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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är något som har ökat bland ungdomar i Sverige. Repetitivt 

negativt tänkande (RNT) har visat sig vara både en risk- och 

vidmakthållande faktor för olika ångesttillstånd och depression. Genom 

preventiva insatser har man en chans att i ett tidigt skede fånga upp de 

individer som har en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. 

Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform 

som syftar till att minska repetitivt negativt tänkande och undersöktes i 

den här studien som en preventiv insats i gruppformat för ungdomar i år 

1 på gymnasiet. Studien undersökte om insatsen ledde till minskade 

symtomnivåer för stress, RNT, ångest och depression direkt efter avslutad 

intervention. Även motivation, följsamhet och anledningar till avhopp 

undersöktes. Resultat visar på en minskning av symtomnivåer på 

depression, delvis RNT men inte på stress och ångest. Motivationen var 

inledningsvis hög hos deltagarna men minskade från för- till eftermätning. 

Vidare hade motivation inget samband med följsamhet eller 

symtomnivåer. Följsamheten till hemuppgifter tenderade att vara låg och 

minskade under insatsens gång. Följsamheten i form av närvaro 

fluktuerade. Utifrån utvärderingsformulär upplevde de flesta deltagarna 

att de fått hjälp med att hantera stress. Framtida forskning behöver 

undersöka den preventiva effekten av insatsen och jämföra med en 

kontrollgrupp för att kunna uttala sig om effekter över tid samt hur dessa 

effekter kan jämföras med individer som inte fått ta del av interventionen. 
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Rumination-focused cognitive behavioral therapy: a preventive intervention in group format 

for adolescents1 

 Sara Forsström & Louise Lennéer 

Örebro University 

 

Abstract 

Mental illness has increased among adolescents in Sweden. Repetitive 

negative thinking (RNT) has been shown to be a risk factor as well as a 

maintaining factor for various conditions of anxiety and depression. A 

chance to detect individuals with an increased risk of developing mental 

illness at an early stage is made possible through preventive interventions. 

Rumination-focused cognitive behavioral therapy is a form of treatment 

aimed at reducing repetitive negative thinking, and it was investigated in 

this study as a preventive intervention for adolescents in their first year of 

upper secondary school. This study investigated whether the efforts leads 

to reduced symptom levels of stress, RNT, anxiety, and depression 

immediately after the intervention. Motivation, compliance, and reasons 

for dropouts were also investigated. The result showed a reduced level 

regarding depression, partly reduced levels regarding RNT, but not 

regarding stress and anxiety. Motivation was initially high among the 

participants in the study, but decreased from pre- to post- measurement. 

Furthermore, motivation had no relation with compliance or symptom 

levels. The compliance of take-home assignments tended to be low and 

decreased during the time of the intervention. The compliance regarding 

individuals’ presence fluctuated. According to the evaluation form, most 

participants found that they have been helped to cope with stress. Future 

research needs to investigate the preventive effect of the intervention and 

compare it with a control group in order to show effects over time and how 

these effects can be compared to individuals who have not taken part of 

the intervention.  

 

Keywords. Rumination-focused cognitive-behavioral therapy, 

adolescents, prevention, group treatment, repetitive negative thinking, 

stress, anxiety, depression, motivation, compliance 
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Introduktion 

Psykisk ohälsa hos ungdomar 

Psykisk ohälsa ökar i Sverige, framförallt hos ungdomar visar en rapport från 

Socialstyrelsen (2013). Rapporten poängterar risken för att utveckla framtida svårigheter vid 

psykisk ohälsa, både för individen genom ökat lidande men också genom ökade 

samhällskostnader. Det är framförallt ångest, depression och missbruk som ökar hos de 

ungdomar som söker psykiatrisk vård. Vidare har även lättare besvär som oro, känna sig 

stressad och ängslan mer än fördubblats sedan 1990-talet. I rapporten framkommer att 

självrapporterade lindrigare former av psykisk ohälsa, det vill säga mer subkliniska nivåer av 

ångest och depression kan vara en prediktor för både somatisk och psykisk ohälsa. Av de 

personer som varit inlagda på sjukhus på grund av psykisk ohälsa blir ca 30-40 % återinlagda 

inom fem år. Det finns även de individer med kliniska nivåer av psykisk ohälsa som av olika 

anledningar inte söker vård och inte får den behandling de behöver (Socialstyrelsen, 2013). 

Andra konsekvenser som Socialstyrelsen tar upp i sin rapport om psykisk ohälsa bland 

ungdomar är ökad dödlighet, lägre utbildningsnivå, mer användande av psykofarmaka samt 

försörjning i lägre grad från förvärvsarbete jämfört med de som inte lider av psykisk ohälsa. 

Sammanfattningsvis drar Socialstyrelsen slutsatsen att det är viktigt att ta ungdomars oro, 

ängslan och ångest på stort allvar på grund av dess allvarliga konsekvenser senare i 

vuxenlivet. För att förhindra att dessa allvarliga konsekvenser uppstår är det viktigt att tidigt 

sätta in preventiva insatser för ungdomar. Mot denna bakgrund är vårt övergripande syfte med 

uppsatsen att undersöka den direkta effekten av en preventiv insats hos gymnasieungdomar 

riktad mot oro, stress, ångest och depression.  

Prevention 

Genom att sätta in preventiva insatser är målet att förhindra utvecklingen av psykisk 

ohälsa såsom ångest och depression. Skolan skulle kunna vara en naturlig plattform att 

genomföra preventiva insatser i eftersom de flesta ungdomar befinner sig där. Prevention 
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syftar till att minska risken för psykisk ohälsa, genom att reducera riskfaktorer och öka 

skyddsfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som gör individen sårbar för att utveckla psykisk 

ohälsa. Det kan vara faktorer i miljön, till exempel familjeförhållanden med missbruk, 

dödsfall, psykisk eller fysisk misshandel, skolan, socialt umgänge och/eller biologiska 

faktorer som komplikationer efter förlossning, infektion under graviditet, temperament samt 

en genetisk sårbarhet för psykisk ohälsa. Ju fler riskfaktorer en individ har desto större risk att 

utveckla psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är istället faktorer som ökar chansen till psykisk 

hälsa och välbefinnande som finns både i individens miljö, till exempel stöttande föräldrar, 

socioekonomisk status och utbildning samt inom individen, exempelvis självförtroende, 

adekvat akademisk förmåga och resiliens, en god förmåga att hantera förändringar 

(O`Connell, 2009; Monahan, Hawkins, Oesterle & Rhew, 2014). Risk- och skyddsfaktorer 

samspelar både med varandra och med individens arv och miljö. En individ som har flera 

riskfaktorer och samtidigt flera skyddsfaktorer måste nödvändigtvis inte utveckla psykisk 

ohälsa och likaså kan samma risk- och skyddsfaktorer hos olika individer uttrycka sig på olika 

sätt (Monahan, Hawkins, Oesterle & Rhew, 2014). Det är viktigt att identifiera riskfaktorer 

för att kunna förhindra utvecklingen av psykisk ohälsa i ett tidigt skede (O`Connell, 2009). 

Det finns tre typer av preventionsinsatser. Universell prevention riktar sig till alla 

individer i en population oavsett riskfaktorer, selektiv prevention riktar sig till de med 

identifierade riskfaktorer och indikerad prevention riktar sig till de med redan förhöjda 

symtom av psykisk ohälsa (SBU, 2010; O´Connell, 2009). Det finns flera olika 

preventionsprogram i Sverige som syftar till att motverka olika typer av psykisk ohälsa. Dock 

visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) från år 

2010 att det generellt sett inte går att dra några slutsatser om programmens effekter eftersom 

det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. SBU anser att det flesta av programmen som 

finns i Sverige har brister i sin utvärdering eller inte har utvärderats. I sin rapport beskriver 
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SBU att de finns fler förebyggande insatser för externaliserande problem (aggressivitet, 

impulsivitet och trots) än för internaliserade problem (ångest, depression och 

självskadebeteende). Några exempel är COPE (Communtiy Parent Education), KOMET 

(Kommunikationsmetod), ICDP (vägledande samspel) och De otroliga åren. Programmen ger 

en indikation på att vara effektiva när direkta effekter har mätts, däremot saknas ofta 

uppföljning av långtidseffekten och kontrollgrupper för att jämföra med deltagare som inte 

fått interventionen för att kunna dra slutsatser om en intervention gett en effekt. Sammantaget 

verkar det finnas ett behov av preventiva insatser för ungdomar även om forskningen är 

begränsad och att det återstår vissa utmaningar (SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2013). 

Utmaningar med prevention 

  

En av utmaningarna med preventiva insatser är implementering, det vill säga att 

förankra och genomföra insatsen. Att på olika nivåer få en samsyn mot ett gemensamt mål där 

både politiker, ledningsgrupp, lärare och elevhälsan förstår syftet och vikten av preventiva 

insatser (O´Connell, 2009). Ytterligare utmaningar med preventiva insatser är att man riktar 

sig till personer som “ännu inte” har tillräckligt upplevda problem, vilket kan leda till att 

deltagare kan ha svårigheter att se vinster med förändring. Ett argument för att ändå använda 

sig av tidiga preventiva insatser är att forskning har visat att det är just vid tidiga insatser man 

kan förhindra framtida psykisk ohälsa (O´Connell, 2009). Sammanfattningsvis har den 

psykiska ohälsan hos ungdomar i Sverige ökat sedan 1990-talet. I nuläget menar SBU att det 

finns otillräckligt stöd för förebyggande program i Sverige, framförallt kring den preventiva 

effekten. Programmen har dessutom främst riktat sig till barn med utagerande problem 

snarare än internaliserade problem. Forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser för att 

förhindra psykisk ohälsa och det behövs fler utvärderingar av preventiva insatser, kanske 

framförallt för internaliserade problem. Därför kommer vi inom ramen för denna 
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masteruppsats att rikta in oss på att förebygga psykisk ohälsa i form av stress, ångest, 

depression, oro och ruminering.  

Stress 

Att många känner sig stressade har idag blivit ett vanligt folkhälsoproblem och är 

något som har ökat sedan mitten av 1990-talet enligt en rapport från Socialstyrelsen (2009). 

Stress är en reaktion som involverar både fysiska, kognitiva och emotionella reaktioner. 

Denna reaktion kan upplevas både positiv och negativ, beroende på situation och individ. En 

viss grad av stress fyller en funktion för oss, den gör att vi blir pigga och alerta, förbereder oss 

inför uppgifter och situationer vi ställs inför. När stress blir negativt för oss talar man ofta om 

en obalans mellan krav och resurser där individen ställs inför krav som hen inte har resurser 

för att hantera (Almén, 2006). I en akut stressituation signalerar hjärnan att mobilisera 

kroppen för flykt eller kamp vilket fyller viktig funktion när det handlar om reella hot. Idag 

ställs vi inte lika ofta inför fysiska hot utan snarare inför mer psykiska eller psykosociala hot 

som till exempel höga krav. Vanliga faktorer i miljön som skapar stress (stressorer) för 

ungdomar är familj, skola och kamratrelationer (Broberg, Almqvist & Tjus, 2015). Stress är 

inte farligt i sig, det är när individen inte får tillräcklig återhämtning som stress kan leda till 

sjukdom och psykisk ohälsa som ångest och depression (Almén, 2006; Socialstyrelsen, 2009). 

Ångest 

Ångest är en stark psykisk och fysisk upplevelse av obehag som ofta karaktäriseras av 

muskelspänningar, katastroftankar, undvikande, säkerhetsbeteenden (beteenden som syftar till 

att minska obehag) och en stark känsla av rädsla, oro och ängslan (Almén, 2006; APA, 2013). 

Att vi människor känner ångest fyller, i likhet med stress, en funktion och är en naturlig 

reaktion som vi alla upplever någon gång i vissa situationer. Ångesten kan bidra till en 

förbättrad problemlösningsförmåga och hjälper oss att vara förberedda inför vissa uppgifter 

och utmaningar i livet. Det är när ångesten blir alltför utbredd, intensiv och hindrar individen 
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att leva det liv hen vill som den kan upplevas som ett problem (Öst, 2013). Ångest har en hög 

samsjuklighet med depression, upp till 80 % av de med ångestdiagnos uppfyller dessutom 

kriterier för depression (Judd et al., 1998). 

Depression 

 

Depression är en av de vanligaste typerna av psykisk ohälsa och ses som en av de 

mest kostsamma folkhälsoproblemen i västvärlden (Andersson, 2012). Depression 

karaktäriseras främst av nedstämdhet och minskat intresse eller lust för aktiviteter. Personer 

som uppfyller kriterier för diagnosen egentlig depression kan ha mycket olika symtombild 

och konsekvenserna av en depression kan bli mycket allvarliga, bland det mest allvarliga är 

suicid (Ramnerö, 2013). Vanliga symtom vid depression är känslor av värdelöshet och skuld, 

suicidtankar, förändrad aptit och vikt, sömnstörningar, brist på energi och 

koncentrationssvårigheter (Andersson, 2012). Vidare är oro och ruminering vanligt vid både 

depression och olika ångesttillstånd (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004). 

Oro 

 

I Topper (2016) definieras oro som “a predominantly verbal thought activity, 

negatively affect-laden, relatively uncontrollable, and focused on uncertain events with the 

potential for future negative outcome”. Oro består främst av en kognitiv tankeaktivitet och till 

viss del i form av imaginära bilder (Borkovec, 1998). Oron karaktäriseras av att man tänker 

på något som ska hända i framtiden, som är svår att kontrollera och präglad av negativa tankar 

om dessa framtida händelser (Topper, Molenaar, Emmelkamp & Ehring, 2014). Borkovec & 

Stöber (2002) skiljer på funktionell oro som karaktäriseras av ett konkret och specifikt 

tänkande och dysfunktionell oro som karaktäriseras av ett abstrakt och generellt tänkande. 

Enligt “Avoidance theory of worry” fyller oron en funktion eftersom den hindrar emotionell 

bearbetning och sänker fysiologiskt obehag på kort sikt genom att man trycker undan hotfulla 

imaginära bilder (som är kopplade till emotioner). Istället oroar man sig i form av verbala 
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abstrakta tankar och på så sätt uteblir den emotionella bearbetningen och oron vidmakthålls 

(Borkovec, 1998; Borkovec & Stöber, 2002; Watkins & Moulds, 2005). Den dysfunktionella 

oron förhindrar även problemlösning eftersom den är av abstrakt karaktär och ger således inga 

ledtrådar vad man kan göra åt det man oroar sig för (Watkins & Moulds, 2005). Borkovec & 

Stöber (2002) såg att individer med generaliserat ångestsyndrom tenderar att använda en mer 

abstrakt tankestil när de oroar sig jämfört med kontrollgruppen. Efter att de individer med 

generaliserat ångestsyndrom genomgått KBT-behandling där de fick träna sig i att tänka mer 

konkret såg man att deras dysfunktionella oro minskade efter avslutad intervention (Borkovec 

& Stöber, 2002). 

Ruminering 

 

Ruminering, även kallat ältande, är liksom oro, en typ av tankeaktivitet som är svår att 

kontrollera. Enligt Nolen-Hoeksema (2004) definieras ruminering som “the tendency to 

repetitively focus on symptoms of distress and possible causes and consequences of these 

symptoms without engaging in active problem-solving”. När man ruminerar tänker man på 

innebörden av något som har hänt genom att ställa sig själv frågor som till exempel “Varför 

hände detta mig?” eller “Varför är jag så dålig?” (Topper et al., 2014). I likhet med oro leder 

ruminering sällan till någon effektiv lösning på problemet vilket gör att man fortsätter 

ruminera eftersom man inte får svar på sina frågor och funderingar (Nolen-Hoeksema, 2004). 

I en experimentell studie av Lohaus et al. (2013) framkom att ungdomar som ruminerade mer 

uppgav fler somatiska och psykologiska symtom jämfört de som inte hade en tendens att 

ruminera. Man fann dessutom att tjejer använder sig mer av ruminering än killar. En 

metaanalys av Watkins (2008) visar att det finns starkt stöd för ökade nivåer av ruminering 

vid flera typer av psykisk ohälsa. Flertalet studier i metaanalysen visar att ruminering både är 

en risk- och vidmakthållande faktor för depression. Ruminering ses även som en viktig del i 

utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom, då man mentalt går igenom en händelse om 
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och om igen. Detta har även visat sig vid social ångest, då man ruminerar kring en social 

situation. Vidare visar Watkins (2008) i metaanalysen att bland annat ångest, stress, bulimiska 

symtom, missbruk och sömnsvårigheter är kopplat till ökade nivåer av ruminering. Harvey 

(2004) beskriver ruminering och oro som transdiagnostiska (diagnosöverskridande) processer 

eftersom de båda är vanligt förekommande vid flera olika psykiatriska diagnoser.  

Transdiagnostiska processer  

 

Eftersom forskning visar att det finns en hög samsjuklighet mellan olika former av 

psykisk ohälsa, framförallt ångestdiagnoser, depression och stress (Almén, 2006; Barlow, 

2013; Drost et al., 2014; Judd et al., 1998) kan det transdiagnostiska perspektivet ge en 

förklaring till samsjukligheten. Det transdiagnostiska perspektivet innebär att man fokuserar 

på underliggande och vidmakthållande processer som är gemensamt för flera olika typer av 

psykisk ohälsa (Barlow, 2013; Drost et al., 2014). Oro och ruminering är två 

transdiagnostiska processer som båda involverar återkommande negativa tankar kring olika 

teman och predicerar ångest och depressiva symtom var för sig (Harvey et al., 2004). 

Huruvida oro och ruminering bör ses som delar av samma eller vitt skilda begrepp är något 

som har varit omdebatterat (Topper et al., 2014). I en studie av McEvoy et al. (2013) drar man 

slutsatsen att oro och ruminering bör ses som delar av samma begrepp eftersom oro och 

ruminering korrelerar både med varandra och med ångest och depressiva symtom. Topper et 

al. (2014) beskriver oro och ruminering som repetitivt negativt tänkande (RNT). Vid 

preventiva insatser kan det vara en fördel att rikta in sig på transdiagnostiska processer, 

exempelvis RNT snarare än diagnosspecifika, eftersom fokus är att förändra underliggande 

processer och då förebygga flera typer av psykisk ohälsa (McEnvoy, Nathan & Norton, 2009). 

Repetitivt negativt tänkande - ett transdiagnostiskt synsätt  

RNT inkluderar både oro och ruminering som en transdiagnostisk process och 

karaktäriseras av en negativ kognitiv aktivitet, som är svår att kontrollera och vidmakthåller 
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både ångest och depressiva symtom (McEvoy, Watson, Watkins & Nathan, 2013). Förhöjda 

nivåer av RNT kan ses hos nästan samtliga personer med ångest- och depressionstillstånd. 

RNT är en abstrakt och övergeneraliserande kognitiv stil som fyller en funktion genom att 

man undviker vissa obehagliga emotioner och kroppsliga förnimmelser (Topper, 2016). 

Abstrakt tänkande definieras som ett vagt, tvetydigt, otydligt och globalt sätt att tänka 

(Harvey, 2004) till exempel “Varför gör jag alltid fel?”. Genom den här typen av kognitivt 

processande vidmakthålls symtom vid depression och ångest eftersom emotionell bearbetning 

och problemlösning förhindras (Papageorgiou & Wells, 2004; Watkins & Moulds, 2005). 

Motsatsen är konkret tänkande och definieras som ett väl avgränsat, tydligt och 

situationsspecifikt sätt att tänka (Harvey, 2004) till exempel “Jag hade fel på just den här 

uppgiften jag gjorde igår”. Konkret tänkande är bland annat något man tränar på vid 

interventioner som syftar till att minska nivåer av RNT och är en viktig komponent i 

rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi (RFKBT).  

Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi (RFKBT) 

Utifrån den transdiagnostiska processen RNT har RFKBT utvecklats som 

behandlingsform, vars övergripande syfte är att man ska gå från en abstrakt och 

dysfunktionell tankeprocess till en mer konkret och specifik tankeprocess (Watkins, 2014). 

Något som skiljer sig från traditionell KBT är att fokus ligger på tankeprocessen än snarare än 

tankarnas innehåll. Att lära sig tänka mer konkret och specifikt är en viktig del av RFKBT, 

vilket innebär att man får träna sig i att titta på de specifika detaljerna i en situation genom att 

ställa frågor till sig själv som var, när, hur, med vem för att bli mer effektiv på 

problemlösning (Watkins & Noel-Hoeksma, 2014). Den abstrakta och dysfunktionella typen 

av RNT ses som en inlärd vana som kan kopplas ihop och triggas av vissa situationer, platser 

eller tidpunkter (Watkins & Noel-Hoeksma, 2014). Genom att lära ut en mer konkret och 

funktionell typ av RNT leder det till minskade nivåer av oro, ruminering, stress, ångest och 
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depression (Watkins, 2014). Även delar av avslappning, självmedkänsla och att känna flow i 

en aktivitet är komponenter av RFKBT. Tidigare forskning indikerar att behandlingsformen är 

effektiv för att minska RNT och depression (Watkins, 2016). Studier på RFKBT har tidigare 

gjorts i Nederländerna och UK, främst i individualform för personer med recidiverande 

depression. RFKBT har även undersökts i en preventiv studie i Nederländerna, där 251 

ungdomar randomiserades med förhöjda nivåer av RNT till antingen RFKBT i gruppformat, 

via internet eller till en väntliste-grupp. Både de som fått RFKBT levererat i gruppformat och 

via internet visade på minskade nivåer av både RNT, ångest och depression, både vid direkt 

avslut och som preventiv effekt vid uppföljning efter tre och sex månader i jämförelse med 

kontrollgruppen (Topper et al., 2014). Studier på RFKBT har även gjorts i Sverige. En 

pilotstudie med single-quasiexperimental case design via internet, med sju deltagare i åldrarna 

18-23 år. Resultat visar på minskade stressnivåer, till viss del minskade nivåer av RNT, 

däremot var det svårt att uttala sig om effekten på ångest och depressionssymtom (Andersson 

& Berglund, 2015). Det har även gjorts en preventiv insats via internet (YAPI Stress) och 

resultat har visat på lägre nivåer av RNT, ångest, depression och stress på gruppnivå direkt 

efter avslutad insats (Haglund & Niva, 2016). 

YAPI Stress 

Programmet YAPI Stress är en modifierad version av RFKBT som är anpassad till 

svenska förhållanden. Programmet är en förebyggande insats som getts via internet och syftar 

till att lära ungdomar nya strategier för att hantera stress och oro. Under sex moduler får 

deltagarna prova på nya strategier och till följd av förändringar i beteenden eller nya sätt att 

tänka kan man påverka sitt mående till det bättre. När YAPI Stress tidigare getts som 

indikerad prevention via internet till ungdomar i år 9 inkluderades 35 deltagare efter 

rekrytering varav 15 stycken påbörjade programmet och åtta deltagare avslutade samtliga sex 
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moduler. Resultat visar lägre nivåer av RNT, ångest, nedstämdhet och stress direkt efter 

avslutad insats (Haglund & Niva, 2016).  

För- och nackdelar med gruppintervention   

RFKBT i gruppformat har i skrivande stund endast utvärderats i en studie (Topper et 

al., 2014). Däremot har inte specifikt YAPI Stress tidigare getts i gruppformat. När 

programmet genomfördes via internet för ungdomar i år 9 var det många deltagare som 

hoppade av programmet (Haglund & Niva, 2016) vilket är ett argument för att testa 

interventionen face-to-face i gruppformat. Fördelar med att leverera programmet i grupp 

jämförelsevis med internetbehandling är att man kan anpassa och vara mer flexibel beroende 

på gruppen (Watkins, 2014). Det kan även vara normaliserande att prata om psykisk ohälsa i 

grupp, deltagarna kan ta hjälp och lära av varandras erfarenheter och beteenden (Antony, 

Bieling & McCabe 2008). Ytterligare ett argument för gruppformat är att det är 

kostnadseffektivt i jämförelse med individuell behandling face-to face eftersom en terapeut 

behandlar flera patienter samtidigt (Schwartze et al., 2017). Det finns även nackdelar eller 

svårigheter med gruppinterventioner. I en studie av Rissanen, Nordin, Ahlgren & Arving 

(2015) där man jämförde grupp- och individuell stressbehandling (face-to-face) för patienter 

med bröstcancer slutförde drygt hälften gruppbehandlingen (jämfört med 91% som gick i 

individuell terapi) och anledningar till avhopp var en ovilja att dela med sig av sitt privatliv 

samt att det var svårt att hitta en tid som alla patienter kunde. Svårigheter att få till tider då 

alla deltagare kan komma är även något som Antony, Bieling & McCabe (2008) belyser som 

nackdelar och vid missad träff kan deltagaren få svårt att komma ikapp vilket ökar risken för 

avhopp. Ytterligare något som skulle kunna ses som en nackdel är att vid gruppinterventioner 

ges det ofta mindre tid till varje deltagare att gå igenom hemuppgifter och undersöka 

följsamhet. Det kan även finnas olika motivationsgrad, förståelse och svårigheter hos 

deltagarna som kan påverka genom att de inte tar till sig interventionen som det är tänkt 



RFKBT I GRUPP FÖR UNGDOMAR 16 

(Antony et al., 2008). Detta är viktiga aspekter att tänka på när man planerar en 

gruppintervention för att minska risk för avhopp och öka följsamheten. 

Följsamhet 

Den vanligaste definitionen av följsamhet är “patient’s behaviors (in terms of taking 

medication, following diets, or executing life style changes) coincide with healthcare 

providers’ recommendations for health and medical advice” (Jin, Sklar, Min Sen Oh & Chuen 

Li, 2008). Följsamhet är även att närvara vid interventioner och att aktivt delta, något som ses 

som två viktiga faktorer för att få en god behandlingseffekt (Gearing, Schwalbe, & Short, 

2012). Något som även visat sig i en tidigare studie om YAPI Stress, ju fler moduler man 

genomförde desto lägre nivåer av depression och ångest (Haglund & Niva, 2016).  Ett 

problem med att man inte fullföljer programmet eller inte utför hemuppgifter så som det är 

tänkt är att behandlingseffekten riskerar att utebli (Cammin-Nowak et al., 2013). Enligt 

Gearing et al. (2012) har patientens syn på behandling betydelse för motivationen att 

genomföra en intervention. Om man har positiva förväntningar på behandlingen ökar 

motivationen och därmed även följsamheten. Ytterligare en faktor som identifierats för ökad 

följsamhet är huruvida involverad och accepterande anhöriga till individen är inför 

behandling. Enligt Gearing et al. (2012) hoppar en tredjedel av för tidigt vid psykosocial 

behandling. Speciellt vanligt är det i målgruppen ungdomar. I en metaanalys av Dunn, Casey, 

Sheffield, Newcombe & Chang (2011) framkom att deltagare med lägre grad av psykisk 

ohälsa hoppade av i större utsträckning samt deltagare med alltför svår problematik. Genom 

att undersöka implementering, motivation och symtomnivåer, faktorer som kan spela in vid 

följsamhet och avhopp, kan man få en djupare förståelse för varför ungdomar väljer att hoppa 

av och i framtiden kunna öka chansen att motverka detta.  
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Mäta följsamhet genom hemuppgifter 

Ett sätt att undersöka följsamhet är genom hemuppgifter, både genom kvalitet (hur väl 

de utför hemuppgifterna) och kvantitet (hur mycket tid man lägger ner). Följsamhet till 

hemuppgifter definieras som “as the client carrying out the assignment in the manner agreed 

upon” (Tompkins, 2002). I en metaanalys gjord av Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas & 

Patterson (2010) framkommer att ju högre följsamhet man har till hemuppgifterna desto bättre 

effekt av behandlingen får man, oavsett diagnos. Följsamhet mättes genom hur mycket tid 

man lade ner, hur många hemuppgifter man lämnade in och hur stor del av hemuppgiften man 

hade gjort. De tittade även på vilket sätt man kan mäta hemuppgifter, om det ska vara 

behandlaren eller klienten som ska skatta och avgöra följsamheten till hemuppgifterna. 

Mausbach et al. (2010) diskuterade även om mätningen ska vara av kvalitativ karaktär, en 

subjektiv upplevelse av att ha utfört hemuppgiften, eller av mer kvantitativ karaktär, ett 

objektivt mått på exempelvis antalet hemuppgifter som gjorts. De föreslog att båda delarna 

var viktiga vid utförandet av hemuppgifter samt att det behöver utvecklas metoder för att på 

ett mer effektivt sätt mäta detta på. För att underlätta följsamheten till hemuppgifterna listar 

Tompkins (2002) en del egenskaper hemuppgifter bör ha. De ska upplevas meningsfulla, gå i 

linje med terapins mål, ägnas tid åt i terapin och bör ske i överenskommelse mellan terapeut 

och klient samt att de ska vara genomförbara. Med genomförbara menas att de är specifika, 

konkreta och lämpliga för klientens nivå. Vidare skriver Tompkins (2002) att det är bra om 

man övar på hemuppgifter under sessionen. Med hjälp av terapeutens egenskaper kan man 

öka följsamheten, genom att terapeuten är nyfiken, samarbetar med klienten och förstärker 

beteenden som går i linje med hemuppgiften. 

Motivation 

Forskning inom motivationsfältet är brett och det finns många olika teorier om vad 

motivation är och hur man kan mäta det (Cook & Artino, 2016). Motivation är en process som 
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är inriktad på att nå ett mål, det handlar både om att påbörja och fortsätta med en aktivitet som 

är riktad till att nå det målet. Gemensamt för moderna motivationsteorier är att för motivation 

ska uppstå behöver en person både känna sig kompetent att utföra aktiviteten och värdesätta 

den (Cook & Artino, 2016). Eccles & Wigfield (2002) skiljer på inre motivation (en inre 

drivkraft att uppnå ett mål för eget intresse) och yttre motivation (uppskattning eller belöning 

från andra). Det har debatterats länge kring vilken typ av motivation som påverkar våra 

prestationer mest (Cerasoli & Nicklin, 2014). I en metaanalys med 212 468 deltagare 

framkommer att inre motivation har på längre sikt, en större betydelse för prestation, både 

inom skola, arbeten och fysisk träning än yttre motivation. Metaanalysen konstaterade även 

att inre motivation kan predicera hur väl man utför en uppgift, mer kvalitativt, som innebär att 

man arbetar självständigt, är uppslukad av uppgiften och använder sig av sina personliga 

resurser som krävs för att nå ett visst mål. Yttre motivation kan istället predicera en prestation 

av en mer kvantitativ karaktär, uppgifter som framförallt är icke-komplexa och repetitiva 

(Cerasoli & Nicklin, 2014). I en experimentell studie av Alfonsson, Johansson, Uddling & 

Hursti (2017) randomiserades 100 deltagare till en intervention om psykoedukation som 

antingen skedde face-to-face eller via internet. Studien visade att inre motivation predicerar 

följsamhet till hemuppgifter, speciellt vid internet-interventionen.  

Inom ramen för denna masteruppsats har vi valt att utgå ifrån Expectancy-Value-Cost 

Theory eftersom den är omfattande, har med flera dimensioner som är viktiga vid motivation 

samt att den har ett vetenskapligt stöd, främst i fråga om skolprestationer (Barron & Huleman, 

2014). Enligt Expectancy-Value-Cost-theory uppstår motivation när man svarar ja på följande 

tre frågor; “Klarar jag av att utföra uppgiften?”, “Värdesätter jag att göra uppgiften?” samt 

“Är jag fri från saker som hindrar mig från att investera tid, energi och resurser till 

uppgiften?” (Barron & Huleman, 2014). Teorin är utarbetad år 1983 av Jacquelynne S. Eccles 

och innehåller tre dimensioner, förväntar jag mig att jag kommer klara av det här, värdesätter 
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jag att engagera mig i det här och hur mycket är jag villig att lägga ned på uppgiften (Barron 

& Huleman, 2014; Cook & Artino, 2016). Varje dimension innehåller flera komponenter. 

“Förväntningar” innehåller nutida förväntningar av att klara av uppgiften (ability beliefs) och 

förväntningar av att klara av framtida uppgifter (expectancy beliefs). “Värderingar” innehåller 

tre komponenter, glädje av att göra uppgiften (intristic value), användbarheten av att lära sig 

(utility value) och upplevelsen av att man gör något viktigt för sig själv (attainment value). 

Tredje dimensionen “kostnad” har tidigare setts som en del av värderings-dimensionen, men 

senare forskning har visat att “kostnad” har en större betydelse för motivation än vad man 

tidigare tänkt (Barron & Huleman, 2014; Flake, Barron, Mccoach & Welsh, 2015). Eccles et 

al. (1983) föreslår tre komponenter av kostnad, ansträngningen som krävs för att lyckas med 

uppgiften, förlusten av att inte kunna vara med på andra värderade aktiviteter och 

psykologiskt obehag av att kämpa eller misslyckas med uppgiften. Sammantaget är 

motivation ett brett och komplext begrepp vilket är något EVC lyckas fånga med hjälp av 

flera dimensioner och komponenter av motivation.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ökar psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige, vilket på sikt 

riskerar leda till stort lidande för individen och kostnader för samhället. Tidiga interventioner 

talar för en chans att fånga upp de individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla 

psykisk ohälsa, där RNT har visat sig vara en riskfaktor för olika former av ångesttillstånd 

och depression. RNT är en transdiagnostisk process och kan ses som en del av förklaringen 

till den höga samsjukligheten mellan olika former av psykisk ohälsa. RFKBT är en 

behandling som syftar till att minska RNT. YAPI Stress är en preventiv insats som teoretiskt 

bygger på RFKBT och syftar till ge ungdomar kunskap och verktyg för att minska RNT. En 

utmaning vid preventiva insatser hos ungdomar är att de inte fullföljer hela interventionen och 

därmed riskerar effekten av insatsen att utebli. Låg grad av följsamhet är något som har visat 
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sig när YAPI Stress tidigare getts till ungdomar i åk 9 via internet. Något som kan påverka 

följsamheten är hur motiverad individen är. Enligt Expectancy-Value-Cost-teorin är 

motivationen högre om man har positiva förväntningar, värdesätter interventionen och är 

beredd att lägga ner tid och energi på den. Slutligen är avhopp något som är vanligt 

förekommande vid olika typer av interventioner, speciellt bland ungdomar. Genom att få ökad 

kunskap om följsamhet, motivation och avhopp kan man få en bättre förståelse för hur man 

kan optimera interventioner. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om YAPI Stress i gruppformat leder till minskade 

symtomnivåer av stress, RNT, ångest och depression direkt efter programmets avslut. Vidare 

undersöks även om motivation och följsamhet har samband med symtomnivåer samt vilka 

faktorer som ungdomarna upplever kan spela roll vid avhopp. 

Frågeställningar 

1. Resulterar YAPI-programmet i minskade symtomnivåer av stress, RNT, ångest och 

depression hos de ungdomar som får interventionen levererat i gruppformat? 

2. Finns det ett samband mellan motivation, följsamhet och symtomnivåer av stress, 

RNT, ångest och depression? 

3. Förändras motivationen under programmets gång? 

4. Förändras följsamheten under programmets gång? 

5. Predicerar högre grad av motivation högre grad av följsamhet? 

6. Vad upplever deltagare är orsaker till avhopp om sådana förekommer? 

7. Vad upplever deltagarna för övriga positiva och negativa effekter? 

Hypoteser 

RFKBT har tidigare visat sig haft effekt i preventiva studier som levererats i 

gruppformat och även via internet (Haglund & Niva, 2016; Topper et al., 2014). Således har 
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vi en hypotes om att YAPI Stress ska leda till minskade symtomnivåer på stress, RNT, ångest 

och depression. Då Alfonsson et al. (2017) kommit fram till att inre motivation predicerar en 

högre följsamhet har vi en hypotes om att de elever med hög motivation även har en högre 

följsamhet än de med låg grad av motivation. Vad gäller de övriga frågeställningarna har vi 

inga hypoteser. 

Metod 

Design 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en inomgruppsdesign. 

Deltagarna har fått fylla i för-, mitten- och eftermätningar kring stress, RNT, ångest, 

depression och motivation. Deltagarna har även fått fylla i veckomätningar om RNT och 

följsamhet. Även ett utvärderingsformulär har använts för att mäta övriga positiva och 

negativa effekter av programmet. 

Deltagare 

Studien riktade sig till samtliga klasser i år 1 på en gymnasieskola i Örebro kommun. 

För att bli inkluderad i studien skulle man haft ett intresse av att delta. Ingen screening 

utfördes vid rekryteringen och alla som var intresserade av att delta fick vara med, vilket 

innebar att både de med icke-förhöjda symtomnivåer och de med kliniska nivåer kunde 

inkluderas. Exklusionskriterier var om man hade en pågående behandlingskontakt eller 

bedömdes behöva annan vård (till exempel om suicidrisk förelåg). De elever som inte fick 

tillstånd av sina vårdnadshavare, efter utskick hem med information om interventionen, och 

de elever som anmält sitt intresse men inte gick att få tag på exkluderades (se figur 1 för 

flödesschema för rekrytering av deltagare). Slutligen inkluderades 40 stycken deltagare från 

estetiska programmet (n=11), naturvetenskapsprogrammet (n=15) och 

samhällsvetenskapsprogrammet (n=14). Medelåldern var 15.8 år och fördelningen mellan 

könen var 25% pojkar (n=10) och 75% flickor (n=30) vid start.  
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Figur 1. Flödeschema 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal elever som fått 

information om studien = 390 

 

Elever som ej fått tillstånd av 

delta från vårdnadshavare = 11 

 

Antal elever som anmält 

intresse = 101 

 

Elever som avböjt deltagande 

vid telefonintervju = 10 

Elever exkluderade på grund av 

pågående psykologkontakt = 8 

Elever som ej gick att få tag på 

= 12 

 

  

 

Elever som blivit erbjudna att 

delta och tackat ja efter 

telefonintervju = 71 

 

Elever som inkluderades och 

lämnade samtycke till 

deltagande = 40 

 

Antal elever som deltog 

Träff 1 = 39 Träff 2 = 21 

Träff 3 = 21 Träff 4 = 16 

Träff 5 = 9 Träff 6 = 20 

Antal elever som deltog i 

samtliga träffar = 4 

Genomsnittligt deltagande i 

antal träffar = 3.13 

  

Tackat ja till sms-inbjudan = 50 

Påminnelsesms av de som inte 

svarat = 21 

Avhopp innan start = 11 

Antal elever i respektive grupp 

vid start:  

Grupp 1 = 7 Grupp 2 = 6   

Grupp 3 = 8 Grupp 4 = 4   

Grupp 5 = 8 Grupp 6 = 6 
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Procedur 

Denna masteruppsats är ett samarbete mellan psykologprogrammet vid Örebro 

Universitet och skolpsykologer i Örebro kommun. Samtliga gymnasieskolor i Örebro 

kommun har blivit tillfrågade att vara med i studien varav två skolor visade intresse. Ett möte 

med ledningsgruppen från den gymnasieskola som lämnade intresse först anordnades för att 

informera om programmet. Ytterligare ett informationsmöte med rektor och elevhälsoteam 

anordnades med den andra skolan, men på grund av tidsbrist och för stort intresse hos elever 

på den första skolan var vi tvungna att tacka nej till dem. Efter mötet vid den första 

gymnasieskolan påbörjades rekrytering från 13 klasser i år 1. Rekryteringen pågick mellan 20 

september till 6 oktober. I klasserna har vi muntligt informerat om programmet och gett ut 

informationsblad. I informationsbladet fanns ett krav att eleverna skulle “känna sig stressade 

och oroa sig mycket för saker och ting” för att delta, något som vi förtydligade att det inte 

stämde utan alla som var intresserade fick vara med att delta (se bilaga 1). Eleverna har på 

plats fått anmäla sitt intresse genom att lämna sina kontaktuppgifter. De elever som var 

frånvarande vid informationstillfället fick skriftlig information. Samtliga vårdnadshavare fick 

brev hemskickade med information om studien och även möjlighet att neka sin ungdoms 

deltagande. Efter anmält intresse har en kort telefonintervju gjorts där de elever som anmält 

sitt intresse fått svara på frågor om de har pågående kontakt med BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) eller annan pågående behandlingskontakt, om de känt sig nedstämda eller 

ledsna senaste månaden och om suicidalitet (se bilaga 3 för telefonintervju). Frågorna ställdes 

för att säkerhetsställa att eleven fick rätt hjälp och interventionen passade för dem. De som 

inte svarade på telefon efter fyra gånger exkluderades efter ett sms med en sista chans att 

svara på om de fortfarande var intresserade av att delta.  

För att öka följsamheten fick eleverna lämna önskemål om vilken dag och tid de 

önskade att delta i interventionen. De som tackade ja till att delta fick ett sms-meddelande 
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med tid och plats för interventionen. I sms-meddelandet ombads de även att bekräfta 

deltagandet ytterligare en gång till för att säkerhetsställa vilka som skulle komma till 

gruppträffarna samt att de fått informationen. De elever som sedan bekräftade att de planerade 

att komma fick ett påminnelse-sms samma dag som det första tillfället för att öka antalet 

deltagare. Därefter startade sex grupper med sex träffar á 90 minuter per vecka under totalt 6-

8 veckor, undantaget höstlovet. Innan sista träffen fick deltagarna ett påminnelse-sms. 

Träffarna låg i anslutning till skoldagens slut i skolans lokaler för att minska barriären att ta 

sig till träffarna. Deltagarna fick fylla i förmätningar i inledningen vid första träffen, 

mittenmätningar i inledningen vid träff fyra och eftermätningar efter sista träffens slut. Utöver 

eftermätningar fick deltagarna fylla i ett utvärderingsformulär om nöjdhet kring programmet. 

Inledningsvis var det tänkt att mätningar och övningar från programmet skulle ske via en 

mobilapp, men på grund av tekniskt strul fick deltagarna fylla i mätningar och övningar i 

pappersform.  

Gruppträffarna har letts av uppsatsskrivarna, psykologstudenter som gick sista 

terminen på psykologprogrammet vid Örebro Universitet i samarbete med två skolpsykologer. 

Tre grupper hade två gruppledare (en psykologstudent och en skolpsykolog eller två 

psykologstudenter) och tre grupper hade endast en gruppledare (en psykologstudent). Om 

något oförutsägbart hade inträffat under träffarna fanns legitimerad psykolog tillgänglig via 

telefon. Vid avhopp fick deltagaren ett telefonsamtal för undersöka hens mående och 

hänvisades vid behov till annan kontakt. De som valde att hoppa av programmet fick frågan 

om varför de valt att hoppa av, en fråga som var frivillig att svara på samt om de var villiga 

att fylla i mitten- och eftermätningar som skickades via post. Ett utvärderingsformulär 

skickades med i eftermätningar till de som var villiga att fylla i. Vidare noterades också efter 

vilken träff deltagaren valde att hoppa av.  
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Presentation av YAPI Stress  

 

Tabell 1. Överblick av programmet 

Träff     Verktyg 

Träff 1: Introduktion och psykoedukation kring stress, funktionella analyser 

Träff 2: Bryta ned saker i mindre delar, göra tvärtom, vara mer aktiv, sakta ner saker 

Träff 3: Avslappning, tänka konkret och specifikt 

Träff 4: Positiva uppslukande aktiviteter 

Träff 5: Vara snäll mot sig själv 

Träff 6: Stå upp för sig själv 

 

Vid varje träff presenterades nya verktyg som deltagarna fick träna på att använda 

under veckan som hemuppgift (se tabell 1 ovan). Under träffarna presenterades verktyget, 

dels genom psykoedukation men även genom att deltagarna fick arbeta enskilt genom att fylla 

i formulär och därefter diskuterades verktyget i grupp. För att illustrera verktyget på ett tydligt 

och pedagogiskt sätt visades filmklipp och hörövningar. Första veckan introducerades 

deltagarna till vad stress och RNT är. De fick fylla i situationer som är stressande för just dem 

och hur man kan använda sig av funktionella analyser för att identifiera stressiga situationer. 

Andra veckan fick deltagarna lära sig att använda sig av OM-SÅ planer för varje verktyg som 

togs upp, dessa planer syftade till att ha färdiga handlingsplaner för hur man kan hantera en 

stressig situation och hjälpte att bryta vanan kring RNT. Även fyra nya verktyg presenterades; 

bryta ned saker i mindre delar, göra tvärtom, vara mer aktiv och sakta ner saker. Tredje 

veckan presenterades avslappning och att tänka konkret och specifikt som nya verktyg. 

Deltagarna fick lyssna på hörövningar kring båda verktygen. Fjärde veckan diskuterades när 

RNT är hjälpsamt och när det inte är det. Verktyget att bli uppslukad av positiva aktiviteter 

presenterades. Femte veckan handlade om att ta hand om och vara snäll mot sig själv, genom 

att tala snällt till sig själv och ägna mer tid åt saker som man mår bra av. Sjätte och sista 
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veckan diskuterades hur man kan stå upp för sig själv samt hur man kan vidmakthålla de 

verktyg som gåtts igenom under programmets gång.  

Etik 

Studien har genomgått intern etikgranskning vid Örebro Universitet. Deltagarna i 

studien informerades om studiens syfte, att det var frivilligt att delta samt att de fick avbryta 

studien när de ville utan några negativa följder eller påverkan av gruppledare. 

Informationsblad skickades hem till samtliga vårdnadshavare i år 1 så att de kunde neka sitt 

barns deltagande (se bilaga 2). Informerat samtycke inhämtades från deltagarna vid första 

träffen. Varje enskild deltagare avidentifierades genom att de fick var sitt kodnummer, som de 

använde när de fyllde i olika frågeformulär. Inga obehöriga har fått ta del av deltagarnas svar 

och svaren har presenterats på gruppnivå så att enskilda personers svar inte kan spåras. Efter 

masteruppsatsens slut förstördes enskilda frågeformulär. Deltagande i programmet har 

dokumenterats i en upprättad journal hos skolpsykologer. Personuppgifter har behandlats i 

enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 2 kap 4 § i patientdatalagen. Journalen omfattas av 

sekretesskydd enligt offentlighets- och sekretesslagen och får inte lämnas ut utan samtycke 

från deltagaren eller vårdnadshavare. Journalen avslutades direkt efter interventionen.  

Mätinstrument 

Perceived stress scale-10 (PSS-10) är en självskattningsskala med tio frågor om upplevd 

stress kring hur ofta man har upplevt sitt liv som okontrollerbart, oförutsägbart och 

överbelastande den senaste månaden (Nordin & Nordin, 2013). Exempel på frågor är “Hur 

ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?” och “Hur ofta har du 

under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på saker och ting?” Svarsalternativen 

är “Aldrig”, “Sällan”, “Ibland”, “Ganska ofta” och “Mycket ofta” som ger en poäng mellan 0-

4 med en totalpoäng på 40. Påstående 4, 5, 7 och 9 är positivt formulerade vilket innebär att 

poäng reverseras vid poängberäkning. Vid psykometrisk utvärdering i Sverige på 3406 

deltagare i åldrarna 18-74 år, visade resultatet goda psykometriska egenskaper i form av god 
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intern konsistens (Cronbach’s  α 0.84) vilket betyder att de olika items mäter delar av samma 

begrepp. Den har även god konvergent validitet med ångest (r = .68), depression (r= .57) och 

mental/fysisk utmattning (r = .71) (Nordin & Nordin, 2013). PSS-10 har använts vid för-, 

mitten- och eftermätning. Cronbach’s α i denna studie var vid förmätning 0.78, vid 

mittenmätning 0.76 och vid eftermätning 0.82. Vid mitten- och eftermätning mättes upplevd 

stress den senaste veckan istället för senaste månaden. Cut-off värden finns inte men poäng 

över 21 indikerar hög stress (Cohen, Kamarck & Merelstein, 1983).  

Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C) är ett självskattningsformulär 

som avser att mäta oro hos barn och ungdomar 7-17 år (Pestle, Chorpita & Schiffman, 2008). 

Skattningsformuläret består av 14 påståenden om oro som exempelvis “Jag vet att jag inte 

borde oroa mig, men jag kan bara inte låta bli” och “När jag är stressad, oroar jag mig 

mycket”. Svarsalternativen är “Aldrig sant”, “Ibland sant”, “Ofta sant” och “Alltid sant” som 

ger en poäng mellan 0-3 och en totalpoäng på 42. Påstående 2, 7 och 9 är positivt formulerade 

vilket innebär att poäng reverseras vid poängberäkning. PSWQ-C har visat på god reliabilitet 

och intern konsistens med Cronbach’s α 0.91 (Chorpita et al., 1997; Pestle et al., 2008). 

PSWQ-C har använts vid för-, mitten- och eftermätning. Cronbach’s α i denna studie var vid 

förmätning 0.86, vid mittenmätning 0.88 och vid eftermätning 0.83. PSWQ-C har även visat 

på god konvergent validitet när man har gjort jämförelser med andra ångest och 

depressionsskalor (Chorpita et al., 1997; Esbjørn Reinholdt-Dunne, Caspersen, Christensen & 

Chorpita, 2012). I en dansk studie med 933 ungdomar (8-16 år) var medelpoängen på PSWQ-

C 14+/-7.2 och poäng över 23.6 (90:e percentilen) indikerar klinisk ångestproblematik.  

Oro under veckan  

En kortversion av PSWQ-C utformad av Topper, Emmelkamp, Watkins & Ehring 

(2014) har mätt oro under veckan. Formuläret består av fem påståenden “Det är många saker 

som gör mig orolig”, “Jag vet att jag inte borde oroa mig, men jag kan inte låta bli”, “Jag 
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oroar mig mycket när jag är stressad”, “Jag har alltid varit en sådan som oroar mig för saker” 

och “Jag märker när jag har oroat mig för saker”. Svarsalternativen är “Stämmer inte alls”, 

“Stämmer delvis”, “Stämmer för det mesta” och “Stämmer helt och hållet” som ger en poäng 

mellan 0-3 med en totalpoäng på 15. Formuläret har godtagbar till god intern konsistens 

(Cronbach’s α 0.84 - 0.91). Kortversionen korrelerade högt med PSQW-C (r = .91-.94) 

(Topper et al., 2014). Cronbach’ α i denna studie var vid vecka ett 0.56, vecka två 0.43, vecka 

tre 0.64, vecka fyra 0.69, vecka fem 0.67 och vecka sex 0.62 vilket innebär värden under 0.7 

kan indikera att formuläret inte är tillförlitligt (Field, 2013).  

The Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS) är en självskattningsskala 

med fem påståenden som avser att mäta intensitet, nedsatt funktion och undvikandebeteende 

till följd av ångest den senaste veckan. Exempel på frågor är “Hur ofta har du känt ångest, 

varit riktigt nervös eller rädd den senaste veckan?” och “Hur ofta har du undvikit situationer, 

platser, föremål eller aktiviteter på grund av rädsla eller ångest den senaste veckan?”. 

Svarsalternativen är “Inte alls”, “Sällan”, “Då och Då”, Ofta” och “Hela tiden” som ger en 

poäng mellan 0-4 med en totalpoäng på 20. OASIS är applicerbart till alla ångestdiagnoser. 

Cut-off värde på över 8 poäng indikerar kliniska nivåer av ångest (Norman et al., 2011). I en 

studie med 1036 deltagare med olika typer av ångestdiagnoser visar OASIS på goda 

psykometriska egenskaper (Campbell-Sillsa et al., 2009). I en tidigare studie med 202 

deltagare visade OASIS på god intern konsistens, (Cronbach’s α 0.80). Den har även god test-

retest reliabilitet (r = .82) (Norman & Christensen, 2008). OASIS har använts vid för-, mitten- 

och eftermätning. Cronbach’s α i denna studie var vid förmätning 0.70, vid mittenmätning 

0.78 och vid eftermätning 0.70.  

The Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC) är ett 

skattningsformulär som avser att mäta depressiva symtom senaste veckan hos barn och 

ungdomar (Olsson & von Knorring, 1997). Formuläret består av 20 påståenden som 
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exempelvis ”Känt det som jag vill gråta” och “Känt mig nere och olycklig”. Svarsalternativen 

är  “Inte alls”, “Enstaka gånger” “Då och då” och “Ofta” som ger 0-3 poäng med en 

totalpoäng på 60. 16 påståenden handlar om depressiva symtom under den senaste veckan och 

resterande fyra innehåller påståenden med mer positiva tankar och känslor där poängen 

reverseras vid poängberäkning. I en svensk studie med 2272 ungdomar (16-17 år) var 

medelpoängen på CES-DC för flickor 16.53 och för pojkar 9.85. Poäng över 34 för flickor 

och 22 för pojkar indikerar klinisk depressionsproblematik (Olsson & Knorring, 1997). Enligt 

Olsson & von Knorring (1997) har skattningsformuläret god intern konsistens med 

Cronbach’s α 0.91 för tjejer och 0.87 för killar. CES-DC har använts vid för-, mitten- och 

eftermätning. Cronbach’s α i denna studie var vid förmätning 0.91, vid mittenmätning 0.93 

och vid eftermätning 0.88.  

Expectancy-Value-Cost model (EVC) är ett självskattningsformulär som avser att mäta den 

övergripande motivationen hos en individ utifrån tre dimensioner, förväntningar på att lyckas 

med aktiviteten, hur man värderar att utföra aktiviteten och kostnaden för att engagera sig i 

aktiviteten. Formuläret bygger på individens subjektiva upplevelse där man tänker att tidigare 

erfarenheter spelar roll, kontexten individen befinner sig i över tid och hur individen ser på 

uppoffringar för att nå ett visst mål (Barron & Hulleman, 2014). Deltagarna får svara på tio 

frågor som exempelvis “Jag tror jag kan lyckas med det här programmet” (förväntningar) 

“Jag tycker det här programmet är viktigt” (värderingar) och “Jag måste ge upp mycket annat 

för att göra bra ifrån mig” (kostnader). Svarsalternativen är “Stämmer inte alls”, “Stämmer 

inte”, “Stämmer delvis inte”, Stämmer till viss del” “Stämmer bra” och “Stämmer precis” 

som ger en poäng mellan 1-6 med en totalpoäng på 60. För de items som rör kostnader 

reverseras poängen vid poängberäkning för att högre poäng ska visa på högre motivation 

(Barron, Getty, Hulleman & Taylor, 2017) Formuläret översattes från engelska till svenska 

och för att öka chansen till korrekt översättning har formuläret översatts i flera steg. Först har 
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uppsatsskrivarna översatt från engelska till svenska, därefter fick en lärarstudent i engelska 

(termin 9) översätta tillbaka till engelska för att jämföra originalet. Vissa justeringar gjordes i 

samråd med handledare och för att se om denna version skulle passa för elever i år 1 fick en 

ungdom granska formuläret för förståelse av den svenska översättningen. Efter granskning 

förenklades vissa ord. Se bilaga 5 för fullständiga formuläret. I tidigare studier har 

dimensionerna värderingar, förväntningar och kostnad var för sig visat på god reliabilitet 

(Cronbach’s α 0.85 - 0.93) (Flake et al., 2015). EVC har använts vid för-, mitten- och 

eftermätning. Cronbach’s α i denna studie var vid förmätning 0.76, vid mittenmätning 0.83 

och vid eftermätning 0.86 när alla tre dimensioner slagits ihop. Vid reliabilitetsanalyser för 

dimensioner var för sig var Cronbach’s α 0.75 vid förmätning, 0.76 vid mittenmätning och 

0.78 vid eftermätning vid förväntningar. För dimensionen värderingar var Cronbach’s α 0.75 

vid förmätning, 0.84 vid mittenmätning och 0.87 vid eftermätning. Slutligen var Cronbach’s α 

0.69 vid förmätning, 0.88 vid mittenmätning och 0.80 vid eftermätning vid kostnad. 

Följsamhet 

Följsamhet mättes genom hur många gruppträffar man deltog på och hur väl man 

genomförde hemuppgifterna. Detta gjordes genom ett självskattningsformulär med sju frågor 

som deltagarna fyllde i vid varje träff. Formuläret har utformats utifrån Homework Rating 

Scale (Kazantzis, Deane & Ronan, 2004) och egna utvecklade frågor förankrade i 

följsamhetslitteraturen (Gearing et al., 2012; Mausbach, et al., 2010; Tompkins, 2002). Se 

bilaga 4 för det fullständiga formuläret om följsamhet. Svarsalternativen ger en poäng mellan 

0-4 med en totalpoäng på 28. Ju högre poäng på skalan desto bättre följsamhet till 

hemuppgifterna. Följsamhet mättes även hur många träffar man närvarade på. I den här 

studien har följsamhetsformuläret använts veckovis vid fem träffar med start från andra 

träffen. Cronbach’ α i denna studie var vid vecka två 0.70 vecka tre 0.75, vecka fyra 0.71, 

vecka fem 0.89 och vecka sex 0.83.  
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Utvärdering baserad på Client Satisfaction Questionnaire-8 (CSQ-8) 

Frågorna i utvärderingsformuläret avser att mäta hur nöjd man varit med 

interventionen och består av åtta frågor som exempelvis “Om en vän var i behov av liknande 

hjälp, skulle du rekommendera vårt program till hen?”, “Har det program du fått hjälpt dig att 

handskas bättre med dina problem?” och “Hur nöjd är du i stort sett med det program du 

fått?” med svarsalternativ som ger en poäng på 0-3 med en maxpoäng på 24 på originalet. 

Skattningsformuläret har god intern konsistens med Cronbach’α 0.83-0.93 (Attkisson & 

Greenfield, 2004). Cronbach’ α i denna studie var 0.89, beräknat på originalet (8 frågor). I en 

tidigare uppsats av Haglund och Niva (2016) har fyra frågor om oönskade negativa effekter 

och positiva effekter lagts till. “Har du upplevt några oönskade negativa effekter eller 

händelser på grund av träningsprogrammet under tiden du har varit med?”, “(Om ja) Hur 

påverkade dessa oönskade negativa effekter eller händelse dig?”, “Har du upplevt några 

positiva effekter eller händelser på grund av träningsprogrammet under tiden du har varit 

med?”, “(Om ja) Hur påverkade dessa positiva effekter eller händelse dig?”. Dessa fyra frågor 

var även med i denna studie. Utvärderingsformuläret har använts vid eftermätning. 

Statistiska metoder 

För att genomföra statistiska analyser användes IBM SPSS 23.0. Deskriptiv statistik 

användes för att få en överblick över data som frekvens och medelvärden. För att kontrollera 

parametriska antaganden, att data var normalfördelad användes Shapiro-Wilks tester och 

skewness och kurtosis undersöktes. För antagandet om homogena varianser användes 

Levene’s test och Maushley’s test. För att undersöka om det fanns några signifikanta outliers 

transformerades rådata till z-värden. I de fall där det fanns outliers gjordes analyserna både 

med och utan outliers för att undersöka om resultatet blev påverkat. För att hantera saknad 

data användes excluded cases-list wise, vilket innebar att deltagare exkluderades i de analyser 

data saknades på ett specifikt utfallsmått. Ett oberoende t-test gjordes för att jämföra de som 
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fullföljt och de som hoppat av på symtomnivåer vid förmätningen. Envägs repeated-measures 

ANOVA användes för att jämföra symtomnivåer vid för-, mitten och eftermätning. Det 

gjordes också en bonferroni korrigerad post hoc-analys för att se när en eventuell effekt 

uppstod. Bivariata korrelationsanalyser (Pearson’s korrelationskoefficienter) gjordes för att 

undersöka eventuella samband mellan motivation, följsamhet och symtomnivåer på stress, 

RNT, ångest och depression. Envägs repeated-measures ANOVA och beroende t-test gjordes 

för att undersöka eventuell förändring för motivation under programmets gång. För att 

beräkna effektstorleken vid beroende t-test användes ekvationen för r=√(t2 /(t2+df)) (Field, 

2013). En envägs repeated-measures ANOVA gjordes även för att undersöka följsamheten till 

hemuppgifter under programmets gång. En enkel regressionsanalys användes för att se om 

högre grad av motivation kunde predicera högre grad av följsamhet i form av närvaro och 

hemuppgifter. Vid statistiska analyser av hemuppgifter användes inte hela 

följsamhetsformuläret, utan enbart fråga 1,2,3 och 7 inkluderades eftersom de ansågs vara de 

frågor som mer direkt fångade (face-validity) följsamhet till hemuppgifter både kvalitativt och 

kvantitativt än resterande frågor, som handlade mer om förståelse och vad de tyckte om 

hemuppgiften. Fråga 1 (om-så planer) var aktuell vecka 3-6 och fråga 7 (situationer i 

känslodagboken) var aktuell vecka 2 och 3 (se bilaga 4). Vid vecka 3 lades fråga 1 och 7 ihop 

för att kunna jämföra medelvärdet med övriga veckor (maxpoäng 12). Slutligen användes 

deskriptiv statistik för att presentera orsaker till avhopp och övriga effekter av programmet.  

Resultat 

Resultat som presenteras i den här studien bygger på deltagare som tagit del av 

interventionen. 50% (n=20) av deltagarna fullföljde programmet, vilket innebar att de deltog 

vid minst två tillfällen och fyllde i för- och eftermätning. 10% (n=4) deltog vid samtliga sex 

träffar. I snitt närvarade varje deltagare vid tre av sex tillfällen. 50 % (n=20) av deltagarna 

hoppade av programmet, vilket innebar att de meddelade avhopp. Den största delen (n=15) av 
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de som hoppade av programmet fyllde inte i mitten- eller eftermätningar varför antalet 

deltagare mellan de olika analysmetoderna varierade. Vid oberoende t-test fanns inga 

skillnader på samtliga symtomnivåer vid förmätning för deltagare som fullföljde programmet 

och deltagare som hoppade av (se tabell 2). Antagandet om homogena varianser för Levene’s 

test bröts vid depression, F(1,34)=11.14 p =.002, vilket innebar att spridningen av variansen 

skiljde sig mellan grupperna på CES-DC. Därför justerades frihetsgraderna från 34 till 29,65. 

Tabell 2. Medelvärdesskillnader för stress (PSS-10), depression (CES-DC), oro (PSWQ-C) 

och ångest (OASIS) 

 
Mätinstrument                   M (sd)                         t (df)                     

 
PSS-10 

 Fullföljt (n=18)                 19.77 (5.79)                       .90 (36)ns             

Avhopp (n=20)                   21.25 (4.30)                         

CES-DC  

 Fullföljt (n=20)                 20.40 (12.93)          -.18 (29,65)ns               

 Avhopp (n=16)                 19.81 (6.69)                         

PSWQ-C  

 Fullföljt (n=20)                 23.15 (7.30)           .19 (37)ns              

 Avhopp (n=19)                 23.57 (6.54)                     

OASIS 

 Fullföljt (n= 20)                6.35 (3.50)            -.14 (37)ns                           

 Avhopp (n=19)                 6.21 (2.43)                            

 
N= antal personer, M = medelvärde, sd= standardavvikelse, df=frihetsgrader, ns=non-

significant 

 

Effekter på stress, RNT, ångest och depression 

 

Resultat som presenteras för effekter på stress, RNT, ångest och depression bygger på 

deltagare som fullföljt YAPI-programmet och som fyllde i för-, mitten och eftermätning 

(n=16). Fyra deltagare var inte med vid mittenmätning och exkluderades därav vid envägs 

repeated-measures ANOVA. Fyra deltagare exkluderades från analysen av CES-DC, en från 

PSS-10, en från PSWQ-C och en deltagare exkluderades vid oro under veckan på grund av 

saknad data. Resultat för CES-DC presenteras både med och utan outliers (n=2). Resultat 

visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i symtomnivåer på stress, RNT (PSWQ-

C) och ångest över tid (se tabell 3). Kortversionen av PSWQ-C, oro under veckan visade på 
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en signifikant linjär minskning av RNT vid insatsens slut. Parvisa jämförelser (bonferroni 

korrigerat) visade att minskning av RNT skedde mellan vecka 1 och vecka 6 (se tabell 3). 

Symtomnivåer på depression, både med och utan outliers har signifikant minskat kvadratiskt. 

Vilket betyder att symtomnivåer ökade vid mittenmätning och minskade vid eftermätning. 

Vid parvisa jämförelser (bonferroni korrigerat) på depression med outliers går det inte att se 

när förändringen skedde. Däremot visar parvisa jämförelser utan outliers att det skedde 

minskning i depressionssymtom från mittenmätning till eftermätning (se tabell 3). 

Tabell 3. Medelvärdesskillnader för de som fullföljt, stress (PSS-10), depression (CES-DC), 

RNT (PSWQ-C), oro under veckan och ångest (OASIS) vid för-, mitten- och eftermätning.  

 
Mätinstrument                     M (sd)          F (df)                  Effektstorlek   

                 (r)  

 
PSS-10 (n=15)                                                                                     

Förmätning (a)                       19.66 (6.32)       1.30 (2, 28)ns                     .09 

Mittenmätning (b)                  22.13 (5.28)                            

Eftermätning (c)                    19.53 (6.95) 

PSWQ-C (n=15) 

Förmätning (a)                       21.80 (7.72)      0.60 (2, 28)ns                      .04 

Mittenmätning (b)                  20.33 (7.46) 

Eftermätning (c)                     21.40 (7.13) 

Oro under veckan (n=15) 

  Vecka 1 (a)                             9.00 (3.02)c*     7.02 (2, 28)*                       .33 

  Vecka 4 (b)                             7.80 (2.70) 

  Vecka 6 (c)                             6.93 (3.05)a* 

OASIS (n=16) 

Förmätning (a)                       6.38 (3.89)      0.51 (2, 30)ns                      .03 

Mittenmätning (b)                  6.75 (3.66) 

  Eftermätning (c)                     5.81 (3.33) 

CES-DC (n=12)1                                       

Förmätning (a)                       21.91 (14.13)      3.70 (2, 22)*                       .25 

Mittenmätning (b)                 27.33 (14.00) 

  Eftermätning (c)                     17.67 (6.63)  

CES-DC (n=10)2 

  Förmätning (a)          19.60 (12.09)      4.2(2,18)*                   .32        

  Mittenmätning (b)        23.90 (9,24)c* 

  Eftermätning (c)                     16.70 (4.76)b* 

 
N= antal personer, M = medelvärde, sd= standardavvikelse, df= frihetsgrader 

*p > .05, ns = not significant, 1= med outliers, 2= utan outliers, upphöjda a-c visar när det 

signifikanta medelvärdesskillnader mellan mättillfällena 
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Samband mellan motivation, följsamhet, stress, RNT, ångest och depression 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan motivation, följsamhet, stress, 

RNT, ångest och depression vid för-, mitten- och eftermätning gjordes bivariata 

korrelationsanalyser för samtliga deltagare (både de som fullföljt och hoppat av) (se tabell 2). 

Resultat visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan motivation (vid för-, 

mitten och eftermätning) och följsamhet till hemuppgifter (vid fem veckomätningar), vilket 

innebar att motivation inte hade något samband med hur ofta och hur väl man utförde sina 

hemuppgifter (se tabell 4). Följsamhet mättes även genom hur många träffar man närvarade 

på. Ett signifikant positivt samband fanns för motivation vid eftermätning och antal 

närvarotillfällen, vilket innebar att motivationen var högre efter interventionen för de 

deltagare som närvarade vid fler tillfällen eller vice versa. Däremot fanns inget signifikant 

samband mellan motivation vid för- och mittenmätning och närvaro (se tabell 4). Utöver 

korrelationsmatrisen gjordes tre separata korrelationsanalyser (ingår ej i tabellen) för att 

vidare undersöka motivation för varje dimension på motivationsformuläret (värderingar, 

förväntningar och kostnad). Det fanns positiva signifikanta samband mellan kostnad vid 

mittenmätning och antal närvarotillfällen (r= .48 p < .05) och mellan kostnad vid eftermätning 

och antal närvarotillfällen (r= .60 p < .01), men inte mellan kostnad vid förmätning och antal 

närvarotillfällen (r= .14 p=. 393). Resultatet indikerade att ju färre tillfällen man deltagit på 

desto högre skattade man på kostnad eller vice versa. Kostnad utifrån formuläret innebar att 

man upplevde att programmet tog för mycket tid, andra aktiviteter gjorde att man inte kunde 

lägga ner tid på programmet, man hade inte möjlighet att lägga ner den tid som krävdes och 

att man måste ge upp annat för att göra bra ifrån sig. Vidare fanns även ett signifikant 

samband för förväntningar vid eftermätning och antal närvarotillfällen (r= .51 p < .05). Men 

inga signifikanta samband fanns mellan förväntningar vid förmätning och närvaro (r=-.13 

p=.430) och mellan förväntningar vid mittenmätning och närvaro (r=.06 p=.776) 
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Resultatet indikerade att ju högre man skattade på förväntningar efter programmets slut desto 

fler tillfällen har man närvarat eller vice versa. Inga signifikanta samband fanns mellan 

värderingar och följsamhet i form av närvarotillfällen, förmätning (r= .09 p= .596), 

mittenmätning (r= 0.8 p= .727) och eftermätning (r= .27 p= .195). Vad gäller sambandet 

mellan motivation (samtliga dimensioner) och respektive stress, RNT samt ångest fanns inga 

signifikanta samband vid för-, mitten eller eftermätning. Däremot fanns ett signifikant 

negativt samband mellan motivation på förmätning och depression vid eftermätning. Detta 

indikerade att ju högre man skattade på motivation innan interventionen startade desto lägre 

skattade man på depression direkt efter interventionen eller vice versa. Vid sambandet mellan 

följsamhet och symtomnivåer fanns ett signifikant negativt samband mellan följsamhet till 

hemuppgifter vid vecka 2 och mittenmätning vid depression, men inte vid något annat 

mättillfälle. Vid vecka 3-6 fanns inga signifikanta samband mellan hemuppgifter och 

respektive stress, ångest och RNT. Följsamhet i form av antal närvarotillfällen hade inga 

signifikanta samband med respektive stress, ångest, RNT och depression. Slutligen fanns det 

signifikanta samband mellan samtliga symtomnivåer (se tabell 4 för samtliga korrelationer). 
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Tabell 4. Korrelationer mellan motivation, följsamhet, stress (PSS-10), RNT (PSWQ-C), ångest (OASIS och) depression (CES-DC) 

Variabel             1          2         3         4        5        6        7        8        9      10       11      12      13      14      15      16     17      18      19       20     21 

 

1. FM Motivation -        

 

2. MM Motivation      .36        -       

 

3. EM Motivation       .69**   .83**     -  

  

4. Närvaro            .07        .36     .54**     -  

 

5. V2 Hemuppgifter  -.02       .48      .45      .30      - 

 

6. V3 Hemuppgifter   .04     -.10      .03     -.40      .62**      - 

 

7. V4 Hemuppgifter   .15        .26      .24     -.18      .33       .26     - 

  

8. V5 Hemuppgifter  -.25        .16     -.04      .13      .49    .14    .41      - 

 

9. V6 Hemuppgifter  -.11      -.40     -.09      .27      .17    .27   -.34     -.16      - 

 

10. FM PSS-10         -.10      -.08     -.09     -.14     -.19    .19   -.09     .05    .09      - 

 

11. MM PSS-10        -.30     -.01     .04      .36      -.13    .39     .23     .26    .13     .28         -   

 

12. EM PSS-10         -.18     -.27    -.16    -.02      -.15     .03    .07    -.45    .16        .30      .44       - 

  

13. FM PSWQ-C      -.00      .11      .13     .13       .11   -.12     .23    -.03   -.20    .45**     .42     .40*         - 

 

14. MM PSWQ-C      .08      .13          .21     .21     -.43    .12     .27     -.00    -.22    .26      .53*      .36       .62**      - 

 

15. EM PSWQ-C       .09      .01       .21     .24     -.22    .23     .35     -.22   -.16    .20      .40      .56**    .73**     .76**    -  
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                                  1          2         3         4        5        6        7        8        9      10       11      12      13      14      15      16     17      18      19       20     21 

16. FM OASIS         -.15    -.24     -.03        .12     .14       .31    .16     -.14    .19     .44**   .26     .64**  .52**   .26       .51*     - 

 

17. MM OASIS       .13     -.01      .31      .13     .19      .22      .25     .09    .26     .30     .80**   .30     .59**   .59**   .44    .26  - 

 

18. EM OASIS       -.21     -.33    -.09      .02     -.04      .35     -.07    -.53    .27     .20     .33     .68**    .11    .24     .29    .59*   .36      - 

  

19. FM CES-DC     -.05     .08      .17     .15      -.26      .18      .04     .08    -.02    .60**  .56**   .43*    .43**  .51*   .52*   .69** -.11    .36      - 

  

20. MM CES-DC    .14         .02      .08     .02     -.59**      -.09      .09    .13    -.07    .53**   .70**  .17      .46*    .53*    .36    .37 .61** -.10    .83**      - 

    

21. EM CES-DC    -.34     -.42    -.23     -.36      -.10        .29      .30    .05     -.13    .43         .36    .53**  .45*     .38     .34    .70**  .15      .61**  .48*     .22     - 

                    

*=p<.05; **p<.01 
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Motivation under programmet 

För att se om motivationen förändrades för deltagare som fullföljde programmet och 

fyllde i för-, mitten och eftermätning (n=16) har en envägs repeated-measures ANOVA gjorts. 

Fyra deltagare som fullföljde programmet exkluderades ur analysen på grund av att de inte 

närvarade vid träffen då mittenmätning gjordes. Resultat visade att inga signifikanta skillnader 

hittades, vilket tyder på att motivationen var konstant under programmets gång för de som 

fullföljde och närvarade vid mättillfällena (se tabell 5).  

Tabell 5. Medelvärdesskillnader i motivation över tid för deltagare som fullföljt 

 
Mätinstrument                    M (sd)        F (df)                  Effektstorlek       

                                                                                                               (r)                                  

 
Motivation (n=16)                                                                                     

Förmätning                       44.81 (4.71)     1.1 (2, 30)ns                     .07 

Mittenmätning                  43.50 (6.08)                            

Eftermätning                     43.43 (5.86) 

 
N= antal personer, M = medelvärde, sd= standardavvikelse, df= frihetsgrader 

ns = not significant.  

 

Eftersom vi var intresserade av att undersöka motivationen för samtliga deltagare, även 

för de som inte närvarade vid mittenmätning (n=4) och de som hoppade av programmet och fyllt 

i eftermätning (n=4), gjordes ett beroende t-test för att ta reda på om motivationen förändrades 

över tid för samtliga deltagare som fyllt i för- och eftermätning (n=24). Resultat visade att 

motivationen minskade från för- till eftermätning (se tabell 6). Av de som hoppade av (n=4) 

visade deskriptiv statistik att medelvärdet för motivationen var relativt lägre vid eftermätningen 

(M=34.75 sd=8.10) i jämförelse med förmätningen (M=46.70 sd=7.42). För att undersöka om 

det var någon av motivationsdimensionerna som skiljde sig åt över tid gjordes separata beroende 

t-test för varje dimension. Resultat visade att kostnadsdimensionen ökade från förmätning till 

eftermätning. Förväntningar och värderingar var oförändrade (se tabell 6). 
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Tabell 6. Skillnader mellan för- och eftermätningar på motivation hela formuläret och de tre 

dimensionerna separat, kostnad, förväntningar och värderingar.   

 
Mätinstrument                    M (sd)                t (df)               Effektstorlek       

                                                                                                                (r)                                  

 
Motivation (n=24)                                                                                     

 Förmätning                       44.46 (5.18)    3.63 (23)*                      .61                       

 Eftermätning                    40.63 (7.13) 

Kostnad (n=24) 

 Förmätning               11.83 (3.08)      2.37 (23)*             .42 

 Eftermätning                13.53 (4.76)  

Förväntningar (n=24) 

 Förmätning                 13.54 (1.88)      -.93 (23)ns  
                     .20 

 Eftermätning             13.96 (2.24)   

Värderingar (n=24) 

 Förmätning                       14.75 (1.82)       1.70 (23)ns 
                                                .31         

 Eftermätning                14.04 (2.63)     

 
N= antal personer, M = medelvärde, sd= standardavvikelse, df= frihetsgrader 

* =p<.05. **=p<.01; ns= not significant 

 

Följsamhet under programmet 

En envägs repeated-measures ANOVA gjordes för att undersöka följsamheten till 

hemuppgifterna vid vecka 2, 4 och 6. Dessa tre mättillfällen valdes dels för att vi ville ha 

liknande tidsintervall mellan gångerna och dels för att övriga mätningar (mitten- och 

eftermätning) gjordes vid de tillfällen, undantaget förmätning, eftersom deltagare fick första 

hemuppgifterna efter träff 1. Resultatet visade på en linjär signifikant minskning mellan 

mätningarna. Detta innebär att följsamheten till hemuppgifter blev lägre under programmets 

gång (se tabell 7). Vid parvisa jämförelser (bonferroni korrigerat) kunde man se en minskning 

mellan vecka 2 och 6 (se tabell 7). Vid separata analyser för varje fråga var för sig fanns en 

linjär signifikant minskning vid fråga 1 “Hur många gånger har du använt dig av dina OM-SÅ 

planer/skrivit ned situationer i känslodagboken”. Vid parvisa jämförelser (bonferroni korrigerat) 

kan man se en signifikant minskning mellan både vecka 2 och vecka 4 och mellan vecka 2 och 

vecka 6 (se tabell 7). Även vid fråga 2 “Hur mycket tid har du lagt ned på de övningar, strategier 

och hemuppgifter du fått under veckan?” skedde en linjär signifikant minskning över tid. 
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Parvisa jämförelser (bonferroni korrigerat) visade att minskningen skedde mellan vecka 4 och 

vecka 6. Vid fråga 3 “Hur väl lyckades du genomföra hemuppgiften?” fanns ingen signifikant 

förändring (p=1.00) (se tabell 7).  

Tabell 7. Medelvärdesskillnader för hemuppgifter och fråga 1, 2 och 3 separat vid vecka 2, 4 

och 6. 

 
Mätinstrument                    M (sd)          F (df)                 Effektstorlek       

                                                                                                               (r)                                  

 
Hemuppgifter  

(fråga 1,2,3) (n=13)                                                                                   

Vecka 2 (a)                   6.38 (1.76)c*             6.5 (2, 24)*                     .35 

Vecka 4 (b)              5.08 (1.26)                           

Vecka 6 (c)                   4.46 (1.20)a* 

Fråga 1 (n=13) 

Vecka 2# (a)           2.23 (1.09)b*c**                7.86 (2, 24)*                   .40 

Vecka 4 (b)               1.31 (0.63)a*                            

Vecka 6 (c)          1.31 (0.75)a* 

Fråga 2 (n=13) 

Vecka 2 (a)                  1.85 (0.80)                4.81 (2, 24)*                     .29 

Vecka 4 (b)                  1.69 (0.48)c*                            

Vecka 6 (c)         1.15 (0.56)b* 

Fråga 3 (n=13) 

Vecka 2 (a)                   2.31 (0.86)               0.55 (2, 24)ns                    .04 

Vecka 4 (b)                   2.08 (0.64)                            

Vecka 6 (c)           2.00 (0.71) 

 
N= antal personer; M = medelvärde; sd= standardavvikelse; df= frihetsgrader 

*p > .05; ** p >.01; # = för vecka 2 beräknades fråga 7 istället för fråga 1; ns= not significant; 

upphöjda a-c visar när det signifikanta medelvärdesskillnader mellan mättillfällena 

 

Följsamhet i form av närvaro varierade under programmets gång (se figur 1). Deskriptiv 

statistik visar att 10 % (n=4) deltog på samtliga träffar, 25 % (n= 10) deltog vid fem träffar, 7.5 

% (n=3) vid fyra träffar, 5 % (n=2) deltog vid tre träffar, 30 % (n=12) deltog på två träffar och 

22.5 % (n=9) deltog endast vid första träffen. Vidare inkluderades enbart de som fullföljde 

programmet (n=20) för att undersöka följsamhet i form av närvarotillfällen. Av de som 

fullföljde (n=20) har 20 % (n=4) närvarat på sex träffar, 50 % (n=10) vid fem träffar, 15 % 

(n=3) fyra träffar, 5 % (n=1) tre träffar, 10 % (n=2) två träffar. I genomsnitt deltog de som 

fullföljde programmet vid 4.65 träffar. 
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Figur 2. Närvaro för samtliga deltagare under programmets gång.  

 

Predicerar högre grad av motivation högre grad av följsamhet? 

Resultat visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan motivation vid 

förmätning och följsamhet till hemuppgifter för de deltagare som var med vid respektive vecka 

(se figur 1 flödeschema) varför ingen regressionsanalys gjordes (se tabell 4). Vid 

korrelationsanalyser fanns inga signifikanta samband mellan motivation vid förmätning (n=39) 

och följsamhet i antal närvarotillfällen (se tabell 4). Eftersom det inte fanns något samband 

gjordes ingen regressionsanalys. För att vidare undersöka motivation och följsamhet i form av 

närvaro inkluderades enbart de personer som fullföljt programmet (n=20). Resultat vid enkel 

regressionsanalys visade att 20 % av variansen i deltagarnas närvaro förklaras av motivation vid 

förmätning F (1, 18) = 4.60 p < .05. Av de som fullföljt programmet var de som hade högre 

motivation vid start mer benägna att närvara vid fler träffar, β = .45 p < .05. För deltagare som 

hoppade av programmet (n=20) fanns inget signifikant samband mellan motivation och 

följsamhet i form av närvaro (r= -.001 p= .498). 
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Upplevda orsaker till avhopp 

50% (n=20) av deltagarna fullföljde inte programmet vilket innebar att de meddelade 

avhopp någon gång under insatsen. Majoriteten av de som hoppade av gjorde det i ett tidigt 

skede. Av de som hoppat av närvarade 45% (n=9) vid ett tillfälle, 50% (n=10) vid två tillfällen 

och 5% (n=1) vid 3 tillfällen. Vid frågan om varför deltagaren valde att hoppa av programmet 

svarade majoriteten tidsbrist 72% (n=13). Andra anledningar som uppgavs var att det fanns ett 

behov av annan kontakt 11% (n=2), programmet skapade mer stress (n=1), ej tillräckligt upplevt 

behov (n=1) eller att programmet inte tillfört någon ny kunskap (n=1). Två av de deltagare som 

hoppade av uppgav ingen anledning. 

Övriga positiva och negativa effekter av programmet 

Både deltagare som hoppat av och fullföljt (n=25) av totalt (n=40) har fått fylla i ett 

formulär om hur nöjda de varit med interventionen. Utifrån utvärderingsformuläret som 

deltagarna fick fylla i vid sista träffen eller fick hemskickat via post, uppger 80% (n=20) att de 

skulle rekommendera programmet till en vän, 92% (n=23) har upplevt att de handskas bättre 

med sina problem efter programmet och 86% (n=19) har upplevt positiva effekter av 

programmet. Flera deltagare uppgav i fritextsvaren att de upplevde blivit bättre på att hantera 

stressiga situationer och att identifiera varningssignaler på stress. 18% (n=4) har upplevt 

oönskade negativa effekter som hade liten påverkan. I fritextsvaren uppgav de som upplevde 

negativa effekter att de blivit mer stressade av programmet och hemuppgifterna. 

Diskussion  

RFKBT som intervention har tidigare undersökts i Nederländerna, UK och Sverige, både 

individuellt, via internet och i gruppformat. Samtliga studier visar på resultat som indikerar att 

interventionen är effektiv för att minska RNT och depression. Vid uppföljningsmätningar har 

även RFKBT en preventiv effekt (Topper et al., 2016). YAPI Stress, är en preventiv insats som 

bygger på RFKBT och har tidigare levererats som en indikerad preventiv insats via internet i 
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Sverige. Något som skiljer sig i jämförelse med tidigare intervention, är att den här studien är i 

gruppformat samt att deltagarna inte screenades för förhöjda symtomnivåer, utan alla som var 

intresserade fick delta i programmet (exklusive om suicidrisk förelåg). Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka den direkta effekten av YAPI Stress i gruppformat på symtomnivåer av 

stress, RNT, ångest och depression hos ungdomar i år 1 på gymnasiet. Vidare undersöktes även 

om motivation kan predicera följsamhet, samt om både motivation och följsamhet är två faktorer 

som kan påverka programmets effekt. Slutligen undersöktes anledningar till varför deltagare 

valde att hoppa av. Genom att få ökad kunskap om motivation, följsamhet och avhopp kan man 

få en bättre förståelse för hur man kan förbättra preventiva insatser för ungdomar i framtiden.  

Effekter på stress, RNT, ångest och depression 

Resultat tyder på att direkta effekter av YAPI Stress leder till minskade symtomnivåer 

på depression, vilket går i linje med tidigare studier (Haglund & Niva, 2016, Topper et al., 2016, 

Watkins, 2016). Vid kortversionen av PSWQ-C, oro under veckan, har RNT minskat. Resultatet 

bör dock betraktas med försiktighet, dels på grund av den låga reliabiliteten formuläret hade i 

den här studien (Cronbach’s α 0.43-0.69) och dels på grund av att det inte fanns några 

signifikanta minskningar av RNT vid mätning av originalversionen av PSWQ-C. Vidare visade 

resultat ingen minskning av symtomnivåer för stress och ångest, vilket inte går i linje med 

tidigare forskning. Dock är resultatet inte helt jämförbart med tidigare studier om RFKBT, 

eftersom tidigare studier var indikerade preventiva insatser, vilket innebar att enbart deltagare 

med förhöjda symtomnivåer inkluderades (Haglund & Niva, 2016; Topper er al., 2016). I denna 

studie fanns inga kriterier för symtomnivåer, vilket innebar att deltagare som inkluderades kan 

generellt sett haft lägre symtomnivåer vid förmätningen jämfört med tidigare indikerade 

preventiva insatser. Till exempel vid tidigare studie av Haglund & Niva (2016) hade deltagare 

högre symtomnivåer av RNT (M=28.15 sd=5.34) i jämförelse med vårt urval (M=21.80 

sd=7.72) vid förmätning av PSWQ-C. Vidare, utifrån normdata av formulären ligger vårt urval 
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under kliniska nivåer på stress, ångest, RNT och depression. Således kan detta innebära att det 

är svårare att se en minskning i symtomnivåer och behöver inte betyda att resultatet beror på att 

programmet YAPI Stress inte är effektivt. Vi kan därför inte uttala oss kring vår hypotes om att 

YAPI Stress ska leda till minskade symtomnivåer. Ytterligare en förklaring till varför önskvärda 

effekter inte uppnåddes kan vara att följsamheten till hemuppgifter var låg. Forskning har visat 

att om hemuppgifter inte görs som det är tänkt kan det leda till en utebliven effekt (Cammin-

Nowak et al., 2013). 

Sambandet mellan motivation, följsamhet, stress, RNT, ångest och depression 

För att undersöka sambandet gjordes flera korrelationsanalyser. Vid många analyser och 

jämförelser ökar risken för typ I-fel, vilket innebär att man drar slutsatser om att de föreligger ett 

samband som egentligen inte finns. Då vi hade ett litet urval behöll vi signifikansnivån <.05 för 

att inte begå ett typ II-fel, som innebär att man drar slutsatser att det inte föreligger samband 

som faktiskt finns (Field, 2013). Generellt sett fanns inga samband mellan motivation, 

följsamhet samt symtomnivåer, vilket var ett oväntat resultat eftersom tidigare forskning har 

visat att motivation har ett samband med följsamhet (Gearing et al., 2012). Motivation hade 

inget samband med hur ofta och hur väl man utförde sina hemuppgifter. Dock fanns ett samband 

mellan motivation vid eftermätning och närvaro, vilket innebär att motivationen var högre efter 

interventionen för deltagare som närvarade vid fler tillfällen eller vice versa. När separata 

analyser gjordes fanns ett negativt samband mellan kostnad och antal närvarotillfällen, vilket 

indikerar att ju färre tillfällen man deltagit på desto högre skattade man på kostnad eller vice 

versa. Detta samband fanns både vid mitten- och eftermätning men inte vid förmätning vilket 

skulle kunna innebära att kostnaden upplevdes vara högre än vad som först visats vid 

förmätning. Resultatet gick därmed delvis i linje med vår hypotes om att motivation och 

följsamhet skulle ha ett samband.  
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Vad gäller sambandet mellan motivation och symtomnivåer på respektive stress, RNT, 

ångest och depression var resultatet oväntat. Det fanns generellt inga samband, förutom mellan 

motivation vid förmätning och depression vid eftermätning. Om man skattade högre på 

motivation skattade man lägre på depression eller vice versa. Vad som kan tyckas intressant med 

detta samband är att vid eftermätning av symtomnivåer av depression fanns en signifikant 

minskning men inte vid stress eller ångest. Det skulle kunna tyda på att de som skattade högre 

på depression var mer motiverade och tog till sig innehållet i programmet vilket har lett till att 

de fått minskade symtomnivåer av depression. Vidare går det i linje med forskning om att 

RFKBT som behandlingsform har effekt på depressiva symtom vilket även YAPI Stress tycks 

indikera på.   

Följsamhet i form av antal närvarotillfällen hade inga signifikanta samband med 

respektive stress, ångest, RNT och depression. Följsamhet till hemuppgifter hade heller inga 

signifikanta samband med stress, ångest och RNT. Det fanns ett signifikant negativt samband 

mellan följsamhet till hemuppgifter vid vecka 2 och mittenmätning vid depression. Dock går det 

inte uttala sig om vad sambandet har för innebörd, eftersom det var endast vid ett tillfälle och 

verkar inte vara något generellt mönster att följsamhet korrelerar med symtomnivåer. Tidigare 

studie har visat att ju fler delar av programmet man genomfört desto lägre nivåer på depression 

och ångest (Haglund & Niva, 2016). Vårt resultat är förvånande eftersom det kan tänkas att ju 

fler tillfällen man närvarade på desto bättre effekt borde man fått av programmet. En möjlig 

förklaring kan vara att följsamheten till hemuppgifter var låg, således skulle det kunna innebära 

att även om en deltagare närvarade på träffarna så arbetade inte deltagaren med hemuppgifterna 

under veckan. Vilket gjorde att verktygen från träffarna inte generaliserades till deltagarens 

vardag.  

Slutligen fanns det signifikanta samband mellan stress, RNT, ångest och depression i 

den här studien, något som inte var oväntat eftersom forskning visar på hög samsjuklighet 
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mellan olika former av psykisk ohälsa, framförallt ångestdiagnoser, depression och stress 

(Almén, 2006; Barlow, 2013; Drost et al., 2014; Judd et al., 1998). Sambanden mellan 

symtomnivåerna är något som överensstämmer med forskning kring transdiagnostiska processer 

och ett argument för att använda sig av till exempel YAPI Stress för att nå de underliggande 

processerna till olika emotionella problem.  

Motivationen under programmets gång 

Motivationen var oförändrad över tid och generellt sett hög under programmets gång vid 

envägs repeated-measures ANOVA. Vid beroende t-test inkluderades deltagare som fullföljt 

men inte närvarade vid mittenmätningen samt deltagare som hoppat av programmet, vilket 

gjorde att vi fick ett annat resultat som tyder på att motivationen blev lägre över tid. Varför vi 

valde att använda båda analysmetoderna berodde på att vi var intresserade av att mäta 

motivationen hos de deltagare som närvarade och se hur deras motivation såg ut över tid. Vi 

ville även fånga motivationen hos de deltagare som vi kunde anta ha lägre motivation, på grund 

av att de hoppade av eller inte närvarade vid mittenmätningstillfället. Vidare mättes 

motivationsdimensioner var för sig och resultat tyder på att deltagarna fortfarande hade positiva 

förväntningar av att klara av och värdesatte YAPI Stress, men kostnaden för att ge upp annat 

och ägna tid åt programmet blev för hög. Kostnaden verkar haft större betydelse för beteendet 

än vad förväntningar och värderingar hade. För att motivation ska uppstå krävs det att kostnaden 

är låg samtidigt som individen har positiva förväntningar och värdesätter programmet (Barron & 

Hulleman, 2014). Det kan tänkas att värderingar och förväntningar var höga vid start, eftersom 

deltagare som lämnade intresse för YAPI Stress redan hade ett intresse av att delta. Däremot 

utifrån resultatet kring kostnad kan man diskutera om huruvida formuläret lyckades fånga 

kostnaden vid förmätning eller om formuläret användes vid fel tidpunkt, eftersom deltagarna 

inte visste på förhand vad som krävdes i tid och ansträngning för att genomföra programmet.  
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Sammanfattningsvis verkar ungdomar vara i behov av och värdera en stressinsats 

eftersom intresset var stort och motivationen var hög vid förmätning. Samtidigt ökade 

kostnaden, många av deltagarna både de som hoppat av och de som fullföljt men missat 

tillfällen, uppgav att de hade mycket att göra i skolan och behövde prioritera skolarbete. För att 

minska kostnader för eleverna är detta ett argument för att integrera en universell preventiv 

insats mot stress i skolan och på skoltid. Då minskar risken att en insats som YAPI Stress 

konkurrerar med övrigt skolarbete.  

Följsamhet under programmets gång 

Vid analyser användes enbart tre frågor från följsamhetsformuläret eftersom de ansågs 

mäta följsamhet direkt, både kvalitativt och kvantitativt (se bilaga 4). Vid utformning av 

formuläret ville vi även fånga vad deltagarna tyckte om hemuppgifterna och om de förstod 

bakgrunden till varför de skulle göra dem, för att få värdefull information inför framtiden för 

eventuell revidering av hemuppgifter i programmet. Generellt sett var följsamheten till 

hemuppgifter låg och den minskade under programmets gång. Utifrån resultat har deltagarna 

använt sig av sina OM-SÅ planer något mer än en gång per vecka, de har inte ägnat så mycket 

tid åt övningar, strategier och hemuppgifter samt att de skattade “mittemellan” på kvalitéten vid 

utförandet av hemuppgifterna. I Mausbach et al. (2010) framkommer att ju högre följsamhet 

man har till hemuppgifterna desto bättre effekt av interventionen får man. Vid låg följsamhet till 

hemuppgifter och i form av närvaro riskerar behandlingseffekten att utebli (Cammin-Nowak et 

al., 2013). För att få en god effekt av YAPI Stress tycks det krävas att man har en hög 

följsamhet till hemuppgifterna. Det innebär att man regelbundet tränar sig i de nya verktygen 

man fått under programmet och ägnar tid åt dem för att för skapa en förändring och integrera 

nya mer hjälpsamma vanor i vardagslivet. Utifrån resultaten kan det tänkas att följsamheten till 

hemuppgifterna var otillräcklig för att kunna etablera mer hjälpsamma vanor och därmed bryta 

ovanan kring RNT, vilket skulle kunna förklara varför önskvärda effekter av programmet inte 
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uppnåddes. För att öka följsamheten till hemuppgifter i framtiden skulle ett påminnelse-sms 

eller påminnelse i YAPI-appen kunna skickas ut efter några dagar från det att hemuppgiften 

getts.  

Varför följsamheten blev lägre under programmets gång kan bero på flera faktorer. 

Motivationen minskade (trots att det inte fanns ett signifikant samband mellan motivation och 

följsamhet) och deltagarna prioriterade annat, varför mindre tid lades på att göra hemuppgifter, 

övningar och strategier. Det kan då upplevas svårare att tillämpa OM-SÅ planer i specifika 

situationer under veckan. En annan faktor kan vara att vid missad träff kan det vara svårt att 

upprätthålla strategier och verktyg, man får ingen kontinuitet i programmet och därmed svårare 

att bryta ovanan kring RNT. Vid missad träff kan det dessutom upplevas svårare att förstå 

innehållet eftersom träffarna delvis bygger på varandra. I den tidigare studien om YAPI Stress 

via internet fick deltagarna arbeta igenom olika moduler i en viss ordningsföljd, vilket gjorde att 

de fick ta del av alla delar av programmet. I framtida studier skulle deltagare som missar en 

gruppträff få arbeta med materialet från programmet via internet för att öka kontinuiteten.  

Följsamhet i form av närvaro förändrades under programmets gång och det fanns en 

tendens till minskad närvaro, men vid sista träffen ökade antalet deltagare. Det skulle kunna 

bero på att det skickades ut ett påminnelse-sms inför sista träffen. Slutligen, för att öka 

följsamheten i form av närvaro anpassades träffarna till deltagarnas önskemål och låg i 

anslutning till skoldagens slut. I den här studien verkar inte detta varit tillräckligt för att 

bibehålla en hög närvaro under programmets gång, utan det verkar ha funnits andra faktorer som 

spelat in för närvaron. Dock tror vi ändå att deltagarnas önskemål och att träffarna låg i 

anslutning till skoldagens slut varit viktiga faktorer för att minska kostnader och barriärer att ta 

sig till träffarna och kan vara en betydande aspekt att ha med i framtiden.  
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Predicerar högre grad av motivation högre grad av följsamhet? 

Vi hade en hypotes om att hög motivation predicerar hög följsamhet. Då det inte fanns 

något signifikant samband för samtliga deltagare (n=40) mellan motivation och hemuppgifter 

samt mellan motivation och närvaro, går det inte att uttala sig om huruvida hög motivation 

predicerar följsamhet. När vi inkluderade enbart deltagare som fullföljde programmet (n=20) 

blev resultatet något annat. För de som fullföljt kunde högre grad av motivation predicera högre 

grad av följsamhet i antal närvarotillfällen men inte hemuppgifter. Således lyckades motivation 

till viss del predicera följsamhet när det handlade om att komma till träffarna för de som 

närvarade vid minst två tillfällen. Motivation uppstår, enligt EVC-teorin när man värdesätter att 

göra en uppgift, har förväntningar att man ska klara av att utföra uppgiften och är fri från saker 

som hindrar en att investera i tid, energi och resurser till uppgiften. Utifrån 

motivationsformuläret var deltagarnas motivation hög, något som även borde innebära att 

följsamheten skulle vara hög (Barron & Hulleman, 2014). Men eftersom det inte var fallet måste 

det således finnas andra faktorer som inverkar på följsamheten, faktorer som vi inte lyckas fånga 

inom ramen för den här studien. En annan möjlig förklaring till varför det inte går att predicera 

är att spridningen av motivation vid förmätning var låg, vilket innebar motivationen generellt 

sett var hög bland samtliga av deltagarna. Det skulle kunna vara så att den höga motivationen 

var kortvarig då deltagarna fick fylla i motivation innan första träffen, och att de först efter den 

träffen visste om YAPI Stress motsvarade deras förväntningar. Detta kan förklara varför flertalet 

deltagare valde att hoppa av i början av programmet. Det kan vara så att kostnaderna ökade, 

något som även visades vid mitten-och eftermätning. Eftersom formuläret tidigare främst 

använts för att mäta motivation inför skolprestationer, kan det ha varit så att formuläret inte var 

tillräckligt känsligt för att skilja på deltagare med låg och hög motivation när det gäller den här 

typen av insats. Vidare har formuläret fritt översatts från engelska till svenska, vilket kan ha 

påverkat innebörden av vissa frågor på grund av språknyanser.  
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Upplevda orsaker till avhopp  

Vi undersökte hur följsamheten i form av närvaro skulle se ut i gruppformat för YAPI 

Stress då tidigare forskning har visat att låg följsamhet och avhopp generellt är ett 

återkommande problem bland interventioner för ungdomar (Gearing et al., 2012). Att det är 

vanligt förekommande med avhopp i målgruppen ungdomar är något som även visats i den här 

studien, trots hög motivation vid förmätning valde 50 % (n=20) att hoppa av programmet. 

Huvudsakligen hoppade man av efter att ha deltagit på en eller två träffar. Vid förfrågan om 

varför deltagare valde att hoppa av uppgav 72% (n=13) tidsbrist som anledning och att det var 

mycket att göra i skolan. En förklaring till varför många valde att hoppa av efter första träffen 

tycks indikera på att kostnaden var för hög, man visste inte vad som krävdes, både i tid och 

ansträngning mellan träffarna.  

Enligt Antony, Bieling & McCabe (2008) finns det även en ökad risk att man väljer att 

hoppa av en gruppintervention om man missat en träff, eftersom man då kan ha svårare att 

hänga med under nästkommande träff. Detta är något kan ha förefallit i vår studie, framförallt 

kan det vara av vikt att närvara vid träff 1 och 2 då grundläggande delar gicks igenom, till 

exempel identifierade deltagarna stressiga situationer och OM-SÅ planer presenterades, kunskap 

som vi tror krävs för att tillgodogöra sig resterande delar av programmet. Deltagare som missade 

tillfällen hade inte samma möjlighet att tillgodogöra sig programmet så som det var tänkt, något 

som är en nackdel vid gruppformat jämfört med YAPI Stress via internet. En svårighet med 

gruppintervention är att det inte går att anpassa tillfället för träffen efter den enskilde individen 

eller att ta igen missad träff.  

På grund av hög andel avhopp tycks det vara viktigt att öka beredskapen inför starten av 

liknande program för att hantera kostnader som kan uppstå. Då deltagare har hög motivation 

men samtidigt upplever tidsbrist på grund av exempel skolarbete talar det för att göra en 

individuell konkret plan innan start. Den skulle i så fall syfta till att deltagarna är förberedda på 
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hur de ska kunna hantera kostnader som kan uppstå under programmets gång, för att bibehålla 

motivationen och se de positiva konsekvenserna på lång sikt. 

Övriga positiva och negativa effekter av programmet  

Utifrån utvärderingsformuläret framkommer det att deltagarna generellt upplevt sig 

blivit hjälpta och fått verktyg att hantera stress bättre. Däremot är det inget som generellt sett 

avspeglat sig på skattningarna vid symtomnivåer. Det kan vara så att ungdomars mående har en 

tendens att fluktuera på grund av olika stressorer i miljön till exempel ny skola och klass, olika 

mycket arbetsbörda i skolan, skollov, kompisrelationer. Något som skulle kunna förklara varför 

man upplever sig blivit hjälpt men inte visat sig på skattningarna. En annan förklaring till det 

dubbeltydiga resultatet är att vi enbart mätte den direkta effekten av YAPI Stress, således kan vi 

inte säga något om det finns en eventuell preventiv effekt. Deltagarna kan ha upplevt att de fått 

hjälpsamma verktyg men att det inte visade sig på skattningarna kan bero på att det tar tid innan 

man kan ta till sig de nya verktygen och bryta ovanan kring RNT. Ytterligare en förklaring till 

det dubbeltydiga resultatet, kan vara att deltagarna skattade högt på utvärderingsformuläret på 

grund av social önskvärdhet, då gruppledarna satt med när deltagarna fyllde i formuläret. 

Gällande negativa effekter uppgav deltagare (n=4) i fritextsvaren i utvärderingsformuläret att de 

upplevt negativa effekter i form av ökad stress och arbetsbörda av programmet. Något som 

stämmer överens med att majoriteten av de som hoppade av uppgav tidsbrist som anledning. Det 

kan vara så att deltagare som hade störst behov av att få verktyg att hantera stress inte upplevde 

att de hade tid att prioritera programmet på grund av skolarbete, vilket är ett argument för att 

integrera YAPI Stress i skolan som livskunskap.  

Styrkor och svagheter 

En styrka med den här studien är att den bygger på ett heterogent urval, eftersom både 

pojkar och flickor inkluderades oavsett symtomnivåer, vilket ökar den externa validiteten och 

det kan tänkas att urvalet på så sätt representerar populationen.  
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En svaghet med studien är designen som saknar kontrollgrupp. Det kan ha förekommit 

hot mot den interna validiteten då vi inte kunnat kontrollera för yttre faktorer (både positiva och 

negativa händelser) som kan ha påverkat resultatet. Utan kontrollgrupp kan vi inte uttala oss om 

hur symtomnivåer skulle sett ut över tid utan YAPI Stress. Med kontrollgrupp kan man med 

större sannolikhet tillskriva att eventuell effekt beror på insatsen (Kazdin, 2013). I vår studie 

förekom det en stor andel avhopp och av de som hoppade fick vi enbart in fem eftermätningar. 

Studien bygger på få antal deltagare som inte screenades för symtomnivåer, vilket kan innebära 

att symtomnivåer ligger generellt sett lägre än tidigare studier (till exempel Haglund & Niva, 

2016). Dessa faktorer i kombination med en hög andel avhopp ger studien låg statistisk power, 

vilket medför att resultat bör tolkas med försiktighet. Det finns således en ökad risk att begå typ 

II-fel eftersom det då är svårare att upptäcka eventuella effekter av YAPI Stress i vår studie 

(Field, 2013). En svaghet kring utförandet av YAPI Stress är att det kan ha förekommit viss 

variation i utförandet av programmet då olika gruppledare haft ansvar för olika grupper. 

Däremot bygger YAPI Stress på en manual vilket motverkar variation i utförandet som 

gruppledare. Vidare fanns det variation i gruppkonstellationer då en del grupper hade två 

gruppledare och vissa hade enbart en gruppledare. Dessutom startade grupperna vid olika veckor 

och hölls vid olika dagar och tidpunkter, vilket gör att premisserna inte var likadana för 

deltagarna. Deltagarna blev inte randomiserade till grupper. I den här studien var det ett 

medvetet val att inte randomisera eftersom vi ville öka följsamheten genom att deltagare fick 

önska dag och tid som skulle passa dem.  

Framtida forskning  

För att kunna dra slutsatser om effekten av YAPI Stress i gruppformat krävs fler studier 

som inkluderar ett större antal deltagare för att öka statistisk power. För att kontrollera för yttre 

faktorer som kan påverka resultatet skulle det i framtiden behövas göras studier som inkluderar 

kontrollgrupp. Om man i framtiden lyckas kombinera ett större antal deltagare med en design 
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som inkluderar en kontrollgrupp kan man med större säkerhet uttala sig om YAPI Stress ger 

effekt. Vidare har vi enbart mätt den direkta effekten av YAPI Stress. Framtida studier bör även 

mäta den preventiva effekten genom flera uppföljningsmätningar, förslagsvis efter 3, 6 och 12 

månader. På grund av det var många som hoppade av programmet, framförallt på grund av 

tidsbrist, skulle det i framtiden vara intressant att integrera insatsen i skolan som en universell 

prevention, till exempel inom ramen för livskunskap. Vid rekrytering av denna studie var det 

101 elever som inledningsvis lämnade intresse för att delta, vilket indikerar att det finns ett 

behov av en liknande insats. Ytterligare ett argument för att integrera YAPI Stress i skolan är att 

elever som har störst behov av att få verktyg att hantera stress kanske inte upplever att de har tid 

att prioritera programmet. Om insatsen skulle vara integrerad i skolan skulle troligtvis fler som 

har behov få ta del av insatsen och även följsamheten till programmet öka.  

Framtida studier bör även fortsätta undersöka relationen mellan motivation och 

följsamhet för att se hur det kan påverka effekten av en insats. Det skulle också vara intressant 

att forska vidare på dimensionen kostnad och vad den har för betydelse för beteenden och 

följsamhet samt hur den står i relation till dimensionerna förväntningar och värderingar hos 

ungdomar. Något som hade varit intressant i en studie med större antal deltagare hade varit att 

göra en mediationsanalys för att undersöka om följsamhet kan mediera förhållandet mellan 

motivation och symtomnivåer. Utifrån vår studie var följsamheten till hemuppgifter låg, något 

som kan förklara varför önskvärda effekter uteblev. Med hänsyn till vårt resultat verkar det vara 

av stor betydelse att det läggs ned tid och engagemang på hemuppgifter. Således är det viktigt 

att interventioner i framtiden fokuserar på att öka följsamhet till hemuppgifter. Vidare skulle 

man i framtiden kunna se över delar av programmets innehåll och eventuellt minska 

arbetsbördan av mängden formulär och övningar som deltagarna fyller i för att dels öka 

följsamheten och dels minska risken för avhopp.  
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Sammanfattningsvis kan man genom att integrera YAPI Stress i skolan öka möjligheten 

att få fler deltagare för att förbättra statistisk power och dessutom inkludera deltagare som 

upplever ett behov av en stressintervention. Det ger också en möjlighet att använda sig av en 

kontrollgrupp, göra uppföljningar över tid, minska kostnader för de elever som är motiverade 

och öka följsamheten då interventionen blir en del av skoldagen. Genom att göra detta kan vi 

med större säkerhet dra slutsatser om effekter av YAPI Stress, både direkta och preventiva 

effekter. Skolan skulle vara en naturlig plattform att genomföra interventionen på eftersom de 

flesta ungdomar befinner sig där.  

Slutsats 

Den här studien var den första inom RFKBT att inkludera deltagare utan att screena för 

förhöjda symtomnivåer. Den är baserad på YAPI Stress som inte tidigare undersökts i 

gruppformat. Vårt resultat tyder på minskade symtomnivåer i form av depression och delvis 

RNT men inte för ångest och stress. Däremot korrelerade samtliga symtomnivåer vilket går i 

linje med forskning kring transdiagnostiska processer och är ett argument för att använda sig av 

RFKBT, till exempel YAPI Stress. I framtiden krävs det fler studier med större antal deltagare, 

kontrollgrupper och mätningar över tid för att utvärdera både direkta och preventiva effekter av 

YAPI Stress. Det fanns inga generella samband mellan motivation och följsamhet i vår studie, 

däremot fanns det ett samband mellan dimensionen kostnad och följsamhet i form av närvaro. 

Vidare behövs det fler studier som undersöker relationen mellan motivation (kanske mer 

specifikt dimensionen kostnad) och följsamhet hos ungdomar och hur de kan påverka effekten 

av en preventiv insats. Slutligen, något som talar för att implementera preventiva insatser som 

bygger på RFKBT är att det verkar finnas ett stort intresse och behov hos elever att delta i en 

stressintervention. I framtiden skulle insatsen kunna integreras i skolan för att få en chans att 

fånga upp de elever som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i framtiden. 
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Bilaga 1 Informationsblad till ungdom 

 

 

 

 
 

Förebyggande insats mot stress för ungdomar i åk 1 på gymnasiet 

Din skola har valt att delta i ett forskningsprojekt som sker inom ramen för en masteruppsats på 

psykologprogrammet på Örebro Universitet och i samarbete med skolpsykologerna. 

Forskningsprojektet innebär att ungdomar som går första året på gymnasiet kommer att erbjudas 

att ta del av en förebyggande insats mot stress och oro.  

 

Med anledning av detta kommer du att få ett erbjudande om att delta i en kort undersökning av 

stress och oro under lektionstid. De ungdomar som känner sig stressade och oroliga i sin vardag 

och som önskar delta i en förebyggande insats kommer att få erbjudande om att anmäla sitt 

intresse för att delta i en gruppinsats som syftar till att hjälpa ungdomar att hitta effektiva 

strategier för att hantera stress.  

 

Med detta brev vill vi informera dig om forskningsprojektet och vad det innebär att delta.  

 

Vad innebär mitt deltagande i studien?  

I samband med att vi kommer ut och berättar om insatsen får du tillfälle att fylla i om du är 

intresserad eller ej av delta i en grupp. De som önskar delta i den förebyggande insatsen mot 

stress och oro som ges i gruppformat får fylla i detta på formuläret samtidigt som de får fylla i 

sina kontaktuppgifter. Vi kommer sedan att kontakta de ungdomar som anmält sitt intresse för 

ett erbjudande om att delta i gruppen. De ungdomar som accepterar erbjudandet kommer att få 

svara på ytterligare några frågor om sitt mående via telefon, detta för att vi ska försäkra oss om 

att denna typ av träningsprogram är lämpligt just för dem som sedan deltar.  

För att delta i studien krävs att du: 

– Känner dig stressad och oroar dig mycket för saker och ting 

– Ej går i psykologisk behandling 

– Ej är patient hos barn- och ungdomspsykiatrin (t.ex. BUP eller BUV) 
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YAPI Stress 

YAPI Stress är ett program som är framtaget med syfte att 

förebygga stress och psykisk ohälsa hos ungdomar. Programmet 

bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT fokuserar man 

på hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och  

i YAPI Stress ligger fokus på hur man hanterar stress och 

framförallt på om man brukar oroa sig eller älta mycket i samband med stress. Vi har tidigare 

testat programmet inom ramen för Trestadsstudien (För mer information kring Trestadsstudien 

besök http://oru.se/forskning/forskningsproj/jps/trestadsstudien/) med preliminära resultat som 

tyder på goda effekter i form av minskad stress, oro, ångest och nedstämdhet hos de ungdomar 

som var med i programmet. Programmet levererades då över internet och eftersom vi sett att 

detta format inte passar alla ungdomar vill vi nu undersöka om programmet kan vara effektivt 

när det ges i grupp.  

 

Programmets uppbyggnad 

Programmet sträcker sig över 6-8 veckor med sex gruppträffar på ca 90 minuter i nära 

anslutning till skoldagens slut. Träffarna kommer att ske i skolans lokaler. Träffarna består av 

information, diskussioner och olika övningar. Det är psykologer från elevhälsan samt 

psykologstudenter som läser sista terminen på Psykologprogrammet vid Örebro universitet som 

tillsammans håller i grupperna. En grupp består av ca 5-10 ungdomar. Mellan gruppträffarna får 

deltagarna genomföra övningar i sin vardag. Gruppdeltagarna kommer också att ha tillgång till 

ett personligt konto på YAPI Stress webplattform (tillgänglig via app och websida) där man får 

fylla i formulär mellan eller i samband med gruppträffarna.  

 

Hur vet jag om jag får vara med? 

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter kommer du efter några dagar bli kontaktad för mer 

information om studien. För att vi ska vara riktigt säkra på att vi tror att gruppträffarna kan 

hjälpa dig kommer du att få svara på några fler frågor via telefon. Vi kommer ställa samma 

frågor till alla och de flesta frågor kommer vara ja/nej-frågor. Det finns inga svar som är fel eller 

konstiga och vi är vana vid alla typer av svar. Några dagar efter du svarat på frågorna meddelar 

vi dig om du kan vara med i insatsen i gruppformat eller inte.  
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För att du ska kunna vara med i studien behöver du skriva under att du fått information om 

studien och att du vill vara med. Det gör du i samband med första träffen. Du har också 

möjlighet att fylla i detta elektroniskt via insatsens webb- eller mobilapplikation. 

 

Etik, sekretess och tystnadsplikt 

Enligt lagen har vi tystnadsplikt. Det innebär att ingenting som du säger eller skriver till oss förs 

vidare till någon annan. Undantaget är om du är under 18 år och det framkommer att du mår så 

dåligt att det är en fara för ditt liv eller att någon annan gör någonting olagligt mot dig. Då måste 

vi kontakta dina föräldrar men innan vi gör det kommer vi alltid att prata med dig först.  

Att vara med i den här studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta. Då måste vi få 

ett meddelande om det från dig så att vi vet det och kan ta bort den information du lämnat ur vår 

studie. 

 

Webbplattformen är utformad för att vara helt säkert så att ingen obehörig kan få tillgång till det 

du skriver där. Resultaten från studien kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen kan 

identifiera enskilda personer. De resultat som redovisas i de vetenskapliga rapporterna ges 

endast för grupper av ungdomar- inte enskilda personer.  

  

Vanliga frågor 

Behöver mina föräldrar veta att jag ska vara med? 

Alla föräldrar som har barn i klasser som är aktuella för studien har fått information om att deras 

barn kan bli erbjuden att delta i studien och har möjlighet att neka sitt barn att vara med. Men 

om de godkänt sitt barn att vara med om han eller hon vill så är det bara dina gruppledare, 

gruppdeltagarna och ansvariga för studien som vet om att du är med. Om du är under 18 år och 

det dyker upp en akut situation kan din gruppledare enligt lagen vara tvungen att tala om det för 

dina föräldrar eftersom de är ansvariga för dig. En akut situation innebär att du mår så dåligt att 

det är en fara för ditt liv eller om någon annan gör någonting olagligt mot dig. Om det skulle 

hända tar vi alltid kontakt med dig först.  

 

Går det att avbryta? 

Att vara med i studien är helt frivilligt och du får när som helst välja att avsluta. För att insatsen 

ska ha så bra effekt som möjligt är det viktigt att göra klart hela men ibland kan det dyka upp 

saker som gör att man inte längre vill eller kan fortsätta. Om du vill avsluta är det viktigt att du 

talar om det för oss, annars kommer vi fortsätta att försöka ta kontakt med dig. Det gör du 
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genom att prata med dina gruppledare eller skicka ett meddelande till oss via webb- eller 

mobilapplikationen. Ingen kommer att bli besviken eller arg om du väljer att avsluta. 

 

Vilka vet om att jag är med? 

Det är bara vi som håller i studien, som vet att just du är med i studien. När vi skriver om hur det 

gått för alla som genomfört insatsen rapporteras svaren på gruppnivå och inga svar kan spåras 

till dig. 

 

Vad används alla frågorna till? 

Först och främst använder vi frågorna för att ta reda på om insatsen kan hjälpa dig. Sedan 

används frågorna i formulären för att se om insatsen har varit till någon nytta. 

 

Vem kommer kontakta mig? 

Vi som håller i insatsen är legitimerade psykologer eller psykologstudenter under handledning 

och det är någon av oss som kommer kontakta dig och om aktuellt vara din gruppledare under 

träffarna.  

 

Med detta informationsbrev ville vi berätta lite om vad vi kommer att göra, vad syftet med 

undersökningen är och hur den kommer att gå till.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta undertecknade: 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Professor Maria Tillfors (ansvarig forskare för projektet) 

Örebro Universitet; Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete 

maria.tillfors@oru.se 

 

Doktorand och leg. psykolog Malin Anniko  

Örebro Universitet 

Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete 

019-30 34 21 (09.00-17.00) 

malin.anniko@oru.se 

 

Sara Forsström, psykologstuderande 

Örebro Universitet 

sarfov131@studentmail.oru.se 

Mobil: 0728560465 

mailto:maria.tillfors@oru.se
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Louise Lennéer, psykologstuderande 

Örebro Universitet 

loulev131@studentmail.oru.se 

Mobil: 0728560465 
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Bilaga 2 Informationsblad till vårdnadshavare 

 

 

 

Bäste förälder/vårdnadshavare, 
 

 
Vi vill med detta brev informera dig om att ditt barns skola har blivit utvald att delta i ett 

forskningsprojekt som sker inom ramen för en masteruppsats på psykologprogrammet på 

Örebro universitet och i samarbete med elevhälsan. Forskningsprojektet innebär att ungdomar 

som går första året på gymnasiet kommer att erbjudas att ta del av en förebyggande insats mot 

stress och oro. 

Med anledning av detta kommer vi att besöka klasser i åk 1 på ditt barns skola för att 

informera om stress och oro och om möjligheten att delta i denna förebyggande insats. De 

ungdomar som önskar delta i en förebyggande insats kommer att bli erbjudna att delta i 

programmet som syftar till att hjälpa ungdomar att hitta effektiva strategier för att hantera 

stress. De ungdomar som accepterar erbjudandet kommer att få svara på några ytterligare 

frågor om sitt mående, detta för att försäkra oss om att denna typ av förebyggande insats är 

lämpligt just för din ungdom. 

Med detta brev vill vi informera dig som vårdnadshavare om bakgrunden till 

forskningsprojektet, vad det innebär för ditt barn om hon/han önskar delta samt ge dig 

möjlighet att meddela om du inte vill att ditt barn ska delta i studien. 
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Förebyggande insats mot stress för ungdomar i åk 1 på gymnasiet 

 

Bakgrund 
 
Tonårstiden är för många ungdomar en omvälvande period kantad av förändringar, nya 

erfarenheter och utmaningar. Förändringar och utmaningar ger goda möjligheter att växa och 

utvecklas men kan också föra med sig ökade nivåer av stress i samband med exempelvis 

ökade prestationskrav i skolan eller nya relationer. I Sverige har vi sett att stress hos 

ungdomar verkar öka, speciellt hos tjejer kring gymnasieåldern. Inom ramen för 

Trestadsstudien (https://www.oru.se/forskning/forskningsproj/jps/trestadsstudien/) som 

Örebro kommuns skolor ingått i sedan 2014 har vi sett att också ungdomar i Örebro 

rapporterar höga nivåer av stress, främst relaterat till skolan. 

 

Figur 1. Andel ungdomar i gymnasiet åk 1 i Örebro som rapporterar ingen/lite, ganska, och 

mycket extremt mycket stress inom olika livsområden Vt 2016

https://www.oru.se/forskning/forskningsproj/jps/trestadsstudien/
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Då höga nivåer av stress är kopplat till både psykisk och fysisk ohälsa är stress ett viktigt 

område för förebyggande insatser. Också i Örebro ser vi att de ungdomar som rapporterar 

höga nivåer av stress i högre grad även rapporterar höga nivåer av problem inom andra 

områden såsom nedstämdhet, ångest, värk och sömnsvårigheter. 

 

 

Figur 2. Andel ungdomar som rapporterar höga nivåer av ohälsa bland de ungdomar i åk 1 

som rapporterar låg (26,3 %), medel (44,9 %) respektive hög (28,9 %) upplevd generell 

stress 
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YAPI Stress 

 

YAPI Stress är ett program som är framtaget med syfte att förebygga stress och psykisk 

ohälsa hos ungdomar. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT 

fokuserar man på hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och i YAPI Stress 

ligger fokus på hur man hanterar stress och framförallt på om man brukar oroa sig eller älta 

mycket i samband med stress. Vi har tidigare testat programmet inom ramen för 

Trestadsstudien med preliminära resultat som tyder på goda effekter i form av minskad stress, 

oro, ångest och nedstämdhet hos de ungdomar som var med i programmet. Programmet 

levererades då över internet och eftersom vi sett att detta format inte passar alla ungdomar vill 

vi nu undersöka om programmet kan vara effektivt när det ges i grupp. 

 

Programmets uppbyggnad 

 
Programmet sträcker sig över 6-8 veckor med sex gruppträffar på ca 90 minuter i nära 

anslutning till skoldagens slut. Träffarna kommer att ske i skolans lokaler. Det är psykologer 

från elevhälsan samt psykologstudenter som läser sista terminen på Psykologprogrammet vid 

Örebro universitet som tillsammans håller i grupperna. Mellan gruppträffarna får deltagarna 

genomföra övningar i sin vardag. 

 

Vad innebär mitt barns deltagande i studien? 

 
Vi kommer att besöka klasser i åk 1 på ditt barns skola för att informera om stress och oro och 

om möjligheten att delta i denna förebyggande insats. De ungdomar som önskar delta i en 

förebyggande insats kommer att bli erbjudna att delta i programmet som syftar till att hjälpa 

ungdomar att hitta effektiva strategier för att hantera stress. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

 
Våra resultat kommer vi att redovisa för rektorerna på de skolor som vi samarbetar med och 

för de personer som är involverade i kommunernas arbete med ungdomar. På så sätt kan våra 

resultat användas som utgångspunkt för diskussioner i skolorna hur vi kan förbättra 

situationen för de unga idag. Dock kommer inga resultat redovisas på individnivå, detta för att 

skydda ungdomarnas personliga integritet. 
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Information om etik 

 
För att garantera din ungdoms personliga integritet och ge skydd för den enskilde deltagaren 

följer vi forskningsetiska regler. Den första är att din ungdoms deltagande är frivilligt och att 

hon eller han när som helst kan avbryta deltagandet. För det andra får alla upplysningar som 

vi samlar in endast användas i vetenskapligt syfte. Alla uppgifter som kommer oss till del 

kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga får del av dem. För det tredje 

kommer resultaten att presenteras på ett sådant sätt att ingen kan identifiera enskilda personer. 

De resultat som kommer att redovisas i de vetenskapliga rapporterna ges endast för grupper 

av ungdomar– inte enskilda personer. Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om 

det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada. 

 

 

Med detta informationsbrev vill vi berätta lite om vad vi kommer att göra, vad syftet med 

undersökningen är och hur den kommer att gå till. Om Ni inte vill att Er son eller dotter deltar 

i denna studie, ber vi Er skicka in talongen på sista sidan i detta brev, alternativt maila på 

angiven adress (står på talongen). 

 

 
Med vänliga hälsningar, 

 

 

Professor Maria Tillfors (ansvarig forskare för projektet) 

Örebro Universitet; Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete 

maria.tillfors@oru.se 

 

Doktorand och leg. psykolog Malin Anniko 

Örebro Universitet 

Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete 

019-30 34 21 (09.00-17.00) 

malin.anniko@oru.se 

mailto:maria.tillfors@oru.se
mailto:maria.tillfors@oru.se
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Ni föräldrar har rätt att säga Nej till att ert barn deltar i studien. Om Ni inte vill att 

ert barn skall delta i undersökningen, skicka då in denna sida, alternativt maila på 

malin.anniko@oru.se 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Till: 

Malin Anniko 

JPS 

Örebro Universitet 

701 82 Örebro Universitet 

 

 

 
Jag vill INTE ge mitt tillstånd till att mitt barn skall delta i undersökningen. 

 

 
………../………..2017 

 

 
Namnunderskrift………………………………….. 

 

 
Namnförtydligande……………………………… 

 

 
Barnets Namn……………………………………………. 

 

 
Skola…………………….. 

 

 
Klass…………………….. 

 

 

 

 

 

  

mailto:malin.anniko@oru.se
mailto:malin.anniko@oru.se


RFKBT I GRUPP FÖR UNGDOMAR 72 

 

Bilaga 3 Telefonintervju 

Telefonscreening för Gruppstudien 

 

Inför intervjun 

 Se till att du har en kopia av de frågor du ska ställa markerad med koden för deltagaren 

 Dölj ditt nummer om du ringer från egen telefon 

 Ha ditt schema redo om deltagaren önskar att få boka in en annan tid för intervjun 

 Var beredd att anteckna noga 

Att kontakta deltagaren 

Efter att du har fått namn och kontaktuppgifter (mobilnummer och/eller mail) så ska du försöka 

nå deltagaren så snart som möjligt 

Får du inte svar när du ringer kan du prova att skicka ett sms, en del ungdomar svarar hellre på 

det än på samtal. 

 

Vill du låna mobiltelefon för detta så finns det möjlighet för det, kontakta Malin 

Kontaktar du via mail eller sms kan du be deltagaren att säga en tid som passar hen, cirka 15 

minuter och hen bör kunna prata lugnt och ostört. 

”Hej …. 

Jag kontaktar dig gällande det program för stress och oro som du anmält intresse för. För att se 

om programmet passar dig behöver jag göra en telefonintervju och undrar när det passar dig bra 

att göra det? Du behöver ha cirka 15 minuter där du kan svara på frågor i lugn och ro, det gäller 

frågor om hur du mår så det kan vara skönt att vara ostörd 

Mvh 

Ditt namn 

Psykologstudent, Örebro Universitet” 

 

Under intervjun 

Presentera dig själv med namn, titel (psykologstudent) och att du ringer från Örebro Universitet. 

Säg att det gäller det program för stress och oro som deltagaren anmält sitt intresse för. 

Inled sen med att fråga om det är ett bra tillfälle för deltagaren att prata. Hen bör vara lugn och 

ostörd under samtalet och kunna avsätta 15 minuter. Om deltagaren låter stressad eller osäker så 

be hen föreslå en tid som passar bättre och ring då.  

Presentera sen kort vad det gäller  – deltagaren har fått information om studien och programmet 

men det är bra att ge en kort sammanfattning ”Du fick fylla i ett formulär i skolan för en liten tid 

sedan där du anmälde ditt intresse för att delta i vårt program”. Försök sälja in det som något 

bra, vi tror på programmet och att det kan hjälpa många ungdomar med sin stress och oro! 

Innan du påbörjar intervjun, fråga om ev pågående kontakter med psykiatrin och hur vad dessa 

gäller. Rör det sig om en aktiv behandling för ångest eller nedstämdhet är detta ett 

exklusionskriterie. Övriga kontakter bör kollas med Malin, be att få återkomma i så fall.  

 

Presentera sedan intervjun ungefär så här: 

”Jag kommer nu ställa en rad frågor från ett formulär, det är frågor som vi ställer till alla som 

anmält sig och det är för att se om det här programmet är rätt för just dig. Är det inte det 

kommer jag tipsa om var du kan vända dig för att få rätt hjälp.” ”Har du några frågor? Då kör vi 

igång!” 
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Efter intervjun 

När intervjun är avslutad tackar du deltagaren för hens tid. Därefter finns följande alternativ 

1. Känner du dig osäker på bedömningen så meddelar du att du återkommer med besked 

inom ett par dagar 

2. Om du kan göra en säker bedömning om att inga exklusionskriterier föreligger kan du 

meddela att deltagaren kommer få kontakt av via sms om uppstart av programmet 

3. Om resultatet indikerar risk för att exklusionskriterierna är uppfyllda enligt de instruktioner 

som finns och din kliniska bedömning efter fördjupande frågor enligt instruktion ovan 

också går i linje med detta ber du att få återkomma och tar kontakt med Malin för att 

rådgöra. Om vi sedan tillsammans kommer fram till att deltagaren uppfyller 

exklusionskriterierna så ska du ringa upp och föreslå alternativa kontakter (se 

Kontaktvägar).  

Om risk för suicid eller annan fara för liv och hälsa 

 

Vid suicidtankar:  

 Utforska graden 

 Säg något som det nedanstående eller likvärdigt: 

 ”Det här är så pass allvarligt… 

 Det du berättar gör mig så pass orolig… 
  

 ... att jag vill att du får kontakt med någon som kan hjälpa dig med det här (ex. BUP) då 
det är viktigt att du får rätt hjälp och stöd. Jag tycker också det är viktigt att vi pratar 
med dina föräldrar så att de kan hjälpa dig med denna kontakt. Är någon av dem där nu 
så att jag skulle kunna få prata med dem?” 

 Om du ej får tag på föräldrarna av någon anledning hjälp ungdomen till kontakt med 
BUP. 

Kolla sedan med dessa att de kontaktar föräldrarna. 

Vid suicidrisk (akut): 

 Fråga var deltagaren befinner sig och om föräldrarna eller någon annan vuxen finns i närheten. Om så 

är fallet, be att få prata med denne för att de ska kunna hjälpa ungdomen till kontakt med 

akutpsykiatrin. Om ingen vuxen finns i närheten: Ha kvar deltagaren i telefon och ta kontakt med BUP 

Örebromottagningen (Kl 8-16: 019-602 57 00) eller Psykiatrins jourmottagning (Övrig tid: 

019-602 56 00) för att hjälpa deltagaren dit. Fråga eleven om det är ok att elevhälsan informeras och ta 

därefter kontakt och informera om läget. Kolla med dem om de avser kontakta föräldrarna.  

 

PS. Om ungdomen ex. lägger på eller befinner sig in en riktigt akut situation (ex. pågående suicidförsök) 

och du är riktigt orolig, ring 112. 
 

 

 

 

tel:0196025700
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Kontaktvägar: 

Ungdomsmottagningen 

Telefon: 019-602 67 30   

Du kan tipsa deltagaren att söka på ”Knuffen Örebro” också.  

Psykiatri för barn och unga vuxna: 

Telefon nyanmälning, kl 8-12: 019-602 58 00 

 

Skolpsykologerna (OBS! Endast vid behov av hjälp för att få kontakt med vården)  

Jenni Barrington, 019-21 50 15 

Dennis Wedholm, 019-21 10 97 

 

Om eleven tar upp behov av stöd eller mår dåligt på grund av problem i skolan hänvisas 

elev att prata med sin mentor eller annan elevhälsopersonal på skolan (kurator eller 

skolsköterska)  

 

Kontaktuppgifter    
Malin Anniko 

019-303421 

malin.anniko@oru.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malin.anniko@oru.se
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Bilaga 4 Följsamhetsformuläret 

 

 

Det här formuläret består av sju frågor om de hemuppgifter som du skulle göra efter förra 

träffen. Läs igenom påståendena nedan och ringa in det som passar bäst in på dig. Det finns 

inget som är rätt eller fel. Svara så ärligt du kan. Är du osäker, svara det som du först tänkte på.  

 

1) Hur många gånger har du använt någon av dina Om-Så-planer under veckan? 

 

0 = Inte alls 

1 = En gång i veckan 

2 = Flera gånger i veckan  

3 = Dagligen 

4 = Flera gånger om dagen 

 

2) Hur mycket tid har du lagt ner på de övningar, strategier och hemuppgifter du fått under 

veckan?  

 

0 = Inte alls 

1 = En gång i veckan 

2 = Flera gånger i veckan  

3 = Dagligen 

4 = Flera gånger om dagen 

 

3) Hur väl lyckades du genomföra hemuppgifterna? 

 

0 = Inte alls bra 

1 = Inte särskilt 

2 = Mittemellan 

3 = Ganska bra 

4 = Mycket bra  

 

4) Hur väl förstod du anledningen till att göra hemuppgifterna? 

 

    0 = Inte alls  

    1 = Lite 

    2 = Något 

    3 = Bra 

    4 = Mycket bra 

 

5) I hur stor utsträckning hjälpte hemuppgifterna dig? 

    0 = Inte alls 

    1 = Lite 

    2 = Något 

    3 = Ganska mycket 

    4 = Riktigt mycket  
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6) Hur mycket tyckte du om att göra hemuppgifterna?  

 

    0 = Inte alls 

    1 = Lite 

    2 = Något 
    3 = Ganska mycket 
    4 = Riktigt mycket  

 

7) Hur många situationer skrev du ned i känslodagboken?  

 

0 = Inga 

1 = 1-4  

2 = 5-9  

3 = 10-13  

4 = 14 eller mer 
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Bilaga 5 Motivationsformuläret 

Det här är ett formulär som mäter attityder kring YAPI-programmet. Läs igenom påståendena 

nedan och ringa in det som passar bäst in på dig. Det finns inget som är rätt eller fel. Svara så 

ärligt du kan. Är du osäker, svara det som du först tänkte på. 
Stämmer inte 

alls 

Stämmer inte Stämmer 

delvis inte 

Stämmer till 

viss del 

Stämmer bra Stämmer 

precis 

1 2 3 4 5 6 

 

1) Jag tycker att det här programmet är viktigt  

1  2 3 4 5 6 

2) Jag vet att jag kan lära mig det material vi får  

1  2 3 4 5 6 

3) Jag värdesätter det här programmet   

1  2 3 4 5 6 

4) Jag tycker att arbetet med det här programmet kräver för mycket tid  

1  2 3 4 5 6 

5) Jag tror att jag kan lyckas med det här programmet  

1  2 3 4 5 6 

6) På grund av andra aktiviteter har jag inte så mycket tid att lägga ner på programmet  

1  2 3 4 5 6 

7) Jag tycker att det här programmet är användbart  

1  2 3 4 5 6 

8) Jag är oförmögen att lägga ner den tid som behövs för att göra ett bra arbete  

1  2 3 4 5 6 

9) Jag känner mig säker på att jag kan förstå materialet i programmet  

1  2 3 4 5 6 

10) Jag måste ge upp för mycket av annat för att göra bra ifrån mig  

1  2 3 4 5 6 
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