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Ungdomars rätt till kunskap och vikten av att förstå sitt mående: En 

intervention i form av psykoedukation kring emotioner, stress och 

sömnsvårigheter 

 
 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

I en kvasiexperimentell design med 90 deltagare i årskurs 1-3 på gymnasiet undersöktes 

möjligheten att genom en föreläsning i form av psykoedukation kring emotioner, stress och sömn 

undersöka om ungdomar fick en ökad kunskap kring detta samt om interventionen (föreläsningen) 

kunde reducera symtom av ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro och upplevelse av stress över 

tid. Interventionen bygger på tidigare forskning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och tredje 

vågens KBT acceptance and commitment therapy (ACT) samt genom en pilotstudie med ungdomar.  

Det fanns en signifikant interaktionseffekt på utfallsmåttet kunskap som indikerade att 

experimentgruppen i jämförelse med en kontrollgrupp ökade sin kunskap om psykisk ohälsa över 

tid. Vidare fanns det huvudeffekter både inom-grupp och mellan-grupp på utfallsmåttet upplevelse 

av stress. Resultaten fann även att deltagarna i årskurs tre som uteslutande ingick i kontrollgruppen 

rapporterade sämre mående än deltagarna i årkurs ett och två. Resultaten diskuteras utifrån 

experimentets svaghet att inte kunnat randomisera grupperna samt i förhållande till tidigare 

forskning. 

 

Nyckelord. Psykoedukation, föreläsning, ungdomar, kunskap, emotioner, stress, sömnsvårigheter. 
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Abstract 

 

 

In a quasi-experimental design with 90 participants from year 1-3 in Swedish upper secondary 

school the possibility that through a lecture containing psychoeducation regarding emotions, stress 

and sleep difficulties examine if youths got a higher level of knowledge regarding this and if the 

intervention could reduce symptoms of anxiety, depression, sleep difficulties, worry and experience 

of stress over time. The intervention was based on previous research within the fields of Cognitive 

Behavioural Therapy (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and a pilot study with 

youths. There was a significant interaction effect on the outcome variable knowledge that indicated 

that the experimentgroup in comparison with a control group increased its knowledge of mental 

health over time. Furthermore there was main effects on both within-group and between-group on 

the outcome variable experience of stress. The result also found that the participants in the third 

year exclusively included in the control group reported less well-being than those attending first 

ande second year.The results are discussed based on the limitations of the experiment concerning 

randomization and in relation to previous research. 
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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka samtliga ungdomar som deltagit i studien. Både ungdomarna från 

pilotstudien och i föreliggande studie. Ni har med er närvaro och hjälpsamhet gjort detta till en 

värdefull upplevelse som jag för alltid kommer att minnas. Utan er hade föreliggande studie inte 

funnits. Jag vill även rikta ett stort tack till Lindeskolan och i synnerhet Anna Rastock som varit 

min kontaktperson under studiens gång. Vidare vill jag tydliggöra en viktig aspekt. Den personen 

som i studien benämns som psykologstudent som var väl insatt i ämnet är Karin Fransson som var 

min uppsatspartner till en början men som sorgligt nog fick avbryta några veckor in i 

uppsatsskrivandet. Detta p.g.a. sjukdom. Till dig Karin vill jag bara säga att du finns i mina tankar 

bakom varje skrivet ord och utan dig hade föreliggande studie inte sett sitt liv. Vidare vill jag rikta 

ett stort tack till min handledare Maria Tillfors som mött mig på ett fint sätt och som delat med sig 

av värdefulla synpunkter, gett mig uppmuntran och inspiration. Jag vill även tacka mina nära och 

kära som under uppsatsskrivandet har visat ett fantastiskt stöd i alla dess former. Utan er hade jag 

inte orkat. Avslutningsvis vill jag passa på att leva som jag lär och rikta ett stort tack till mig själv 

för hårt och väl utfört arbete. 

 

 

Örebro 21 maj 2013 
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Introduktion 

 

Psykisk ohälsa hos ungdomar 

Under 1990-talet försämrades svenskas psykiska hälsa markant. Under 2000-talet stannade denna 

negativa utveckling av, dock inte för ungdomar. Ett flertal indikationer visar att den psykiska 

ohälsan ökar bland båda könen, men är mer förekommande bland yngre kvinnor. En 

folkhälsorapport från 2009 visade på att psykisk ohälsa hos svenska ungdomar i åldern 16 – 24 år 

ökar, framför allt självrapporterad ångest och oro men även självmordsförsök bland äldre 

tonåringar. Det har också blivit allt vanligare att ungdomar och unga vuxna vårdas på sjukhus för 

depressioner och ångestsyndrom. Mellan 1997 och 2007 fyrdubblades dessa siffror för ungdomar 

mellan 16-19 år. Svenska ungdomar har även rapporterat sömnsvårigheter. Mellan åren 1988-1989 

till 2004-2005 tredubblades självrapportering av sömnbesvär bland ungdomar. Sömnbesvären är 

främst svårigheter med insomning men kan även vara att man vaknar under natten och har 

svårigheter att somna om (SOU - Folkhälsorapport 2009).  Sömnsvårigheter hos barn och ungdom 

är vanligt förekommande. Problemen är ofta långvariga och kan medföra lidande för de drabbade 

individerna. Uppskattningsvis har 25 % av alla barn och ungdomar sömnsvårigheter någon period 

under uppväxten (Smedje, 2004).  

En studie från Stressforskningsinstitutet visar att stressrelaterade problem ökar bland 

svenska ungdomar, särskilt drabbade är unga kvinnor. Studien visade att fler än 30 % av deltagarna 

rapporterade allvarliga stressymptom (Schraml 2011). Långvarig stress kan ge upphov till ett flertal 

olika besvär. Dessa besvär kan exempelvis vara kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, sömnproblem 

och diffusa muskelsmärtor. Vid ihållande problematik kan symtomen leda till bland annat 

depression (SOU – Folkhälsorapport 2009).  

 Psykisk ohälsa är svårt att definiera och definitionerna varierar i olika studier. De 

olika definitionerna kan ses som ett spektra som sträcker sig från enstaka symtom till en psykisk 
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sjukdom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.  (Forsell & Dalman, 2004).   

Barnpsykiatrikommittén har definierat psykisk ohälsa utifrån symtom som barn och ungdomar 

upplever. De anser att psykisk ohälsa är symtom som är varaktiga och som hindrar ett barn eller 

ungdom från att utvecklas och fungera optimalt och som orsakar lidande för individen (SOU 

1998:31).  

Sammanfattningsvis så har psykisk ohälsa bland ungdomar ökat i Sverige. Oro, 

ångest, nedstämdhet, sömnproblem och stressrelaterade problem är idag vanligt förekommande hos 

svenska ungdomar. Ångest och nedstämdhet är några av de vanligaste symtomen av psykisk ohälsa.  

Dessa symtom är kopplade till sömnproblem och upplevd stress. Forskningen är i dagsläget inte 

enig om hur sambanden ser ut men det råder inga tvivel om att dessa områden är relaterade till 

varandra och att det finns en hög grad av samsjuklighet mellan dem. Av denna anledning är det 

viktigt att undersöka och ta hänsyn till hur relationen mellan ångest, nedstämdhet, sömnproblem 

och upplevd stress ser ut när man utformar interventioner för att komma till bukt med ungdomars 

problematik.  

Föreliggande studiens primära syfte är att undersöka om en intervention i form av en 

föreläsning som är utformad psykoedukativt kan ge ungdomar en ökad kunskap om psykisk ohälsa 

så som emotioner, sömn och stress. Föreläsningen är byggd utifrån tidigare forskning kring 

områdena och intervjuer med ungdomar. Vidare syftar studien till att undersöka om en ökad 

kunskap kring ångest, sömn och stress kan leda till reducering av symtom av ångest, nedstämdhet, 

oro, sömnsvårigheter och upplevd stress. Föreliggande studie har utformat en preventiv insats som 

ges en gång vid ett tillfälle. Sådana preventiva insatser har inte tidigare utformats och testats. Nedan 

följer en teoretisk genomgång av emotioner, sömn, stress/stressorer, kognitiv beteendeterapi (KBT), 

Acceptance and commitment therapy (ACT), psykoedukation, prevention, könsskillnader samt 

komorbiditet mellan ångest, nedstämdhet, upplevd stress och sömnsvårigheter. Sammantaget utgör 

detta bakgrunden till föreliggande studie. 
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Emotioner 

Det finns många olika teorier om emotioner i psykologisk forskning. En del teorier går isär i olika 

delar men det majoriteten av forskningen är överens om är att vi föds med basemotioner. Det finns i 

forskningen olika syn på vilka dessa basemotioner är (Gross & Barrett, 2011). Det synsättet jag har 

valt och som även finns mycket forskning kring är Paul Ekmans forskning om basemotioner. För att 

kalla en emotion för basemotion har han tagit fram 13 olika kriterier. Exempel på dessa kriterier är 

att emotionen ska vara universell, påvisa distinkta fysiologiska responser, förekomma bland andra 

primater samt att emotioner upplevs subjektivt. Det finns evidens för 7 emotioner som uppfyller 

kriterierna. Dessa emotioner är ilska, rädsla, förvåning, sorg, äckel/avsky, förakt samt lycka. 

(Ekman, 2011). 

Ordet emotion härstammar från latinets moveo som betyder att sätta i rörelse och 

prefixet e som betyder bort från. Emotion betyder alltså att röra sig bort från (Kåver, 2009). 

Emotioner är en viktig del av våra upplevelser. De ger färg och skapar mening och sammanhang i 

vår tillvaro och i våra relationer. Emotioner kan sägas vara vår kompass i livets snåriga terräng.  

Emotioner kan vara medvetna eller omedvetna. Forskaren och författaren Barlow beskriver i unified 

protocol hur emotioner driver beteende. De emotionsdrivna beteendena kan vara adaptiva 

(exempelvis flight/fight responsen i livshotande situationer), men kan lätt bli maladaptiva 

( exempelvis flight/fight responsen i sociala situationer (Wilamowska, Thompson-Hollands, 

Fairholme, Ellard, Farchione & Barlow, 2010). En emotion kan delas upp i tre delar, en kognitiv 

del, en fysiologisk del och en beteendemässig del. Denna trekomponentsmodell kan tillämpas i 

olika situationer och delarna interagerar med varandra (Allen, McHugh & Barlow, 2008). Barlows 

Unified protocol är ett exempel på en strävan att integrera och hitta ett transdiagnostiskt enhetligt 

verktyg för att behandla en hel familj av emotionella syndrom.  I transdiagnostik tittar man på 

gemensamma känslo-, tanke och beteendestörningar tvärs över olika diagnoser. Den 

transdiagnostiska behandlingen kan ha stor betydelse, både kliniskt för de som arbetar med 

verktyget, men inte minst för patienterna som lider av problematiken.  
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Sömn  

Dålig sömn som exempelvis insomningssvårigheter har visat sig vara relaterat till upplevd ohälsa 

med symtom som exempelvis nedstämdhet, apati och nervositet (Linton & Bryngelsson, 2000). 

Ångest och sömn påverkar varandra åt båda håll. Brist på sömn kan leda till ångestsymtom och 

ångestsymtom bidrar till problem att sova. (Bourdet och Goldberg, 1994). En amerikansk studie 

gällande ungdomars sömn visade på att mindre sömn föregående natt korrelerade med upplevda 

ångestsymtom och depressivitet (Fuligni & Hardway, 2006). Sedan slutet av 1990-talet har 

sömnproblemen ökat markant hos ungdomar i åldern 16-24 år. I en svensk undersökning 

rapporterade 19 % av unga män och 27 % av unga kvinnor att de har upplevt sömnproblem under 

de senaste två veckorna. (SOU, 2006:77).  

 Ungdomstiden är en tid för utveckling och förändring. Det sker många psykologiska, 

sociala och biologiska förändringar under ungdomstiden vilket gör ungdomstiden till en utsatt 

period i livet. Forskning har påvisat att antalet timmar man sover har minskat sedan 1970-talet.  

Sömnen fyller en viktig funktion. Genom sömnen får vi tid för återhämtning och hjärnan och 

kroppen får vila. Forskning har visat att djupsömn är viktigt för ungdomars immunförsvar och 

tillväxt. Sömnen är även viktig för att vi ska orka prestera, koncenterara oss samt att våra 

minnesfunktioner ska fungera väl. (Akerstedt, Kecklund, Alfredsson & Selen, 2007). 

Vi lever i ett IT samhälle där vi är ständigt uppkopplade. Den teknologiska framfarten 

med mail, sociala medier, tv program, bloggar och smartphones får konsekvenser, kanske främst för 

ungdomar. Många ungdomar rapporterar att de aldrig slår av sina mobiltelefoner vilket gör att 

dagen aldrig tar slut (Söderström, 2007). En finsk studie visar att intensivt dataanvändande och 

mobilanvändande är kopplat till en hälsorisk då det påverkar sömnen negativt för ungdomar mellan 

16-18 år (Puna Mäki, Wallenius Nygård, Sarnni & Rimpäle, 2007). I en svensk studie från 2012 

rapporterade 60,4 % av ungdomarna att de använder sina mobiltelefoner under natten. Det fanns en 

koppling mellan användande av mobiltelefon, facebookanvändande och sömnsvårigheter. Hos båda 



UNGDOMARS RÄTT TILL KUNSKAP [10] 

 

könen kunde man se ett samband mellan stress och användande av sociala medier så som facebook, 

där unga kvinnor generellt uppvisade ett starkare samband än unga män. (Schlenkert & Olausson, 

2012). 

 

Stress 

Stress är ett vanligt begrepp som vi använder oss av. Det finns olika synsätt att se på stress. Ett sätt 

att definiera stress är utifrån Lazarus modell. Han delar upp stress begreppet i tre delar, situation 

person, och interaktion. Stress ses som mönster av kognitiv bedömning, fysiologiska responser och 

beteendemässiga tendenser som uppstår till följd av en upplevd obalans mellan situationella krav 

och de resurser man behöver för att klara av och hantera dem. All stress är inte negativ för oss. 

Människor behöver utmaningar för att hålla sig vakna och alerta. Om kraven i miljön leder till en 

positiv eller negativ stressreaktion beror på hotets storlek men också till stora delar hur vi tolkar och 

upplever situationen (Lazarus, 1991:1 998). 

Vikten av att förstå vilken roll och betydelse stress har för ungdomars hälsa är väl dokumenterat. 

Stress har visat sig vara en stark prediktor för en individs psykiska hälsa. (Bovier, 

Chamot & Perneger, 2004). Forskning visar att låga grader av stressnivåer förknippas med 

upplevelse av kontroll (Schmitz, Neumann & Oppermann, 1999), vilket i sin tur påverkar och 

främjar psykisk välbefinnande (Daniels & Guppy, 1994; Elfström & Kreuter, 2006).  

Stress- relaterade problem ökar bland svenska ungdomar, framförallt hos kvinnor  

( Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). Under ungdomsåren sker många stora och 

turbulenta förändringar (Nounopoulos, Ashby & Gilman, 2006) och ungdomstiden beskrivs därför 

som en period i livet som är fyllt av storm och stress och betraktas som en utav de svåraste 

perioderna i livet (Arnett, 1999).  
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Stressorer 

En stressor är ett stimuli och kan ses som den situationella delen av stress. Stimulit kan vara 

psykologisk eller fysiologisk och ställer krav på oss och som hotar vårt välmående och tvingar oss 

att anpassa oss på något sätt. Om kraven i en situation blir för stora och vi inte har resurser att 

hantera situationen så upplever vi oss stressade (Passer & Smith, 2009 s.721-723). 

Det är viktigt att förstå varför ungdomar rapporterar att de känner sig stressade. För att 

förstå det behöver vi förstå vilka aspekter och områden som stressar ungdomar. Vi behöver veta 

vilka stressorer som bidrar till att ungdomar upplever stress. En studie från 2007 har undersökt vilka 

områden som ungdomar upplever som stressande. Författarna till studien använde sig av 

fokusgrupper och har identifierat 10 områden/skalor som stressar ungdomar. Dessa skalor är: Stress 

i hemmiljö, stress i skolprestationer, stress av att närvara i skolan, stress i romantiska relationer, 

stress av grupptryck från kompisar, stress av interaktion med lärare, stress av osäkerhet om 

framtiden, stress av konflikter i skolmiljö, stress av ekonomisk press och stress av ökad press av 

vuxenansvar. I dessa skalor ingår olika aspekter. I skalan som kallas för stress av skolprestationer 

som är en utav skalorna som ungdomar upplever som mest stressande ingår exempelvis, att studera 

saker man inte förstår, lärares förväntningar, svårigheter i ämnen, hinna med skolarbetet, att 

koncentrera sig under många timmar och press av att studera/plugga (Byrne, Davenport & 

Mazanov, 2007).  

 

Oro 

Oro är en karaktäristisk primär egenskap av ångest och kan beskrivas som en kedja av tankar och 

bilder som kan vara svårt att kontrollera (Borkovec, Robinsson, Pruzinsky & DePree, 1983). 

Innehållet i oron handlar ofta om framtida händelser där utfallet om vad som ska hända är osäkert 

men som innehåller en eller ett flertal tänkbara negativa utfall (Sibrava & Borkovec, 2006). 

Patologisk oro har mycket gemensamt med ruminering där båda begreppen involverar repetitivt 

negativt tänkande. Oro och ruminering skiljer sig åt på det sättet att oro ofta handlar om framtida 
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händelser så som ” Tänk om något hemskt händer” medan ruminering handlar om händelser som 

redan inträffat ”Varför misslyckas jag alltid?” . Alla människor oroar sig i någon grad. Oron blir 

dysfunktionell när den upptar mycket tid för personen och när personen har svårigheter att 

kontrollera sin oro (Watkins, Moulds & Mackintosh, 2005). 

 

Komorbitet 

Komorbiditet kan även benämnas samsjuklighet och betyder att man lider av flera syndrom 

samtidigt. Komorbiditet är vanligt förekommande vid ångestsyndrom och depression (Nationella 

riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, 2010 ).  

 Ångest och depressions symtom överlappar varandra och är starkt relaterade. 

I Barlows unified protocol beskrivs hur ett behandlings protokol kan behandla olika sorter av 

emotionella syndrom. Emotionella syndrom enligt unified protocol innefattar ångest och 

förstämnings syndrom men också andra syndrom där emotionell dysreglering spelar en stor roll 

såsom exempelvis somatiska syndrom, dissociativa syndrom och i viss utsträckning 

ätstörningssyndrom. Emotionell dysreglering 

innebär kortfattat att man har en ”överkänslighet” för sina känslor. Om man har svårigheter med 

emotionell dysreglegering så reagerar man snabbt och mer kraftigt på mindre påfrestningar. 

Syndromen som nämnts ovan anses ha hög komorbiditet. Det finns evidens för att dessa olika 

syndrom delar patologiska processer som exempelvis undvikarbeteende, även om mer forskning 

behövs. Ett argument som lyfts fram i unified protocol är att istället för att fokusera på vad det är för 

aspekter och processer som skiljer olika diagnoser åt, istället fokusera på de likheter som finns 

mellan olika diagnoser (Barlow, 2004). 

Sömnsvårigheter som exempelvis insomningssvårigheter ökar avsevärt. Det finns ett 

tydligt samband mellan sömn och vårt psykiska mående. Störd sömn bidrar till att skapa en sänkt 

toleransnivå för stress och förstärker oro och nedstämdhet. Kliniker och forskare är överens om att 

sömn och sinnesstämning har ett nära samband vilket har slagits fast av American Psychiatric 
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Association som inkluderar symtom på sömnstörning som ett primärt kriterier för egentlig 

depression i Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) (Erman, 2004).  

Stress under längre tid kan leda till kronisk trötthet, nedstämdhet och sömnproblem. Om 

problematiken blir ihållande kan symtomen leda till depression (SOU, 2009).   

 

Könsskillnader 

Ångestproblematik är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män. Detta gäller även för 

ungdomar. Även depressiva symtom och klinisk depression är vanligare hos unga kvinnor än bland 

unga män (Bremberg, 2006). I åldrarna 16-24 år rapporterar 24 % av unga kvinnor besvär som 

ängslan, oro och ångest. 32 % av unga kvinnor uppger att de har sömnbesvär. Männens siffror är 

lägre, där 15 % rapporterar besvär som ängslan, oro och ångest och 22 % uppger att de har 

sömnbesvär (Folkhälsorapport, 2012). 

 Forskning har visat att emotionsreglering har en betydande inverkan på ångest. 

Emotionsreglering innebär hur man upplever sig ha kontroll över sina känslor och hur man tycker 

sig kunna hantera en situation på ett adekvat sätt när man ger uttryck för sina känslor. Unga kvinnor 

verkar ha större svårigheter att reglera sina negativa känslor och det kan tänkas vara en orsak till att 

unga kvinnor i högre utsträckning än unga män lider av olika ångestsyndrom (Zalta & Chambless, 

2012).  

 Stressrelaterade problem ökar hos svenska ungdomar. Unga tjejer är särskilt 

drabbade. I en studie där 304 ungdomar deltog rapporterade mer än 30 % allvarliga stressymptom 

som exempelvis somatiska besvär. Studien visar att nästan varannan ung kvinna och var femte ung 

man känner sig stressad i hög grad (Schraml et.al, 2011). 

Stressrelaterade problem så som huvudvärk och migrän har fyrdubblats sedan 80-talet. 

Förekomsten av värk i nacke, axlar, skuldror, armbågar och i ben har ökat i åldern 16-24. Den 

tydligaste ökningen kan man se hos unga män (SOU, 2006). 
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I studien av Byrne (2007) utformades adolescent stress questionnaire (ASQ) där 

författarna har identifierat 10 områden/skalor som stressar ungdomar. I 7 av dessa 10 områden finns 

signifikanta könsskillnader där unga tjejer rapporterar högre upplevd stress än unga män (Byrne, 

Davenport & Mazanov, 2007).  

 

Kognitiv beteendeterapi   

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som har vuxit fram under 

de senaste 50 åren. KBT är ett paraplybegrepp som innefattar olika evidensbaserade 

behandlingstekniker och metoder, exempelvis exponering och psykoedukation (Linton & Flink, 

2011). KBT är idag en välforskad psykoterapimetod med god evidens för exempelvis ångest och 

depression. Det finns ingen enhetlig gemensam definition av KBT men den svenska 

beteendeterapeutiska föreningen har definierat KBT som: "En form av psykoterapi som grundar sig 

på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och 

socialpsykologi”( Beteendeterapeutiska föreningen u. å.)  Begreppet kognitiv beteendeterapi anger 

att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu" (Öst, 2006 sida 

13). KBT är ett närmande till mänskliga problem som kan ses från flera olika relaterade perspektiv, 

dessa perspektiv är filosofiska, teoretiska, metodologiska, bedömningsorienterade och teknologiska. 

(Ódonohue, Fisher, Hayes, 2003). Inom KBT tar man i hänsyn, som namnet antyder, både en 

människas kognition, beteende och känslor samt interaktionen dem emellan (Linton & Flink, 2011). 

 KBT vilar på inlärningsteori som hjälper oss att förstå hur människor fungerar.  

Inlärning kan definieras som "förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera som ett 

resultat av nya erfarenheter". Inlärningsteorin har ett optimistiskt och flexibelt synsätt på 

människans förmåga att lära in och lära om nya tankesätt och beteenden (Kåver 2006 sida 43).  

KBT är en evidensbaserad terapimetod för att behandla olika typer av ångestsyndrom samt 

depression, både för vuxna samt barn och ungdomar. Vid behandling av ångestsyndrom är KBT 

förstahandvalet bland psykologiska behandlingsmetoder (Socialstyrelsen, 2010). Det finns även god 
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evidens för KBT vid behandling av sömnproblem som insomni (Drake Roehrs & Roth, 2003). 

(Smith, Carington & Trinder, 2002).  

 

Acceptance and commitment therapy (ACT) 

ACT är en form av Kognitiv beteende terapi (KBT). Det finns många olika typer av KBT, 

exempelvis den traditionella kognitiva terapin som presenterades av Dr. Aaron Beck, exponering 

med respons prevention, dialektisk beteende terapi och schema terapi. KBT kan ses som ett 

paraplybegrepp för dessa terapiformer (Twohig, 2012). ACT har i litteraturen beskrivits som tredje 

vågens KBT där den största skillnaden och utökade komponenten från den traditionella, klassiska 

KBT är att det ses som en självklarhet att fokusera och arbeta i hög utsträckning med klientens 

värderingar. ACT bygger på sex grundprinciper som interagerar med varandra och som tillsammans 

bidrar till psykologisk flexibilitet (Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004). Dessa 

grundprinciper presenteras inte i någon speciell ordning och hur mycket fokus man lägger inom ett 

område är skräddarsytt efter patientens behov för att den ska röra sig mot sitt behandlingsmål.  

De sex grundprinciperna är I ACT är: 

Acceptans/villighet som innebär ett icke dömande förhållningssätt till sina tankar, känslor och 

fysiska sensationer. 

Kognitiv defusion som handlar om att man ska försöka att inte styras av innehållet i sina tankar och 

känslor utan att försöka skapa avstånd till dem.  

Medveten närvaro som handlar om att vara ”här och nu”, att rikta sin uppmärksamhet och att 

närvara i stunden och att inte döma. 

Självet som kontext där man försöker att åstadkomma en mer flexibelt upplevelse av självet och hur 

kontexten påverkar oss. 

Värderingar som handlar om vilka riktningar man vill gå i sitt liv, vad som är viktigt i livet och hur 

man vill leva. 
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Åtagande/handling som handlar om att formulera och utföra beteendeförändringar som går i 

enlighet till dina värderingar (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).  

Huvudsyftet i ACT är hur individen vill leva sitt liv, hur individen lever idag och relationen mellan 

individen och hans/hennes inre upplevelser. Kärnan handlar om att leda individen till ett så rikt och 

meningsfullt liv som möjligt.  

 

Psykoedukation  

Psykoedukation är en teknik som ingår i kognitiv beteendeterapi. Psykoedukation är ett vanligt 

inslag inom KBT och är i vissa behandlingar vid ångesttillstånd ett omfattande inslag (White, 

Payne, Gorman, Shear, Woods & Barlow, 2000). Detta gäller även för barn och ungdomar 

(Silverman, Pina & Viswesvaran, 2008). 

Psykoedukation är ett evidensbaserat effektivt verktyg som haft stor framgång i 

behandling. Patienten får en bättre förståelse av sin problematik och vad som vidmakthåller den. 

Modellen psykoedukation är en flexibel modell som innehåller både sjukdomsspecifik information 

och verktyg för att hantera olika situationer. Psykoedukation har stor potential för många olika typer 

av problematik och utmaningar som vi människor ställs inför (Lukens & McFarlane, 2004).  

Med psykoedukation ger man utbildning om de psykologiska och medicinska problem som klienten 

besväras och lider av. Det finns två huvudsakliga delar i psykoedukation. I den första delen ska man 

ge klienten information och kunskap om sina problem. Här ingår att delge och presentera fakta om 

problematiken man lider av, hur vanligt förekommande problematiken är, vanliga symtom och 

behandlingsalternativ. I den andra delen skapar man en psykologisk förklaringsmodell för klientens 

problematik. Man ger klienten information om hur olika aspekter påverkar varandra och hur 

problematiken vidmakthålls.    

I första delen av psykoedukationen är klienten mer passiv medan i andra delen mer 

delaktig. Syftet med psykoedukation är att skapa en gemensam bild av klientens problematik och att 

ge klienten en generellt ökad kunskap och förståelse kring sin problematik (Linton & Flink, 2011). 
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Ett annat viktigt syfte med psykoedukation är att normalisera klientens problematik och inge hopp 

inför behandling (Overholser, 2002).  Psykoedukation riktar sig till olika målgrupper. Det kan vara 

till klienten som är drabbad av problematiken, till anhöriga eller till allmänheten. Det finns inte ett 

rätt sätt att ge psykoedukation, utan psykoedukationen måste skräddarsys och anpassas till den/de 

som får den.   

Evidensen för psykoedukation visar att verktyget kan hjälpa klienten att få förståelse 

för sin problematik. Klienten får ökad kunskap och i vissa fall kan man även se en reducering av 

symtom och minskad risk för återfall (Linton & Flink, 2011). Då psykoedukation är en del som 

ingår i KBT så utvärderas inte alltid psykoedukation som enskild teknik. Utvärderingen sker på 

behandlingen KBT och blir ett behandlingspaket. I den forskning där enbart psykoedukation har 

utvärderats så finns det stort stöd för områden som schizofreni och cancer (Lukens & McFarlane, 

2004). Författarna konstaterar även att verktyget psykoedukation verkar vara lovande för även 

andra psykiska och medicinska besvär men att resultaten bör replikeras och mer forskning krävs. 

(Lukens et al. 2004).  

En kanadensisk studie har visat på signifikanta resultat gällande en preventiv insats för 

ångest och depression. I denna studie använder de sig av KBT-tekniker i preventivt syfte för 

gymnasieungdomar (Dobson, Hopkins, Fata, Scherrer & Allan, 2010).  

 

Prevention  

Prevention kan definieras som insatser för att minska risk för ohälsa. Syftet med preventiva insatser 

är att styra bort individen från riskfaktorer och/ eller att minska riskfaktorernas inflytande samt att 

stärka individens skyddsfaktorer. Det finns olika typer av prevention. Universell prevention som 

denna studie inriktar sig mot är den preventionen som förr i litteraturen kallades primär prevention. 

Den preventiva insatsen riktas inom universell prevention till alla inom en viss population som 

exempelvis skola eller landsting. Man tar inte hänsyn till individuella behov eller risknivåer. 
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Prevention består ofta av ett preventionsprogram som sträcker sig över en tid och innehåller olika 

delar som ofta är manualbaserade. 

Prevention är ett ungt område inom forskningen och är i utvecklingsfas. Området har 

stora praktiska problem vid genomförande, exempelvis att de som genomför preventionen går ifrån 

manualen, och få studier visar på effekter av den preventiva insatsen. Under de senaste åren har 

interventionsforskningen antagit kriterier som används i den medicinska forskningen. Det ställs 

exempelvis högre krav på preventionens utvärdering och hur den har utvärderats. Med denna 

utveckling så spås preventionsområdet att förbättras på sikt (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), 2010). 

En viktig arena för preventivt arbete är skolan. Ett flertal studier har undersökt 

preventiva insatser av depressiva symtom men relativt få studier har undersökt effekterna av 

preventiva insatser rörande ångestsymtom och ångestsjukdomar (Weisz, McCarty, & Valeri, 2006). 

I en kanadensisk studie med preventiva interventioner mot depression och ångest såg man 

förbättring i mående och självförtroende över tid (Dobson, Ahnberg, Hopkins, Fata, Scherrer & 

Allan, 2010). Resultaten av preventiva insatser rörande depressiva symtom kan reducera 

självrapporterad emotionellt lidande hos ungdomar som är i riskzonen att utveckla en depression. 

Genom att applicera preventiva insatser i skolan kan vi bli bättre på att identifiera behovet hos 

ungdomar och minimera och förhindra utvecklande av framtida psykologiskt lidande (Garber et al., 

2009; Stice et al., 2008).  

En Norsk studie med syfte att reducera social ångest på skolungdomar genom 

preventiv intervention visar att den sociala oron minskade och att resultaten höll i sig i en 1 års 

uppföljning (Aune & Stiles, 2009).  

Preventionsprogram som är universella är kostsamt. Detta gör att samhället inte 

använder sig av prevention i skolor i stor utsträckning. Det är viktigt att undersöka vad prevention 

har för effekt för att kunna visa på vinsterna av att använda sig av preventiva insatser i skola. Mer 

forskning kring prevention behövs för att svara på frågan hur effektiva preventionsinsatser är.  
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Den svenska författaren och forskaren Anna Kåver hoppas att KBT utvecklas till att 

innehålla mer av prevention. Hon menar att kunskaper och aspekter från KBT kan tänkas vara till 

stor nytta för barn och ungdomar i svenska skolor för att förebygga psykisk ohälsa. Hon ger 

följande metaforiska beskrivning: "Metaforiskt skulle man kunna beskriva det som att ta sig upp på 

berget och åtgärda det som gör att individer faller ner från det, i stället för att stå nedanför och ta 

emot när fallet redan är ett faktum" (Kåver, 2009 s. 73). 

 

Föreliggande studie 

I dagens skola lär vi barnen och ungdomar om matte, svenska, historia och annan viktig kunskap för 

att de ska klara sig i vuxenvärlden men sällan lär vi dem om känslor, stress och sömn. Vi lär oss inte 

heller hur dessa saker relaterar till varandra och hur de kan påverka oss i våra liv. Genom att få en 

ökad kunskap kring detta kan man ha en bättre möjlighet för att kunna förstå sitt mående. Det man 

lär sig att förstå fruktar man inte längre på samma sätt. Om vi bättre förstår vårt mående och vet 

varför vi känner som vi gör och vad våra känslor har för funktion så kan man tänka sig att många 

människor på sikt kan lära sig hantera sina känslor, förstå vad man blir stressad av och förstå sitt 

mående bättre. Det kan tänkas vara viktigt att man lär sig förstå sina känslor, sin upplevelse av att 

vara stressad och vad som påverkar ens sömn i tidig ålder så att man kan lära sig bra strategier tidigt 

och på det sättet ha en mindre risk att hamna i dysfunktionella mönster, negativa spiraler och i 

psykisk ohälsa.  

 Flera preventiva interventioner har prövats i skolmiljö med ungdomar. Många utav 

dem har inte visat några positiva effekter. Interventionerna har varit i form av preventionsprogram 

och kostar mycket pengar och är svåra att utvärdera. Ingen har tidigare undersökt om en mindre 

intervention i form av psykoedukation vid ett tillfälle kan ha någon effekt på ungdomars kunskap 

om psykisk ohälsa och på deras mående. Få har ägnat tid åt att bygga interventionen baserat på vad 

ungdomar upplever och tycker sig behöva vet mer om och vilka stressorer de upplever. 

Föreliggande studies intervention har utvecklats utifrån intervjuer med ungdomar och utgått från 
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vad de har att säga, vilka stressorer de upplever och vad de vill veta mer om kring känslor, stress 

och sömn. 

Det övergripande syftet är att undersöka om en intervention i form av en föreläsning 

om känslor, stress, sömn och hur dessa aspekter relaterar till varandra kan påverka ungdomars 

kunskap kring psykisk ohälsa och påverka ungdomars mående. Alla har vi känslor, som t ex ångest 

och obehag, alla upplever stress och alla har säkert haft problem att somna vid något tillfälle i sitt 

liv. Men vet vi varför vi känner, vet vi vad ångest är och hur ångest ter sig i kroppen? Vet vi varför 

vi har känslor och vad de har haft för betydelse evolutionärt? Vet vi hjärnans funktion och vad våra 

tankar har för roll i vårt mående? Förstår vi kopplingarna mellan emotioner och dålig sömn och hur 

saker i vårt samhälle, olika stressorer påverkar oss betydligt mycket mer än vad vi är medvetna om?  

Ett delsyfte är att ge ungdomar bra verktyg och goda strategier att hantera sitt mående 

på ett adaptivt sätt. Vidare känns det viktigt att normalisera begrepp som ångest och psykisk ohälsa 

för ungdomar så att vi öppnar upp för ett mer öppet klimat där ångest och psykisk ohälsa inte är 

något tabubelagt som vi helst inte talar om. 

  

Syfte  

Det första och primära syftet med denna studie är att undersöka om en föreläsning i form av 

psykoedukation kring emotioner, sömn och stress för gymnasieungdomar kan ge ökad kunskap 

kring detta. 

Det andra syftet är att undersöka om en föreläsning i form av psykoedukation kring emotioner, 

sömn och stress för gymnasieungdomar kan ge reducerade symtom gällande ångest, nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, oro samt upplevelse av stress. 
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Metod 

 

Design 

Studien är av kvasiexperimentell design då den innehåller en intervention (psykoedukation) men 

inte uppfyller alla krav som ställs för att man ska kunna kalla det en experimentell studie, d.v.s. det 

sker ingen randomisering till de båda grupperna (en experimentgrupp och en kontrollgrupp). 

Kontrollgruppen är en så kallad väntlistegrupp som får interventionen efter eftermätningen är 

genomförd. Dessvärre fanns det inte som nämnts ovan praktiska möjligheter i föreliggande studie 

för randomisering av grupperna. Designen innehåller en förmätning och en eftermätning. Nedan är 

en figur 1 av designen på föreliggande studie. A= Experimentgrupp, B=Kontrollgrupp. 

 

Figur 1: Design och förlopp av föreliggande studie.                

                         A                                    A                                    A 

 

Förmätning                  Intervention                Eftermätning               Intervention 

 

                         

                         B                                                                        B                                    B 

 

 

Deltagare 

Deltagare i föreliggande studie är elever i årkurs 1till 3 på Samhällsvetenskapliga programmet på 

Lindeskolan. Det är totalt 90 personer (n=90) på hela skolan som går detta program. 

Tjejer (n=66) Killar (n=24). De 90 deltagarna i studien är väldigt jämnt fördelade över de tre 

årkurserna (årkurs 1: n=31, årkurs 2: n=30, årkurs 3: n=29). 
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Bortfall 

Av de sammanlagt 90 personerna som läser på samhällsvetenskapliga programmet på Lindeskolan 

så medverkade inte alla i för och eftermätningar. Bortfallet beror troligtvis på frånvaro i form av 

sjukdom, självvald frånvaro (skolk) eller annat då tiden för båda mätningarna var schemalagda och 

det rådde obligatorisk närvaro. En annan förklaring till bortfall är att alla deltagare inte fyllde i alla 

item i självskattningarna och på det sättet exkluderades. Nedan följer ett flödesschema över bortfall 

i föreliggande studie. 

 

Figur 2: Flödesschema över bortfall i föreliggande studie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  

Deltagarna fick svara på 8 olika självskattningar som hade satts samman till ett formulär (se bilaga 

1). Innan interventionen hade skattningarna testats av en pilotgrupp för att få en uppskattning om 

Det går 90 elever på 

Samhällsprogrammet på 

Lindeskolan 

Sammanlagt genomförde 

75 personer förmätningar  

Experimentgrupp= 

41 personer 

Kontrollgrupp= 

34 personer 

Sammanlagda 

bortfallet i förmätning 

=15 personer 

Experimentgrupp=

4 personer 

Kontrollgrupp=11 

personer 

Sammanlagt 

genomförde 70 

personer eftermätningar 

Sammanlagda bortfallet 

i eftermätning= 20 

personer 

Experimentgrupp= 

38 personer 

Kontrollgrupp= 

32 personer 

Experimentgrupp= 

7 personer 

Kontrollgrupp= 

13 personer 
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hur lång tid de tog att fylla i och att frågorna var tydligt formulerade. Testpersonerna i pilotgruppen 

var sex stycken och var i samma ålder som deltagarna i föreliggande studie.  

 

Kunskap om psykisk ohälsa 

Ett kortare kunskapstest utformades av författaren för att kunna mäta ungdomarnas kunskap om 

psykisk ohälsa. Frågorna handlade om ångest, stress, sömn och hur dessa aspekter påverkar 

varandra. Exempel på en av frågorna var- Hur mycket kunskap har du om hur ångest, stress och 

sömn påverkar varandra? Respondenten skattar hur mycket man tycker sig kunna om de olika 

områdena. Svarsalternativen rör sig mellan 0-4 där 0= Inget alls, 1=Lite, 2= En del, 3= Ganska 

mycket och 4= Mycket. 

 

Adolescent Stress Questionnaire (ASQ) 

ASQ är ett instrument som mäter ungdomars upplevelse av stress. Instrumentet består av 10 olika 

skalor där respondenten får skatta hur stressad man känt sig under den senaste veckan. Dessa skalor 

är: Stress i hemmiljö, stress i skolprestationer, stress av att närvara i skolan, stress i romantiska 

relationer, stress av grupptryck från kompisar, stress av interaktion med lärare, stress av osäkerhet 

om framtiden, stress av konflikter i skolmiljö, stress av ekonomisk press och stress av ökad press av 

vuxenansvar. Sammanlagt består ASQ av 27 item. I föreliggande studie har man använt sig av 25 

item. Exempel på item är: Du har tvingats sätta press på dig själv för att uppfylla dina framtida 

mål. Svarsalternativen är en skala mellan 1- 5 där 1= Inte alls stressad, 2=Lite stressad, 3= Ganska 

stressad, 4= Mycket stressad och 5= Väldigt mycket stressad. Instrumentet utvecklades i Australien 

och har visat goda psykometriska egenskaper som t ex Croncachs alfa = 0,62–0.92 vid de olika 

delskalorna. (Byrne et al. 2007).  Utav de 10 skalor som ASQ har så har 8 utav dem ett cronbach 

alfa värde över a=0,8. I föreliggande studie har cronbach alfa ett värde av 0,86 på hela skalan. När 

ASQ har testats på europeiska ungdomar så visar resultaten på en acceptabel intern tillförlitlighet 

dock är retest reabiliteten svagare än i den Australienska undersökningen. Resultaten visar på en 
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måttlig intern tillförlitlighet. I fem utav de tio områden som ASQ mäter når cronbach alfa en nivå 

över 0.8.  Även test – retest av ASQ skalorna är sämre än de som rapporterats av Byrne et al. En 

eventuell förklaring till att ASQ inte visar sig lika framgångsrikt i den europeiska studien är att 

längden på mätperioden skiljer sig åt. I den europeiska studien mäts 2 veckor och i studien av Byrne 

et al. så mäts 1 vecka. Vidare diskuteras även att en eventuell orsak till sämre resultat är de mindre 

stickproven i den europeiska undersökningen (37)  om man jämför med den australienska (105). 

(De Vriendt, Clays, Moreno, Bergman, Vicente-Rodriguez, Nagy, Dietrich, Manios & De Henauw, 

2011).  

 

The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC). 

CES-DC är en skala som mäter depressiva symtom (Olsson, & von Knorring, 1997). Skalan 

innehåller 20 item men vid en faktoranalys förklarade faktorn nedstämdhet den största variansen. 

Denna faktor/delskala innehåller 6 item. I föreliggande studie används dessa 6 item där 

respondenten skattar symtom av depressivitet på en skala från 0 – 3 där 0= Inte alls, 1= Enstaka 

gånger, 2= Då och då och 3= Ofta. Svaren avser att mäta symtomen under den senaste veckan. 

Cronbachs alfa mäter a =0,85- 0,90 ( Radloff, 1977). I föreliggande studie har cronbach alfa ett 

värde av 0,91. 

 

The Insomnia Severity Index (ISI) 

ISI är ett självskattningsinstrument som mäter individens subjektiva upplevelse av sin sömn. 

Instrumentet mäter svårigheter med insomning såväl som uppvaknande under natten och att vakna 

tidigare än man önskar på morgonen. Instrumentet består av 7 item där respondenten skattar hur 

man upplevt sin sömn under de senaste 2 veckorna. Skalan sträcker sig mellan 0-4 där 0=Inga 

problem, 1=Små problem, 2=Medel problem, 3=Stora problem och 4= Mycket stora problem. ISI 

har en adekvat intern konsistens(cronbach alfa) a= 0,74 (Bastien, Vallières & Morin, 2001). I 

föreliggande studie har cronbach alfa ett värde av 0,82. Gränsvärden för ISI indikerar att 0-7 poäng 



UNGDOMARS RÄTT TILL KUNSKAP [25] 

 

talar för att personen sannorlikt inte har signifikanta sömnsvårigheter, 7-14 poäng indikerar att 

personen har vissa problem med sömnen, 15-21 poäng indikerar på medelsvår sömnproblematik 

och 2-28 poäng indikerar svåra och kliniskt signifikanta sömnbesvär (Morin & Espie 2003). 

 

Beck Anxiety Inventory (BAI) 

BAI är ett självskattningsformulär som har utarbetats för att mäta ångestsymtom. BAI innehåller 21 

item och respondenten skattar i vilken utsträckning man upplevt ångest- symtomen under den 

senaste veckan, inklusive samma dag (Creamer, Foran & Bell, 1994). Svarsalternativen sträcker sig 

från 0- 3 där 0 = inte alls, 1 = lite, 2 = delvis och 3 = mycket. Exempel på symtom är stickningar, 

rädsla att det värsta ska hända och ökad puls (Beck, 2005).  Instrumentet är ett av världens mest 

använda. Formuläret har en god diskriminativ validitet med en god förmåga att skilja ångest från 

depression (Carlbring, 2005).  BAI har en intern konsistens (Cronbachs alfa) på a= 0,92 samt ett 

test-restest reabilitet på r= 0,75. I föreliggande studie har cronbach alfa ett värde av 0,85. 

Gränsvärden för BAI indikerar att 0-7 poäng talar för minimal ångest, 8-15 poäng talar för mild 

ångest, 16-25 poäng talar för moderat ångest och 26-63 poäng talar för svår ångest (Beck, Epstein, 

Brown & Steer, 1988).  

 

The Penn State Worry Questionnaire for children (PSWQ-C) 

PSWQ-C är ett självskattningsinstrument utvecklat för att mäta kliniskt signifikant oro och 

fokuserar på om respondentens oro är generell, överdriven eller okontrollerbar. Respondenten 

skattar i vilken grad man känt sig orolig under den senaste veckan. Instrumentet består av 16 item 

som skattas på en fyragradig skala där 0=Stämmer inte alls, 1= Stämmer delvis, 2= Stämmer för det 

mesta och 3= Stämmer helt och hållet. Ett exempel på item är: När jag känner mig stressad så 

oroar jag mig mycket. Cronbach alfa a=0,88. (Pestle, Chorpita & Schiffman, 2008). I föreliggande 

studie har cronbach alfa ett värde av 0,79. 

 



UNGDOMARS RÄTT TILL KUNSKAP [26] 

 

Perceived stress scale (PSC) 

PSC är ett instrument för att mäta upplevelse av stress. Det är ett mått på i vilken grad situationer i 

livet upplevs som stressande och mäter upplevd stress under den senaste månaden. Exempel på item 

är: Känt att du haft kontroll över saker och ting? Respondenten skattar på en skala mellan 0-4 där 

0=Aldrig, 1=Sällan, 2=Ibland, 3=Ganka ofta och 4=Mycket ofta. I föreliggande studie reviderades 

instrumentet och istället för att respondenten skattade upplevd stress under den senaste månaden 

fick man skatta upplevd stress under den senaste veckan. Detta för att eftermätningarna skedde 3 

veckor efter förmätning. Cronbachs alfa a=0,78. (Cohen & Williamsson, 1988). I föreliggande 

studie har cronbach alfa ett värde av 0,63. 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

HADS är ett självskattningsformulär som avser att mäta symtom av ångest och depression. HADS 

består av 14 påståenden med sju påståenden för varje delskala: HADS ångest och HADS 

depression. Svaren anges på en fyrgradig likertskala från 0 till 3 poäng där 0= inte alls, 1= Då och 

då, 2= Ofta och 3= För det mesta. Respondenten tar ställning till hur ofta under den senaste veckan 

har känt exempelvis ”som om något hemskt skulle hända”. 

HADS har en Test-retest reabilitet på r=.72 (1.7 månader) och Cronbachs alfa är a=0,89–0,93. 

Föreliggande studie har ett alfa värde av 0,82. 

(Carlbring, 2005). I föreliggande studie användes endast delskalan HADS ångest. Gränsvärden för 

HADS indikerar att 0-7 poäng indikerar att det inte talar för ångest, 8-10 poäng indikerar att ångest 

möjligen föreligger och > 11 poäng indikerar att ångest föreligger (Zigmond & Snaith 1983). 

 

Procedur 

Genom Örebro universitet och Center for Health And Medical Psychology (CHAMP) fick 

författaren kontakt med Lindeskolan och fick deltagare till föreliggande studie. 
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Center for Health And Medical Psychology (CHAMP) 

 

CHAMP är ett center som består av en grupp erfarna forskare, kliniker och studenter stationerade på 

Örebro universitet. Huvudsyftet med CHAMP är att undersöka psykologiska mekanismer till 

utveckling av psykisk och fysisk hälsa, och ohälsa. CHAMP forskar främst om områdena smärta, 

stress, sömn och kring olika former av ångestproblemtik. CHAMP hade sedan tidigare ett samarbete 

med Lindeskolan. Studiens handledare som ingår i CHAMP tog kontakt med rektor på Lindeskolan 

och undrade om de var intresserade av föreliggande uppsatsarbete.  

 

Lindeskolan 

Lindeskolan är en gymnasieskola belägen i Lindesberg som ligger ca 3,5 mil utanför Örebro. 

Skolan erbjuder en mängd olika program som kan kombineras med någon av profilerna idrott, 

kultur, media eller språk.  

 

Möte med representanter från Lindeskolan 

Ett möte med Lindeskolan bestämdes. Med på mötet var gruppen som arbetar kontinuerligt i 

samarbetet med CHAMP. På mötet presenterades studiens upplägg av författaren till studien. Med 

på mötet var även en psykologstudent som var väl insatt i ämnet. Författaren la fram designen på 

studien, vad interventionen skulle innehålla, argument för varför interventionen skulle innehålla 

dessa faktorer, tidigare forskning samt ramar för att studien skulle kunna genomföras. Vi 

diskuterade även vilka på skolan/ vilket program som skulle omfattas av studien. Det hade varit två 

olika grupper som hade diskuterats tidigare via mail.  Under mötet bestämdes att ett samarbete 

skulle påbörjas och utefter skolans och författarens önskemål så valdes samhällsprogrammet som 

det program som interventionen skulle ges till. Anna Rostock som är ansvarig för 

samhällsprogrammet utsågs till författarens kontaktperson. 
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Pilotstudie (se bilaga 2) 

För att bygga interventionen/föreläsningen så ville författaren genomföra en kvalitativ pilotstudie 

där ungdomar intervjuades för att få deras syn på psykisk ohälsa, stress/stressorer, emotioner och 

sömn. Detta för att interventionen ska innehålla de aspekter som är viktiga för ungdomar och vad 

ungdomar vill veta mer om. En semistrukturerad intervju (se bilaga 2) utformades och 6 ungdomar 

intervjuades. Fyra tjejer i årskurs 1 och 2 killar i årskurs 2. Rekryteringen av ungdomarna skedde 

genom kontakter till författaren till studien. Samtliga tjejer bor i Jönköping och killarna är från 

Örebro men ingen utav dem går på Lindeskolan. Ungdomarna kontaktades per telefon och de fick 

frågan om de ville vara med och bli intervjuade. Syftet berättades muntligt och de fick även ett 

skriftligt följebrev i samband med intervjuerna (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in och utfördes 

av författaren till studien med hjälp av en psykologstudent som var väl insatt i ämnet. Intervjuerna 

tog 45-55 minuter var.  

 

Interventionen/föreläsningen (se bilaga 4) 

Utformandet av interventionen vilar på forskning om emotioner, stress och sömn. Interventionen 

bygger främst på kognitiv beteende terapi (KBT) där Acceptance and commitment therapy(ACT) 

ingår. Interventionen bygger även på den kunskap som genererades genom de ovan nämnda 

intervjuerna med de sex ungdomarna. Föreläsningen/ interventionen är i form av psykoedukation. 

Den följer trattmodellen och börjar brett för att sedan smalna av och bli mer konkret. Interventionen 

är uppdelad i två block. Blocken är 45 minuter var. Det är 15 minuters rast mellan blocken. 

Interventionen/föreläsningen är uppbyggd med en powerpointpresentation. Det var viktigt i 

utformandet att fundera kring vad som fångar ungdomars uppmärksamhet. Av den anledningen 

används mycket egna exempel från författaren som delade med sig av egna upplevelser. 

Interventionen innehåller mycket citat, metaforer, texter, serier och bilder, allt för att ungdomarna 

ska kunna relatera till innehållet på ett bra sätt. Interventionen innehåller även en del tydliga 
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modeller som exempelvis en modell på problemlösning. För att ungdomarna skulle känna sig 

delaktiga och för att behålla vakenhet och koncentration användes tyst kommunikation i form av 

övningar. Exempelvis innehåller interventionen en mindfulnessövning och en övning där 

ungdomarna med hjälp av sina tummar fick visa om de tyckte en känsla var bra eller dålig genom 

att med handen visa tumme upp för bra känsla och tumme ner för dålig känsla. Interventionen har 

som syfte att normalisera psykisk ohälsa och begrepp som exempelvis ångest. Interventionen 

strävar även efter att skapa ett mer öppet klimat där ungdomar talar mer i termer som beskriver sitt 

psykiska mående.  

 

Block 1 

Eleverna får information om hur ungdomar i Sverige mår och vad psykisk ohälsa är. Vidare får de 

vetskap om de vanligaste besvären ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Eleverna får även 

kunskap om stress och vilka stressorer ungdomar vanligtvis blir stressade av. Interventionen 

försöker knyta ihop de olika områdena och ge en förklaring till relationen dem emellan. Vidare får 

eleverna kunskap om vad en emotion är, hur basemotioner är universella och uttrycks på liknande 

sätt. De får kunskap om emotioners funktion och hur emotioner påverkar vårt beteende. De lär sig 

om vad ångest är och varför människan har och behöver ångest, hur ångesten har varit viktig 

evolutionärt och vad som händer i kroppen vid ångest. Interventionen innehåller även kunskap om 

de könsskillnader som man forskat om och hur symtom kan uttrycka sig på olika sätt för tjejer och 

killar. Vidare innehåller interventionen kunskap om tankar och vad våra tankar har för roll i vårt 

mående. Eleverna får lära sig om negativa tankar, katastroftankar och hur människan har lättare att 

fokusera på det som är negativt. Det nämns även att människan har förmågan att tänka framåt och 

att vårt samhälle har svårt att vara ”här och nu”. Eleverna lär sig om sömn och sömnens funktion, 

samt om relationen mellan mående och dålig sömn och hur vi kan tänkas bli påverkade när vi sovit 

dåligt. Avslutningsvis innehåller block 1 kunskap om acceptans och normalisering av att livet går 

upp och ned och att det är helt normalt.  
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Block 2  

Block 2 startas med en kort sammanfattning av block 1. Block 2 är uppdelat i två områden. Det 

första området handlar om stress och stressorer och det andra handlar om vanliga strategier 

människor använder sig av när de mår dåligt, exempelvis undvikandebeteende och hur man istället 

kan hantera en situation med bättre strategier. För att involvera ungdomarna och göra dem 

deltagande i tystnad så genomförs en 2 minuters mindfullness övning. Block två fortsätter sedan att 

handla om stress och vilka stressorer som ungdomar upplever som stressande.  De stressorer som 

interventionen belyser är: Sociala medier (facebook, instagram och bloggar) 

Skolan/skolarbete/prestationer/förväntningar, Framtiden/valmöjligheter, Media och ideal, 

Relationer och Tobak,alkohol och droger. 

Eleverna får kunskap om hur stressorer som dessa hänger ihop och påverkar hur man mår. De får 

även kunskap om hur stressorer kan påverka vår sömn. Huvudsyftet är att knyta ihop alla aspekter 

och ge eleverna en ökad kunskap om hur allt hänger ihop och hur de olika sakerna påverkar 

varandra. De strategier som eleverna får kunskap om är exempelvis undvikandebeteende. De lär sig 

skillnaden i inre och yttre undvikande och hur obehaget minskar på kort sikt men ökar på lång sikt. 

Modeller som SORK och ångestkurvan delges och förklaras. Vidare lär sig eleverna om acceptans 

och vad det innebär. De får strategier kring vad man kan tänkas påverka och förändra samt vad vi i 

allmänhet behöver öva oss på att acceptera. Här ingår metaforer och citat och en livskurva 

modelleras för att visa på att livet kommer att gå upp och ner. De får edukation om konsten att 

andas, hur man vanligtvis andas vid obehag och hur man kan tänka kring andning. Interventionen 

går vidare genom att nämna områden som prosocialt beteende, hur man ska våga stanna upp i 

känslan, struktur och rutiner, kommunikation och problemlösning. Författaren går igenom praktiska 

redskap som ungdomarna kan ta med sig och prova. Exempel på ett redskap är ”5 saker jag har gjort 

bra idag som är taget från ACT.  
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Indelning av Experimentgrupp/Kontrollgrupp 

Eleverna på Samhällsprogrammet delades in i två grupper. En experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Av praktiska själ som exempelvis scheman, logistik och tidsaspekter så kunde inte 

eleverna randomiseras till vilken grupp de skulle ingå och det var Lindeskolan som gjorde 

uppdelningen. I kontrollgruppen är det uteslutande ungdomar som går i årkurs tre och i 

experimentgruppen ungdomar i årkurs ett och två. Grupperna var vid indelningen lika stora 

(experimentgrupp: n=45 och kontrollgrupp: n=45).  

 

Förmätning   

Förmätningen skedde i ett klassrum på Lindeskolan. Författaren till studien började med att 

presenterade sig och berättade om syftet och tackade samtliga elever för deltagande i studien. 

Deltagarna delgavs muntlig information om att det var frivilligt och om anonymitet i 

självskattningarna. De fick även ett skriftligt följebrev där detta beskrevs (se bilaga 5). Samtliga 

elever fick ett kodat kuvert som innehöll självskattningsformulären. Kodningen genomfördes av 

ansvarig för Samhällsprogrammet som med hjälp av klasslistor tilldelade samtliga elever ett nr. 

Genom kodning kan inte författaren identifiera någon elev men kan jämföra deras skattningar i 

förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning genom att de erhållit ett nr. Kuverten delades ut 

och fylldes i och samlades sedan in. Eleverna som ingick i Kontrollgruppen fick vetskap om att de 

skulle få interventionen/föreläsningen vid ett senare tillfälle.  

 

Intervention/föreläsning till Experimentgrupp 

När samtliga elever hade fyllt i självskattningsformulären gavs interventionen/föreläsningen till 

Experimentgruppen. Författaren gav föreläsningen tillsammans med en psykologstudent som var 

väl insatt i ämnet. Med under interventionen/föreläsningen var även den lärare och kontaktperson 

som författaren haft under samarbetet. Vidare fanns ytterligare en lärare med under 

interventionen/föreläsningen. Eleverna i Experimentgruppen ombads att inte berätta om 

föreläsningen för resterande elever på programmet som ingick i Kontrollgruppen. Detta för att 
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förhindra att de som ingår i kontrollgruppen inte ska ha några förkunskaper när de får 

interventionen/föreläsningen som skulle kunna påverka studiens resultat.  

 

Eftermätning   

Eftermätningarna skedde 3 veckor efter förmätning. Precis som vid förmätningarna skedde dessa i 

ett klassrum på Lindeskolan. Då eleverna hade olika scheman och kontaktpersonen på Lindeskolan 

hade svårigheter med att få ihop logistiken så kunde inte författaren medverka vid eftermätningarna 

på en tredjedel av deltagarna. Kontaktpersonen på Lindeskolan ansvarade för de eftermätningar och 

delade ut och samlade in kuvert som sedan överlämnades till författaren. Deltagarna fick samma 

information som vid förmätningen och delgavs även samma skriftliga följebrev (se bilaga 5).  

 

Intervention/föreläsning till Kontrollgrupp 

När samtliga självskattningar var insamlade gavs interventionen/föreläsningen till kontrollgruppen.  

Den psykologstudent som var med under förmätning och som medverkade i 

interventionen/föreläsningen för experimentgruppen var inte med under eftermätningar och 

interventionen/föreläsningen för kontrollgruppen. Detta på grund av sjukdom. Författaren till 

studien genomförde interventionen/föreläsningen själv men innehållet var det samma som tidigare. 

Vid detta tillfälle var inte kontaktpersonen på Lindeskolan eller den lärare med som fanns med 

under interventionen/föreläsningen för experimentgrupp. Närvarande var författaren och eleverna.  

 

Uppföljningsmätning 

En uppföljning gjordes men utifrån tidsramen av föreliggande uppsats har data inte analyserats. 

Data från uppföljningen kommer eventuellt att användas i ett kommande examensuppsatsarbete och 

hålls till dess inlåst och i säkert förvar. 
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Etiska aspekter 

Föreliggande studie har varit noga med de etiska aspekterna och tagit hänsyn till dessa. 

Föreläsningen bygger på evidensbaserade tekniker och författaren har tagit hänsyn till 

socialstyrelsens riktlinjer för exempelvis ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter i utformandet av 

interventionen. Vidare har föreliggande studie strävat efter att bygga interventionen utifrån 

ungdomars upplevelse och vad de vill veta mer om. Av den anledningen gjordes en pilotstudie med 

ungdomar. De sex ungdomar som var med i pilotstudien informerades om syftet både muntligt och 

skriftligt. 

      Ungdomarna som deltog i föreliggande studie informerades om att deltagandet var helt frivilligt 

och att all information behandlades konfidentiellt, både muntligt såväl som skriftligt i ett följebrev. 

Författaren nämnde innan föreläsning att hon funderat kring saker som ungdomarna har med sig i 

sina ryggsäckar och att föreläsningen kanske skulle komma att beröra aspekter som ungdomarna 

själva upplevt som kan väcka olika känslor. Kontrollgruppen fick föreläsningen direkt efter 

eftermätningarna vilket var ca tre veckor efter det att experimentgruppen fick föreläsningen. Vidare 

behandlades all data med högsta försiktighet och de kodade kuverten hölls inlåsta.  

 

Statistiska analyser 

De statistiska analyserna genomfördes i programmet IBM SPSS Statistics 20. En mixed 2 (grupp) x 

2 (tid) ANOVA (split plot) användes i föreliggande studie. En mixed ANOVA har flera oberoende 

variabler/ som man ofta benämner faktorer men bara en beroende variabel. Med 2 x 2 menas att 

designen har två faktorer där var och en av dem har två nivåer. Mixed ANOVA tittar på 

medelvärdesskillnaderna mellan två eller flera oberoende grupper, samtidigt som deltagarna utsätts 

för upprepade mätningar. Det finns minst en mellan-grupps variabel och en inom-grupp variabel. 

Resultaten man får av att göra en mixed ANOVA är i detta fall 2 huvudeffekter och 1 

interaktionseffekt. Föreliggande studie design visas i figur 3 nedan.  
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Figur 3: Design över ANOVA 2x2 i föreliggande studie. 

Mellangrupp: 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Inomgrupp: 

 

 

 

 

 

 

Studien har även använt sig av oberoende t-test (som jämför två gruppers medelvärden) och 

beroende t-test (som jämför en grupps medelvärden över tid).  

 

Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet av interventionen utifrån studiens forskningsfrågor.  Inledningsvis 

redovisas deltagarnas resultat på grad av kunskapsnivå för experimentgrupp och kontrollgrupp vid 

förmätning och eftermätning utifrån det kunskapstest som deltagarna skattade. Vidare redovisas 

deltagarnas resultat på grad av symtom utifrån de olika självskattningarna som mäter nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, ångest, oro och upplevelse av stress vid förmätning och eftermätning för båda 
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grupperna (The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC), The 

Insomnia Severity Index (ISI), The Penn State Worry Questionnaire for children (PSWQ-C), Beck 

Anxiety Inventory (BAI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Perceived stress 

scale (PSC).  

Deskriptiv statistik 

Antal personer som inkluderades i utfallsmåttet kunskap är: experimentgrupp n=35 och 

kontrollgrupp n=26.  

Antal personer som inkluderades i utfallsmåtten ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro samt 

upplevelse av stress är: Experimentgrupp n=37 och kontrollgrupp n=26. 

 

Syfte1: Kan en föreläsning i form av psykoedukation kring emotioner, sömn och stress för 

gymnasieungdomar ge en ökad kunskap kring detta? 

Föreliggande studies resultat visade att det fanns en signifikant interaktionseffekt på utfallsvariabeln 

kunskap (p=.001). Se tabell 1 och figur 3.  

 

Figur 3: Gruppernas medelvärden på utfallsmåttet kunskap vid för och eftermätning (tid 1= förmätning, tid 2= 

eftermätning) 

 

 

För att undersöka interaktionseffekten mer i detalj gjordes ett oberoende T-test för att undersöka 

skillnaden mellan grupperna vid förmätning och eftermätning. Se tabell 2 och 3 nedan. 
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Tabell 2: Visar gruppernas medelvärden vid förmätning på kunskapsnivå. 

Grupp N M SD T fg Sig. (2-

tailed) 

 

Experimentgrupp 

Förmätning 

41 14,49 3,19  

-2,42 

 

73 

 

,018 

 

Kontrollgrupp 

Förmätning 

34 16,26 3,13     

p<.05 

 

Tabell 3: Visar gruppernas medelvärden vid eftermätning på kunskapsnivå. 

Grupp N M SD T fg Sig. (2-

tailed) 

 

Experimentgrupp 

Eftermätning 

36 16,86 3,00  

1,36 

 

66 

 

,177 

 

Kontrollgrupp 

Eftermätning 

32 16,15 2,27     

*p<.05 

 

Gruppernas medelvärden skiljde sig signifikant åt vid förmätning. Kontrollgruppen hade en 

signifikant högre kunskapsnivå än vad experimentgruppen hade vid förmätning som skulle kunna 

antas vara den skillnaden som drev interaktionen. Dock vid jämförelse av medelvärdena för de 

bägge grupperna vid eftermätning så visar resultaten att grupperna inte längre skiljer sig signifikant 

åt. Ett beroende t-test gjordes på experimentgruppen och på kontrollgruppen för att se om deras 

medelvärden skilde sig signifikant åt vid för och eftermätning. Se tabell 4 och 5. 
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Tabell 4: Experimentgruppens medelvärden på utfallsmåttet kunskap över tid 

 M SD t fg Sig. (2-tailed) 

Kunskap FM 

Kunskap EM 

-2,42 3,44 -4,17 34 ,000 

p< .05 

 

Tabell 5: Kontrollgruppens medelvärden på utfallsmåttet kunskap över tid 

 M SD t fg Sig. (2-tailed) 

Kunskap FM 

Kunskap EM 

,42 1,65 1,30 25 ,204 

p<.05 

 

Resultatet visar att experimentgruppens medelvärde skiljer sig signifikant åt över tid. Detta tyder på 

att gruppen har en signifikant högre kunskapsnivå vid eftermätning i jämförelse med vad de hade 

vid förmätning. Kontrollgruppen medelvärde skiljer sig inte signifikant. 

 

Resultatet visade vidare att det fanns en signifikant huvudeffekt på variabeln tid med en 

effektstorlek på (n2=.11) vilket räknas som en liten effekt. n2 står för partial eta squared och är det 

index som anges i en mixed ANOVA. Partial eta squared indikerar proportionen av variansen i 

beroende variabeln förklarad av oberoende variabeln. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt på 

variabeln grupp. Se tabell 1.  

 

Syfte2: Kan en föreläsning i form av psykoedukation kring emotioner, sömn och stress för 

gymnasieungdomar kan ge reducerade symtom gällande ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro 

samt upplevelse av stress. 

 

Inga interaktionseffekter hittades på utfallsmåtten nedstämdhet (CES-DC), sömnsvårigheter (ISI), 

ångest (BAI och HADS), oro (PSWQ-C) eller upplevd stress (PSC). Se tabell 1. 
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Inga signifikanta huvudeffekter på utfallsmåtten nedstämdhet (CES-DC), sömnsvårigheter (ISI), oro 

(PSWQ-C) eller Ångest (BAI och HADS) hittades. På utfallsmåttet upplevd stress (PSC) fanns 

signifikanta huvudeffekter både på variabeln tid och på variabeln grupp. Se figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Huvudeffekter på variabeln tid och variabeln grupp på utfallsmåttet upplevd stress. Tid 1= Förmätning, tid 

2= eftermätning. 
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Resultaten visade en signifikant skillnad på variabeln tid med en effektstorlek på (n2=0,06) vilket 

enligt riktlinjer räknas som en liten effekt. Resultaten indikerar att oavsett om man fått 

interventionen (psykoedukationen) eller inte så upplevde deltagarna mindre stressade vid det andra 

tillfället. Resultaten visade även en signifikant skillnad på variabeln grupp med en effekt storlek 

(n2=0,09) vilket enligt riktlinjer räknas som en liten effekt. Deltagarna i kontrollgruppen upplevde 

sig mer stressade vid båda mättillfällena än vad experimentgruppen gjorde. Se tabell 1 och figur 4. 
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Tabell 1: Visar medelvärden (M), standardavikelser (SD), f- värde (f), frihetsgrader (fg) och effektstorlekar inom-

grupp och mellan-grupp för utfallsmåtten: kunskap, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest, oro och upplevd stress. 

Instrument Psykoedukation 

M (SD) 

Kontrollgrupp 

M (SD) 

F (fg) Effekt storlek 

Inom-grupp 

Effekt storlek 

Mellan-grupp 

Kunskap 

Före intervention 

 

14,51 (3,26) 

 

16,58 (2,43) 

 

I: 18,014 (1)*** 

I-G: 7,517 (1)** 

M-G:,979 (1) 

 

 

 

,11 

 

 

,016 

Kunskap 

Efter intervention 

 

    16,94 (3,01) 

 

16,15 (2,41) 

             

CES-DC 

Före intervention 

 

    12,49 (5,23) 

 

13,50 (4,38) 

 

I: 2,404 (1) 

I-G: 1,016 (1) 

M-G: 2,660 (1) 

 

 

,016 

 

 

,042 

CES-DC 

Efter intervention 

 

11,22 (4,43) 

 

13,77 (4,52) 

M-G:2,660 (1) 

 

 

M-G: 2,660 (1) 

 

 

 

 

 

 

ISI 

Före intervention 

 

20,24 (3,30) 

 

20,62 (4,48) 

 

I: 1,296 (1) 

I-G: 0,98 (1) 

 

 

,002 

 

 

,015 

ISI 

Efter intervention 

 

19,57 (3,93) 

 

21,00 (4,70) 

M-G:,947 (1)   

BAI 

Före intervention 

 

11,31 (8,93) 

 

11,16 (6,55) 

 

I:,933 (1) 

I-G:,413 (1) 

 

 

 

           ,007 

 

 

,002 

BAI 

Efter intervention 

 

11,00 (10,55) 

 

12,68 (10,39) 

M-G: ,117 (1)   

HADS 

Före intervention 

 

12,05 (2,10) 

 

11,12 (2,49) 

 

I: 9,97 (1) 

I-G: 1,222 (1) 

 

 

 

,020 

 

 

,001 

HADS 

Efter intervention 

 

12,4 (2,51) 

 

12,72 (8,16) 

M-G: ,050 (1)   

PSWQ-C                         

Före intervention           15,78 (6,50)        16,52 (6,60)                I: 1,118 (1) 

                                                                                                      I-G: 3,178 (1)                       ,018                            ,030 

PSWQ-C                                                                                       M-G: 1,881 (1)  

Efter intervention          14,95 (5,70)        19,80 (15,91) 

PSC 

Före intervention 

 

41,44 (5,94) 

 

44,92 (4,49) 

 

I: ,119 (1) 

I-G: 4,133 (1) ** 

 

 

 

,065 

 

 

,093 

PSC 

Efter intervention 

 

40,17 (6,544) 

 

43,12 (5,64) 

M-G: 6,027 (1) **   

 Not. **P<.005; ***P<.001. 

I=Interaktionseffekt, I-G=Huvudeffekt av tid (förmätning vs eftermätning), M-G=huvudeffekt av grupp (experimentgrupp vs 

kontrollgrupp). 
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Diskussion 

 

Sammanfattning av resultat 

I föreliggande studie fanns en signifikant interaktionseffekt på utfallsmåttet kunskap. Detta tyder på 

att experimentgruppen som fick interventionen fick en signifikant ökad kunskapsnivå i eftermätning 

i jämförelse med kontrollgruppen som var på väntelista för interventionen. Då interaktionen 

undersöktes mer i detalj såg man att deltagarnas kunskapsnivå skilde sig signifikant åt vid 

förmätning. Detta skulle indikera att kontrollgruppen sedan tidigare hade en högre kunskapsnivå än 

vad experimentgruppen hade och det kan antas att det var den skillnaden som låg bakom 

interaktionen. Dock då även föreliggande studie undersökte hur gruppernas medelvärden skilde sig 

åt i eftermätningar visade resultatet att grupperna inte längre skilde sig åt signifikant. Detta skulle 

kunna tyda på att interventionen har haft effekt då det inte längre fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna efter interventionen. Det som ytterligare stärker det sistnämnda är att 

experimentgruppen förbättrade sig över tid på utfallsmåttet kunskap. Sammanfattningsvis indikerar 

resultaten att experimentgruppen har fått en ökad grad av kunskap om psykisk ohälsa efter 

föreläsningen.  Vidare fanns det huvudeffekter på utfallsmåttet upplevd stress på variabeln tid och 

på variabeln grupp. Detta tyder på att samtliga deltagare oavsett om de fått interventionen eller inte 

upplevde sig mindre stressade vid eftermätning. Deltagarna i kontrollgruppen som uteslutande 

innehöll ungdomar från årkurs tre upplevde sig mer stressade än kontrollgruppen vid både för och 

eftermätning. Vidare visar resultaten att ungdomarna som går i årskurs tre (kontrollgruppen) 

rapporterar ett sämre mående i jämförelse med årskurs 1 och två.  

 

Resultatdiskussion 

Den psykiska ohälsan för ungdomar i Sverige ökar och ungdomar mår allt sämre Ångest, 

nedstämdhet, oro och sömnproblem är vanligt förekommande hos svenska ungdomar (SOU-

Folkhälsorapport 2009). Forskning visar att stressrelaterade problem ökar hos svenska ungdomar 
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där tjejer rapporterar en högre grad av stress.(Schraml 2011). Det känns som en viktig fråga att 

komma till bukt med denna oroväckande ökning av psykiskt lidande och att utveckla interventioner 

som riktar sig preventivt mot ungdomar. Dels för att ungdomar bättre ska förstå sitt mående, men 

även för att få bättre strategier att hantera olika känslor, tankar och situationer med. Då skolan är en 

plats där många ungdomar möts kan det ses som en bra kontext för att tillämpa interventioner 

riktade mot psykisk ohälsa. Ingen kan göra allt men man måste börja någonstans och även de små 

framstegen kan tänkas få oanade effekter på lång sikt. Att börja med att ungdomar får en ökad 

kunskap om psykisk ohälsa är ett litet steg på vägen. Det primära syftet med denna studie var att 

undersöka om en föreläsning i form av psykoedukation kring emotioner, sömn och stress för 

gymnasieungdomar kan ge en ökad kunskap kring detta. Resultaten indikerar att experimentgruppen 

förbättrat sina kunskaper över tid trots att det från början såg ut som skillnaden mellan grupperna i 

förmätning var den som drev interaktionen. Dock visade det sig att det inte fanns någon skillnad vid 

eftermätningen samt att experimentgruppen förbättrat sig signifikant över tid medan kontrollgrupen 

inte förbättrat sig över tid. Som nämnt ovan så hade inte föreliggande studie möjligheter att 

randomisera grupperna. Resultatet av detta blev att i kontrollgruppen fanns uteslutande ungdomar 

från årskurs tre. Detta kan tänkas förklara varför kontrollgruppen hade en signifikant högre 

kunskapsnivå vid förmätning och det kan även antas vara förväntat då de har haft större möjligheter 

att inhämta kunskap om psykisk ohälsa än vad experimentgruppen hade. Om grupperna 

randomiserats så kanske man hade kunnat peka ytterligare på interventionens effekt. Ett fynd som 

kan stödjer interventionens effekt är att gruppernas medelvärden inte skilde sig signifikant åt vid 

eftermätning. Interventionen tycks ha haft effekt då de i experimentgruppen hade en signifikant 

högre kunskap efter intervention medan de i kontrollgruppen inte visade någon ökad kunskap. 

Kunskap är svårt att mäta och man kan diskutera hur vida föreliggande studie har mätt faktisk 

kunskap eller upplevd kunskap. Då respondenterna svarade på frågor som exempelvis: - hur mycket 

kan du om ångest? Lutar det åt att det är den subjektiva upplevelsen av kunskapsnivå hos 

ungdomarna som mäts. Det kan hända att ett kunskapsprov där ungdomarna fick svara på frågor om 



UNGDOMARS RÄTT TILL KUNSKAP [42] 

 

innehållet i interventionen vid för och eftermätning skulle varit ett bättre sätt att fånga in 

ungdomarnas faktiska kunskap.  

 

  Ett del-syfte i föreliggande studie var att undersöka om en föreläsning i form av 

psykoedukation kring emotioner, sömn och stress för gymnasieungdomar kan ge reducerade 

symtom gällande ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro samt upplevelse av stress. Inga sådana 

slutsatser kan dras utifrån resultaten. Inga interaktionseffekter hittades på någon utav utfallsmåtten. 

Resultaten visade att ungdomarna från årskurs tre (kontrollgruppen) rapporterade ett sämre mående 

än vad ungdomarna från årskurs ett och två gjorde vid förmätning. Olyckligtvis hamnade de som 

rapporterade sämst mående i samma grupp (kontrollgrupp) vilket kan tänka ha påverkat studiens 

resultat. Man kan även spekulera kring om tidsramarna för föreliggande studie kan ha påverkat 

resultaten. Om eftermätningar hade skett senare kanske ungdomarna hade haft större möjligheter att 

applicera de strategier de lärt sig genom interventionen och praktiskt kunnat använda sig av dem 

och på sikt kunnat uppleva reducering av symtom.  Samtliga deltagare i föreliggande studie 

rapporterar mindre upplevd stress vid eftermätning än vad de gjorde vid förmätning. 

Kontrollgruppen rapporterar en högre upplevd stress än experimentgruppen gjorde vid båda 

mättillfällena. Att kontrollgruppen rapporterar en högre upplevd stress vid båda mättillfällena men 

att de upplever sig mindre stressade vid eftermätning kan kanske förklaras av aspekter runt 

förmätning. Då förmätning ägde rum var var en kritisk och hektisk period för ungdomarna då 

nationella prov hade påbörjats och betyg skulle sättas. Vid eftermätning hade den hektiska perioden 

lagt sig och de nationella proven var avslutade och betygen hade börjat sättas. Perioden kring 

förmätning kan tänkas vara stressande för samtliga ungdomar men kan kanske upplevas mer 

stressande för ungdomarna i årkurs tre då deras slutbetyg skulle sättas och då kanske flertalet skulle 

ut i arbetslivet eller söka sig till vidare studier och en osäkerhet kring framtiden fanns. Ungdomarna 

i årskurs tre skattade högre än årkurs ett och två på det item som mätte hur stressad man upplever 

sig kring framtiden vilket skulle kunna styrka detta resonemang.  
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 Föreliggande studies intervention innehöll en rad olika aspekter. Det kan vara så att 

studien kan ha fått andra effekter som inte har mätts så som att ungdomarna eventuellt skulle 

uppleva det lättare att söka hjälp om de mådde psykiskt dåligt efter interventionen. Det fanns även 

ett starkt delsyfte med studien att normalisera psykisk ohälsa. Föreliggande studies intervention kan 

ha bidragit med detta. Hade man mätt det kanske man skulle sett positiva effekter och kunnat peka 

på ytterligare ett fynd med interventionen.  

 

Bidrag till forskning 

Föreliggande studie har bidragit till utforskning kring ett relativt outforskat område. Inga preventiva 

interventioner i form av psykoedukation kring emotioner, stress eller sömnsvårigheter för 

gymnasieungdomar som ges vid ett tillfälle har tidigare rapporterats. Resultaten i studien behöver 

replikeras för att kunna styrka att denna typ av intervention skulle ha positiva effekter på 

ungdomars kunskapsnivå kring psykisk ohälsa samt ungdomars mående. Vidare visade sig 

föreliggande studies resultat att ungdomar upplever sig stressade. Framtida forskning bör kanske 

därför utforska dessa fynd för att bättre förstå dessa resultat och bygga interventioner kring stress 

för att se om sådana interventioner kan ha några effekter. 

 

Styrkor 

Ingen studie har tidigare undersökt om en intervention i form av psykoedukation kring emotioner, 

stress och sömnsvårigheter vid ett tillfälle kan påverka ungdomars kunskap eller mående. Detta kan 

ses som en styrka i föreliggande studie. En annan styrka är att interventionen är uppbyggt från en 

pilotstudie med ungdomar för att den skulle innehålla aspekter som ungdomar vill veta mer kring 

och hur ungdomar resonerar kring begrepp som exempelvis ångest. En hälsoenkät från Lindeskolan 

från 2006 fann att tjejer som känner sig mycket stressade tar denna stress sig uttryck främst i form 

av olika psykiska symtom. Hos killar tar sig stressen uttryck i somatiska symtom som exempelvis 

värk i rygg och axlar (Linton & Tillfors, 2006). Vidare tyder annan litteratur på att det finns vissa 
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olikheter i hur exempelvis ångest uttrycks för tjejer och killar och andra könsskillnader gällande 

psykisk ohälsa har detta funnits med i utformandet av interventionen som har försökt variera sig i 

exempel för att båda könen ska kunna relatera (Bremberg, Hæggman & Lager, (2006). Föreliggande 

studie hade inga exlusionskriterier och riktade sig till alla elever. Med denna form av intervention så 

blir ingen elev utpekad vilket kan ses som en styrka. Även om interventionen var i form av 

psykoedukation och ungdomarna endast lyssnade försökte föreliggande studie att involvera 

ungdomarna så att de kände sig delaktiga och fick någon praktisk tillämpning. Interventionen 

innehöll bland annat en kortare övning i mindfulness. Interventionen har en powerpointpresentation 

som underlag och i utvecklande av den har stor vikt lagts vid att hitta bilder och citat som passar 

ungdomar. Författaren har även delat med sig av egna exempel om exempelvis panikångest vilket 

kan tänkas vara uppskattat av ungdomarna. Interventionen har som syfte att normalisera psykisk 

ohälsa och begrepp som exempelvis ångest och nedstämdhet vilket kan ses som en styrka. 

 

Svagheter 

Föreliggande studie har en rad svagheter. Studiens design är av kvasiexperimentell design vilket 

implicerar lägre grad av intern validitet än en experimentell design skulle gjort. Den största 

svagheten som även kan ha påverkat studiens resultat är det faktum att deltagarna inte kunde 

randomiseras. Detta resulterade i signifikant skillnad i kunskapsnivå redan vid förmätning samt att 

de ungdomar som verkade må sämst hamnade i samma grupp. Interventionen kan även ha innehållit 

för många olika aspekter och varit för omfattande. Föreliggande studies intervention innehöll 

psykoedukation om emotioner, stress/stressorer och sömnsvårigheter och hur dessa saker hänger 

ihop, påverkar varandra och interagerar med varandra. Det kanske var för mycket för ungdomarna 

att ta in och man kanske istället skulle ha valt ett område. Då resultatet av utfallsmåttet upplevd 

stress visade på huvudeffekter och att samtliga ungdomar i föreliggande studie upplever sig 

stressade kan man resonera kring om framtida interventioner av denna form ska handla om endast 

stress. Ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter kanske är svåra att påverka med endast en 
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intervention. Vidare kanske interventionen skulle ha innehållit en del där ungdomarna var mer 

involverade och fick chans att praktiskt öva på olika strategier och komma med egna exempel för 

att lättare kunna relatera till det som interventionen innehöll. Föreliggande studie hade inte 

möjlighet att låta deltagarna vara aktiva då interventionen var tvungen att vara likadan för båda 

grupperna. En annan svaghet med studien är att interventionen utformades av att hållas av två 

personer. Experimentgruppen fick föreläsningen av två personer medan kontrollgruppen fick den av 

en person. Vidare har studien som en svaghet att data från uppföljnigsmätningen inte analyserats. 

Tidsramarna tillät inte det. Det hade varit intressant att se om ungdomarna i kontrollgruppen fick en 

signifikant ökad kunskapsnivå efter interventionen för att visa på interventionens effekt. En annan 

svaghet med studien är att den har använt sig av självskattningar.  

 

 

Implikationer för framtida forskning  

Framtida forskning bör replikera föreliggande studie men med randomisering av deltagare för att 

bättre kunna utesluta alternativa förklaringar. Om en intervention i form av psykoedukation som ges 

vid ett tillfälle höjer ungdomars kunskap kring psykisk ohälsa kan man spekulera i att det finns 

vinster på lång sikt. Får man kunskap om emotioner, stress och sömn tidigt så kanske man på sikt 

kan utveckla adaptiva och bra strategier för att hantera sitt mående och slipper hamna i 

dysfunktionella mönster och en ökad risk för eventuellt i psykisk ohälsa. Vidare visar resultaten att 

ungdomarna i årskurs tre rapporterar sämre mående än resterande ungdomar. Av den anledning kan 

man tänka sig att preventiva insatser som föreliggande studies intervention bör riktas till ungdomar 

tidigare än årskurs tre. Som beskrivet ovan i studiens svagheter kanske framtida interventioner 

skulle vara mindre omfattande och rikta in sig på ett område. Då ungdomar upplever sig stressade 

kanske framtida forskning skulle rikta interventionen mot stress och hur ungdomar kan få bra 

strategier kring detta. Att ungdomarna involveras mer och får mer praktisk tillämpning är även det 

ett tänkbart förslag för en framtida intervention. Detta genom exempelvis rollspel och mer inslag av 
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mindfullness. Om ungdomarna involveras i större utsträckning än vad de gjorde i föreliggande 

studie kan man dessutom tänka sig att klimatet kring psykisk ohälsa kan se ett annat ljus och bli ett 

mer öppet, förstående och flexibelt klimat i jämförelse med vad det är idag. Detta kanske skulle 

kunna påverka hur ungdomar pratar med varandra om sitt psykiska mående. Vid utformandet av 

preventiva interventioner som ter sig psykoedukativt bör man avväga noggrant så att interventionen 

inte blir terapeutisk. Psykoedukationen i föreliggande studie har använt den första delen av 

psykoedukation som beskrivs under rubriken psykoedukation ovan där terapeuten delger klinisk 

kunskap om ett område och försöker förmedla förståelse till den/ de som tar emot på en generell 

nivå.  

 

Slutsatser 

Föreliggande studie ville undersöka om ungdomar fick en ökad kunskap kring emotioner, stress och 

sömnsvårigheter genom en intervention i form av psykoedukation om detta. Ett delsyfte med 

studien var att undersöka om interventionen kunde reducera symtom av ångest, nedstämdhet, oro, 

sömnsvårigheter och upplevd stress. Resultaten indikerar att ungdomarna i experimentgruppen 

förbättrat sin kunskapsnivå om psykisk ohälsa. Det som från början såg ut att vara det som drev 

interaktionen var det faktum att gruppernas medelvärden skiljde sig signifikant åt vid förmätning. 

Närmre undersökning visade att vid eftermätning så skiljer sig grupperna inte längre åt och att 

experimentgruppen förbättrade sin kunskapsnivå signifikant över tid. Detta tyder på att 

interventionen har haft en positiv effekt avseende utfallsmåttet kunskap som var föreliggande 

studies primära syfte. Vidare visar studiens resultat att ungdomarna som deltog upplever sig 

stressade och att ungdomarna i årskurs tre upplever en högre grad av stress än övriga ungdomar.  
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BILAGOR. 

Bilaga 1. 

 

Löpnummer............................... 

 

 

Var vänlig och kryssa i rutan vid det svarsalternativ som stämmer in på Dig. 
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Jag är:      

Tjej     Kille      Annat 

 

                                

Vilken årskurs går du i?  

1     2    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap 

 

1. Hur mycket kan du om psykisk ohälsa? 

Inget alls      Lite       En del       Ganska mycket       Mycket 

 

2. Hur mycket kan du om ångest? 

Inget alls      Lite       En del       Ganska mycket       Mycket 

 

3. Tycker du att du vet vilka saker som gör att du känner dig stressad? 
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Inget alls      Lite       En del       Ganska mycket       Mycket 

 

4. Hur mycket kan du om sömn? 

Inget alls      Lite       En del       Ganska mycket       Mycket 

 

5. Hur mycket kunskap har du om hur ångest, stress och sömn påverkar varandra? 

Inget alls      Lite       En del       Ganska mycket       Mycket 

 

 

Hur stressad har du känt dig av de följande sakerna under de senaste 2 veckorna? Om en 

situation inte har hänt, kryssa i alternativet (har inte hänt). 

 

1. Det har varit bråk hemma. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

2. Det har varit bråk mellan dina föräldrar. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

3. Det har varit bråk mellan dig och din mamma. 
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Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

4. Det har varit bråk mellan dig och din pappa. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

5. Du har gjort skolarbete som handlar om saker som du inte förstår. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

6. Lärare har förväntat sig alltför mycket av dig. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 
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7. Du har svårt att hinna med skolarbetet. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

8. Du har behövt gå upp tidigt på morgonen för att gå till skolan. 

Inte alls stressad   Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

9. Du har behövt gå till skolan. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

10. Du har haft svårt att komma överens med din kille/tjej. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 
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11. Du har gjort slut med din kille/tjej. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

12. Du har haft svårt att göra så att relationen med din kille/tjej fungerar.  

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

13. Du har känt tryck från kompisar att passa in. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

14. Kompisar har retat dig för att du inte är som de är. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 
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15. Du upplever att dina kompisar har kritiserat dig.  

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

16. Blivit bedömd av dina kompisar. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

17. Du har känt brist på respekt från lärare. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

18. Lärare har inte lyssnat på dig. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 
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19. Du har haft svårt att komma överens med dina lärare. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

20. Du har känt oro för din framtid. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

21. Du har tvingats fatta beslut om framtida arbete eller utbildning.   

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

22. Du har tvingats sätta press på dig själv för att uppfylla dina framtida mål. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

23. Du har inte haft tillräckligt med fritid.  

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 
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stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

24. Du har inte haft tillräckligt med tid för aktiviteter utanför skolan. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

 

 

25. Du har haft alltför mycket läxor. 

Inte alls stressad    Lite stressad    Ganska stressad   Mycket stressad    Väldigt mycket 

stressad 

  (eller har inte hänt) 

Under den senaste veckan har jag:   
                                                                                          ______________________________                        
                                                                                             Inte alls       Enstaka        Då och   Ofta 

                                                                                                                          gånger            då              

                                                                                                  _________________________________            

 

1. Oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig för.                                 

 
2. Inte kunnat känna mig glad även om min familj eller                                     

mina vänner försökt pigga upp mig.  

 

3. Känt mig "nere" och olycklig.                                                                   

 
4. Känt mig rädd.                                                                                       

 

5. Känt det som att jag vill gråta.                                                                  

 

6. Känt mig ledsen.                                                                                    
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Sömnvanor 

 

1. Hur har dina sömnvanor sett ut de senaste 2 veckorna? 

 

a) Har du problem att somna på kvällen?             

Inga problem     Små problem       Medel problem      Stora problem      Mycket stora 

problem  

                                                                   

b) Har du problem med att du vaknar upp under natten?  

Inga problem     Små problem       Medel problem     Stora problem       Mycket stora 

problem 

                                                                  

c) Har du problem med att vakna för tidigt på morgonen? 

Inga problem     Små problem     Medel problem      Stora problem       Mycket stora problem 

                                                               

 

2. Hur nöjd eller missnöjd är du idag med din sömn? 

Mycket nöjd       Nöjd       Varken nöjd eller missnöjd       Missnöjd       Mycket missnöjd 

 

                                                                                           

3. Tycker du att dina sömnvanor stör dig i din vardag (t.ex. trötthet, skola, fritid, koncentration, 

minne och humör?  
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Inte alls störande       Lite störande       Något störande       Klart störande       Mycket 

störande 

 

 

4. Hur oroad är du över dina sömnvanor?  

Inte alls oroad       Lite oroad       Något oroad       Klart oroad       Mycket oroad 

 

 

5. Har dina sömnvanor varit ett stort hinder för dig, eller stört dig mycket när det gäller: 

 

a) Studier?  

Ja, definitivt       Ja, en del       Nej (eller har inte haft sömnproblem)     

 

b) Fritidsaktiviteter?  

Ja, definitivt       Ja, en del       Nej (eller har inte haft sömnproblem) 

 

c) Kontakt med kompisar?  

Ja, definitivt       Ja, en del       Nej (eller har inte haft sömnproblem) 

 

 

 

Nedan är en lista på vanliga ångestsymptom. Läs igenom varje påstående noga och bedöm hur 

ofta du upplevt detta under den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden 

och ringa in den siffra som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan. 
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                             0                               1          2            3 

 

                          

                   Aldrig                     Ibland                  Ofta           Nästan hela tiden 

     

1. Domningar eller stickningar.                                                                   0    1    2    3 

 

2. Värmekänsla.                                          0    1    2    3 

 

3. Skakningar i benet.                                                                                  0    1    2    3 

 

4. Inte kunna slappna av                                                                              0    1    2    3 

 

5. Rädsla att det värsta ska hända                                                                0    1    2    3 

 

6. Yrsel eller virrighet.                                                                                 0    1    2    3 

 

7. Hjärtat slår hårt eller snabbt.                                                                    0    1    2    3 

 

8. Ostadighet.                                                                                               0    1    2    3 

 

9. Skräckslagen.                                                                                           0    1    2    3 
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10. Nervös.                                                                                                   0    1    2    3 

 

11. Kvävningskänslor.                                                                                 0    1    2    3 

 

12. Händerna skakar.                                                                                    0    1    2    3 

 

13. Skakig.                                                                                                    0    1    2    3 

 

14. Rädsla att tappa kontrollen.                                                                    0    1    2    3 

 

15. Svårigheter att andas.                                                                              0    1    2    3 

 

16. Rädsla att dö.                                                                                           0    1    2    3 

 

17. Rädd                                                                                                        0     1    2    3 

 

18. Dålig matsmältning eller obehag i magen.                                              0    1    2    3 

 

19. Svimfärdig.                                                                                              0    1     2   3 

 

20. Rodnad.                                                                                                    0    1    2    3 

 

21. Svettning (ej beroende på värme)                                                            0    1    2    3 
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Dessa frågor handlar om oro. Man kan börja oroa sig när man är rädd för något och tänker 

mycket på det. En del personer oroar sig för skolan, sin familj, sin hälsa, att något ska hända i 

framtiden eller liknande saker. Kryssa för varje mening för det påstående som stämmer bäst 

in på dig. 

 

1.Min oro för saker och ting stör mig verkligen  

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

                                

2. Jag ororar mig inte speciellt mycket om saker och ting 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

3. Det är många saker som gör mig orolig 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

  

 

4. Jag vet att jag inte borde oroa mig för saker och ting. Men jag kan bara inte hjälpa det 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

5. När jag känner mig stressad så oroar jag mig mycket 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         
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6. Jag känner alltid oro, åtminstone för något 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

7. Jag har lätt för att sluta oroa mig när jag så vill 

 □Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

8. När jag är klar med en sak, då börjar jag oroa mig för allt annat 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

9. Jag oroar mig aldrig för någonting 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

10. Jag har alltid varit en person som oroar sig 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet   

 

11. Jag vet om när jag oroat mig för saker och ting 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

12. När jag en gång börjar oroa mig kan jag inte sluta 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer ör fdet mesta       □Stämmer helt och hållet         
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13. Jag oroar mig hela tiden 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

14. Jag oroar mig för saker tills jag är klar med dem 

□Stämmer inte alls      □Stämmer delvis       □Stämmer för det mesta       □Stämmer helt och hållet         

 

 

Hur ofta har du under den senaste veckan… 

 

1. Blivit upprörd över något som hänt helt oväntat? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

2. Känt att du inte haft kontroll över det viktigaste i ditt liv? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

3. Känt dig nervös och stressad?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

4. Tagit itu med vardagliga problem på ett bra sätt? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 
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5. På ett bra sätt hanterat stora förändringar i ditt liv?    

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

6. Känt dig säker på din förmåga att klara av personliga problem? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

7. Tyckt att saker och ting har utvecklats sig som du velat?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

8. Känt att du inte kunnat hantera allt som måste göras?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

9. Känt att du har haft kontroll över irriterande saker i ditt liv?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

10. Känt att du haft kontroll över saker och ting? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

11. Blivit arg över saker som har hänt och som låg utanför din kontroll?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 
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12. Funderat över saker du måste klara av att göra?  

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

13. Kunnat bestämma hur du skulle använda din tid? 

 Aldrig  Sällan  Ibland          Ganska ofta         Mycket ofta 

 

14. Känt att problemen blivit så många att du inte kunnat hantera dem?  

 Aldrig  Sällan  Ibland        Ganska ofta         Mycket ofta 

 

 

 

Läs varje påstående och sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som kommer närmast 

hur Du känt Dig under den senaste veckan. 

 

Jag känner mig spänd och nervös. 

Mestadels     Ofta     Av och till     Inte alls 

 

Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända. 

Mycket klart och obehagligt     Inte så starkt nu     Betydligt svagare nu     Inte alls  

 

Jag bekymrar mig över saker. 
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Mestadels     Ganska ofta     Av och till     Någon enstaka gång 

 

Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad. 

Absolut     Vanligtvis     Sällan     Aldrig 

 

Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen. 

Aldrig     Ibland     Ganska ofta     Väldigt ofta 

 

Jag känner mig rastlös. 

Väldigt ofta     Ganska ofta     Sällan     Inte alls 

 

Jag får plötsliga panikkänslor. 

Väldigt ofta     Ganska ofta     Sällan     Aldrig 

 

Bilaga 2. 

 

Kvalitativ pilotstudie intervju  

 

 

 

Vad är stress? 

Hur upplever du stress? 

Hur hanterar du din stress? 

Vad skulle du vilja lära dig mer om stress? 

Hur pratar du om stress med dina vänner? 

 

Hur upplever du din sömn? 

Har du några knep/strategier för att sova bättre? 
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Vad skulle du vilja lära dig kring sömn? 

Hur pratar du om sömn med dina vänner? 

 

Vad är ångest? 

Hur upplever du ångest? 

Hur hanterar du ångest? 

Vad skulle du vilja lära dig om ångest? 

Hur pratar du om ångest med dina vänner? 

 

Vad är känslor? 

Hur hanterar du känslor? 

Hur upplever du dina olika känslor? 

Vad skulle du vilja lära dig om känslor? 

Hur pratar du om känslor med dina vänner? 

 

Hur ser du på psykisk ohälsa? 

Om du skulle må dåligt, vet du vart du ska vända dig? Skulle du kunna tänka dig att göra det? 

Vad har du för tankar om personer som söker hjälp för psykisk ohälsa? 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

Hej! 

Denna intervju handlar om ungdomars syn på stress, sömn och känslor. Intervjun är en del av en 

psykologexamenuppsats som vi Linda Ritheim och Karin Fransson skriver under våren 2013. 

Intervjun tar ungefär en timma. Denna intervju kommer användas som en del för att planera en 

föreläsning till gymnasieungdomar i gymnasiet. 

Din medverkan är frivillig och du kan alltså välja att inte delta. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att du som enskild person inte kommer att kunna identifieras i 
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resultaten. Intervjun kommer at spelas in på band. De som kommer att ta del av materialet på 

banden är vi som psykologstuderande samt vår handledare. Det inspelade materialet kommer sedan 

att raderas.Om vi använder oss av citat från intervjuerna kommer du att få läsa igenom dem och 

godkänna dem innan de används i uppsatsen. 

Tack för att du vill vara med och hjälpa oss i vårt uppsatsarbete. Din hjälp bidrar till att öka 

kunskapen om ungdomars psykiska hälsa. 

Om du har några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till: lindaritheim@gmail.com 

Du kommer även att få ta del av den kommande föreläsningen samt uppsatsen om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Linda Ritheim, psykologstudent                                      Karin Fransson, psykologstudent 

 

Maria Tillfors leg. psykolog, professor i psykologi, uppsatshandledare 

 

 

Bilaga 4 Powerpoint.  (Skickas till opponenter via mail). 
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Bilaga 5. 

                                                                                                                              2013-03-28 

Hej! 

 

Dessa formulär handlar om stressorer, sömn, känslor, oro samt känsla av kontroll. Formulären är en 

del av en psykologprogramuppsats vid Örebro universitet som jag Linda Ritheim skriver under 

våren 2013. Att fylla i formulären beräknas ta ca 15-20 minuter.  
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Din medverkan är frivillig och du kan alltså välja att inte delta. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att du som enskild person inte kommer att kunna identifieras i 

resultaten.  

 

Tack för att du vill vara med och hjälpa mig i mitt uppsatsskrivande. Din hjälp bidrar till att öka 

kunskapen kring ungdomars psykiska hälsa! 

  

Med vänliga hälsningar! 

Linda Ritheim, psykologstudent                                     

Maria Tillfors, leg. psykolog, professor i psykologi, uppsatshandledare 

  

 


