång i månaden under senaste halvåret) bland barn mellan 9 och 17 år i 28 länder. Huvudvärk
rapporterades av 54 % och magont av 50 % av barnen. 37 % av barnen rapporterade ont i ryggen. Även
Alfvén (1999) konstaterade att återkommande smärta hos barn i Sverige är vanlig, upp till 75 % av
skolbarn upplever någon gång ”icke organiska smärtor”. Huvudvärk rapporteras hos 40 % - 70 %
skolbarn, ont i magen hos 10 – 25 %, smärtor i benen 10 – 15 % (Alfvén, 1999). Bland unga har
självrapportering av psykiska besvär som till exempel oro eller ängslan ökat sedan 1990-talet. Frågor har
väckts om denna rapportering tyder på ökad förekomst av besvär eller endast ökad benägenhet att
rapportera. En samtidig ökning av behov av sjukhusvård på grund av psykisk sjukdom bland unga kan dock
tyda på att rapporteringen återspeglar en ökning i förekomsten (Socialstyrelsen, 2009). Det har visat sig att
det finns en koppling mellan självrapportering av psykiska symtom hos unga och senare psykisk sjukdom,
ökad risk för självmordsförsök, skador och olyckor (Socialstyrelsen, 2013:b).

Förekomst av olika psykosomatiska besvär varierar mellan olika studier beroende på många faktorer,
bland annat på vilka frågor som ställs och hur de formuleras, men även beroende på vem forskarna
frågar - föräldrar eller barnen själva. I en norsk studie gjord av van Roy, Groholt, Heyerdahl & Clench-
Aas (2010) hittade forskarna dålig överensstämmelse i rapporteringen av emotionella och
beteendemässiga problem av barn respektive deras föräldrar. Undersökningen gjordes genom att både
barn (10-13 år) och dess föräldrar fick fylla i enkäten Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
Barnen rapporterade generellt symtom i högre grad än deras föräldrar. Överensstämmelsen mellan
barnens och föräldrarnas rapportering varierade på olika sätt inom olika grupper beroende på
föräldrarnas utbildningsnivå, engagemang, familjestruktur, barnets kommunikation med fadern,
vännerna, lärarna och andra. För grupper där barnen rapporterade symtom i högre grad än deras
föräldrar, var riskfaktorer för dålig överensstämmelse brist på föräldrarnas engagemang, båda föräldrar
norska, mindre kommunikation med vänner och mer kommunikation med lärare och andra. När
föräldrarna rapporterade mer symtom än barnen, var överensstämmelsen sämst främst när föräldrar hade
låg inkomst och då barnet var av manligt kön.

Att symtomrapportering skiljer sig mellan barnen, respektive deras föräldrar, liksom att storleken och
mönstret i denna skillnad varierar mellan olika studier, väcker många frågor/tankar. Hur bra kan
föräldrar svara på frågor om barns psykosomatiska symtom? Hur bra kan barn själva svara? Ur
barnrättsperspektivet med utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter, är det barnen själva som
i första hand ska svara på frågor som angår dem (Barnombudsmannen, 2014). Finns det en ”rätt”
respondent? Tillgång till elevhälsodatabasen ELSA, med en omfattande studiepopulation erbjöds
författaren. Denna inkluderade symtomfrågor riktade till både barn och deras vårdnadshavare. Därmed
erhölls möjlighet att undersöka hur symtomrapporteringen ser ut i Värmland, hur starkt sambandet
mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering är och vilka mönster som eventuellt framkommer.

Avgränsning
I denna studie används begreppet psykosomatiska symtom som ett samlingsnamn för symtom
huvudvärk, magont, trötthet, oro, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Valet av konkreta
psykosomatiska symtom beror på det begränsade antal symtom som både föräldrarna och barnen
tillfrågas om inom ramen för ELSA studie. Symtom som beskrivs kan, men behöver inte, bero på
psykosomatisk problematik. Symtomen som studeras representerar inte psykosomatiska besvär som
helhet utan måste ses som en grupp psykosomatiska symtom som ska ses i ett större sammanhang.
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Syfte
Att få mer kunskap om sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering av barnens
psykosomatiska symtom.

Frågeställningar
Hur hög är förekomsten av psykosomatiska symtom självrapporterade av barn i Värmland?

Finns det skillnad mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering av enskilda symtom?

Finns det skillnad i sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering med avseende på
individuella egenskaper hos barnet?

Finns det skillnad i sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering med avseende på
egenskaper hos barnets familj?

Metod
Data från elevhälsodatabasen ELSA användes. Ett utdrag ur databasen erhölls i två SPSS-filer (årskurs 4
och årskurs 7 som hade fyllt i enkäten skolåret 2012/2013) med frågor relevanta för studien.

Elevhälsodatabasen ELSA
Elevhälsodatabas ELSA är en databas med resultat från elevenkät och elevhälsosamtal som
skolsköterskor genomför varje år med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 och gymnasiets åk 1 i Värmland,
samt föräldrar till dessa elever i förskoleklass, åk 4 och åk 7, totalt ca 9000 – 10000 barn årligen.
Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, arbetsmiljö och trivsel. Enligt Lisbeth Eng Kraft,
länssamordnare för elevhälsa, är syftet med ELSA är att kunna följa utveckling av barns och ungas hälsa
på lokal- och regionalnivå, och att ha informationen som stöd vid planering och utveckling av strukturer
kring barn (personlig kommunikation, våren 2014).

Föräldraenkäten innehåller bland annat frågor om barnet har återkommande oro/ängslan, sömnproblem
eller har svårigheter med tal- och språkutveckling, koncentration, motorik, kamratrelationer, beteende
eller inlärning. Frågorna är baserade på det validerade frågeinstrumentet 5-15 som är ett Nordiskt
formulär för bedömning av barns utveckling och beteende samt formuläret SDQ - Strengths and
Difficulties Questionnaire (Youthinmind, 2012) som också fokuserar på barnets psykiska hälsa. Enligt
Lisbeth Eng Kraft är hälsofrågorna i elevenkäten är hämtade från tidigare enkäter som använts vid
hälsosamtal i Värmland, Västernorrland och Göteborg. Frågorna har validerats av skolsköterskor direkt
med elever i samband med hälsosamtalen, formulerats om eller tagits bort. Efter flera års kontinuerligt
arbete med enkätfrågorna samt ett par år utan behov av några korrigeringar anses nu enkätfrågorna vara
väl utprovade. Enkäten som föräldrarna fyller i scannas in i journalen medan hälsofrågorna i
barnenkäten används endast som stöd vid hälsosamtalet och de ”slutgiltiga” svaren förs in i både
journalen och ELSA-databasen av skolsköterskan (personlig kommunikation, våren 2014).
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Material i denna studie
I denna studie användes endast informationen om barn i årskurs 4 och 7, i och med att barnen i
förskoleklassen fyller i enkäten tillsammans med föräldrarna, medan föräldrar till gymnasieelever inte
besvarar enkäten.

Beskrivning av studiepopulationen
Studiepopulationen bestod av totalt 4548 barn. En beskrivning av gruppen följer nedan.

Tabell 1: Beskrivning av studiepopulationen (n = 4548).

Grupp % n
Årskurs 4 52,2 (2374)
Årskurs 7 47,8 (2174)
Flickor 50,8 (2310)
Pojkar 49,2 (2238)
Barn födda i Sverige 92,4 (4203)
Barn födda utomlands 7,6 (345)
Barn bor oftast med båda föräldrarna 69,6 (3164)
Barn bor oftast med en förälder 15,1 (689)
Barn bor växelvis hos föräldrarna 14,1 (640)
Barn bor i familjehem eller med annan
vuxen 1,2 (55)
Antal syskon- 0 6,2 (284)
1 43,4 (1953)
2 31,1 (1409)
3 eller fler 19,4 (880)
Båda vårdnadshavarna födda i Sverige 76,8 (3495)
En vårdnadshavare född utomlands 7,3 (332)
Båda vårdnadshavarna födda utomlands 7,6 (346)
Båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar 92,9 (4225)
En vårdnadshavare förvärvsarbetar 4,7 (214)
Ingen vårdnadshavare förvärvsarbetar 0,6 (29)

Barnet har någon diagnostiserad
sjukdom/funktionsnedsättning 33,2 (1512)

Variabler
Det statistiska underlaget erhölls i separata filer för åk 4 och åk 7. Variabel "Årskurs" skapades och
underlagen slogs ihop till en gemensam databas. Ett urval av frågor som var relevanta för att besvara
studiens syfte gjordes (en förteckning över frågor som användes samt nya variabler som skapades
återfinns i bilaga 1.). Urvalet resulterade i nio bakgrundsfrågor: ”Kön”, ”Födelseland”, ”Eleven bor
oftast tillsammans med”,” Vårdnadshavare 1 födelseland”, ”Vårdnadshavare 2 födelseland”,”
Vårdnadshavare 1 yrke”, ”Vårdnadshavare 2 yrke” samt ”Har barnet någon diagnostiserad
funktionsnedsättning/sjukdom?” Svarsalternativ på denna sista fråga var: ”Ingen känd
funktionsnedsättning/sjukdom”, ”Allergi”, ”Autism/Asperger”, ”Cerebral pares”, ”Depression”,
”Dyskalkyli”, ”Epilepsi”, ”Hörselnedsättning”, ”Mag/tarmsjukdom”, ”Njursjukdom”, ”Psykiska
sjukdom (ex.bipolär sjukdom)”, ”Synskada”, ”Tourettes syndrom”, ”Ätstörning”, ”ADHD/ADD”,
”Astma”, ”Blödarsjuka”,” DCD-Developmental Coordination Disorder”, ”Diabetes”,” Dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter”, ”Hjärtfel/problem”, ”Leukemi eller annan cancersjukdom”, ”Migrän”, ”OCD-
tvångssyndrom”, ”Skolios”, ”Tal- och språkstörning”, ”Utvecklingsstörning” samt ”Annat, vad?”  I den
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erhållna datafilen fanns endast svaren ”Ja” och ”Nej”.

Sex frågor om barnets symtom valdes ut ur föräldraenkäten: ”Barnet har återkommande huvudvärk”,
”Barnet har återkommande ont i magen”, ”Barnet har återkommande trötthet”, ”Barnet har
återkommande oro”, ”Barnet har återkommande sömnproblem” samt ”Barnet har svårigheter med
koncentration”. Ur barnenkäten valdes sju frågor ut, som bedömdes som jämförbara: ”Jag har ont i
huvudet”,” Jag har ont i magen”, ”Jag är trött på dagen”, ”Jag känner mig orolig och ängslig”, ”Jag har
lätt att somna på kvällen”, ”Jag sover gott på natten”, ” Jag har svårt att koncentrera mig”.

Antalet bakgrundsfrågor och svarsalternativen begränsades för att göra materialet mer hanterbart samt
för att öka signifikansen i analysresultatet genom sammanslagning av flera svarsalternativ.
Svarsalternativen ändrades på följande sätt:

- Åtta svarsalternativ på frågan om barnets födelseland ändrades till två: ”Sverige”/”Annat”
- Åtta svarsalternativ per vårdnadshavare på fråga om vårdnadshavares födelseland ändrades till

gemensam variabel ”Vårdnadshavarnas födelseland” och tre svarsalternativ: ”Båda födda i
Sverige”, ”en född utomlands”, ”båda födda utomlands”. Fall där en vårdnadshavare saknas,
respektive vid internt bortfall på fråga om vårdnadshavares födelseland exkluderades.

- Sju svarsalternativ på frågan om antalet syskon ändrades till fyra: ”0”, ”1”, ”2”, ”3 eller fler”.
- Sex svarsalternativ per vårdnadshavare på fråga om vårdnadshavares sysselsättning ändrades till

gemensam variabel ”Vårdnadshavarnas sysselsättning” med svarsalternativen: ”Båda arbetar”,
”En arbetar”, ”Ingen arbetar”. Fall där en vårdnadshavare saknas eller vid internt bortfall på fråga
om vårdnadshavares sysselsättning exkluderades.

- Fem svarsalternativ på fråga ”Eleven bor oftast tillsammans med” ändrades till fyra genom att slå
ihop svarsalternativen ”Familjehem” och ”Annan vuxen”.

- Fyra svarsalternativ på frågan om symtom i barnenkäten (”Varje dag”, ”Ofta”,” Sällan”,
”Aldrig”) gjordes om till två: ”Varje dag eller ofta” samt ”Sällan eller aldrig”, för att bättre
motsvara föräldrarnas svarsalternativ - "Ja" respektive "Nej".

Nya variabler skapades:

- Två symtom ur barnenkäten: ”Jag har lätt att somna på kvällen” samt ”Jag sover gott på
natten” slogs ihop till en ny variabel ”Sömnsvårigheter”. Svarsalternativen ”Stämmer dåligt”
och ”Stämmer inte alls”, kodades om till ”Ja, sömnsvårigheter”.

- En samlingsvariabel skapades för samtliga ”Barnrapporterade psykosomatiska symtom” utav
symtom ”Jag har ont i huvudet”, ” Jag har ont i magen”, ”Jag är trött på dagen”, ”Jag känner
mig orolig och ängslig”, ”Jag har lätt att somna på kvällen”, ”Jag sover gott på natten”, ”Jag
har svårt att koncentrera mig”.

- ”Antal barnrapporterade symtom”
- En samlingsvariabel skapades för samtliga ”Föräldrarapporterade symtom” utav symtom ”Barnet

har återkommande huvudvärk”, ”Barnet har återkommande ont i magen”, ”Barnet har
återkommande trötthet”, ”Barnet har återkommande oro”, ”Barnet har återkommande
sömnproblem” samt ”Barnet har svårigheter med koncentration”.
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Analys
Analyser gjordes i SPSS genom korstabeller. Chi2 är en analysmetod med hjälp av vilken man jämför
två eller fler proportioner med varandra. Den ger svaret på om proportioner i de olika grupperna skiljer
sig från ett förväntat värde (Ejlertsson, 2003), det vill säga om skillnaden mellan två proportioner kan
bero på slumpen, eller om det finns ett verkligt samband. Säkerhet, med vilken vi kan uttala oss om att
ett samband finns även i övriga populationen, kallas signifikans och dess enhet är p. Ofta används
gränsen p <  0,5 för att konstatera att ett resultat är statistiskt signifikant. Om p < 0,5 är risken för att
sambandet beror på slumpen 5 % (Bryman, 2011). P > 0,5 används som gräns även i denna studie. Både
Chi2 och Phi kan användas för kvalitativa data så som i denna studie. Phi är en Chi2-baserad metod för
mätning av styrka i sambandet mellan två beroende eller oberoende variabler. Vid statistiskt oberoende
är resultatet 0 medan resultat 1 visar på perfekt samband (Reynolds, 1984). Chi2 och Phi användes för
beräkning där detta var relevant. För gruppjämförelser av styrkan i sambandet mellan barnrapportering
och vårdnadshavarnas rapportering splittrades filen först i de grupper som studerades (till exempel
”Kön”). Barnen och vårdnadshavarna rapporterade varje enskilt symtom, men inte samtliga symtom som
en grupp, vilket möjliggjorde att undersöka överensstämmelsen i rapporteringen av varje symtom. För
att kunna analysera sambandet i rapportering av samtliga sex symtom totalt och jämföra olika grupper,
räknades antal rapporteringar av varje enskilt symtom ihop: antal fall där både vårdnadshavare och
barnen rapporterar symtomet, där barnet men inte vårdnadshavare rapporterar symtomet, där
vårdnadshavare men inte barnet rapporterar symtomet samt där varken barnet eller vårdnadshavare
rapporterar symtomet. Phi beräknades och upphöjdes till Phi2 som anges i procent. Procenttalet
beskriver förklarad varians i rapporteringarna, alltså hur stor andel av ena gruppens rapportering kan
förklaras av den andra gruppens rapportering.

Presentation av resultat
Resultaten presenteras genom beskrivning i text, samt delvis med hjälp av diagram och tabeller. Vid
presentation av resultat används olika mått. Detta beror på att bästa möjliga sättet att presentera valdes
för varje frågeställning i studien. Rapportering av symtom av vårdnadshavare, av barn, samt av båda,
uttryckt som andel av barn totalt, var endast möjlig vid analys av de enskilda symtomen. För att kunna
visa på förhållandet mellan rapporteringar av samtliga symtom för de olika grupperna bedömdes tabellen
vara mest lämplig. I tabellerna presenteras hur vårdnadshavarnas och barnens rapportering inom varje
studerad grupp förhåller sig till varandra, samt sambandsmåttet phi och förklarad varians så att
sambandsstyrkan i rapporteringarna ska kunna jämföras. I text som beskriver tabellerna upprepas endast
måttet `förklarad varians` för att texten ska vara lättläst. För resultat som inte återfinns i tabellen
presenteras även phi-värde samt p-värde.

Signifikans, p-värden presenteras växlande i form av enskilda siffror och som ett intervall. Grunden är
att flera av de presenterade resultaten består av beräkningar för varje enskilt symtom, med i vissa fall
olika p-värden. Där signifikans inte uppnåddes för något enskilt symtom, anges resultat för detta
symtom separat.

Etiska överväganden
”Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövningen samtidigt som
hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning.” (SFS 2003:460)

Studien utgår från data i elevhälsodatabasen ELSA, där all information är avidentifierad. Resultaten kan
därmed inte påverka studiegruppen. När det gäller påverkan på studiepopulation bedöms syftet med
studien – att studera överensstämmelsen mellan rapportering av psykosomatiska symtom av barn samt
deras vårdnadshavare - inte som etiskt känsligt. Resultaten kan däremot användas för att öka kunskapen
om hur utfallet av frågor om psykosomatiska symtom hos barn påverkas av vem vi frågar. Att undersöka
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överensstämmelsen är ett sätt att lyfta upp barnens egen uppfattning om deras hälsa och därmed även
öka möjligheten för samhället att förstå och möta deras behov.

Etiska överväganden kring ELSA-elevhälsodatabas.
För en del forskning krävs etikprövning enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som
avser människor. Det gäller bland annat om forskningsprojekt innebär en uppenbar risk att skada
försökspersonen fysiskt eller psykiskt (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Lisbeth Eng Kraft kan flera frågor
i enkäterna upplevas känsliga, speciellt personliga frågor om familjesammansättning, etnicitet,
yrke/sysselsättning, funktionsnedsättningar, behov av stöd och levnadsvanor. I barnformuläret kan
frågor om trivsel och relationer väcka olustkänslor hos barnen. Denna påverkan bedöms dock vara
begränsad och enligt ansvariga för ELSA-databasen bedöms risken för att någon enskild elev skulle
komma till skada som mycket liten i förhållande till nyttan med att få kunskap om barns livsvillkor och
hälsa (personlig kommunikation, vår 2014). Även Vetenskapsrådet (2011) påtalar forskning som en
viktig samhällsangelägenhet och att ”obetydlig” skada inte bör hindra den. För att minimera risken så
mycket det går påtalas enligt Lisbeth Eng Kraft (personlig kommunikation, vår 2014) även möjligheten
att kunna hoppa över frågor som kan leda till obehag för föräldrar eller barnen.

Enligt Lisbeth Eng Kraft ingår enkäter och hälsosamtal som utgör grunden för ELSA-elevhälsodatabas
rutinmässigt i elevhälsovårdens arbete. Insamling av data sker skolvis oavsett barnens deltagande i
ELSA. Insatser inom elevhälsovården är frivilliga. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt, vilket
eleverna informeras om. De informeras samtidigt om att tystnadsplikten bryts vid misstanke om att
barnet far illa på något sätt. För att vara med i ELSA-databasen tillfrågas barnen och vårdnadshavare om
detta genom ett följebrev till enkäterna. I följebrevet ges information om studien, om att deltagandet är
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Informationen ges också om att insamlad
hälsodata avidentifieras och sammanställs, och att resultaten används för rapporter och vetenskaplig
forskning. Ett skriftligt samtycke inhämtas från vårdnadshavare för barn i årskurs 4 samt både barn och
vårdnadshavare för barn i årskurs 7 och gymnasiets årskurs 1. Vid synpunkter eller frågor uppmanas
vårdnadshavare eller barnen att kontakta forskargruppen (personlig kommunikation, vår 2014).

Ett problemområde kan tänkas vara rutinen att barnen tar föräldraenkäten med sig hem till föräldrarna
och sedan lämnar in den ifyllda enkäten på skolan. Detta kan medföra en osäkerhet bland föräldrarna när
det gäller att rapportera om omständigheter som det inte öppet talas om hemma, liksom en etisk risk. Ett
annat område som kräver både en värdering av metoden och etiken är att barnens svar bedöms och
slutgiltigt ”bestäms” av skolsköterskor.
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Resultat
I detta avsnitt presenteras först barnens självrapportering av psykosomatiska symtom. Vidare visas hur
rapporteringen skiljer sig mellan barnen och deras vårdnadshavare. Sambandet undersöks sedan separat
för varje enskilt symtom, för olika grupper av barn samt för olika familjeförhållanden. Rapporterad
förekomst av symtom uttrycks i andel (%) av samtliga barn, respektive andel i den aktuella gruppen, till
exempel pojkar.

Förekomst av symtom

Figur 1: Barnens rapportering av psykosomatiska symtom efter antal rapporterade symtom (andel av samtliga
barn i procent).

Av barnen rapporterar 54 % ett eller flera symtom. Av dessa barn rapporterar de flesta ett eller två
symtom: 24,9 % respektive 14,2 % medan 14,9 % barn rapporterar tre eller fler symtom.

Tabell 2: Barnens rapportering av ett eller flera psykosomatiska symtom med avseende på årskurs, kön,
födelseland samt eventuell sjukdom/funktionsnedsättning.

Rapportering av symtom bland… % p-värde
barn i årskurs 4 51,8 0,002
barn i årskurs 7 56,3
samtliga flickor 53,2 0,273
samtliga pojkar 54,8
årskurs 4 flickor 48,3 0,001

pojkar 55,3
årskurs 7 flickor 58,3 0,052

pojkar 54,2
barn födda i Sverige 53,4 0,007
barn födda utomlands 60,9
barn med diagnostiserad
sjukdom eller
funktionsnedsättning

ja 58,4 0,000

nej 51,7
Totalt 53,9
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Barnens självrapportering av symtom varierar beroende på bland annat ålder och kön, men i nästan alla
undersökta grupper rapporteras förekomst av symtom på över 50 %. Högre rapportering kan ses bland
barn i årskurs 7 jämfört med årskurs 4 (56,3 respektive 51,8 %). Symtomen är något vanligare bland
barn med diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning jämfört med barn utan (58,4 respektive 51,7
%) samt bland barn födda utomlands jämfört med barn födda i Sverige (60,9 respektive 53,4 %).
Rapporteringen är något högre bland pojkar än bland flickor (54,8 respektive 53,2 %) men vid en vidare
analys ses att skillnaden mellan könen är precis den motsatta mellan åk 4 och 7. Flickor i årskurs 4
rapporterar symtom i mindre utsträckning än pojkar (48,3 respektive 55,3 %). I årskurs 7 rapporterar tio
procentenheter fler flickor något symtom (58,3 %) jämfört med årskurs 4, medan rapportering bland
pojkar i årskurs 7 är stort sett oförändrad (54,2 %).

Sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering av symtom
I detta avsnitt presenteras resultat kring samtliga undersökta psykosomatiska symtom totalt -
rapporterade av vårdnadshavare respektive rapporterade av barn, samt hur dessa rapporteringar förhåller
sig till varandra.

Barnens och vårdnadshavarnas rapportering av psykosomatiska symtom skiljer sig åt. Medan 54 % av
barnen rapporterar något symtom, rapporterar vårdnadshavare symtom hos 35,5 % barn. Den främsta
orsaken är att vårdnadshavare inte rapporterar symtom som deras barn rapporterar. En vidare
undersökning av vårdnadshavarnas benägenhet att uppmärksamma och rapportera psykosomatiska
symtom hos barnen gjordes genom att se på vårdnadshavarnas rapportering i förhållande till antal
psykosomatiska symtom som barnen rapporterade. Det visade sig att sannolikheten för att
vårdnadshavare rapporterar psykosomatiska symtom hos barnen ökar vid ökat antal symtom som barnen
själva rapporterar. Samtidigt rapporterar nästan 20 % av vårdnadshavarna symtom hos barnen då barnen
själva inte rapporterar något symtom alls. Ibland rapporterar vårdnadshavare ett symtom medan barnet
rapporterar ett annat. Trots dessa skillnader visar resultatet på ett svagt positivt samband mellan barnens
och vårdnadshavarnas rapportering (phi = 0,306, p = 0,000) då 9,4 % av variationen i barnens
rapportering kan förklaras av variationen i vårdnadshavarnas rapportering och vice versa (förklarad
varians).

Rapportering av enskilda symtom

Figur 2: Rapportering av enskilda symtom
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Det mest förekommande symtomet som barnen rapporterat är trötthet (33,3 %) följt av
koncentrationssvårigheter (20,6 %) och huvudvärk (16,8 %) medan föräldrarna rapporterar främst
huvudvärk (14,9 %), magont (12,3 %) och koncentrationssvårigheter (11,8 %). När det gäller huvudvärk
och magont rapporteras dessa i nästan lika hög grad av föräldrar och barn, men endast ungefär hälften av
de föräldrarapporterade symtomen gäller barn som även själva uppger dessa symtom. 16,3 % av
variationen i rapportering av huvudvärk av endera gruppen kan förklaras av rapportering av andra
gruppen (phi = 0,404) medan detsamma gäller 13,9 % av variationen i rapporteringarna av magont (phi
= 0,373). Oro rapporteras i något högre grad av föräldrar än barn, sambandet är dock mycket svagt (phi
= 0,214 – förklarad varians 4,6 %).  Förutom oro är trötthet och sömnsvårigheter de symtom där
sambandet mellan vårdnadshavarnas och barnens rapportering är svagast (trötthet phi = 0,218 –
förklarad varians 4,8 %, respektive sömnsvårigheter (phi = 0,209 – förklarad varians 4,4 %).

Rapportering av symtom med avseende på egenskaper hos barnet
Symtom rapporteras i olika hög grad för olika grupper barn, både när det gäller barnens
självrapportering samt vårdnadshavarnas rapportering. I tabell 4 kan man se att även styrkan i sambandet
mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering av psykosomatiska symtom skiljer något beroende på
egenskaper hos barnet.

Tabell 3: Rapportering av psykosomatiska symtom med avseende på egenskaper hos barnet

Egenskaper hos
barnet

Vårdnadshavarnas
Barnens              rapportering
rapportering rapporterar ej

symtom
rapporterar

symtom
phi /

förkl.varians P-värde

Årskurs 4

rapporterar ej
symtom

77% 5%
0,227 / 5,1 % 0,00

rapporterar symtom 13% 4%

Årskurs 7

rapporterar ej
symtom

77% 5% 0,348 / 12,1
%

0,00
rapporterar symtom 12% 6%

Flicka

rapporterar ej
symtom

77% 5% 0,319 / 10,2
%

0,00
rapporterar symtom 13% 6%

Pojke

rapporterar ej
symtom

77% 6%
0,256 / 6,5 % 0,00

rapporterar symtom 12% 5%

Födelseland Sverige

rapporterar ej
symtom

77% 5%
0,292 / 8,5 % 0,00

rapporterar symtom 12% 5%

Annat födelseland

rapporterar ej
symtom

72% 6%
0,245 / 6 % 0,00-0,01

rapporterar symtom 16% 6%

Ingen funktionsned-
sättning/sjukdom

rapporterar ej
symtom

79% 4%
0,249 / 6,2 % 0,00

rapporterar symtom 13% 4%

Funktionsnedsätning/
sjukdom

rapporterar ej
symtom

72% 8% 0,339 / 11,5
%

rapporterar symtom 12% 8% 0,00
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Sambandet är starkare för barn i årskurs 7 än i årskurs 4 (förklarad varians 12, 1 % respektive 5,1 %).
Sambandet är starkare när det gäller flickor än pojkar (förklarad varians 10,2 % respektive 6,5 %).
Undantaget är sambandet i rapportering av koncentrationssvårigheter (förklarad varians, pojkar 11,7 %,
respektive flickor 9,1 %,). Med tanke på den ojämna självrapporteringen mellan flickor och pojkar i
årskurs 4 respektive 7 undersöktes sambandet även för varje undergrupp. Bland barn i åk 4 är sambandet
starkare för flickorna jämfört med pojkarna (förklarad varians, flickor 5,9 %, respektive pojkar 4,5 %),
och då främst för symtomen ont i magen (förklarad varians, flickor 13,6 %, respektive pojkar 4,2 %) och
sömnsvårigheter (förklarad varians, flickor 5,6 %, respektive pojkar 1,9 %). Till skillnaden i graden av
förklarad varians för flickor respektive pojkar i årskurs 4 bidrar betydligt att rapporteringen av inga
symtom överensstämmer bättre bland föräldrar till flickorna medan föräldrar till pojkarna oftare
rapporterar symtom som pojkar själva inte rapporterar. Andel barn som själva rapporterar symtom är
ganska lik för flickor och pojkar. I årskurs 7 är sambandet för båda könen starkare, dock främst för
flickorna (förklarad varians, flickor 14,7 %, respektive pojkar 9,4 %). Även här är det vanligare att
vårdnadshavare till pojkar rapporterar symtom som pojkarna själva inte rapporterar. Sambandet är
starkare för barn födda i Sverige än för barn födda utomlands (förklarad varians, Sverigefödda 8,5 %,
respektive födda utomlands 6 %), särskilt när det gäller rapportering av oro (förklarad varians,
Sverigefödda 4,9 % jämfört med födda utomlands 1,8 %). Det motsatta gäller sambandet i rapportering
av svårigheter med koncentration och sömn som är starkare för barn födda utomlands. En speciell grupp
är barn med diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning. Trots att en exceptionell stor andel av
dessa barns vårdnadshavare rapporterar symtom hos barn som själva rapporterar symtom finns det
samtidigt även en stor grupp föräldrar som rapporterar symtom som barnen själva inte rapporterar.
Sambandet i rapporteringen är ändå starkare än för barn utan diagnostiserad
sjukdom/funktionsnedsättning (förklarad varians, diagnos/funktionsnedsättning 11,5 % respektive ingen
diagnos/funktionsnedsättning 6,2 %), i synnerhet när det gäller de symtom som i hela studiegruppen
visar svagast samband: trötthet och sömn samt delvis koncentration.
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Rapportering av symtom med avseende på egenskaper hos familjen
Tabell 4: Förekomst av psykosomatiska symtom fördelat efter vem barnet oftast bor tillsammans med samt efter
föräldrarnas födelseland.

Egenskaper hos
familjen

Vårdnadshavarnas
Barnens rapportering
rapportering Rapporterar ej

symtom
Rapporterar

symtom
phi /

förkl.varians P-värde

Bor med båda
vårdnadshavare

rapporterar ej
symtom

80% 4%
0,276 /7,6 % 0,00

rapporterar symtom 12% 4%

Bor med en
vårdnadshavare

rapporterar ej
symtom

70% 7%
0,288 / 8,3 % 0,00

rapporterar symtom 15% 8%

Bor växelvis

rapporterar ej
symtom

73% 6%
0,294 / 8,6 % 0,00

rapporterar symtom 14% 7%

Bor i familjehem
eller med annan
vuxen

rapporterar ej
symtom

57% 12% 0,341 / 11,6
%

0,00-0,023;
oro 0,072

rapporterar symtom 16% 15%

Båda
vårdnadshavare
födda i Sverige

rapporterar ej
symtom

78% 5%
0,287 / 8,2 % 0,00

rapporterar symtom 12% 5%

En vårdnadshavare
född utomlands

rapporterar ej
symtom

78% 3% 0,336 / 11,3
%

0,00
rapporterar symtom 13% 5%

Båda
vårdnadshavare
födda utomlands

rapporterar ej
symtom

75% 5%
0,219 / 4,8 %

0,00; oro
0,311

rapporterar symtom 15% 5%

Det finns små skillnader i sambandet mellan barn i olika familjestrukturer förutom då det gäller barn
som inte bor med sina föräldrar. Medan barn som bor med båda föräldrar, en förälder eller växelvis har
ungefär lika starkt samband (förklarad varians 7,6 - 8,6 %), är sambandet starkare för barn som bor i ett
familjehem eller med någon annan vuxen (förklarad varians 11,6 %). Denna ”familjestruktur” gäller
endast 55 barn, signifikans blev dock uppnådd (p < 0,05) för alla symtom utom oro (p = 0,072).

Samband med avseende på vårdnadshavarnas födelseland visar något större variation. Starkast samband
finns i gruppen barn där en vårdnadshavare är född i Sverige och en utomlands jämfört med båda födda i
Sverige (förklarad varians 11,3 %, respektive 8,2 %) och båda födda utomlands (förklarad varians 4,8
%). I gruppen barn med en vårdnadshavare född utomlands återfinns starkast samband för symtomen
huvudvärk, ont i magen, oro och trötthet. Resultatet beror främst på lägre andel vårdnadshavare som
rapporterar symtom som barnen själva inte rapporterar. Gruppen barn där båda vårdnadshavare är födda
utomlands visar svagast samband totalt samt när det gäller symtom huvudvärk, ont i magen, oro och
koncentration. När det gäller denna gruppens rapportering av sömnsvårigheter är istället sambandet
starkast. Skillnader i rapportering mellan grupper efter vårdnadshavarnas sysselsättning är svårtolkade.
Starkaste samband finns i gruppen där båda vårdnadshavare arbetar (phi 0,281 – förklarad varians 7,9 %
p = 0,000), något svagare i gruppen där en av vårdnadshavarna arbetar (phi 0,239 – förklarad varians 5,7
%, p = 0,094) och svagast där ingen vårdnadshavare arbetar (0,017– förklarad varians 0 %, p = 0,684).
Vid analys av flera av symtomen uppnår dock resultaten inte signifikans för de två senare grupper, och i
synnerhet för gruppen där ingen vårdnadshavare arbetar. Denna grupp består endast av 29 barn.
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Diskussion

Metoddiskussion
Av bekvämlighetsskäl användes elevhälsodatabasen ELSA, då användbar och etikbedömd data fanns till
hands. Styrkan med att använda databasen var främst det stora antalet barn som ingår i den. En stor
studiepopulation ökar resultatens externa validitet och minskar risken för slumpmässiga fel. Att
databasen bygger på data från Värmland kan innebära en selektionsbias utifrån ett nationellt eller
internationellt perspektiv. Att ha just värmländska data kan dock vara önskvärt för användning i just
Värmland, samtidigt som generaliserbarhet, kan ökas genom att justera för de aktuella olikheterna (till
exempel olika demografiska data).  En svaghet med ELSA-studien gör sig här gällande, nämligen att den
saknar jämförbar information om familjernas socioekonomiska förhållanden. Denna information skulle
vid behov kunna tas fram från annan källa. Avsaknad av bättre socioekonomiska data ledde i denna
studie till begränsning i jämförelser mellan både förekomst och rapporteringens överensstämmelse i
olika grupper, vilket framstår som relevant att undersöka enligt tidigare forskning (van Roy, Groholt,
Heyerdahl & Clench-Aas, 2010). I studiematerialet saknas information om vilken vårdnadshavare som
fyllt i enkäten – mamma, pappa eller annan vårdnadshavare. Denna kunskap hade kunnat tillföra en
ytterligare dimension i studien. Att undersöka sambandet i rapporteringen av enskilda symtom innebär
både fördelar och nackdelar. Fördelen är att resultatet visar huruvida det är ändamålsenligt att fråga
vårdnadshavarna om varje enskilt symtom. Denna möjlighet framstår som betydelsefullt i och med att
sambandets styrka skilde mycket beroende på just konkreta symtom. En annan fördel är studiens
användbarhet och generaliserbarhet då relevanta resultat kan ”plockas ut” efter behov eller intresse.
Teorier som beskrivs i bakgrunden tyder å andra sida på att psykosomatiska symtom med fördel kan ses
som en grupp och då blir det inte lika väsentligt att visa sambandet för varje enskilt symtom, utan det
viktiga, i praktiken, är till exempel att vårdnadshavaren uppmärksammar eventuell psykosomatisk
problematik hos barnet.

Barnen och vårdnadshavarna rapporterade varje enskilt symtom, men inte samtliga symtom som en
grupp. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan barnens och vårdnadshavarnas
rapportering, bland annat med avseende på egenskaper hos barnet och familjen. För att kunna visa på
sambandet i rapporteringen totalt, gjordes en rad olika beräkningar som kan upplevas som svåra att följa.
Ingen alternativ beräkning eller sätt att beskriva den hittades. Mer lättförståeliga resultat skulle kunnat
uppnås vid val av annan metod, respektive annan informationskälla.

Att använda elevhälsodatabasen ELSA som informationskälla kan ses ur olika vinklar när det gäller
studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om huruvida studien, med samma metod, kan
upprepas med samma resultat. Hög reliabilitet tyder på liten risk av tillfälliga mätfel (Kleven, 1995).
Den främsta risken är troligen minnet. Vårdnadshavarna ska rapportera för återkommande symtom och
barnen ska rapportera för hur ofta de upplever något symtom. Symtomförekomsten eller frånvaron de
senaste dagarna kan påverka respondenternas svar. Hög förekomst samt ingen förekomst blir dock
sannolikt inte påverkade av sviktande minne, utan osäkerheten gäller symtomen som för barnens del
upplevs sällan till ofta. Detta mätfel antas dock slå likt mot båda håll: ungefär lika många rapporterar
sällan istället för ofta som de som rapporterar ofta istället för sällan.

Det finns flera typer validitet. Tidigare nämndes extern validitet som antas vara hög i och med studiens
omfattning och inklusionskriterier. Validitet handlar om att man mäter det som är relevant utifrån syftet
(Bryman, 2011), och därmed frånvaro av systematiska fel i mätningen (Kleven, 1995). I och med
studiens resultat – dålig överensstämmelse, är det viktigt att undersöka om förklaringen kan hittas i
metoden. Det finns flera svagheter med studien, dels i själva informationskällan, dels i användning av
data i denna studie. ELSA-databasen innehåller olika information från vårdnadshavare och från barnen
och dessa är också framtagna på olika vis. Vårdnadshavarna kryssar till exempel för ifall ett symtom
förekommer eller ej, medan barnen har fyra svarsalternativ. I tillägg fyller vårdnadshavarna i enkäten
hemma, vilket troligen gör det lättare att kryssa i ett ”ja” eller ”nej” av bara farten, medan frågorna för
barnens del tas upp vid hälsosamtal och därmed får mer uppmärksamhet. Å andra sidan tolkas barnens
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rapportering av symtom av skolsköterskan som sedan registrerar svaren. Denna tolkning kan svårligen
göras helt objektiv, utan kan påverkas av skolsköterskans egen livsvärld liksom kontakt med barnet. Det
vore intressant att ha möjlighet att jämföra rapporteringarna även med barnens egna enkätsvar.

En annan osäkerhet kan kopplas till begreppet ”återkommande” – hur ofta måste ett symtom uppträda,
samt under hur lång tid, för att anses som återkommande? Svagheten kan också ligga i att
vårdnadshavarna får enkäten från barnen och ifylld lämnar den igen till barnen som tar den med till
skolsköterskan. Användning av informationen ur ELSA – själva metoden i denna studie – innebär andra
validitetssvagheter. Barn- respektive föräldrafrågorna som används var inte utformade till att motsvara
varandra. En bedömning gjordes av vilka frågor som kan ses som motsvarigheter finns och dessa
användes sedan. En ändring av svarsalternativen på barnens hälsofrågor gjordes för att kunna jämföra
barnens och vårdnadshavarnas svar. Reliabiliteten i denna ändring skulle med fördel varit testat i förväg.

Resultatdiskussion

Förekomst
Ungefär 54 % av barn i studien rapporterar något av sju valda symtom, nästan 15 % rapporterar tre eller
fler symtom. Högre förekomst rapporterar barn i årskurs 7. I åk 4 rapporterar pojkar fler symtom än
flickor, medan fler flickor rapporterar symtom i årskurs 7. Barn födda utomlands rapporterar symtom i
högre utsträckning än barn födda i Sverige och detsamma gäller barn med diagnostiserad sjukdom eller
funktionsnedsättning jämfört med barn utan diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning.

Den här studien har visat relativt hög förekomst av psykosomatiska symtom bland pojkar jämfört med
bland flickor. Andra studier, både i Sverige och internationellt, visar oftast på högre symtomförekomst
bland flickor än pojkar (Landstinget i Västmanland, 2012; Socialstyrelsen, 2013:c; Östberg, Alfvén &
Hjern, 2006). Separata analyser för årskurs 4 och 7 visade att förhållandet var det motsatta mellan barn i
årskurs 4 och 7: flickor rapporterade symtom i lägre grad i än pojkar i årskurs 4, men i högre grad än
pojkar i årskurs 7. Detta resultat är i linje med tidigare forskning. I studien av Östberg, Alfvén & Hjern
(2006) beskrivs en ökande skillnad i symtomrapportering mellan könen vid ökande ålder. Enligt
Socialstyrelsen (2013:c) har skolbarns psykiska och psykosomatiska hälsa för 25 år sedan varit lika hos
11 och 15-åringar och skillnader mellan könen var små. Symtom har dock sedan dess ökat bland de äldre
barnen och främst bland flickorna. Internationellt är det liten skillnad i symtomrapportering för pojkar
beroende på ålder, medan rapporteringen bland flickor ökar (Socialstyrelsen, 2013:c), vilket är också
fallet i denna studie.

I denna studie visar gruppen barn med diagnostiserad funktionsnedsättning/sjukdom en högre förekomst
av psykosomatiska symtom. Det är många olika grupper funktionsnedsättningar och sjukdomar som
ingår i denna grupp, men resultatet är jämförbar med tidigare forskning som visar att barn med
funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, autism eller psykisk utvecklingsstörning, lättare
drabbas av långdragen stress och smärta (Alfvén & Himmelmann, 2012). Det är dock viktigt att ha i
åtanke att vissa symtom som kan bero på psykosomatisk problematik även ”ingår” i vissa
sjukdomar/funktionsnedsättningar. Förekomsten av psykosomatiska symtom blir därmed inte lättolkad
samtidigt som överensstämmelsen mellan barnens och vårdnadshavarnas rapportering av symtom kan
förklaras av den kända – diagnostiserade funktionsnedsättningen/sjukdomen.
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Samband
Barnens och vårdnadshavarnas rapportering skiljer sig betydligt. Barn rapporterar symtom i högre grad
än vårdnadshavare. Samtidigt rapporterar vårdnadshavare symtom även för barn som själva inte
rapporterar dessa. Förklarad varians i rapporteringarna totalt är 9,4 %, men spridningen är stor främst när
det gäller konkreta symtom. Vidare påverkas den förklarade variansen av egenskaper hos barnet och i
begränsad grad av egenskaper hos barnets familj.

Sambandet mellan rapporteringen av psykosomatiska symtom av barnen respektive deras
vårdnadshavare är svagt. Resultat från tidigare studier går isär. Medan forskarna i den tidigare nämnda
norska studien (van Roy, Groholt, Heyerdahl & Clench-Aas, 2010) konstaterade dålig överensstämmelse
i rapporteringen av emotionella och beteendemässiga problem av barn respektive deras föräldrar, har
andra studier konkluderat med det motsatta. I en studie i Indien (Agnihotri, Awasthi, Singh, Chandra,
Thakur, 2010) undersöktes överensstämmelse mellan livskvalitet hos barn 10-19 år (WHOQOL-BREF)
självrapporterad och rapporterad av barnens föräldrar. De fann skaplig till måttlig överensstämmelse,
delvis minskande i de högre åldrarna.  Även en europeisk studie (Robitail et al., 2006) som testade
användbarheten av testinstrument Proxy KIDSCREEN-52 för att undersöka hur föräldrarnas
rapportering motsvarar barnens (8-18 år) när det gäller hälsorelaterad livskvalitet fann god
överensstämmelse. Det är samtidigt svårt att tolka de statistiska resultaten som framkommer i studierna.
Det finns inga givna gränser för starkt och svagt samband eller svar på vilken procenttal av förklarad
varians som är acceptabel.

I den föreliggande studien visades stora skillnader i sambandsstyrkan mellan rapporteringar av olika
symtom. Kan skillnaderna bero på att några symtom är mer ”pratbara” och ”tillåtna”, både inom
familjen och utåt? I så fall skulle dessa antagligen påverkas av kulturella skillnader. En sådan tanke kan
tänkas ha stöd i att sambandet mellan rapporteringarna av enskilda symtom skiljer mellan barn födda i
Sverige och barn födda utomlands. Förklarad varians vid rapportering av oro är nästan tre gånger så hög
för barn födda i Sverige som för barn födda utomlands. För barn födda utomlands är den förklarade
variansen högre än för barn födda i Sverige när det gäller koncentration och sömn. I internationella
studier (Heiervang, Goodman & Goodman, 2008; Vanaelst et al, 2012) konstaterades lägre
föräldrarapportering av psykosomatiska besvär hos barn i nordiska länder, bland annat när det gäller
sömnbesvär. Forskarna menar dock att det snarare beror på underrapportering på grund av en mer
”normaliserande” syn på symtom i dessa länder. Att skillnaden beror just på underrapportering kan
förutom av denna studie stödjas även av Eriksson & Lindén-Boström (2003) som i föräldrarapporterade
symtom fann lika låg (4 %) förekomst av ”sömnbesvär”, medan ungefär 20 % av barnen i åk 5 själva
rapporterar att de har svårt att somna (Socialstyrelsen, 2013:c). Skillnaderna kan i tillägg till, eller istället
för, kultur även bero på andra omständigheter. Adoption av barnet eller flykt från hemlandet eventuellt
åtföljda av svåra upplevelser, lägre socioekonomisk status eller språksvårigheter kan tänkas vara sådana
omständigheter.

Förmåga att förstå och ge uttryck för sina emotioner utvecklas genom spädbarnets samspel med
föräldrarna (Lerner, 1999). Ett perfekt samförstånd skulle därmed vara målet i detta samspel, punkten
där barnet lärt sig tolka sig själv och föräldrarna ännu inte helt har släppt rollen som dess
”kommunikatörer”. Detta antas ske innan barnen kommer i årskurs 4, vilket leder till en förväntning på
att sambandet i denna studie skulle bli svagare med ökande ålder. Resultaten visar dock starkare
samband när det gäller äldre barn, vilket kan framstå som motsägelsefullt. Det kan finnas andra
förklaringar, till exempel barnets utveckling av språk, minne och tidsuppfattning. Washington (2009)
skriver att barnets förmåga att förstå och reagera på händelser ökar med ökande ålder (Washington,
2009). Ju äldre barnet är desto mer lika antas barnets och de vuxnas svar på frågor som kräver förmågan
att tänka bakåt i tiden bli. Det samma kan tänkas gälla barnets förmåga att behålla ett rimligt perspektiv
över ett tidsspann. Om det svagare sambandet för de yngre barnen skulle bero på barnens omogenhet att
uppfatta sina egna symtom, skulle fler föräldrar rapportera symtom som barnen inte rapporterar och
tvärttom – till exempel kan föräldrarna förstå att barnet är oroligt medan barnet själv uppfattar oron som
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ont i magen.  Utfallsalternativet där vårdnadshavarna rapporterar symtom som barnen själva inte
rapporterar är dock ganska lik för årskurs 4 och 7. Det starkare sambandet beror på mer
”samrapportering” av symtom och lägre andel barn som rapporterar symtom utan att föräldrarna
rapporterar symtomet. Tidigare forskning kring överensstämmelse mellan barnens och föräldrarnas
rapportering (Robitail et al, 2006) har visat samma mönster som denna studie när det gäller
överensstämmelse med avseende på barnets ålder - med ökande ålder ökar överensstämmelsen.

Familjerelationer och kommunikationen är enligt VanRoy, Groholt, Heyerdahl & Clench-Aas (2006)
betydelsefull för hur föräldrarna uppfattar barnens emotioner och beteende. Enligt Treutler & Epkins
(2003) påverkas överensstämmelsen mellan rapporteringarna av både kvalitativa och kvantitativa
aspekter i förhållandet mellan föräldrar och barn. Enligt studier har svenska barn lätt att tala med sina
föräldrar om det som bekymrar dem (Socialstyrelsen, 2013:c). Medan pojkar i Sverige upplever att det
är lika lätt att tala med sina mammor som sina pappor, är det för flickorna något svårare att tala med sina
pappor (Socialstyrelsen, 2013:c). I denna studie är det för pojkarna som sambandet mellan barnens och
vårdnadshavarnas rapportering är svagast, vi vet dock inte vilken vårdnadshavare som besvarat enkäten.
Även tidigare studier visade på bättre överensstämmelse när det gäller flickor (van Roy, Groholt,
Heyerdahl & Clench-Aas, 2010). En möjlig förklaring till resultatet kan vara pojkars senare mognad.
Enligt forskaren Martin Ingvar (SOU 2010:52) kan pojkarnas mognad av hjärnan ligga upp till två år
efter flickornas. Detta gäller även pubertetsåldern som för pojkarna börjar ett par år efter flickorna (11-
12 år hos flickorna och 14-15 år hos pojkarna). Den generellt senare mognad hos pojkarna tillsammans
med pubertetsförskjutningen kan tänkas ha påverkat resultaten i denna studie, och i synnerhet
utvecklingen mellan åk 4 och åk 7. Skillnaden mellan flickor och pojkar när det gäller sambandets styrka
i rapporteringarna kan därmed bero mer på mognaden än på könet i sig.

Förhållandet i symtomrapportering om barn med diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning
skiljer sig genom att vårdnadshavarna i högre grad rapporterar symtom hos barnen, både då barnen
själva uppger symtom och då barnen själva inte uppger symtomet. Resultatet stämmer bra överens med
tidigare studier. Robitail et al. (2006) fann bättre överensstämmelse mellan barnens och föräldrarnas
rapportering för gruppen barn med kroniska fysiska hälsobesvär medan Harris Canning (1994) beskrev
dålig överensstämmelse. Den dåliga överensstämmelsen berodde dock på att föräldrar till kroniskt sjuka
barn i högre grad rapporterade symtom som barnen inte rapporterade, medan förhållandet var det
motsatta för friska barn. Att föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning rapporterar fler
symtom hos barnen kan bero på flera saker. Dels kan det, även här, bero på att olika symtom blir mer
”pratbara” i och med att en diagnos riktar uppmärksamhet mot barnets hälsa. En annan möjlig
förklaring, som tidigare nämnt, är att symtomen oftare kan vara ett uttryck för den kända sjukdomen
eller funktionsnedsättningen snarare än en psykosomatisk problematik.

Slutsatser
Den huvudsakliga slutsatsen är att rapporteringen av barns psykosomatiska symtom skiljer sig åt
betydligt, beroende på om vårdnadshavare eller barn själva tillfrågas. Styrkan i sambandet mellan barns
och vårdnadshavarnas rapportering skiljer sig åt beroende av vilka konkreta symtom som jämförs samt
omständigheter hos barnet och familjen. Kulturella skillnader kan vara av betydelse vid rapporteringen.
Mönstret som framkommer i resultaten, och i synnerhet omständigheter som förenas med svagt samband
i rapporteringen, är relevanta att ha kunskap om i klinisk praktik. Val av respondenten måste värderas i
förhållande till syfte med informationsinsamling.

För statistiska och vetenskapliga ändamål uppstår frågan om en grupp av respondenter kan anses svara
”rätt” och andra ”fel? Barn har rätt att kunna uttala sig i saker som angår dem och rätt att ha inflytande
över den vård de åtnjuter (Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013). Hur ska rapporteringen
tolkas, i synnerhet då denna inte överensstämmer? Van Roy, Groholt, Heyerdahl & Clench-Aas (2010)
menar att barns rapportering av emotionella och beteendemässiga problem ska uppmärksammas särskilt
då barnens föräldrar inte rapporterar problemen. Samtidigt har barnen rätt till bästa möjliga hälsa och
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skydd mot skadlig påverkan (Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013). Resultaten från studien
visar på betydelsen av att fråga både barnen själva, men även dess föräldrar. Kanske den sammanlagda
rapporteringen vore mest korrekt för att få fram symtomens förekomst?

Vidare forskning kan inrikta sig på att finna mer kunskap om barnens och föräldrarnas motivation vid
rapportering av symtom. En longitudinell studie där barnen och föräldrarna skulle rapportera symtom
ofta och kontinuerligt, skulle innebära mindre krav på barnets förmåga att tänka över tid, samtidigt som
resultaten skulle antingen bekräfta eller avvisa betydelsen av barnets mognad för styrkan i sambandet i
rapporteringarna. Det vore också intressant att ha mer information om vårdnadshavaren som fyllt i
enkäten för att kunna se eventuella skillnader med avseende på kön eller då vårdnadshavaren inte är
biologisk förälder till barnet. Bättre socioekonomiska data skulle kunna befästa socioekonomins svaga
betydelse för överensstämmelse i rapporteringen, eller tvärttom visa mönster som inte framkom i den här
studien.
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BILAGA 1: Förteckning över frågor och variabler

Tabell 1: Förteckning över frågor i enkäten samt variabler som dessa omformades till för denna studie,
inklusive svarsalternativen.

Frågor i enkäten Variabeln i studien

Årskurs 4

7

Kön Flicka Kön Flicka

Pojke Pojke

Födelseland Sverige Födelseland Sverige

Övriga Norden Annat

Övriga Europa

Afrika

Asien inkl Mellanöstern

Nordamerika

Sydamerika

Australien

Eleven bor oftast tillsammans
med

Båda föräldrarna
Eleven bor oftast tillsammans
med

Båda föräldrarna

En förälder En förälder

Växelvis boende Växelvis boende

Familjehem Familjehem eller

Annan vuxen annan vuxen

Antal syskon 0 Antal syskon 0

1 1

2 2

3 3 och fler

4

5

6 eller fler
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Frågor i enkäten Variabeln i studien

Vårdnadshavare 1 födelseland Sverige Föräldrarnas födelseland Båda födda i Sverige

Övriga Norden En född utomlands

Övriga Europa
Båda födda
utomlands

Afrika

Asien inkl Mellanöstern

Nordamerika

Sydamerika

Australien

Vårdnadshavare 2 födelseland Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Afrika

Asien inkl Mellanöstern

Nordamerika

Sydamerika

Australien

Vårdnadshavare 1 yrke Arbetare Föräldrarnas sysselsättning Båda arbetar

Tjänsteman En arbetar

Företagare Ingen arbetar

Arbetssökande

Studerande

Annat

Vårdnadshavare 2 yrke Arbetare

Tjänsteman

Företagare

Arbetssökande

Studerande

Annat

Finns ingen vårdnadshavare
2
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Har barnet någon diagnostiserad
funktionsnedsättning/sjukdom?

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande huvudvärk

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande ont i magen

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att
barnet har återkommande
trötthet

Ja

Nej

Vårdnadhavare uppger att barnet
har återkommande oro

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande sömnproblem

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har svårigheter med koncentration

Ja

Nej

Jag har lätt att somna på kvällen Stämmer mycket bra Jag har lätt att somna på kvällen
Stämmer mycket bra
eller ganska braStämmer ganska bra

Stämmer dåligt
Stämmer dåligt eller
inte allsStämmer inte alls

Jag sover gott på natten Stämmer mycket bra Jag sover gott på natten
Stämmer mycket bra
eller ganska braStämmer ganska bra

Stämmer dåligt
Stämmer dåligt eller
inte allsStämmer inte alls
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Jag känner mig orolig och
ängslig Varje dag

Jag känner mig orolig och
ängslig Varje dag eller ofta

Ofta Sällan eller aldrig

Sällan

Aldrig

Jag känner mig trött på dagen Varje dag Jag känner mig trött på dagen Varje dag eller ofta

Ofta Sällan eller aldrig

Sällan

Aldrig

Jag har svårt att koncentrera mig Varje dag Jag har svårt att koncentrera mig Varje dag eller ofta

Ofta Sällan eller aldrig

Sällan

Aldrig

Jag har huvudvärk Varje dag Jag har huvudvärk Varje dag eller ofta

Ofta Sällan eller aldrig

Sällan

Aldrig

Jag har ont i magen Varje dag Jag har ont i magen Varje dag eller ofta

Ofta Sällan eller aldrig

Sällan

Aldrig
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Ursprunglig variabel Svarsalternativen Ny variabel Svarsalternativen

Jag har lätt att somna på kvällen
Stämmer mycket bra
eller ganska bra

Sömnsvårigheter Ja, om något svar
Stämmer dåligt eller
inte alls, annars Nej

Stämmer dåligt eller
inte alls

Jag sover gott på natten
Stämmer mycket bra
eller ganska bra

Stämmer dåligt eller
inte alls

Jag har lätt att somna på kvällen
Stämmer mycket bra
eller ganska bra

Barnrapporterade symtom
Ja, om något svar
”Stämmer dåligt eller
inte alls” respektive
”Varje dag eller ofta”
, annars Nej

Stämmer dåligt eller
inte alls

Jag sover gott på natten
Stämmer mycket bra
eller ganska bra

Stämmer dåligt eller
inte alls samt

Jag känner mig orolig och ängslig Varje dag eller ofta Antal barnrapporterade symtom 0 – 7

Sällan eller aldrig

Jag känner mig trött på dagen Varje dag eller ofta

Sällan eller aldrig

Jag har svårt att koncentrera mig Varje dag eller ofta

Sällan eller aldrig

Jag har huvudvärk Varje dag eller ofta

Sällan eller aldrig

Jag har ont i magen Varje dag eller ofta

Sällan eller aldrig
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Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande huvudvärk

Ja

Nej Föräldrarapporterade symtom Ja, om något svar
”Stämmer dåligt eller
inte alls” respektive
”Varje dag eller ofta”
, annars Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande ont i magen

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande trötthet

Ja

Nej

Vårdnadhavare uppger att barnet
har återkommande oro

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har återkommande sömnproblem

Ja

Nej

Vårdnadshavare uppger att barnet
har svårigheter med koncentration

Ja

Nej

Om ja-svar på föräldrafrågor + Positivt svar på elevfrågor Ny variabel

Vårdnadshavare uppger att barnet har
svårigheter med koncentration

Allmänt hälsotillstånd (AH): Jag har svårt att koncentrera
mig – Varje dag eller ofta

Ö-Koncentration –
Ja

Vårdnadshavare uppger att barnet har
återkommande huvudvärk

Allmänt hälsotillstånd (AH): Jag har huvudvärk - Varje
dag eller ofta Ö-Huvudvärk – Ja

… barnet har återkommande ont i magen AH: Jag har ont i magen - Varje dag eller ofta Ö-Magont – Ja

… barnet har återkommande trötthet AH: Jag känner mig trött på dagen - Varje dag eller ofta Ö-Trötthet – Ja

… barnet har återkommande oro, ängslan
AH: Jag känner mig orolig och ängslig - Varje dag eller
ofta Ö-Oro – Ja

… barnet har återkommande
sömnproblem Sömnbesvär – Ja Ö-Sömnbesvär – Ja

Totalt – om utfall på minst ett ö-variabel
Ö-rapporterade
symtom – Ja


