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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är utbredd bland svenska ungdomar och det råder 

brist på kvalitativa studier som fångar ungdomars egna upplevelser 

kring ämnet. Denna kvalitativa studie består av två delstudier. 

Datainsamlingen i Delstudie 1 skedde via semistrukturerade 

intervjuer med sex gymnasieungdomar med syftet att undersöka 

ungdomars upplevelser, kunskap och hanteringsstrategier gällande 

psykisk ohälsa, emotioner, ångest, stress och sömn. Resultatet visade 

bland annat att tjejer använde samtalet som hanteringsstrategi vid 

emotionella problem, vilket vidare undersöktes genom en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer med tre tjejer i Delstudie 2. 

Resultatet indikerade att samtalet både kan vara en adaptiv och 

maladaptiv hanteringstrategi med funktionerna emotionsreglering och 

problemlösning. Resultaten diskuteras utifrån vikten av ökad kunskap 

gällande kärntemana Emotionell kompetens och En inre 

samtalspartner. 
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Abstract 

Mental illness is widespread among Swedish adolescents and there is 

a lack of qualitative studies that capture adolescents´ own experiences 

on the subject. This qualitative study consists of two studies. Data in 

Study 1 was collected through semi-structured interviews with six 

high school adolescents with the purpose of examining their 

experiences, knowledge and coping strategies regarding mental 

illness, emotions, anxiety, stress and sleep. The result showed, among 

other things, that girls used conversation as a coping strategy when 

experiencing emotional problems. This was further explored through a 

qualitative approach with semi-structured interviews with three girls 

in Study 2. The result indicates that conversations are both an adaptive 

and maladaptive coping strategy, with the function of 

emotionregulation and problemsolving. The results are discussed 

based on the importance of increased knowledge regarding the core 

themes Emotional competence and An inner partner of conversation.  

Keywords: Adolescents, emotions, stress, sleep, coping strategies, 

prevention. 

¹Psychology, Master’s thesis. Spring 2014. Supervisor: Maria Tillfors 
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Förord 

Stort tack till de modiga och generösa ungdomar som deltog i denna uppsats, utan er skulle 

studien inte ha varit möjlig att genomföra. Vi uppskattar att ni ville dela med er av 

erfarenheter och upplevelser från era liv vilket också givit oss nya lärdomar och insikter.  

 

Ett stort tack riktas även till vår handledare Maria Tillfors för uppmuntran, spännande 

diskussioner och goda råd.  

 

Slutligen vill vi tacka Linda Ritheim för att du bidragit till kontakt med ungdomarna och hjälp 

med intervjuerna. 
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                                  Information gällande föreliggande studie 

I denna studie används två datamaterial och består således av två delstudier som benämns 

Delstudie 1 samt Delstudie 2. Data i Delstudie 1 samlades in under vårterminen 2013 och 

skulle användas till en kvalitativ pilotstudie inför en kvantitativ psykologexamensuppsats om 

ungdomars psykiska ohälsa (Ritheim, 2013). Datamaterialet användes dock inte i Ritheims 

uppsats. Då materialet innehåller intressant och omfattande information används denna 

insamlade kvalitativa data i Delstudie 1. Utifrån analysen av dessa data väcktes nya frågor om 

ungdomars psykiska ohälsa och därför genomfördes ytterligare en datainsamling, vilken 

ligger till grund för en mindre, fördjupande del av uppsatsen; Delstudie 2. 
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Delstudie 1 

Bakgrund 

Svenska ungdomars hälsa och sociala förhållanden är goda vid jämförelse med ungdomar i 

många andra välfärdsländer, dock ser det annorlunda ut gällande ungdomarnas psykiska hälsa. 

Symtom på psykisk ohälsa, såsom ledsenhet, oro och sömnsvårigheter, förekommer i högre 

grad bland svenska 15-åringar än bland 15-åringar i andra länder (Socialstyrelsen, 2013). 

Denna rapport visar även att den psykiska ohälsan bland Sveriges ungdomar i åldern 16 – 24 

år har ökat de senaste decennierna. Mellan åren 1989 – 2005 tredubblades antalet ungdomar 

som led av ängslan, oro, ångest, trötthet, sömnsvårigheter samt värk i skuldror och nacke. För 

killar innebar det en ökning från fyra till fjorton procent, och för tjejer innebar det en ökning 

från nio till trettio procent. Nyare studier visar att denna ökning har avstannat något, dock sker 

fortfarande en ökning på en klinisk nivå av ångestsyndrom och depressioner. Statens 

folkhälsorapport från 2009 visade att den psykiska ohälsan hade ökat hos båda könen, men 

framför allt hos tjejer i åldern 16 – 24 år. Bland de rapporterade problemen förekom bland 

annat oro, ångest och sömnsvårigheter (Statens offentliga utredningar [SOU], 2009). En 

rapport från Ungdomsstyrelsen (2013) visade att psykosomatiska symtom var dubbelt så 

vanligt hos tjejer som bland killar under åren 2010 och 2011 (Socialstyrelsen, 2013).                       

             Allt fler ungdomar söker sig till den psykiatriska öppenvården för olika typer av 

upplevda problem. Samtidigt finns det en oklarhet hos ungdomar och deras familjer vart de 

ska vända sig då de upplever psykisk ohälsa. Studier visar vidare på att det är vanligt att 

upplevd psykisk ohälsa i ungdomsåren eskalerar i vuxen ålder. Exempelvis visar 

longitudinella studier att det finns ett samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa i 

ungdomsåren och psykiatriska sjukdomar samt självmord i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 

2013).  
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             Få studier har undersökt svenska ungdomars syn på psykisk ohälsa, emotioner, 

sömnsvårigheter och stress genom kvalitativa ansatser. Stor del av den kunskap som finns 

idag kring ungdomars psykiska ohälsa bygger på kvantitativa studier med självrapporterad 

data. Vidare finns det kunskapsluckor gällande hur svenska ungdomar definierar begrepp som 

psykisk ohälsa, ångest, stress samt depression. Socialdepartamentet framhåller att det i princip 

inte finns någon systematisk kunskap som bygger på svenska ungdomars egna upplevelser 

och berättelser gällande ovanstående faktorer, vilket är möjligt att fånga genom studier med 

kvalitativa ansatser. Kunskapen om var och hur ungdomar med lättare psykisk ohälsa söker 

hjälp och erhåller information är även denna begränsad (Socialdepartamentet, 2013).  

             Ett undantag är Barnombudsmannen som genomförde en kvalitativ undersökning 

gällande barn och ungdomars psykiska ohälsa under 2013. Barnombudsmannen rapporterar 

att det finns stora brister i den forskning där svenska barn och ungdomar själva får komma till 

tals, samt att det är av stor vikt att undersöka hur ungdomarna själva ser på psykisk ohälsa för 

att kunna bygga effektiva preventionsinsatser. Något som framkommer i 

Barnombudsmannens rapport är att svenska ungdomar upplever att det finns brister i vuxnas 

förståelse för ungdomars psykiska ohälsa (Barnombudsmannen, 2013). 

             Begreppet psykisk ohälsa definieras på varierande sätt i olika studier och rapporter, 

och definitionerna sträcker sig från att inkludera enstaka symtom till psykiatriska diagnoser 

(Forsell & Dalman, 2004). Barnpsykiatrikommittéen beskriver att psykisk ohälsa kan 

definieras utifrån upplevda symtom som är varaktiga, hindrar optimal utveckling och som 

skapar lidande för drabbade barn och ungdomar (Statens offentliga utredningar, 1998). 

Begreppet emotionell ohälsa skiljer sig från det bredare begreppet psykisk ohälsa på så sätt att 

emotionell ohälsa enbart är inriktat på syndrom och symtom gällande ångest och depression 

(Barlow & Durand, 2009). 
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Sammanfattningsvis är den psykiska ohälsan utbredd hos svenska ungdomar och det 

råder brist på forskning med kvalitativa ansater i området, vilket utgör bakgrunden till 

föreliggande kvalitativa studie som rör ungdomars upplevelser av psykisk ohälsa. Nedan 

kommer vi definiera de begrepp som används i denna studie, samt redovisa forskning inom 

områdena ungdomstiden, emotioner, ångest, stress, sömn, prevention samt psykoedukation. 

Ungdomstiden 

Under ungdomstiden sker förändringar på många plan, bland annat sociala, fysiologiska och 

neurobiologiska förändringar. Exempelvis får vänner en allt större roll gällande socialt stöd, 

vilket tidigare har varit föräldrarnas roll (Furman & Buhrmester, 1992). Puberteten bidrar till 

fysiologiska förändringar för både killar och tjejer, såsom hormonförändringar och att 

kroppen växer och utvecklas (Moell & Gustafsson, 2011). Hjärnan förändras också under 

ungdomstiden där frontalloberna, som bland annat styr planering och impulskontroll, 

fortsätter att utvecklas och är inte färdigutvecklade förrän i 25-årsåldern. Vidare visar studier 

att ungdomar reagerar starkare på kortsiktiga belöningar än vad barn och vuxna gör. Detta i 

kombination med ej helt utvecklade frontallober kan vara en bidragande anledning till att 

ungdomar utsätter sig för olika riskbeteenden, så som drog- och alkoholkonsumtion (Galvan 

et al., 2006).  

             Enligt Ungdomsstyrelsens definition sträcker sig ungdomstiden mellan 13-25 år. 

Ungdomstiden kan ses både som en livsfas mellan barndomen och vuxenlivet, men även som 

en social kategori med gemensamma intressen och behov samt liknande förutsättningar och 

förhållanden (Ungdomsstyrelsen, 2010). Föreliggande studie fokuserar på en period under 

ungdomstiden; på gymnasieungdomar i åldern 16-18 år. Denna period karaktäriseras även av 

emotionella förändringar där individen fortsätter att utveckla sin egen identitet och 

självständighet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011). 
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Emotioner 

Emotioner anses vara centrala drivkrafter för vårt handlande samt viktiga för vår förmåga att 

kunna värdera olika situationer och kommunicera med andra människor (Andersson & Strand, 

2008). Bland både barn och vuxna är förmågan att kommunicera med andra människor, samt 

att ha en god självbild, betydelsefulla skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa (Theorell, 2003). 

Vidare utvecklas emotioner under barndomen med bland annat en medvetenhet om 

emotionerna och en ökad förmåga att särskilja dessa åt (Andersson & Strand, 2008). 

Det råder dock delade meningar bland emotionsteoretiker kring definitionen av 

emotioner samt vilka som bör inkluderas i begreppet. Det är dock allmänt vedertaget att 

emotioner är psykologiska tillstånd bestående av en subjektiv upplevelse, olika kropps-, 

ansikts- och språkliga uttryck samt fysiologiska responser såsom hjärtfrekvens och 

respiration. Det är också allmänt accepterat att emotioner är en central komponent i alla 

psykologiska modeller (Gross & Feldman Barrett, 2011). Många forskare är vidare överens 

om att emotioner har utvecklats evolutionärt genom deras viktiga anpassning och hantering av 

grundläggande livsuppgifter och att emotioner fyller en viktig funktion för vår överlevnad och 

utveckling (Ekman & Davidson, 1994). 

             Enligt forskaren Paul Ekmans emotionsteori kan en emotion antingen vara en 

grundemotion, eller ett annat affektivt fenomen influerat av grundemotioner, såsom en 

sinnesstämning (mood), ett känslomässigt personlighetsdrag eller ett förstämnings- eller 

ångestsyndrom. Grundemotioner kommer och går snabbt och har även en betydelse i 

varaktiga sinnesstämningar vilka kan hålla i flera timmar. Det kortvariga förloppet hos 

grundemotioner är ett av minst tolv kriterier som ska vara uppfyllda för att en emotion ska 

klassas som en grundemotion. Exempel på andra kriterier är bland annat att den är en distinkt 

universell signal och uttrycks hos alla människor världen över med samma ansiktsuttryck 

(Ekman, 2003). 
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               Det finns evidens för att följande sju grundemotioner är universella: sorg/ledsenhet, 

glädje, rädsla, ilska/vrede, avsmak, förvåning och förakt (Ekman & Cordaro, 2011).  En 

väsentlig dimension är negativa kontra positiva grundemotioner, i betydelsen att negativa 

upplevs som obehagliga, såsom ilska och rädsla, medan positiva upplevs som behagliga, 

såsom glädje (Andersson & Strand, 2008). Ett annat kriterie för att klassas som grundemotion 

är en distinkt fysiologisk sensation, vilken är essentiell för att kunna identifiera och uppleva 

en emotion fullt ut (Ekman & Cordaro, 2011). Exempel på fysiologiska sensationer vid 

upplevelser av vissa grundemotioner är att vid ilska känna värme och ökad hjärt- och 

andningsfrekvens (Ekman, 2003) samt en ökning av blodflödet till armar och händer 

(Levenson, Ekman & Friesen, 2009). Vid sorg/ledsenhet minskar kroppens energiförbrukning 

och hjärtat slår i en långsammare takt (Ekman, 2003) samt att minskad aktivitet i benen sker 

(Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen, 2014). Glädje karakteriseras av upplevelser av 

energi, välbehag och avslappning (Ekman, 2003). 

                Våra emotioner driver olika beteenden, så kallat emotionsdrivet beteende 

(Wilamowska et al., 2010). Det emotionsdrivna beteendet kan vara adaptivt, till exempel om 

fight och flight responsen aktiveras vid rädsla i livhotande situationer, men kan också vara 

maladaptivt, exempelvis om fight och flight responsen aktiveras i sociala situationer där det 

inte finns någon reell fara. Vidare så kan emotionsdrivna beteenden både vara overta (yttre) 

och koverta (inre). Emotionsdrivna beteenden är en typ av hanteringstrategier, det vill säga 

olika beteenden och strategier människor tillämpar då de upplever olika emotioner. Ett annat 

begrepp kopplat till hantering av emotioner är emotionsreglering som kan förklaras som de 

strategier individer tillämpar för att reglera sina emotioner. Denna process kan vara både 

medveten och omedveten, samt adaptiv eller maladaptiv (Gross, 2013).  Ett annat begrepp 

kopplat till emotioner är emotionell kompetens som bland annat hänvisar till förmågan att 
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uppfatta och hantera emotioner hos sig själv och andra, och bristande emotionskompetens kan 

vara en bidragande faktor till att utveckla symtom av depression och ångest (Saarni, 2000).  

Ångest 

I en svensk undersökning från 2013 rapporterade 32 % av tjejerna och 14 % av killarna att de 

regelbundet besväras av ångest, oro och/eller ängslan (Ungdomsstyrelsen, 2013). 

Ångestbegreppet är komplext och kan gälla dess mer biologiska och psykologiska natur till att 

beröra specifika ångestsyndrom. Ångest karakteriseras grundläggande av en negativ 

framtidsinriktad sinnesstämning (Barlow & Durand, 2009), präglad av oro och rädsla men där 

orsaken är okänd (Ekman, 2003). Detta till skillnad från rädsla, vilken är en omedelbar 

emotionell reaktion på ett aktuellt känt yttre eller inre hot (Barlow & Durand, 2009). Ångest 

kan därmed ses som en emotion, en sinnestämning, till skillnad från rädsla vilken ses som en 

grundemotion. Ångest kännetecknas följaktligen av att vara i fara, samtidigt som hotet inte 

kan identifieras och därmed inte undanröjas (Ekman, 2003). Vid ångest upplevs således att 

kommande händelser varken kan förutsägas eller kontrolleras (Barlow & Durand, 2009).   

             Samtidigt som ångest är obehagligt att uppleva fyller den också i lagom mängd en 

viktig funktion då den hjälper oss till handling och får oss att prestera bättre. Det är först vid 

upplevelser av svår och långvarig ångest som den blir patologisk och man kan tala om ett 

syndrom (Barlow & Durand, 2009). Vid rädsla aktiveras kamp- eller flyktresponsen vilken 

har som evolutionär funktion att motivera oss att avlägsna oss ifrån eller bekämpa det 

upplevda hotet och därmed skydda oss. Aktiveras denna respons emellertid när det egentligen 

inte existerar ett reelt hot, det vill säga det sker ett falskt alarm, talar man om en panikattack 

(Barlow & Durand, 2009). Vidare kännetecknas ångest av olika former och grader av fysiska 

spänningar där rastlöshet, ökad hjärtfrekvens, muskelspänningar, tryck över bröstet, 

svårigheter att andas, illamående, yrsel, svettningar, frossa eller värmevallningar är vanligt 

(Barlow & Durand, 2009).  
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             På samma sätt som med ångest hör det livet till att uppleva nedstämdhet och sorg, och 

det är först när nedstämdheten blir långvarig och ihållande, präglas av tankar på hopplöshet 

samt en oförmåga till glädje som det kan övergå till den kliniska diagnosen depression (Passer 

& Smith, 2007). Samsjuklighet, så kallad komorbiditet, är vanligt förekommande mellan 

bland annat ångestsyndrom och depression (Socialstyrelsen, 2010). Utöver ångest- och 

depressionssyndrom och symtom är även stressproblematik vanligt bland svenska ungdomar 

(Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). 

Stress 

Stress ökar bland svenska ungdomar och denna ökning går framför allt att se hos unga tjejer. I 

en studie bland svenska 16-åringar rapporterade drygt 30 % av ungdomarna allvarliga 

stressymtom. Nästan varannan tjej och var femte kille rapporterade en hög nivå av stress 

(Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). Seyle myntade begreppet stress som 

syftar på den fysiologiska reaktion en organism får när den utsätts för påfrestningar, såsom 

ökad puls, ökat blodtryck och svettningar, vilket sker i olika faser. Detta är en helt naturlig 

reaktion och fyller funktionen av att mobilisera energi för att kunna bemöta och ta kontroll 

över den aktuella påfrestningen. Dessa påfrestningar kallas med ett annat ord stressorer 

(Seyle, 1975). En vanlig stressor för ungdomar är deras psykosociala arbetsmiljö, det vill säga 

skolan, och även relationer samt osäkerhet inför framtiden (Byrne, Davenport & Mazanov, 

2007). 

          Seyles modell är till stor del medicinskt och fysiologiskt inriktad, och senare 

definitioner av stress har även inkluderat psykologiska aspekter. För att förstå sambanden 

mellan psykosocial arbetsmiljö och ohälsa används inom forskning ofta den teoretiska Krav-

kontroll-stödmodellen (Se Figur 1). 
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 Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen. 

Denna modell åskådliggör hur förhållandet mellan yttre psykiska krav (stressorer), individens 

upplevelse av kontroll samt det stöd denne får från sin omgivning, totalt bildar fyra olika 

typer av stresstillstånd, mellan vilka vi förflyttar oss. Det mest negativa stresstillståndet, 

definierat som Spänd, karakteriseras av höga krav och låg kontroll. Att tillbringa lång tid i 

detta tillstånd kan få stora negativa konsekvenser på hälsan. Det är således först då det råder 

brist på tillräckliga återhämtningsperioder (att befinna sig i det avspända tillståndet) som en 

negativ stress uppstår, bland annat i form av en ihållande trötthet (Theorell (Red.), 2003). 

          Kontroll-lokus (locus of control) hänvisar till var en individ förlägger möjligheten att 

göra något åt ett problem, och denna kan vara både intern och extern (Rotter, 1966). Att i 

huvudsak ha en intern kontroll-lokus, det vill säga att man själv känner sig kapabel till att lösa 

ett problem, är positivt för välmåendet. Stress benämns oftast i negativ bemärkelse men stress 

i sig är inte farligt för individen, utan det är snarare brist på känsla av kontroll och 

återhämtning, exempelvis sömn, som kan leda till problem för individer (Theorell (Red.), 

2003).  

Sömn 

Sömnens syfte är bland annat att återhämta och reparera oss från dagens aktiviteter, stärka 

vårt immunförsvar samt att lagra våra minnen. Sömnbehovet är individuellt, men de flesta 

människor sover mellan sex och åtta timmar per natt. Ett mått på god sömn är att se hur en 

individ mår under den vakna tiden; att känna sig utvilad och pigg under dagen (Lindholm & 
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Hillvesson, 2011). God sömn leder till minskad risk för olika sjukdomar, både fysiska och 

psykiska, och är viktig för vår förmåga att vara uppmärksamma, koncentrera oss och för att 

hjärnan ska fungera optimalt. Oro och stress kan påverka sömnen negativt, och 

sömnsvårigheter kan i sin tur leda till oro och stress (Söderström, 2007). 

             Sömnsvårigheter har i studier kopplats till ångest (Jansson & Linton, 2006a), stress 

(Jansson & Linton, 2006b) och depression (e.g. Ohayon, 2002). Det finns många studier som 

rör hur sömnsvårigheter kan associeras med emotionell ohälsa, dock är de flesta studierna 

genomförda i en vuxen population och det finns kunskapsluckor i den forskning som berör 

ungdomars sömnsvårigheter kopplat till emotionell ohälsa (Danielsson, 2013).  

             Från 1980-talet fram till 2000-talet skedde en kraftig ökning av rapporterade 

sömnsvårigheter bland svenska ungdomar (Statens offentliga utredningar, 2009). En studie av 

Smedje (2004) visar att sömnsvårigheter finns hos cirka en fjärdedel av svenska barn och 

ungdomar under någon period under barn- och ungdomstiden. Vidare visade en rapport från 

Socialstyrelsen att bland svenska ungdomar i åldern 16 – 24 år rapporterade 25 % av 

kvinnorna och 21 % av männen att de lider av sömnsvårigheter (Socialstyrelsen, 2009).  

             Sammanfattningsvis är den emotionella ohälsan samt stress- och sömnproblematik 

vanligt förekommande hos svenska ungdomar och det finns få effektiva preventionsinsatser 

för att möta denna utbredda problematik (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). 

Prevention och psykoedukation 

Prevention hänvisar till förebyggande arbete som är utformat för att motverka viss ohälsa, och 

som leder bort personer från riskfaktorer samt styrker relevanta skyddsfaktorer. Det finns 

olika typer av prevention; universell, selektiv och indikerad prevention (SBU, 2010). 

Universell prevention riktas till alla deltagare i en viss population utan hänsyn till eventuella 

riskfaktorer. Selektiv prevention riktar sig till personer som befinner sig i en riskgrupp för att 
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utveckla psykisk ohälsa. Indikerad prevention riktas mot de personer som identifieras ha hög 

risk att utveckla psykisk ohälsa, till exempel genom att de har utvecklat vissa symtom. En av 

de största anledningarna till att utarbeta fungerande preventionsinsatser är för att förebygga 

psykisk ohälsa i barn- och ungdomsåren då problematiken kan förvärras i vuxen ålder.  

             Prevention är ett relativt nytt område inom forskningen och studier har visat på 

varierande resultat gällande preventionsprogram som har utformats för att möta den psykiska 

ohälsan hos barn och unga i Sverige. Det finns vissa metodsvårigheter med att studera 

prevention, så som bortfallsproblematik samt praktiska svårigheter med randomisering i 

universella preventionsinsatser. Att universella preventionsinsatser inte har visat sig vara 

effektiva förklaras bland annat av att eventuella förbättringar inte blir lika påtagliga i en icke-

klinisk population (SBU, 2010).   

             SBU:s rapport gällande program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn visade att 

det råder brist på effektiva preventionsinsatser för svenska barn och ungdomar. Den 

systematiska översikten visade att endast sju av 33 preventionprogram har vetenskapligt stöd. 

Vidare var effekterna, med få undantag, små samt att studierna var utförda utomlands. I 

Sverige används vidare ett hundratal olika preventionsprogram och inget av dessa är 

utvärderade i randomiserade studier med minst sex månaders uppföljning, förutom 

preventionsprogrammet SkolKOMET som visat medelhög effekt. KOMET bygger på 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och riktar sig främst till barn och ungdomar med utåtagerande 

problematik.  

             Det har diskuterats hurvida psykoedukativa interventioner från KBT kan användas i 

preventivt syfte (Kåver, 2006). KBT har visat god effekt vid behandling av både depression 

och ångestsyndrom, både för barn, ungdomar och vuxna (Socialstyrelsen, 2010). 

Psykoedukation är ett vanligt inslag inom KBT, och termen psykoedukation syftar till att 

utbilda klienten gällande de medicinska och psykologiska delarna kring dennes problematik. 



INRE TRYGGHET   17 

 
 

Psykoedukation inkluderar både generell information om problemet samt att en psykologisk 

förklaringsmodell skapas med hjälp av exempel från klienten (Linton & Flink, 2011). Inom 

KBT är det vidare vanligt att genom psykoedukation och beteendeanalyser öka 

medvetenheten om vad våra beteenden, både overta och koverta, har för konsekvenser på kort 

respektive lång sikt. Ett exempel på detta är SORK-modellen som används för att analysera 

funktionen av en individs beteenden och förkortningen står för S: Stimulus, O: Organism, R: 

Respons samt K: Konsekvens (Öst, 2013).  

             Gällande evidens så är det svårt att uttala sig om effekterna av psykoedukation, då det 

ofta är inkluderat som en del av KBT-behandlingar. Dock har vissa studier genomförts för att 

utvärdera effekten av enbart psykoedukation, vilket exempelvis har visat på ökad 

problemlösningsförmåga hos individer med depression (Dorwick et al., 2000; ref. i Lukens & 

McFarlane, 2004). Vidare visade en preventionsinsats för ungdomar på signifikant effekt 

gällande ökat självförtroende och reduktion av symtom av emotionell ohälsa. Tekniker från 

KBT, bland annat psykoedukation, användes och deltagare var ungdomar med identifierad 

hög risk att utveckla ångest och depression (Dobson, Hopkins, Fata, Scherrer & Allan, 2010). 

En svensk psykologexamensuppsats som byggde på tekniker från KBT visade att en 

föreläsning med psykoedukativa inslag ökade gymnasieungdomars upplevda kunskap 

gällande psykisk ohälsa (Ritheim, 2013). Dock behövs mer forskning för att se vad 

psykoedukativa insatser kan ha för effekt på lång sikt (Lukens & McFarlane, 2004).  

             På grund av kostnadseffektivitet är det viktigt att preventionsprogram bygger på 

evidensbaserad forskning, då det är kostsamt med implementering av program och utbildning 

av personal (SBU, 2010). Vidare är det av vikt att inkludera ungdomars egna upplevelser av 

vad som påverkar deras psykiska ohälsa för att kunna bygga fungerande preventionsinsatser 

(Byrne, Davenport & Mazanov, 2007).    

            Det finns fördelar med att använda skolan som arena när det gäller preventivt arbete. 
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Genom universella preventionsinsatser i skolan går det att nå alla barn och ungdomar, och det 

är också möjligt att nå ut till de elever som har problematiska familjeförhållandet där de ej får 

det stöd de behöver (Barnombudsmannen, 2013). Majoriteten av de preventionsprogram som 

idag används i svenska skolor är framtagna utomlands. Det är därför viktigt att anpassa 

preventionsprogram till de sociala och kulturella förhållanden som råder i Sverige (SBU, 

2010). Ett sätt att göra detta är att undersöka vilka behov som svenska ungdomar själva 

uttrycker samt att lyssna på deras uppfattningar gällande vad som påverkar deras psykiska 

ohälsa, vilket är möjligt genom studier med kvalitativa ansatser. Detta leder vidare in på 

föreliggande studies syfte och frågeställning. 

Syfte och frågeställningar 

Då psykisk ohälsa är vanligt förekommande i ungdomsåren med risk att det eskalerar i vuxen 

ålder är det viktigt att arbeta preventivt samt insamla och sprida kunskap. En tydligare och 

mer nyanserad bild skulle kunna erhållas genom att undersöka ungdomars egna subjektiva 

upplevelser av psykisk ohälsa och faktorer kopplade till detta, såsom emotioner, ångest, stress 

och sömn. Därigenom skulle relevanta förebyggande interventioner kunna utformas, bättre 

anpassade till ungdomars kunskapsnivå.  

             Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomars upplevelse, kunskap och 

hantering av emotioner, ångest, stress och sömn, kopplingar mellan dessa och hur dessa 

upplevs påverka deras psykiska hälsa. Syftet var också att undersöka vad de önskar lära sig 

mer om avseende ovanstående, samt eventuellt generera nya hypoteser inom detta område. 

Undersökningens syfte formulerades i följande frågeställningar: 

1. Vad har ungdomar för kunskaper om psykisk ohälsa, emotioner, ångest, stress och 

sömn? 

2. Hur upplever och hanterar de olika emotioner, ångest, stress och sömnsvårigheter? 

3. Vill de lära sig mer om ovanstående faktorer och i så fall vad? 
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Metod 

Val av metod 

Utifrån givet syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats då frågeställningarna 

syftade till att fånga respondenternas subjektiva upplevelser på ett så rikt och nyanserat sätt 

som möjligt. Avsikten var även att kunna gestalta detta så att delvis nya innebörder framträder 

och att förståelse av företeelserna uppnås. Kvalitativ metod karakteriseras av strävan att förstå 

meningen och innebörden av fenomen till skillnad från den kvantitativa metoden där den 

kausala förklaringen är målet (Langemar, 2008).  

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer. För analys av data valdes 

tematisk analys. Denna kan vara induktiv där insamlad data styr tematiseringen och/eller 

deduktiv där analysen utförs med utgångspunkt i teori. Både en induktiv och deduktiv ansats 

användes, så kallad abduktion. Vid abduktion växlar forskaren mellan sin teoretiska och 

empiriska förkunskap, samt förförståelse inom det aktuella området, och den nya förståelse 

som erhålls, vilket stämmer väl överens med den hermeneutiska cirkeln som förklaras vidare 

under nästa rubrik Förförståelse (Langemar, 2008). Studien är deduktiv på så sätt att 

exempelvis förutbestämda teorier, såsom den teoretiska modellen SORK, till viss del 

användes vid tematisering av data. Vidare influerade Ekmans och Barlows teori utformandet 

av intervjuguide och användes vid diskussion av resultatanalysen. Samtidigt utarbetades även 

teman utifrån datamaterialet där nya teorier och hypoteser växte fram, vilket är ett exempel på 

en induktiv ansats. 

Förförståelse 

Då vi är psykologstudenter finns förförståelse kring psykisk ohälsa, emotioner, ångest, stress 

och sömn samt att vi själva har egna erfarenheter av ungdomstiden. Då första delen av denna 

uppsats täcker så generella och breda ämnen såsom emotioner och psykisk ohälsa, kan det 

finnas svårigheter att sätta all förförståelse inom parantes. Vi valde därför att använda oss av 
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en ansats inspirerad av hermeneutiken. Hermeneutiken inkluderar både tolkning och 

förståelse, med syftet att bland annat förstå människors tankar, känslor och beteendemönster. 

Tolkningen utarbetas i en cirkulär rörelse mellan insamlad data och forskarens egen 

förförståelse. Denna process benämns den hermeneutiska cirkeln. Forskarens förförståelse 

fördjupas under forskningsprocessen, vilket leder till ny förståelse som väcker nya 

forskningsfrågor (SBU, 2013). Då planeringen ofta sker fortlöpande i kvalitativ metod med 

många avvägningar som behöver göras under processens gång användes en loggbok för 

nedteckning av relevanta tankar och idéer. Detta blev även en hjälp till självreflektion kring 

vår egen förförståelse (Langemar, 2008). 

Deltagare 

För att delta i pilotstudien var kravet att respondenten skulle gå på gymnasiet. Respondenterna 

rekryterades från gymnasieskolor i Jönköping och Örebro. De gick i årskurs ett eller två på 

gymnasiet och var 16 till 17 år gamla. Könsfördelningen bland respondenterna var fyra tjejer 

samt två killar. Respondenterna gick på olika gymnasieprogram; estetiska programmet, 

frisörprogrammet samt samhällsvetenskapliga programmet.  

Procedur 

Intervjuledarna var två studenter från sista året på psykologprogrammet på Örebro universitet. 

En av intervjuledarna var en av denna uppsats författare, Karin Jacobson. Respondenterna 

blev tillfrågade om de ville delta i studien genom kontakter till en av intervjuledarna. Ingen av 

intervjuledarna hade tidigare träffat de respondenter de intervjuade. När respondenterna visat 

intresse blev de kontaktade via telefon. De fick information om studiens syfte, vad 

deltagandet innebar, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att 

avbryta sin medverkan. Respondenterna fick vidare information gällande konfidentialitet samt 

hur den insamlade datan skulle användas.  De fick även information om att intervjun skulle 
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spelas in på band och transkriberas, för att sedan raderas när studien är slutförd. När de 

samtyckt till att delta bokades tid och plats för intervjuerna.  

Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide utarbetades utefter den ovan nämnda kvantitativa studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjuledarna testade intervjuguiden på varandra, andra 

psykologsstudenter samt en gymnasieungdom för utvärdering och förbättring av 

intervjuguiden. Valet att använda en semistrukturerad intervjuguide togs utifrån pilotstudiens 

syfte och frågeställning. Vissa av frågorna är mer öppna medan andra är mer styrda, då syftet 

var att få fram relevant information för att bygga en intervention till den kvantativa studien 

(Ritheim, 2013). 

             Utvärderingen av den semistrukturerade intervjun påvisade att det kändes lättare för 

testrespondenterna att samtala om stress än exempelvis ångest och psykisk ohälsa. Därför 

började intervjuerna med frågor om temat stress. Syftet med detta var att skapa ett tryggt 

samtalsklimat tillsammans med respondenterna. Vidare intervjuades respondenterna om 

sömn, emotioner, ångest samt psykisk ohälsa. Utvärderingen av intervjuguiden påvisade även 

att det var mer lämpligt att använda ordet känslor än emotioner i intervjuerna då det var ett 

mer bekant uttryck för ungdomar. Dock används begreppet emotioner i denna uppsats, då det 

är ett vanligt uttryck i litteraturen. Intervjuguiden finns bifogad i sin helhet längst bak i denna 

uppsats (Bilaga 1). 

Intervjun 

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på Jönköpings stadsbibliotek samt på en 

psykoterapimottagning i Örebro under vårterminen 2013. En av intervjuerna skedde via 

telefon på grund av praktiska omständigheter. Respondenterna fick i början av intervjun 

samma information som vid den första telefonkontakten. Denna information förmedlades 

både skriftligt och muntligt. Respondenterna fick även kontaktuppgifter till intervjuledarna. 
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Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra och spelades in på mp3-spelare. 

Intervjuledarna genomförde tre intervjuer vardera. När den tematiska analysen var genomförd 

fick respondenterna godkänna de citat som används i uppsatsen. De blev vidare erbjudna att ta 

del av den färdiga uppsatsen. 

Tematisk analys 

Analysen av det insamlade materialet bygger på Hayes modell för tematisk analys (Hayes, 

2000; ref. i Langemar, 2008). Den insamlade datan genomarbetades på följande sätt utifrån 

Hayes sju steg: 

1. Vi transkriberade datan till text i Word-dokument och läste igenom intervjuerna för att vara 

välbekanta med materialet. I citaten har i vissa fall talspråk som ”eh” och ”asså” tagits bort 

där dessa inte fyllde någon funktion samt för att underlätta läsningen av texten. Beteckningen 

…//… innebär att visst material i citatet är borttaget, och beteckningen (…) syftar till längre 

pauser.  

2. Vi arbetade med texten på varsitt håll och markerade text som var relevant för syfte och 

frågeställningar.  

3. Vi utarbetade preliminära teman på varsitt håll vilka sedan diskuterades och jämfördes. 

4. Datan organiserades under varje preliminärt tema. Detta skedde genom att vi gick i genom 

texten så många gånger som det fanns teman. De preliminära temana utvecklades och 

modifierades i den mån det behövdes. 

5. Huvudteman samt underteman benämndes och fastställdes. 

6. Vi sammanfattade datan under respektive tema med egna ord, det vill säga författade 

studiens resultatanalys.  

7. Vi utarbetade studiens kärntema.  
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Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa principer inkluderar 

sammanfattningsvis krav om information, krav om samtycke och konfidentialitet samt hur 

den insamlade informationen ska nyttjas. Enligt Utbildningsdepartementets lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) behövs ej vårdnadshavarens 

godkännande om forskningspersonen är över 15 år och inser vad forskningen innebär för hans 

eller hennes del. Hon eller han kan själv samtycka till att delta i forskningen. I denna studie 

tillfrågades därför inte respondenternas vårdnadshavare då de var över 15 år.  

Resultat 

I resultatet redovisas data deskriptivt i form av fem stycken huvudteman samt tretton stycken 

underliggande underteman, vilka uppstod under den tematiska analysen av intervjuerna. 

Dessa teman beskriver respondenternas upplevelser kring fokusområdena; psykisk ohälsa, 

emotioner, ångest, stress samt sömn och belyser frågeställningarna i studien. Huvudtemana 

Upplevelsefaktorn samt Hanteringsfaktorn, med dess underteman 2a till och med 3c, 

kopplades under den tematiska analysen till den teoretiska modellen SORK (se Figur 2, 

inspirerad av Höglund och Wassberg, 2013). Detta ger en logisk och god överblick över 

resultatet vilket underlättar tolkningar som görs i diskussionen.  

             Delstudiens huvudteman och underteman mynnade slutligen ut i ett övergripande 

kärntema kallat Emotionell kompetens.  Detta kärntema blev en gemensam nämnare för de 

olika temana och hänvisar till vikten av att ha en förmåga att uppfatta och hantera emotioner 

hos sig själv och andra för att uppleva en god psykisk hälsa. Detta innebär mer utförligt att ha 

en god förmåga till identifiering och upplevande av emotioner, där adaptiva strategier för 

emotionsreglering är centrala, samt ha tillgång till adaptiva uttryck av emotioner. Kärntemat 

syftar till ungdomarna själva men även de vuxna som finns i ungdomarnas närhet.  
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Figur 2: Insamlad data kring fokusområden samt vår förförståelse bildar fem stycken huvud-

teman, vilka består av sammanlagt 13 stycken underteman. Underteman 2a till och med 3c är 

kopplade till den teoretiska modellen SORK. Huvudteman och underteman skapar 

tillsammans kärntemat Emotionell kompetens.  

 

Huvudtema 1. Kunskapsfaktorn 

Kunskapstemat är uppdelat i fyra underteman; Begreppsdefinition (1a), Hjälpsökande 

kunskap (1b), Sambandskunskap (1c) samt Erfarenheter (1d).  

Undertema 1a. Begreppsdefinition. Begreppsdefinition syftar till hur respondenterna 

definierar begreppen stress, bra sömn, emotioner, ångest och psykisk ohälsa samt vilka 

emotioner de kan identifiera hos sig själva. Respondenterna beskriver stress som att ha 

mycket att göra, eller att ha mycket i huvudet, samtidigt som man upplever en tidspress. I 

flera fall uttrycks även att brist på energi hänger samman med stress. Det kan också vara så att 

stress upplevs positivt vilket en respondent framhåller. Han beskriver att han kan få energi 
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och bli mer aktiv när han befinner sig i en stressad miljö men själv inte känner sig 

överbelastad. Bra sömn beskrivs med betoning på sömnkvalitén såsom snabb insomning, 

sammanhängande sömn utan mardrömmar eller piggt uppvaknande. En del respondenter 

uppger även sömnkvantitet som ett mått på bra sömn, där antalet timmar som nämns varierar 

mellan sju och åtta.  

Begreppsdefinitionen av emotioner innehåller tre underliggande begrepps-

bestämningar nämligen; vad känslor är, vilka olika känslor respondenten upplever, samt om 

respondenten anser att det existerar positiva respektive negativa känslor. Respondenterna 

nämner att känslor kan definieras som saker man känner, något man inte kan ta på eller det 

som upplevs i kroppen. Det kan också vara så att känslor definieras genom beskrivningar av 

specifika känslor. Flertalet av respondenter uttrycker explicit eller implicit osäkerhet vid 

besvarandet av denna fråga. En respondent uttrycker det så här: ”Oj (skratt), den svåraste 

frågan. Vad är känslor... Ja, nej men alla intryck man får, humöret och det man känner i 

kroppen och som man påverkas av och så.”  

Genomgående nämns först och främst glädje som en känsla som ofta upplevs. 

Därefter omnämner flera respondenter känslan ledsamhet. Först efter ytterligare följdfråga om 

fler exempel på känslor nämns ilska, irritation och frustration. Unikt för en respondent är dock 

att hon spontant uttrycker ilska som en känsla hon erfar. Flera respondenter uttrycker att de 

flesta känslor är bra att ha och nämner vikten av att få uppleva och uttrycka dem då detta 

anses leda till något positivt. En respondent beskriver detta på följande vis: 

Jag tror det är bra att ha alla känslor. Och att man kan vara både glad och arg och 

liksom ledsen. Om jag går och håller inne någonting och försöker vara glad hela tiden 

så mår jag inte bra av det heller utan jag tror att det är bra att få ut det man känner. 

Ett par respondenter benämner ångest, ”vara låg” samt att ”uppleva osäkerhet” som negativa 

känslor. En av dessa respondenter uttrycker att vara arg som både en positiv och negativ 

känsla beroende på hur den hanteras:  
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(…) lycka skulle ju vara något bra, ångest skulle vara något dåligt men frustration 

skulle samtidigt kunna vara både bra och dåligt för det kan få mig att ta tag i saker 

som jag inte skulle ha fått gjort annars (…) men samtidigt dra ner en om man inte gör 

något åt det. 

 

Respondenterna uppvisar överlag osäkerhet kring begreppet ångest, vilket bland annat 

definieras som upplevandet av otillräcklighet kopplat till prestationer, främst i skolan. Ångest 

beskrivs även som något som upplevs då man gjort något man ångrar. De olika 

respondenterna använder liknande förklaringar när de beskriver vad psykisk ohälsa är, såsom 

att må dåligt mentalt, i huvudet, i tankarna och inombords. Merparten av respondenterna 

uppvisar samtidigt osäkerhet kring begreppet. En av respondenterna uttrycker sig på följande 

vis: ”Psykisk ohälsa?...//…Ehhmm, det ger mig ju inga bra vibbar direkt liksom. Men ja jag 

vet inte, det känns, om du kunde förklara lite mer, eller ge något exempel typ?” 

Undertema 1b. Hjälpsökande kunskap. Hjälpsökande kunskap innefattar praktisk 

kunskap gällande vart respondenterna kan söka hjälp om de skulle uppleva psykisk ohälsa. 

Alla respondenter uppger någon professionell yrkesgrupp eller instans de kan vända sig till i 

det fall de skulle uppleva psykisk ohälsa. Flera av respondenterna nämner kuratorn på skolan 

som någon de kan vända sig till. Andra forum som benämns är ungdomsmottagningen, BUP 

(Barn och ungdomspsykiatrin), BRIS (Barnens rätt i samhället), kyrkan och skolsköterskan. 

Ett par respondenter uppger att de först och främst skulle vända sig till sina närmaste; familj 

och nära vänner.  

Undertema 1c. Sambandskunskap. Sambandskunskap syftar till den kunskap 

respondenterna har gällande sambandet mellan sömn och andra faktorer, främst emotioner.  

Gemensamt för respondenterna är att de märker att de blir mer känsliga och 

lättirriterade om de sovit dåligt. En respondent uttrycker att dennes dåliga sömn kan leda till 

ett utbrott. En annan uppger att denne å sin sida vid dålig sömn lättare tar åt sig och blir 

ledsen om någon säger något dumt. Flertalet av respondenterna uppger att de känner av 
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koncentrationssvårigheter, trötthet och att de blir mer tysta och inåtvända efter att ha sovit 

dåligt. En annan följd som nämns är känslomässig avstängdhet och att inte vara med i det som 

händer runt omkring en. Åt andra hållet beskrivs att vara glad eller arg över något som hänt, 

och att fastna i tankar kring det, som faktorer som kan försvåra insomningen.  

Undertema 1d. Erfarenheter. Erfarenheter innefattar den kunskap respondenterna 

erhållit genom egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En uppfattning är att erfarenheten av att 

ha mått psykiskt dåligt kan ge olika lärdomar. En respondent beskriver hur hon genom samtal 

med psykolog fått hjälp med sin prestationsångest:  

(…) i början gick jag hos en psykolog då, där fick jag övningar och hur man ska 

tänk... och liksom att det inte är hela världen om man inte är världsbäst i allt hela 

tiden. Jag fick lära mig att typ misslyckas, det var väl det, jag var så rädd för att 

misslyckas (…). 

 

En annan lärdom som nämns är vikten av att möta och utsätta sig för rädslan samt att 

ångestkurvan här varit till hjälp. Att söka hjälp för sin problematik var svårt men ses i 

efterhand som mycket positivt. 

Huvudtema 2. Upplevelsefaktorn 

Upplevelsetemat är uppdelat i två underteman; Orsaksfaktorer (2a) och Organism (2b).  

          Undertema 2a. Orsaksfaktorer (S). Orsaksfaktorer syftar till de orsaker 

respondenterna hänvisar till gällande stress, sömnsvårigheter, olika emotioner och ångest. En 

genomgående uppfattning är att skolan, kopplat till andras krav och förväntningar, ger upphov 

till mycket stress. Att samtidigt hinna med aktiviteter på fritiden och att umgås med vänner 

upplevs som påfrestande och som en svår ekvation att få ihop. Vissa uttrycker exempelvis en 

oro över skolprestationer eller vad vänner ska tycka när det inte finns tid att träffas, medan 

andra blir stressade av att missa roliga händelser. En uppfattning är att kompisars problem 

upplevs som en stress när det redan är mycket i det egna livet. Andra faktorer som beskrivs 

som stressande är sociala medier, såsom Instagram och Twitter, krav avseende det egna 
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utseendet, personligheten samt träning. Att fastna i tankar beträffande skolarbete eller 

relationer beskrivs som en vanlig orsak till dålig sömn.  

Prestationer i skolan, men också inom andra livsområden, beskrivs som vanligt 

förekommande orsaker till upplevandet av ångest. En del beskriver exempelvis en ångest inför 

ett prov man vet att man inte pluggat tillräckligt till, medan andra upplever ångest av att inte 

ha varit tillräckligt snäll eller att ha gjort något man ångrar. En respondent beskriver en ångest 

över att inte räcka till då han slits mellan vad han själv och andra vill:  

Ja, kanske inte att man räcker till, om man får ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag och 

så vet man att jag måste ha skrivit två A4-sidor till imorgon och så har man gjort det, 

sen så…//… då börjar man tänka å shit det här kanske jag inte skulle ha haft med, det 

kanske inte är det här dom vill åt och det kanske inte dom vill höra. Men då tror jag 

man tänker mycket vad alla andra vill och då tänker man inte på vad sitt eget budskap 

är, utan vad vill dom höra. 

 

Andra faktorer som nämns leda till ångest är tankar och beslut om framtiden samt krav 

avseende utseende, träning och mat. 

          Undertema 2b. Organism (O). Organism syftar till fysiologiska, kognitiva och 

känslomässiga upplevelser av stress, emotioner och ångest. 

Fysiologiskt. Att beskriva hur det känns i kroppen vid stress upplevs överlag som 

svårt. Konkreta fysiologiska upplevelser som nämns är trötthet samt värkande eller orolig 

mage. Att känna sig arg kan upplevas i kroppen som svårigheter att sitta still och att vara lugn. 

Det kan kännas som spänningar i armar och ben, men också som en känning som rör sig från 

bröstet upp mot huvudet. Någon nämner att det känns mer i ansiktet medan en annan uppfattar 

att den biter ihop käkarna. Det kan också upplevas som en impuls av att vilja slå någon.   

En vanlig upplevelse av glädje är en känsla av lätthet och välmående i kroppen. En 

uppfattning är att glädjen känns överallt i kroppen men den kan också upplevas som 

lokaliserad till hjärtat eller ansiktet, som exempelvis ett leende. Till skillnad från den 

kroppsliga lättheten vid glädje kan kroppen kännas tung och kraftlös vid ledsamhet. Att vara 
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ledsen kan också uppfattas som en lugn och avslappnad känsla i hela kroppen, men kan även 

upplevas som en klump i bröstet och halsen eller som att det är tungt att andas, magont samt 

huvudvärk.  En uppfattning är att oro sitter i huvudet med många tankar, men också att den 

finns i resten av kroppen då det finns ett stort behov av att röra på sig.  

En vanlig kroppslig upplevelse av ångest är värk eller klump i magen. Det kan också 

kännas som ett tryck i bröstet eller som ett illamående i halsen. En uppfattning är att ångesten 

ger högre puls och att hjärtat slår kraftigare i bröstet samt att kroppen spänns och det blir svårt 

att andas. Den kan också upplevas som en tyngd i kroppen eller kännas av i huvudet.  

Kognitivt. Att vara stressad kan upplevas som en kognitiv trötthet med svårigheter att 

hålla fokus och tänka ett steg i taget. En uppfattning är att stress kan göra att man inte tänker 

sig för men också att man fastnar i grubblerier. Det kan också vara så att stress kognitivt kan 

kännas motiverande och stimulerande och ge en upplevelse av iver, där man ser fram emot 

nästa minut. En uppfattning är att glädje över en specifik händelse kan färga tankarna positiva 

och på samma sätt kan man uppleva många negativa tankar vid ilska. En uppfattning är att 

man tänker mer än känner vid ledsamhet och att dessa tankar är negativa. Att uppleva ångest 

beskrivs genomgående som att vara mycket upp i huvudet och tänka och oroa sig.  

Känslomässigt. En uppfattning är att när man är arg kan man ha närmare till 

ledsamhet. Att ha ångest kan upplevas som en oro eller ett stor obehag, men kan också få en 

att känna sig ledsen och arg. 

Huvudtema 3. Hanteringsfaktorn 

Hanteringstemat är uppdelat i fyra underteman; Kovert hantering (3a), Overt hantering (3b), 

Konsekvenser (3c) samt Genus (3d).  

Undertema 3a. Kovert hantering (R). Kovert hantering syftar till inre kognitiva 

hanteringstrategier som respondenterna använder sig av för att hantera negativa emotioner och 

stress, till exempel att grubbla för att lösa ett problem. Gemensamt för alla respondenter är att 
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de på något sätt använder sig av koverta hanteringsstrategier för att hantera emotioner och 

stress. Exempel på vanligt förekommande koverta hanteringsstrategier är oro och ruminering; 

att försöka tänka fram en lösning på olika problem. Andra hanteringsstrategier är att försöka 

undvika att tänka på det som känns jobbigt, att försöka dölja känslorna, att ”blunda för vad 

som stressar en” samt att ha ”en sund dialog med sig själv”. Unikt för en respondent med egna 

erfarheter av ångestproblematik är att denne medvetet arbetar med att sänka kraven på sig 

själv.  

Undertema 3b. Overt hantering (R). Overt hantering syftar till yttre, externa 

hanteringsstrategier respondenterna använder sig av för att hantera emotioner och stress, till 

exempel att prata med en vän. Alla respondenterna använder sig av overta hanteringsstrategier 

i någon form för att hantera emotioner och stress. En vanlig hanteringsstrategi är att prata med 

vänner och familj. Andra hanteringsstrategier är att skjuta upp och undvika det som känns 

jobbigt, att dra sig undan och vara ensam, att vara tyst samt undvika att socialisera med andra 

människor. Att sysselsätta sig med aktiveteter, som exempelvis träning och att träffa vänner, 

upplevs som en hjälpande hanteringsstrategi men kan också vara något som undviks vid dåligt 

mående. Ett par av respondenterna tycker det är lättare att ta ut sin ilska och irritation på 

familjemedlemmar i stället för på de vänner de egentligen är arga på, eftersom det känns 

lättare i stunden.  Exempel på andra hanteringsstrategier är att ”ta tag i saker”, ”göra 

ingenting”, gråta och skriva. Unikt för en respondent är att denne försöker vara positiv och 

”gå igenom allt”. 

Undertema 3c. Konsekvenser (K). Konsekvenser innefattar de konsekvenser 

respondenterna erhåller då de tillämpar koverta samt overta hanteringsstrategier vid negativa 

emotioner och stress. En vanlig hanteringsstrategi som får respondenterna att må bättre vid 

negativa emotioner och stress är att samtala med familj och vänner, vilket illustreras i följande 

citat: 
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Ofta försöker jag bena ut vad det är som stressar upp mig och mamma brukar ofta 

fråga och försöka hjälpa till, ja, men ta en sak i taget och så där. Men det är skönt att 

typ prata med någon och att man löser saker och ting tillsammans. 

 

Andra hanteringsstategier som får respondenterna att må bättre är att sysselsätta sig med en 

annan aktivitet som exempelvis träning, skriva, lyssna på musik eller äta glass. Vidare 

beskriver ett par av respondenterna att det i stunden är skönt att dra sig undan, att vara ensam 

samt att strunta i planerade aktiviteter, såsom träning och att träffa vänner. Gemensamt för 

några av respondenterna är att de inte tycker att det hjälper att hålla känslorna på insidan, utan 

att det känns skönt att få gråta ut eller uttrycka sina känslor på annat sätt. En respondent 

beskriver detta på följande sätt: 

(…)För att kunna gå vidare tycker jag att man måste få ur sig alla känslor och då kan 

det vara bra att vara ledsen och typ gråta för då blir du ju glad sen. Och att vara arg 

kan ju vara om det hänt något och du måste säga till en person som inte lyssnar på dig 

om du talar i vanligt tonläge, då kanske du måste blir riktigt förbannad på den för att 

den ska fatta att den gjort fel. Och det är också bra för då hjälper du dom andra och 

dig själv. 

Undertema 3d. Genus. Detta var ett av de teman som uppkom i analysarbetet utan 

direkt koppling till frågeställningarna och syftar till likheter och skillnader mellan könen i 

fråga om hanteringsstrategier. Detta undertema innefattar även föreställningar om det egna 

och motsatta könet. Tjejerna anger i högre grad än vad killarna gör att de hanterar problem 

genom att samtala med familj och vänner. Tjejerna upplever vidare att de pratar djupare, mer 

detaljrikt och förklarande med varandra än vad killar gör. De är av uppfattningen att killar 

samtalar mer rakt, konkret samt mindre överlag och i stället gör mer aktiviteter tillsammans. 

En av killarna är av liknande uppfattning; att killar pratar mindre med varandra än vad tjejer 

gör, samt på ett annat sätt. Detta illustreras i följande citat: 

Jag uppfattar att tjejer är mer såhär, petiga i saker och ting. Om dom pratar om känslor 

till exempel så kan dom lätt irritera sig på såhär småsaker och liksom koppla in 

mycket såhär som egentligen inte hör dit. Och alltså börja tänka mer, om vi säger att 

hon till exempel blivit dumpad av en kille och hon sitter och pratar med sin tjejkompis 

om det, varför gjorde han så, och då vet man det. Men sen är det också så börjar man 
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smutskasta honom nästan för att man är lite arg och ledsen, och jag tror att tjejer är 

mer att, dom går djupare in i detaljer och ibland blir det för onödiga detaljer. Medans 

killar tror jag, men jag tror att det är bra att tjejer gör det för att killar är desto mer 

såhär, dom tar inte allt så seriöst, eller vad man ska säga. Det är mer, jamen hur känns 

det att dina föräldrar har skilt sig? Jamen det är klart det är tråkigt, men det går bra 

och sen så är det slut där, det blir inget mer, vad var det som gjorde det och…för att 

jag tror att det, tjejer har lättare för att tolka en sån fråga av en nära vän, vad var det 

som gjorde det och liksom, och kunna prata om det, medans en kille, ja, stänger ute 

det. Så upplever jag det i alla fall. 

 

En uppfattning som finns hos båda könen är att en persons personlighet är en lika viktig faktor 

som könet, att det finns killar som pratar mer än vad tjejer gör och vise versa. Tjejerna 

berättar att de samtalar mer ytligt med sina killkompisar, medan en av killarna upplever att 

han samtalar på samma sätt med både sina tjej- och killkompisar. Vidare finns uppfattningen 

att det är lättare för tjejer att vara känslomässiga och ledsna, medan det är lättare för killar att 

uttrycka aggressivitet samt att killar kan tycka att det är pinsamt att öppna sig för andra 

människor. 

Huvudtema 4. Attitydfaktorn 

Attitydtemat är uppdelat i två underteman; Hjälpsökande (4a) samt Kommunikation (4b).  

Undertema 4a. Hjälpsökande. Hjälpsökande innefattar de attityder respondenterna 

uttrycker om idén att de själva respektive andra skulle söka hjälp för psykisk ohälsa. 

Gemensamt för respondenterna är att de i första hand skulle vända sig till familj eller nära 

vänner om de skulle uppleva psykisk ohälsa. Vart de skulle välja att vända sig skulle bero på 

typ av problem. Respondenterna uttrycker en vilja att söka hjälp om de i framtiden kommer 

att uppleva psykisk ohälsa, men att de skulle behöva stöd från en anhörig då det skulle kännas 

jobbigt att söka hjälp på egen hand. Unikt för en respondent är att han i första hand skulle 

hantera problemen på egen hand då han tycker det är svårt att öppna sig för andra människor. 

Unikt för en annan respondent är att hon har egna erfarenheter av att ha fått hjälp då hon 

upplevde psykisk ohälsa. Hon beskriver att denna erfarenhet underlättar om hon skulle behöva 
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söka hjälp igen i framtiden. Respondenterna uttrycker det som något positivt om andra 

människor skulle välja att söka hjälp. Gemensamt för respondenterna är att de tror att ”vem 

som helst” kan behöva söka hjälp om de upplever psykisk ohälsa, men att det ändå finns ett 

tabu kring detta bland ungdomar vilket illustreras i följande citat:  

Ehmm, jo men jag tror ju andra också tänker lite så, att va konstig han eller hon måste 

vara, eller liksom lite såhär, ha en sådan bild av det. När jag var lite så sjuk, då, jag 

berättade knappt det för någon liksom. Alltså jag tyckte det var jättejobbigt, pinsamt 

och jag ville knappt veta det själv eller så. Man håller det liksom lite hemligt, eller det 

känns så i alla fall. Jag gjorde det i alla fall. 

Undertema 4b. Kommunikation. Kommunikation syftar till hur och om 

respondenterna samtalar med jämnåriga kring stress, sömn, emotioner, ångest och psykisk 

ohälsa. Respondenterna upplever att stress är ett lätt och relativt vanligt ämne att samtala 

omkring, exempelvis att de har jättemycket att göra i skolan. De beskriver att de konstaterar 

att de har mycket att göra och känner sig stressade, snarare än att de talar djupare om stressen 

i sig. Sömn är också ett ämne som upplevs vara lätt att samtala om. På liknande sätt som med 

stress så samtalar de inte så mycket om ämnet sömn, utan konstaterar om de har sovit dåligt 

och känner sig trötta. 

Respondenterna samtalar om emotioner med sina nära anhöriga; nära vänner, föräldrar 

eller syskon. Det skiljer sig åt mellan respondenterna hurvida det är ett lätt eller svårt ämne att 

samtala om. Unikt för en respondent är att denne har lätt att prata om alla känslor, medan 

flertalet av de andra respondenterna tycker det är lättare att prata om glädje än om negativa 

emotioner:  

Åh, det beror ju på vad det är för känslor, vad man känner. Är det lycka är det ju inte 

så svårt att tala om men är det så att dom inte mår så bra så då är det väl lite tyngre. 

 

Ångest upplevs som ett svårt och ovant ämne att prata om. En respondent var av 

uppfattningen att ordet ångest främst används i vardagligt tal, utan att det har någon djupare 
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mening. Unikt för en respondent som själv har arbetat med sin ångestproblematik är att hon 

kan prata med några få nära vänner om hennes egen upplevelse av ångest.  

Psykisk ohälsa är inget ämne som det informeras om eller diskuteras i skolan. Det 

förekommer viss information om stress på idrotten i skolan, men i övrigt finns det inget fokus 

på ovanstående ämnen från skolans håll. En uppfattning är att det är svårare att samtala om 

psykisk ohälsa än om fysisk ohälsa överlag, vilket en av respondenterna uttrycker på följande 

sätt; ”I alla fall stor skillnad om man skulle gå och ha ont i armen så skulle man kunna prata 

om det lättare än om man har ont i själen.” 

Huvudtema 5. Ökad kunskapsfaktorn 

Ökad kunskapstemat innehåller endast undertemat Kunskapstörst (5a).  

          Subtema 5a. Kunskapstörst. Kunskapstörst hänvisar till om respondenterna vill ha 

ökad kunskap om stress, sömn, emotioner, ångest samt psykisk ohälsa. Detta subtema 

inkluderar även vad de vill veta kring dessa faktorer. Respondenterna vill ha ökad kunskap 

om stress. Exempelvis vill de få ökad kunskap om hur stress påverkar ungdomar, få 

information om hanteringsstrategier, lära sig mer om olika orsaker till stress samt hur stress 

upplevs i olika åldrar. Respondenterna uttrycker även att de vill ha ökad kunskap om ångest. 

Exempelvis vill de lära sig mer om vad ångest är för något, hur ångest uppkommer samt vad 

det finns för olika typer av ångest. Vidare vill de lära sig mer om hanteringsstrategier för 

ångest samt få ökad kunskap om hur man kan hjälpa andra människor att hantera ångest.  

          Respondenterna vill ha ökad kunskap om sömn. Till exempel vill de veta hur man blir 

påverkad vid dålig sömn, varför sömn är viktigt, hur sömnen påverkar hälsan samt ha ökad 

kunskap om hanteringsstrategier vid sömnsvårigheter. Annan kunskap som respondenterna 

efterfrågar är hur olika faktorer påverkar sömnen, varför drömmar uppkommer, lära sig mer 

om goda sömnvanor samt hur man återhämtar sig på bästa sätt. 
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          Respondenterna vill även ha ökad kunskap om emotioner. Till exempel vill de veta vad 

emotioner är för något, hur de uppkommer samt orsaker till olika emotioner. Vidare vill de ha 

ökad kunskap om hanteringstrategier, vad emotioner har för kopplingar till andra faktorer 

samt hur man kan uttrycka sina emotioner. Gällande psykisk ohälsa uttrycker en av 

respondenterna att denne vill ha ökad kunskap om vad det är som händer när man inte mår 

bra.  

                                                         Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras och tolkas studiens resultat. Resultatens olika underteman 

diskuteras under respektive huvudtema, med undantag för undertema 1b (Hjälpsökande 

kunskap) och 1d (Erfarenheter) som diskuteras under Huvudtema 4 (Attitydfaktorn) då det är 

av relevans för diskussionen som förs. Övergripande diskuteras också studiens kärntema 

Emotionell kompetens, samt olika vägar för att erhålla detta då resultatet visar på att det finns 

en osäkerhet kring emotioner samtidigt som betydelsen av att få uttrycka sina emotioner lyfts 

fram. Vidare visade resultatet på en positiv attityd samt en vilja till ökad kunskap om 

emotioner.  

Huvudtema 1. Kunskapsfaktorn 

Resultatet visar att respondenterna har relativt god kunskap om vad stress och bra sömn 

innebär och uppvisar en säkerhet när de beskriver dessa begrepp. Emotioner, ångest och i 

synnerhet psykisk ohälsa upplevs däremot initialt som mer ovana och osäkra områden att 

definiera. Vid följdfrågor visar dock respondenterna på tämligen god förståelse och 

intressanta tankar kring fenomenen. En möjlig tolkning av skillnaden mellan uppvisad 

säkerhet kring begreppen kan vara att stress och sömn är relativt vanligt förekommande, 

oladdade och konkreta begrepp i samhället och det vardagliga livet, och därav lättare att 

beskriva.  
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När respondenterna definierar stress skildrar de stressreaktionen med uttryck såsom 

”man inte kan känna lugn någonstans, eller någon gång” eller ”det är rörigt i huvudet”.  I 

förhållande till krav-kontroll-stödmodellen (Theorell (Red.), 2003) ger respondenterna 

dessutom genomgående uttryck för stressorer vid definieringen av stress, såsom ”att ha 

mycket att göra”, där skolan nämns som den främsta stressoren, vilket diskuteras vidare under 

Huvudtema 2. De skildrar även en brist av kontroll, såsom ”man känner att man inte har tid” 

samt konsekvenser av negativ stress, såsom trötthet och energibrist. Detta kan tyda på att de 

befinner sig i det Spända tillståndet. En respondent uttrycker dock att han kan uppleva en typ 

av stress som är positiv, där han ”får ett slags go” eller ”får ett bra flow”, då han har krav på 

sig men samtidigt inte känner sig överbelastad. Detta tyder på att respondenten befinner sig i 

det Aktiva tillståndet i krav-kontroll-stödmodellen, vilket kännetecknas av höga krav och 

samtidig hög kontroll. Detta tillstånd, som även kan benämnas positiv stress, upplevs ofta 

stimulerande att befinna sig i och kan leda till en psykisk utveckling där individens 

hanteringsförmåga förbättras (Theorell (Red.), 2003). Sammantaget ger respondenterna en 

omfattande bild av begreppet stress där både det medicinska och det psykologiska 

perspektivet berörs. 

Som tidigare nämnts tyder resultatet på att respondenterna upplever en osäkerhet kring 

vad emotioner är och vilka emotioner som finns. Trots detta problematiserar de kring 

begreppet och ger en nyanserad bild av dess komplexitet. De definitioner som framkommer 

varierar från ”det som upplevs i kroppen” och ”något man inte kan ta på” till beskrivningar av 

specifika emotioner, vilket speglar emotionsbegreppets abstrakta natur och därmed 

svårigheten att fånga detta i ord. I förhållande till Ekmans grundemotioner benämner 

respondenterna flera av de vanligaste, såsom glädje, ledsamhet och ilska medan vissa inte 

nämns alls såsom rädsla, förvåning och förakt. Glädje är genomgående den emotion som först 

uttrycks, därefter ledsamhet. Respondenterna tenderar överlag att ha svårare att benämna och 
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beskriva ilska, vilket inte uttrycks lika naturligt och spontant. Först efter ytterligare 

följdfrågor nämns ilska, vilket antyder att det finns en rädsla för att uttrycka ilska samt att 

denna emotion upplevs som mer tabu. Detta kan vidare komma an på en rädsla av att andra 

människor ska ta avstånd, att motparten kan reagera med vedergällning samt att det kan skada 

relationen, då ilska har en tendens att stöta bort andra människor. Samtidigt som ilska har en 

adaptiv funktion finns följaktligen en baksida med ilska för sociala individer (Marsh, Ambady 

& Kleck, 2005; ref. i Lemerise & Dodge, 2008), varför emotionsreglering samt konstruktiva 

uttryck av ilska är viktiga element i en människas utveckling (Lemerise & Dodge, 2008). För 

att kunna sympatisera med en arg person behöver vi veta orsaken till ilskan, till skillnad mot 

en person som är ledsen eller ångestfylld där vi kan känna medkänsla utan att ha kunskap om 

skälet (Ekman, 2003). Det har till exempel visat sig att arga barn inte blir accepterade av 

andra barn i samma utsträckning (Lemerise & Dodge, 2008).  

Resultatet visar att respondenterna överlag anser att de flesta känslor är betydelsefulla 

och att vissa känslor kan vara både positiva och negativa beroende på hur de hanteras samt på 

grund av omständigheter i den närliggande miljön. Detta tyder på en positiv attityd kring 

emotioner. Under ungdomstiden sker både kognitiva och emotionella förändringar vilka 

bidrar till utvecklingen av tankar, känslor och reaktioner om emotioner, även kallat meta-

emotion philosophy (MEP). Ungdomars negativa attityder om emotioner (negativ MEP) har 

visat sig vara associerat med en ökad risk för depression. I en studie som undersöker 

förhållandet mellan föräldrars och ungdomars MEP framkommer att mammors MEP var 

betydande för ungdomar med depression där mammors positiva MEP var av vikt för 

utvecklandet av postiv MEP hos den deprimerade ungdomen (Hunter et al., 2011), vilket även 

visar på vikten av upplysning och information kring betydelsen av emotionell kompetens för 

nyblivna föräldrar, exempelvis inom barn- och mödrahälsovård.  

             Respondenterna uttrycker betydelsen av att få uppleva och uttrycka alla känslor. Detta 
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överensstämmer med de senaste åren av forskning som visar på vikten av att inte nedreglera 

eller undvika emotioner utan istället uppleva dem fullt ut och uttrycka dem på ett adaptivt sätt. 

Det finns annars stor risk för emotionella syndrom såsom depression och ångest (Allen, 

McHugh, Barlow, 2008). Respondenten som beskriver att ”det drar ner en om man inte gör 

något åt det” är talande för hur maladaptiv hantering av ilska leder till förlust av energi, vilket 

långsiktigt kan mynna ut i ångest och depression (Fredrickson & Cohn, 2008). 

Respondenterna uppvisar osäkerhet kring begreppet ångest och vidare uttrycks ångest 

enbart som något negativt. Dels beskriver respondenterna ångest som prestationsångest men 

också som något som upplevs när man gjort något man ångrar. Detta beskrivs både i termer av 

att man vet att man gjort något man inte borde, vilket kan tolkas som en upplevelse av reell 

skuld och att det därmed sker en förväxling av ångest och skuld. Detta antyder att det kan 

finnas brister i ungdomarnas förmåga till emotionsidentifiering. 

Respondenterna såg flera samband mellan sömn och andra faktorer, bland annat att 

dålig sömn ofta leder till att man känner sig känslig, trött, lättirriterad, okoncentrerad, 

känslomässigt avstängd samt blir tyst och inåtvänd. Känslor av glädje och ilska kring 

händelser men främst tankar kring dessa händelser upplevdes som faktorer som försvårade 

insomningen. Dessa resultat går i linje med forskning om emotionsreglering och sömn. En 

longitudinell studie har visat hur sömnbrist hos ungdomar kan leda till bristande förmåga att 

reglera sina emotioner, samt hur sömnproblem i ungdomsåren kan leda till emotionell ohälsa i 

vuxen ålder (Danielsson, 2013). Vidare så påverkas sömnen av det emotionella tillståndet 

under dagen, och en bristande emotionsreglering i form av ruminering under kvällstid kan 

leda att insomningen försvåras. En hypotes till hur bristande emotionsreglering kan leda till 

sömnproblem är att emotionella upplevelser, som till exempel oro, leder till förhöjda nivåer av 

kognitiv och fysiologisk arousal. Om en individ inte har förmåga att reglera sina emotionella 

upplevelser kan detta bidra till utvecklandet av sömnproblem (Harvey, Murray, Chandler & 
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Soehner, 2010). Sömnsvårigheter och depression uppstår ofta samtidigt och sömnsvårigheter 

föregår många gånger depression. En studie från 2012 visar att katastrofierande delvis 

medierade förhållandet mellan sömnsvårigheter och depressiva symtom. Katastrofierande 

syftar till en kognitiv process som inkluderar negativa automatiska tankar och ruminering, 

exempelvis att en individ föreställer sig värsta tänkbara scenario. Det kan vara av vikt för 

skolsköterskor, lärare och föräldrar att uppmärksamma både sömnsvårigheter och 

katastrofierande bland ungdomar då dessa är tidiga indikatorer för depressiva symtom 

(Danielsson, Harvey, MacDonald, Jansson-Fröjmark & Linton, 2013). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en osäkerhet kring vad emotioner är 

samt vissa brister i emotionsidentifiering och emotionsreglering, vilket gällde både tjejerna 

och killarna. Vidare finns även en osäkerhet kring vad ångest är. Respondenterna skulle kunna 

gynnas av att få ökad kunskap vad dessa begrepp innebär, vilka funktioner de har och öka sin 

emotionskompetens. Detta skulle bland annat kunna leda till normalisering av begreppen så 

att de blir mindre laddade, vilket diskuteras vidare nedan.  

Huvudtema 2. Upplevelsefaktorn 

Det framkommer att skolan upplevs som den huvudsakliga stressoren. Här nämns både 

skoluppgifter och egna och andras förväntningar vara stressande. Samtidigt definierar 

respondenterna ångest i många fall som prestationsångest främst kopplat till skolan. Tankar 

kring skoluppgifter benämns också som en orsak till dålig sömn. Då skolan är ungdomars 

arbetsplats är det essentiellt med en god psykosocial arbetsmiljö. Resultatet visar att skolan 

inte tillhandahåller med lärande i stresshantering i någon större utsträckning. I Skolverkets 

läroplan för gymnasieskolan står det att ”Det är skolans ansvar att varje elev har kunskaper 

om förutsättningarna för en god hälsa” (Skolverket, 2011, s.9). Det torde vara vedertaget att 

hälsa inkluderar fysisk såväl som psykisk hälsa samt att det finns en samverkan mellan de två. 

I kursplanen för Idrott och hälsa, vilken är en gymnasiegemensam kurs för alla program, 
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ligger dock fokus på undervisning i och kring fysisk hälsa. Ett av elva centrala innehåll som 

ska behandlas under kursens gång är Spänningsreglering och mental träning (Skolverket, 

2011), vilket kan tänkas vara den närmaste beröringspunkten med psykisk hälsa. Det råder 

därmed en brist i både läro- och kursplan avseende undervisning om god psykisk hälsa. Vart 

har skolans ansvar för att ge elever kunskaper om detta tagit vägen?  

Ovanstående tycks avspegla den syn som genomsyras i den samhällskultur som råder, 

att det är mer accepterat att prata om somatiska åkommor än om psykiska, även om man kan 

se en positiv trend av att psykisk ohälsa lyfts fram och diskuteras mer öppet i samhället. 

Under Barnrättsdagarna 2014 uttryckte Martin Ingvar, professor inom kognitiv neurofysiologi 

vid Karolinska Institutet, att den ökade psykiska ohälsan bland barn i stor utsträckning har att 

göra med ett bristande skolsystem där de inlärningsmodeller som används inte är grundade i 

den kunskap vi idag har om hjärnan. Detta resulterar i att barn från början inte får de verktyg 

de är i behov av och att skolan därmed försätter barn i en situation som kan liknas vid inlärd 

hjälplöshet (Barnrättsakademin, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, 2014). 

Vidare tydliggör stöddimensionen i Krav-kontroll-stödmodellen vikten av socialt stöd i både 

hem och skola, vilket innebär både praktisk och känslomässig hjälp (Theorell (Red.), 2003). 

För barn och ungdomar kan man inte nog poängtera vikten av att bli sedd, där vuxna har 

förmågan att vara genuint närvarande i mötet och att öppet och aktivt lyssna 

(Barnombudsmannen, 2014).   

Viktigt att belysa i sammanhanget är att den stress som upplevs är en följd av hur 

individen hanterar stressorer. Dessa hanteringsstrategier karakteriseras av olika mått av intern 

och extern kontroll-lokus, det vill säga i vilken grad individen anser sig själv ha förmågan att 

bemästra påfrestningen eller om kontrollen förläggs utanför denne. Att huvudsakligen ha ett 

internt kontroll-lokus är centralt för välmåendet (Theorell (Red.), 2003). Respondenterna 

skulle kunna gynnas att få lära sig att finna sitt inre kontroll-lokus för att bättre kunna hantera 
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den stress som skolan ger upphov till. Att lära ut hanteringsstrategier samt bland annat 

upplysa om stress och ångest, och dess kopplingar med sömn, samt skapa ett samtalsforum för 

detta skulle kunna ge elever en upplevelse av både en egen känsla av ökad kontroll samt ha 

funktionen av socialt stöd och därmed motverka den stress som eleverna upplever. Det vore 

av vikt om framtida forskning vidare undersöker effekten utav detta. 

En annan faktor som gav upphov till en hel del stress och ångest och som även 

påverkade sömnen negativt var relationer, i synnerhet med vänner. Detta uttrycks 

övergripande främst som en oro över att inte leva upp till andras, både reella och tolkade, 

förväntningar. Bland annat beskrivs upplevandet av ångest när det uppstår en inre dragkamp 

mellan den egna viljan och andras uppfattade viljor. När man är i kontakt med sina känslor, 

det vill säga har god förmåga att identifiera, uppleva och uttrycka sina emotioner på ett 

adaptivt sätt, är det lättare att veta vad man vill och samtidigt stå emot andras krav och 

förväntningar, både verkliga och inbillade (Kåver, 2009). Detta rör även de upplevda 

samhällsideal, avseende den egna personligheten och utseendet, samt beslut kring framtiden 

som framkom som orsaker till ångest i resultatet.  

De ovan nämnda stressorer som framkommer i resultatet, det vill säga skola, 

relationer, konflikt mellan skola och fritid samt osäkerhet inför framtiden stämmer väl 

överens med tidigare forskning om vad ungdomar känner sig stressade av (Byrne, Davenport 

& Mazanov, 2007). En stressor som inte nämns i ovanstående studie men som uppdagas i 

resultatanalysen är samhällsideal. Det kan vara av vikt att ungdomar får stöd från både 

föräldrar, skola och samhälle att hitta adaptiva sätt att hantera stressorer, exempelvis genom 

ökad förmåga till emotionsreglering där den fysiska komponenten är betydelsefull. 

Den kroppsliga upplevelsen av en emotion är av betydelse för att kunna identifiera, 

uppleva och uttrycka emotioner (Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen, 2014). 

Respondenterna har initialt relativt svårt att beskriva hur de upplever att emotioner känns i 
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kroppen. Vanligen svarar de spontant med att istället beskriva hur de tänker, det vill säga 

redogör för den kognitiva upplevelsen. Det är i allmänhet först efter förtydligande frågor om 

de kroppsliga förnimmelserna som respondenterna skildrar sina fysiologiska sensationer, 

vilka då beskrivs på både ett konkret och omfattande vis. Merparten av dessa beskrivningar 

överensstämmer med tidigare nämnd forskning kring hur olika emotioner tar sig uttryck i 

kroppen, både hur de fysiologiska sensationerna upplevs men även var dessa vanligen är 

lokaliserade i kroppen. Ett exempel på detta är respondenten som uttryckte att glädje ”Det 

sitter i ansiktet, det sitter överallt i hela kroppen”. Ovanstående kan tolkas som att det finns 

bristande erfarenhet hos respondenterna av att reflektera i banor av hur emotioner upplevs i 

kroppen, men att det i överlag finns en medvetenhet när de väl stannar upp och funderar över 

de kroppsliga sensationerna.  

Respondenterna uppvisar sammantaget god kännedom om hur ångest upplevs i 

kroppen vilket beskrivs på ett detaljerat och talande vis med flera exempel såsom högre puls, 

kroppsspänning eller svårigheter att andas. Ångest uttrycks flera gånger som mycket 

obehagligt. För god psykisk hälsa är en medvetenhet om kroppen vitalt, med en förmåga att 

tolka och uppleva de kroppsliga signalerna både gällande emotioner men också ångest. En 

rädsla för de fysiologiska sensationerna vid ångest kan öka denna och leda till en ond cirkel 

där ångesten långsiktigt förvärras (Linton & Flink, 2011). Resultatet visar även att det finns 

en benägenhet att fastna i oro och ruminering vid upplevelsen av stress, ångest och negativa 

emotioner, vilket är ett sätt att få ner den fysiologiska sensationen vilket i sin tur gör att man 

underviker sina emotionella upplevelser (Barlow et al., 2013). 

Sammanfattningsvis visar ovanstående bland annat på betydelsen av normalisering av 

fysiska symtom, samt ökad kunskap och medvetenhet om hur emotioner och ångest 

kanaliseras i kroppen då många inom vården idag söker för somatiska åkommor då det 

egentligen är psykosomatiska besvär.  
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Huvudtema 3. Hanteringsfaktorn 

Resultatet visar att en vanlig overt hanteringsstrategi vid upplevd stress och negativa 

emotioner är att samtala med vänner och familj, vilket framför allt gäller tjejerna. Utifrån 

resultatet är det svårt att uttala sig hurvida detta är en adaptiv eller maladaptiv 

hanteringsstrategi då respondenterna inte beskriver konsekvenserna och funktionen av denna 

hanteringstrategi i någon större utsträckning. De konsekvenser som exempelvis framkommer 

varierar från att ”bli lugn” till att det känns skönt att få hjälp att lösa problem på ett 

konstruktivt sätt. Att ”bli lugn” av att samtala med andra kan vid första anblicken indikera att 

samtalet är en adaptiv hanteringsstrategi. Dock kan det diskuteras om denna hanteringsstrategi 

hindrar personen i fråga att utveckla kapacitet att lösa problem samt att reglera emotioner på 

egen hand. Vidare finns uppfattningen att tjejer samtalar med varandra på ett okonstruktivt 

sätt som inte är problemlösande när de upplever emotionella problem, vilket kan ses som en 

maladaptiv hanteringsstrategi. Sammanfattningsvis indikerar resultatet att det både kan vara 

en maladaptiv och adaptiv hanteringsstrategi att samtala med andra vid upplevandet av 

negativa emotioner och stress, beroende på funktionen och konsekvensen av samtalet. Det är 

av intresse att detta område undersöks vidare i framtida forskning för att få ökad kunskap om 

tjejers hanteringsstrategier vid psykisk ohälsa.  

             Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de fokuserar på de kortsiktiga 

konsekvenserna av olika beteenden, det vill säga att de uppmärksammar hur ett visst beteende 

får dem att må i stunden. Detta kan delvis förstås utifrån den neuropsykologiska forskning 

som inledningsvis presenterades; att ungdomar reagarar starkare på kortsiktiga belöningar än 

vad barn och vuxna gör (Govan et al., 2006). Unikt för en respondent är att hon genom 

psykoedukation har fått lära sig hur hon kan hantera sin ångest genom att se till de långsiktiga 

konsekvenserna av sitt beteende, vilket hon tyckte var mycket hjälpsamt. Detta illustreras i 

följande citat: 
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Ja typ när jag gick hos den här psykologen så fick jag lära mig en ångestkurva, liksom 

att man måste ändå utsätta sig för rädslan och så. För att kunna liksom bota den. Men 

man kan också välja att inte göra det, då får man ju känna ångesten fast då kommer ju 

den här ångesten liksom alltid finnas kvar. Och ibland om man utsätter sig för det så 

kommer ju kurvan bli mindre och mindre för varje gång och då till slut försvinner den 

liksom. Så om jag gick till golfen hundra gånger så skulle jag inte känna någonting 

sen till slut. Men hade jag inte gjort det så hade jag ju fortfarande haft samma ångest 

men inte gjort något åt det liksom. Lite så, ja..//...Jo men det har ju fungerat jätte..eller 

liksom det har ju gått långtsam men verkligen liksom framåt, och man liksom knappt 

förstår hur det var alltså förut, ja men när det var som värst liksom...Och då blir man  

ju lite stolt liksom sådär, jag har faktiskt klarat en lång väg, ja det går att komma ur 

det. 

 

Denna information indikerar att respondenten kunde ta till sig psykoedukativa 

förklaringmodeller samt använda kunskapen på ett adaptivt sätt som hjälpte henne långsiktigt. 

Ett exempel på hur psykoedukation kan användas i ett preventivt syfte är den inledningsvis 

nämnda psykologexamenuppsats (Ritheim, 2013) som bland annant undersökte huruvida en 

psykoedukativ föreläsning kunde ge gymnasieungdomar ökad upplevd kunskap om psykisk 

ohälsa. Föreläsningarna byggde på KBT och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

och inkluderade bland annat psykoedukation om psykisk ohälsa, emotioner, ångest, stress och 

sömn, hanteringsstrategier, psykologiska förklaringsmodeller, modell över problemlösning 

samt en mindfulness- och andningsövning. Vidare delgavs information om prevalens, 

acceptans, normalisering och könskillnader gällande psykisk ohälsa. Resultaten visade att 

föreläsningen ökade gymnasieungdomars upplevda kunskap om psykisk ohälsa och aspekter 

kopplade till detta, vilket visar att gymnasieungdomar kan ta till sig denna typ av kunskap i 

föreläsningsform (Ritheim, 2013).  

             Ovanstående resultat indikerar att det kan vara angeläget att inkludera och vidare 

utvärdera psykoedukation i universella preventiva interventioner som berör 

gymnasieungdomars psykiska ohälsa. Det är relevant att ge ungdomar goda strategier att 

hantera stress och negativa emotioner då stress-, ångest- och depressionsproblematiken är 

utbredd bland svenska ungdomar, samt att stress och negativa emotioner en del av alla 
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människors liv. Det är därför av vikt om framtida forskning vidare undersöker vilken effekt 

psykoedukativa föreläsningar har på ungdomars psykiska mående.  

Huvudtema 4. Attitydfaktorn 

Resultatet visar att det finns ett tabu kring psykisk ohälsa, vilket uttrycks med ord som 

”pinsamt”, ”konstigt” samt att ”folk dömer”. Detta skiljer sig från synen på fysisk ohälsa, 

som inte upplevs vara tabubelagd. En respondent med egna erfarenheter av att söka hjälp för 

ångestproblematik berättar att denna erfarenhet har förändrat hennes attityder gällande 

psykisk ohälsa, från att ha varit något konstigt och främmande till att ha blivit mer 

normaliserat. Samma respondent upplever att hennes ökade kunskap om psykisk ohälsa även 

har ökat hennes motivation att lära sig mer om ämnet. Denna information indikerar att det är 

viktigt att föra en levande diskussion kring psykisk ohälsa i syftet att normalisera ämnet, för 

att på så sätt förändra negativa attityder samt öka motivationen att lära sig mer.                  

Forskning har visat att ökad kunskap kan förändra människors attityder och ett exempel på 

detta är den nationella kampanjen Hjärnkoll som arbetar för att sprida kunskap om psykisk 

ohälsa. En rapport från 2013 visar att Hjärnkolls arbete har lett till färre fördomar, en 

avdramatisering gällande begreppet psykisk ohälsa, förändrade attityder samt ökad acceptans 

och normalisering (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, 2013).   

             Det finns god kunskap hos respondenterna gällande var de kan söka hjälp om de 

skulle uppleva psykisk ohälsa och de uttrycker en vilja att göra detta. Dock upplever de att det 

vore ett stort och svårt steg att faktiskt söka hjälp. En australiensisk studie visar att det finns 

ett samband mellan unga vuxnas emotionella kompetens och deras benägenhet att söka hjälp 

hos vänner och familj. De deltagare som rapporterade låg emotionell kompetens var mindre 

benägna att söka hjälp när de upplevde emotionella problem (Ciarocchi & Deane, 2001). En 

senare studie bland ungdomar visade på liknande resultat. De ungdomar som hade svårt att 

identifiera, beskriva och hantera sina emotioner var mindre benägna att söka hjälp hos vänner 
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och familj, samt till viss del mindre benägna att söka hjälp hos professionella källor inom 

skola och vårdsektorn. Detta gällde även ungdomar med ett stort socialt nätverk. Dessa 

resultat indikerar att även om ungdomar har ett stort socialt nätverk, så söker de inte stöd hos 

nätverket när de mår dåligt psykiskt om de samtidigt har låg emotionell kompetens (Ciarrochi, 

Wilson, Deane & Rickwood, 2003).              

             Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie tillsammans med ovanstående 

studier och rapporter på vikten av att öka ungdomars kunskap om psykisk ohälsa samt 

emotionella kompetens, för att på så sätt förändra attityder, öka motivationen för att lära sig 

mer om ämnet samt att motivera att söka hjälp vid upplevandet av emotionella problem. 

Genom att öka den emotionella kompetensen hos ungdomar är det eventuellt möjligt att 

motivera de ungdomar med högre grad av emotionell ohälsa som inte är benägna att söka 

hjälp. De ungdomar som upplever enklare problematik kan eventuellt direkt använda sig av 

den kunskap som vi tidigare föreslagit i form av psykoedukation.  Exempel och idéer på hur 

psykologisk kunskap kan nå ut till gymnasieungdomar har diskuterats ovan och diskuteras 

vidare under kommande rubrik. 

Huvudtema 5. Ökad kunskapsfaktorn 

Resultatet visar att respondenterna är intresserade av att lära sig mer om psykisk ohälsa, 

emotioner, ångest, stress och sömn. De efterfrågar exempelvis kunskap om orsaker, 

uppkomst, vidmakthållande faktorer, hanteringsstrategier och påverkan inom respektive 

område. Som tidigare nämnts så uppvisar svenska ungdomar emotionell ohälsa, 

sömnsvårigheter, stressproblematik samt komorbiditet mellan olika syndrom. Fördelarna av 

att utforma interventioner i skolmiljö har också inledningsvis diskuterats. Då skolan dock har 

begränsade resurser, tidsmässigt och ekonomiskt, att satsa på den psykiska ohälsan så är det 

lämpligt att förmedla kunskap som kan möta olika typer av problematik och som samtidigt 

inkluderar den kunskap som respondenterna efterfrågar.  
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             Forskning har under senaste årtionden undersökt hur människors underliggande 

processer, kallade transdiagnostiska processer, kan påverka utvecklandet och 

vidmakthållandet av olika psykiatriska syndrom. Denna forskning fokuserar på de 

gemensamma dragen gällande psykiatriska syndrom, till skillnad från tidigare forskning som 

snarare riktat in sig på hur dessa särskiljer sig åt. Exempel på en transdiagnostik process är 

undvikande, vilket bland annat förekommer i depression, olika ångestsyndrom och 

smärtproblematik, samt ruminering som förkommer i olika psykiatriska syndrom (Harvey, 

2004). Transdiagnostiska processer kan vara en av förklaringarna till varför komorbiditeten 

mellan olika diagnoser är så vanligt förekommande. Ett exempel på psykologisk behandling 

som bygger på det transdiagnostiska perspektivet är behandlingsmanualen Unified protocol 

for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (UP), vilken inriktas mot emotionell 

ohälsa. Genom att ta hänsyn till transdiagnostiska processer är tanken att behandlingen kan ge 

positiva utslag för olika områden i klientens problematik (Barlow et al., 2013).  

I UP har de grundläggande principerna från traditionell KBT integrerats med 

emotionsforskning (Barlow et al., 2013), med fokus på emotionsreglering då maladaptiv 

emotionsreglering är vanlig inom både ångest- och förstämningssyndrom (Gross, 2007).  UP 

inkluderar exempelvis psykoedukation om emotioner, färdighetsträning i att kunna 

uppmärksamma och identifiera sina emotioner, förhindra undvikandet av negativa emotioner 

samt att kunna reglera och uttrycka sina emotioner på ett adaptivt sätt. Vidare inkluderar UP 

att medvetandegöra och förändra emotionsdrivna beteenden samt att kunna acceptera och 

uppleva sina emotioner (Barlow et al., 2013). En pilotstudie för klienter med olika typer av 

ångestsyndrom visade att UP hade en signifikant effekt på alla syndrom. Resultaten höll i sig 

vid uppföljningen efter sex månader (Ellard et al., 2010). Då intresset har varit stort för UP 

pågår i dagsläget flertalet kontrollerade randomiserade forskningsstudier på flera håll i 

världen (Barlow et al., 2013). UP bedöms vara lämpligt att använda till de klienter som 
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uppfyller en eller flera diagnoser, men även till de personer vars symtom inte bedöms vara 

tillräckligt svåra för uppfyllandet av en diagnos. Då UP innehåller mycket av den kunskap 

som respondenterna eftersträvar vore det intressant om framtida forskning utformar och 

utvärderar gruppinterventioner för ungdomar som bygger på det transdiagnostiska 

perspektivet i förhoppning att möta den utbredda psykiska ohälsan bland svenska ungdomar 

på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta kan antingen ske genom selektiv eller indikerad 

prevention där man i mindre grupper arbetar med ungdomar med identifierad känslomässig 

problematik, eller genom universell prevention där informationen når alla ungdomar i 

föreläsningsform. En nackdel med selektiv och indikerad prevention kan vara stigmatisering, 

att ungdomar känner sig utpekade. Dock har studier visat att det också kan leda till positiva 

känslor av att vara utvald och känns sig sedd (SBU, 2010). Vidare är det viktigt att ha i åtanke 

att psykiska syndrom även har specifika komponenter samt att nuvarande forskningen är 

genomförd i en klinisk miljö (Barlow et al., 2013). 

                                                          Metoddiskussion 

Studiens resultat diskuteras utifrån olika teorier vilket inte ger samma komplexitet och djup 

som om resultatet hade diskuterats utifrån en eller ett par teorier. Det är dock vanligt att olika 

teorier passar till olika delar i resultatet inom kvalitativ forskning (Jensen, 1995), och 

förhoppningen är att de olika teorierna kompletterar varandra och gör uppsatsen användbar 

och förståelig, bland annat för aktörer inom skola, vård och politik.  

             Att en studie ska vara meningsfull och användbar är viktiga validitetskriterier inom 

kvalitativ forskning. Resultaten kan vara meningsfulla på ett beskrivande, tolkande och 

teoretiskt sätt (Maxwell, 1992, i Langemar, 2008). Vi har försökt möta dessa kriterier genom 

att beskriva data på ett konkret och strukturerat sätt i resultatanalysen samt tolka och diskutera 

de deskriptiva resultaten i resultatdiskussionen. Vidare har vi eftersträvat att knyta resultaten 

till aktuella teorier på ett generellt och praktiskt användbart sätt. Vidare menar Langemar 
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(2008) att en studies validitet kan höjas genom att kombinera både förhandsstyrda och 

datastyrda kategorier, på så sätt att det går att använda sig av förförståelsen i vissa 

förhandsstyrda fokus men även fokusera på vilka nya teman som uppkommer, vilket är fallet i 

denna studie. Valet gjordes att redovisa resultat respektive resultatdiskussion separat. 

Fördelen med detta är att det blir strukturerat för läsaren att se vad som hör till respektive 

rubrik, men en svaghet kan vara att det sker en viss upprepning av texten samt att läsaren inte 

får en sammanhängande helhet av det deskriptiva resultatet och tolkningen av detta 

(Langemar, 2008). 

            Kvalitativ generaliserbarhet hänvisar inte till frekvenser eller mängd som i kvantitativ 

forskning. Detta är heller inte syftet med kvalitativa studier, snarare går det att urskilja vilka 

upplevelser, återkommande teman och unika uppfattningar  som existerar i en viss population, 

i denna studie gymnasieungdomar. Gällande reliabilitet så används detta begrepp oftast inte i 

kvalitativ forskning, då reliabilitet hänvisar till tillförlitlighet i mätningar i kvantitativa 

studier. Dock används ibland begreppen interbedömarreliabilitet, eller 

bedömaröverensstämmelse, som hänvisar till samstämmighet mellan olika bedömare. Vi hade 

detta i åtanke då vi i första skedet arbetade med den tematiska analysen på separata håll, för 

att sedan jämföra och sammanställa studiens teman (Langemar, 2008). 

             Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och vi har ingen större 

erfarenhet av att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom arbetet med den 

tematiska analysen kunde vi uppmärksamma att vi ibland ställt ledande och dubbla frågor. 

Genom att intervjuguiden var semistrukturerad är det också möjligt att vi missade viktiga 

aspekter som eventuellt hade kunnat fångas genom ostrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkman, 2009). Dock föll valet på semistrukturerade intervjuer då vi behövde avgränsa oss i 

detta breda område; psykisk ohälsa hos ungdomar. 

             Datan insamlades för att användas som en del i en kvantitativ studie men användes 
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istället i denna kvalitativa studie. Det kan vara av vikt att nämna att den semistrukturerade 

intervjuguiden kunde ha utformats på ett annat sätt om denna vetskap hade funnits 

inledningsvis. Dock är det inte ovanligt att insamlad data används flertalet gånger i kvalitativa 

studier (Langemar, 2008). Vi är medvetna om att resultaten går att tolka på alternativa sätt, 

exempelvis genom socialpsykologiska eller psykodynamiska teorier, eftersom vi berör breda 

ämnen. Valet föll på integrativa teorier med förhoppningen att göra studien användbar och 

meningsfull.  

Sammanfattning Delstudie 1 

Delstudie 1 undersökte gymnasieungdomars upplevelser, kunskap och hanteringsstrategier 

gällande psykisk ohälsa, emotioner, ångest, sömn och stress. Resultatet visade både 

gemensamma mönster och unika upplevelser, och en gemensam uppfattning var bland annat 

att respondenterna ville lära sig mer om ovanstående ämnen. Genom den nya förståelse som 

erhölls i arbetet med Delstudie 1 väcktes nya frågor, bland annat hur tjejer upplever samtalet 

som hanteringsstrategi då de upplever emotionella problem, vilket ligger till grund för 

Delstudie 2.  

Delstudie 2 

Bakgrund 

Vänskapsrelationer får en allt större plats under ungdomstiden (Furman & Buhrmester, 1992). 

Vad som ungdomar anser är viktigt i vänskapsrelationer förändras under ungdomsåren, vilket 

undersöktes i en studie med ungdomar i åldern 10 – 17 år. 62 % av ungdomarna i åldern 16-

17 år ansåg att emotionellt stöd var en central aspekt i en vänskapsrelation, till skillnad från 5 

% av 10- och 11-åringarna (Youniss, 1980, in Leman, Bremner, Parke & Gauvain, 2012). 

Under alla åldrar under ungdomstiden lägger tjejer större vikt än killar vid emotionellt stöd 

och att tillgodose den andra personens behov i vänskapsrelationer (Ladd, 2005). Resultatet 

från Delstudie 1 visade att en vanlig hanteringsstrategi för tjejer vid upplevda emotionella 
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problem var att söka stöd hos och samtala med andra människor. Dock var det svårt att uttala 

sig om huruvida detta var en adaptiv eller maladaptiv hanteringsstrategi eftersom 

respondenterna inte beskrev konsekvenserna och funktionen av denna hanteringstrategi i 

någon större utsträckning, vilket gör detta till ett intressant område att vidare utforska.  

             Det går att se könsskillnader i sättet killar och tjejer hanterar sina upplevda problem. 

En studie med ungdomar i åldern 16-17 år visade att tjejer hanterade sina problem genom att 

söka socialt stöd i större utsträckning än vad killar gör (Frydenberg & Lewis, 2001). 

Forskning visar även att tjejer har fler nära vänskapsrelationer än vad killar har (e.g., 

Bukowski, Hoza & Boivin 1994, i Rose 2002). Då tjejer uppvisar högre grad av emotionell 

ohälsa än vad killar gör, kan man ställa sig frågan varför nära vänskapsrelationer inte är en 

större skyddsfaktor för emotionell ohälsa (Rose, 2002). 

Ko-ruminering 

Termen ko-ruminering (co-rumination) hänvisar till utförliga, repetativa diskussioner, 

spekulationer samt grubblerier om negativa händelser, problem och emotioner tillsammans 

med någon närstående. Ko-ruminering skiljer sig från begreppet självavslöjande (self-

disclosure) på så sätt att självavslöjande hänvisar till att dela tankar och känslor med någon 

annan, utan att fastna i negativa spekulationer och grubblerier. Forskning om ko-ruminering 

har integrerat forskning om vänskap, som visar att självavslöjande leder till nära 

vänskapsrelationer, med forskning om hanteringsstrategier, som visar att fokus på negativa 

ämnen kan leda till emotionell ohälsa (Rose, 2002). Ko-ruminering hos tjejer är kopplat till 

upplevelsen av nära vänskapsrelationer, men även till högre grad av emotionell ohälsa, det vill 

säga symtom av ångest och depression. Tjejer ko-ruminerar i högre grad än vad killar gör, och 

tjejer uppvisar även mer positiva upplevelser av vänskapsrelationer samt högre grad av 

symtom av emotionell ohälsa än killar (Rose, 2002, Rose, Carlson & Waller, 2007). Ko-

ruminering tros vara kopplat till symtom av ångest på så sätt att det bland annat inkluderar 
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framtidsorienterat spekulerande, men även till symtom av depression då det bland annat 

innefattar ältande av negativa emotioner och händelser (Starr & Davilla, 2009).  

Merparten av forskningen om ko-ruminering har en kvantitativ ansats och det råder 

därmed en brist på kvalitativa studier som fångar ungdomars egna upplevelser av att samtala 

när de upplever emotionella problem. Genom en kvalitativ ansats går det att erhålla fördjupad 

information om samtalets innehåll, funktion och struktur, vilket leder in på föreliggande 

studies syfte och frågeställning.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med Delstudie 2 var att undersöka tjejers upplevelse av samtalet som 

hanteringsstrategi, samt hur de samtalar när de upplever emotionella problem, vilket hänvisar 

till stress och negativa emotioner. Syftet var även att eventuellt generera nya hypoteser inom 

detta område. Studiens syfte formulerades i följande frågeställning: 

 När tjejer upplever emotionella problem, vad är deras upplevelse av att samtala med 

andra om dessa problem? 

Metod 

Val av metod 

Utifrån syfte och frågeställning valdes fortsatt en kvalitativ ansats inspirerad av 

hermeneutiken. Den förståelse som erhölls i Delstudie 1, ledde till ny förförståelse, vilket är 

en del av processen i tidigare beskrivna hermeutiska cirkeln. Den nya förförståelsen väckte 

nya frågor vilket utmynnade i ovanstående syfte och frågeställning.  

             Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer och för analys av data 

användes tematisk analys, som fortsatt är både deduktiv och induktiv. Studien är deduktiv på 

så sätt att förförståelsen till viss del styrde utformandes av intervjuguiden och teman, men 

även induktiv på så sätt att förhoppningen var att kunna generera nya hypoteser i ämnet samt 

att genom analysarbetet eventuellt addera nyuppkomna teman (Langemar, 2008). 
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Förförståelse 

Då vi är psykologstudenter finns som tidigare nämnts kunskap om psykisk ohälsa, och 

Delstudie 1 har gett oss ökad förståelse och kunskap kring ungdomars psykiska ohälsa. I 

stället för att försöka sätta denna förförståelse inom parantes, valde vi att använda oss av 

denna förförståelse i Delstudie 2 genom en ansats inspirerad av hermeneutiken. 

Deltagare 

Respondenterna var tre av tjejerna som deltog i Delstudie 1. De bor i Jönköpings län och går i 

årskurs två på gymnasiet, och är 17 till 18 år gamla. Urvalet var riktat och ej slumpmässigt, då 

vi utifrån Delstudie 1 hade vetskap om att dessa tjejer använde sig av samtalet som 

hanteringsstrategi vid upplevandet av emotionella problem. 

Procedur 

De fyra tjejerna som deltog i Delstudie 1 blev tillfrågade via telefon om de ville medverka i en 

fördjupande studie som byggde på intervjuerna från våren 2013. De fick samma information 

som inför intervjuerna i Delstudie 1, se sida 20. Tre av tjejerna samtyckte till av delta, och en 

tjej tackade nej på grund av personliga skäl. När de tackat ja till att delta i Delstudie 2 bokades 

tid för intervju.  

Intervjuguiden 

Den semistrukturerade intervjuguiden utarbetades utifrån syfte och frågeställning. Den första 

frågan är en öppen, bred fråga som i stora drag täcker studiens frågeställning: ”Om du är 

stressad eller har ett problem brukar du då prata med andra om det? Hur tycker du då det är att 

prata med andra om detta?” Vidare utarbetades tre olika frågeområden; ”Samtalsprocessen”, 

”Samtalspartnern” samt ”Allmänt om samtal”. ”Samtalsprocessen” inkluderande frågor om 

måendet innan, under och efter ett samtal för att försöka fånga de kort- och långsiktiga 

konsekvenserna av att samtala med andra. Frågeområdet ”Samtalspartnern” inkluderade 

frågor gällande tankar om hur samtalet upplevs av samtalspartnern. Det tredje frågeområdet, 
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”Allmänt om samtal”, inkluderade bland annat frågor gällande de nackdelar och fördelar av 

att samtala med andra vid upplevandet av emotionella problem. Intervjuguiden testades 

initialt på tre personer för utvärdering och förbättring av denna, samt för möjligheten att 

bekanta oss med guiden. Intervjuguiden är bifogad i sin helhet längst bak i denna uppsats, se 

Bilaga 2.  

Intervjun 

Intervjuerna genomfördes i mars och april 2014 via telefon på grund av praktiska och 

ekonomiska omständigheter. I början av intervjun fick respondenterna åter information om 

studiens syfte samt de etiska aspekterna. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra och 

spelades in på mp3-spelare. Intervjuledarna genomförde en respektive två intervjuer vardera. 

När den tematiska analysen var genomförd fick respondenterna godkänna de citat som 

används i uppsatsen. De blev vidare erbjudna att ta del av den färdiga uppsatsen. 

Tematisk analys 

Vi följde Hayes modell för tematiska analyser på samma sätt som i Delstudie 1, se sida 22.  

Etiska överväganden 

Vi tog hänsyn till samma etiska överväganden som gällde för Delstudie 1, se sida 23.  

Resultat 

I resultatet redovisas data deskriptivt i form av tre stycken huvudteman samt sju stycken 

underliggande underteman, vilka uppstod under den tematiska analysen av intervjuerna. 

Dessa teman beskriver respondenternas upplevelser av att samtala med andra när de upplever 

emotionella problem och belyser därmed frågeställningen i studien.  

             Delstudiens huvudteman och underteman mynnade ut i ett övergripande kärntema 

kallat En inre samtalspartner. Detta kärntema blev en gemensam nämnare för de olika temana 

och hänvisar till vikten av förmågan att föra en inre konstruktiv dialog med sig själv för att 
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inte bli ensidigt beroende av andra för att reglera sina emotioner och lösa sina problem. 

Kärntemat syftar till ungdomarna själva men även de vuxna som finns i ungdomarnas närhet.  

 

Figur 3: Insamlad data kring fokusområdet samt vår förförståelse bildar tre stycken huvud-

teman, vilka består av sammanlagt 7 stycken underteman. Huvudteman och underteman 

skapar tillsammans kärntemat En inre samtalspartner.  
 

Huvudtema 1. Samtalets art 

Detta huvudtema består av två underteman; Samtalsmönster (1a) och Meta-samtalsfilosofi 

(1b). 

Undertema 1a. Samtalsmönster. Samtalsmönster hänvisar till hur respondenterna 

samtalar när de upplever emotionella problem, både vilken funktion samtalet har men även 

hur samtalsprocessen ser ut. Undertemat syftar även till hur respondenterna upplever att 
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samtalsmönstret förändrats genom åren. Respondenterna uttrycker att samtalen både präglas 

av att sätta ord på tankar och känslor samt att älta respektive lösa problem, delvis beroende på 

vem samtalspartnern är. Samtal med vänner beskrivs övervägande bestå av diskussioner, och 

delvis ältande, kring ämnet medan samtal med pojkvän inkluderar att prata av sig men att det 

även har en lösningsfokuserad karaktär. Samtal med familjemedlemmar kan bestå av alla 

aspekterna. Ovanstående illustreras i följande citat:  

Ja jag kan tycka att med mina kompisar så är det ofta så att då pratar man bara om det 

och diskuterar om det men man kommer inte riktigt fram till någonting. Men när jag 

pratar med min pojkvän så är det så att han försöker alltid på något sätt hitta någonting 

som ska göra att jag mår bättre eller blir mindre stressad. Så jag kan tycka att det är 

skönare att prata med honom, för då pratar jag av mig i kanske 20 minuter och säger 

hur allting är och sedan så säger han liksom, men gör såhär, det kanske blir bättre. 

Eller börja tänka såhär i stället och så, eller börja tänka mer positivt. För så tycker jag 

inte det är så mycket med mamma eller med tjejer, med tjejkompisarna. Men det är 

väl ofta så också, alltså tjejer just, jag tror, vi bara pratar och sen kommer vi inte fram 

till någon lösning. För jag märker att det är väldigt stor skillnad mellan en kille och en 

tjej. 

Gällande rörelsen i samtalsprocessen, vilket även ovanstående citat illustrerar, beskrivs denna 

i flera fall gå från att först prata av sig om bekymret till att efter det bli mer lösningsfokuserad. 

Men det framkommer även att samtal präglas av en cirkulär rörelse där problemen ältas och 

där man inte kommer fram till någon lösning, vilket främst uttrycks ske med tjejkompisar.  

Respondenterna beskriver att sättet de samtalar på har förändrats genom åren men 

uppger olika skäl till, och tidpunkter för, denna förändring. En respondent nämner att samtal 

hos en psykolog, när hon gick i nionde klass, ledde till en större öppenhet avseende det egna 

måendet.  En annan uppfattning är att problem, stress och dåligt mående inte var lika 

närvarande i yngre åldrar och att man pratade mindre om problem samt att denna förändring 

inträffade i trettonårsåldern.  

             1b. Meta-samtalsfilosofi. Detta undertema hänvisar till vad respondenterna har för 

generella tankar om samtal och om vad som är viktigt i ett samtal. Gemensamt för 
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respondenterna är att de inte har ägnat så mycket tankar om när och hur man pratar om 

problem, det är något som bara händer naturligt, vilket illustreras i följande citat: 

Det kan nog bara bli så ibland, man pratar på och tänker inte riktigt på vad man säger. 

Och så kommer man på i efterhand att oj jag kanske sa lite för mycket. Det blir nog 

bara så när man väl kommer igång och pratar och resonerar. 

Gemensamt för respondenterna är upplevelsen av att de pratar så mycket som de önskar och 

behöver, dock uttrycker en av respondenterna att hon hade velat prata lite mer och djupare. 

Samma respondent uttrycker att hon tycker att det är viktigt att blanda både ”glädje och tårar” 

när man pratar med någon. Andra exempel på vad respondenterna tycker är viktigt i ett samtal 

är att de får resonera för att förstå orsakerna till problemen, känna sig lyssnade på, bli sedda 

och att få full uppmärksamhet, vilket en respondent uttrycker i följande citat: 

Ja, och om vi är hemma så sitter vi typ i soffan och så vill jag inte ha musik eller tv på 

utan jag vill att det ska vara tyst så att jag har full uppmärksamhet eller så från 

personen, jag tycker att det är jätteviktigt. Så att det inte känns som att den personen 

kollar på något annat eller gör något annat, mobilen eller någonting. 

 

Huvudtema 2. Samtalspartners  

Detta huvudtema innehåller två underteman; Respondentens perspektiv (2a) och 

Samtalspartnerns perspektiv (2b). 

Undertema 2a. Respondentens perspektiv. Detta undertema hänvisar till huruvida 

respondenterna samtalar med olika personer vid olika typer av problem, samt hur de upplever 

sig bli bemötta. Undertemat hänvisar även till det omvända, huruvida andra samtalar med 

respondenten när de upplever negativa emotioner och stress, samt hur detta blir för 

respondenten. Gemensamt för respondenterna är att de främst samtalar om problem i 

relationer eller dåligt mående, med sina närmaste; familj, pojkvän och närmaste vänner, samt 

att detta oftast sker med en person i taget. Vid lättare problem, såsom exempelvis stress över 

en skoluppgift, kan det istället räcka med att prata med klasskompisar. Detta uttrycks bland 

annat på följande vis: 
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Alltså just med skolan är det mer, då är det lugnt om man bara pratar typ i klassen. 

Alltså varför måste vi göra den, dom vet att vi har mycket. Det brukar jag inte lägga så 

mycket energi på utan det är mer om jag mår dåligt, eller om det har hänt någonting, 

eller i relationer och allting. Det tycker jag är viktigare att prata om, det känns som att 

det är bättre att jag mår bra än att skolan är bra. För mår jag bra så blir det ju 

automatiskt bättre i skolan och då klarar jag ju av att göra mer. 

 

Att berätta saker för sina föräldrar kan upplevas vara läskigt men överlag beskrivs bemötandet 

från familj, pojkvän och nära vänner som stöttande och uppmuntrande. Detta illustreras bland 

annat på följande sätt:  

Då har jag pratat mycket med dels mamma som har hjälpt mig. Och sen har jag pratat 

med mina kompisar som liksom stöttar och sådär, och peppar lite. Det är tyngre dagar 

ibland än andra, och då, jag mår bättre av att liksom dela med mig av vad jag känner 

och sånt till andra. Man känner sig inte lika ensam då eller sådär. 

Gällande relationerna med nära vänner och pojkvän beskrivs dessa präglas av en ömsesidighet 

där de även öppnar sig för respondenterna. Genomgående beskrivs en vilja av att hjälpa när 

andra berättar om sitt mående och sina problem. Samtidigt uttrycks en osäkerhet och en 

ambivalens kring hur man bäst kan hjälpa samt upplevelse av maktlöshet:   

Jag vill ju alltid hjälpa till så att dom mår bättre och så. Men samtidigt om det är något 

som det är väldigt svårt att hjälpa dom med så känner man sig lite maktlös eller sådär 

och då kan det ju bli lite jobbigt liksom, att se någon må dåligt, när man vet att man 

själv inte kan göra något åt saken. Och ändå ska man försöka finnas där. Så det är 

också lite beroende på vad problemet är och hur det känns. 

Det kan också upplevas positivt och värdefullt när andra öppnar sig då det tyder på att 

personen hyser en tillit.  

Undertema 2b. Samtalspartnerns perspektiv. Detta undertema hänvisar till vilka 

föreställningar respondenterna har om samtalspartnerns upplevelser av samtalet. Gemensamt 

för respondenterna är att de uttrycker en oro över att deras samtalspartner ska må dåligt när de 

delar med sig av egna problem. Dock finns denna oro med i olika grad beroende på vem 

samtalspartnern är. Gemensamt för respondenterna är att de är oroliga över hur deras 

tjejkompisar ska må: ”Ja, för jag tycker att det är så hemskt att se att mina vänner må dåligt 
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och särskilt om det är jag som har orsakat det, då blir det ju bara ännu värre”. Två av 

respondenterna uttrycker att denna oro inte finns med när de samtalar med pojkvän och 

mamma, vilket en av respondenterna uttrycker på följande vis: 

Nej alltså min pojkvän skulle aldrig må så dåligt ifall det var jag som berättade 

någonting, och inte mamma heller tror jag. Det är just med vänner. Min pojkvän och 

mamma är så starka så jag tror inte att det skulle bli något negativt ifall jag sitter och 

verkligen öppnar mig själv, för det har jag ju gjort. Jag är rädd att mina vänner ska 

göra det med tanke på att jag vet hur... vi går ju liksom i samma klass och jag ser ju 

hur skolan påverkar oss och hur samhället påverkar oss. 

 

Respondenterna uttrycker vidare en oro över att vänner ska tycka att de är jobbiga och 

negativa när de berättar om upplevda problem.  

Huvudtema 3. Samtalets konsekvenser 

Detta huvudtema består av tre underteman; Kortsiktiga konsekvenser (3a), Långsiktiga 

konsekvenser (3b) samt Förväntade konsekvenser (3c). 

             Undertema 3a. Kortsiktiga konsekvenser. Detta undertema hänvisar till de 

kortsiktiga konsekvenserna respondenterna upplever av att samtala när de upplever stress och 

negativa emotioner gällande tankar, känslor, beteende och fysiologiska responser. Kortsiktiga 

konsekvenser hänvisar till tidsperioden under eller alldeles efter samtalet. Gemensamt för 

respondenterna är att samtalet kan hjälpa dem att förändra negativa tankar, att de kan få ett 

nytt perspektiv och en ny synvinkel på problemet. Samtidigt kan samtalet leda till att tankarna 

fortsätter att snurra, och att ”man grottar in sig för mycket”. Gemensamt för respondenterna är 

att samtalet kan leda till att känslorna förändras, såsom känslor av lättnad, att ”det känns 

jätteskönt”, men även känslor av att fortsätta vara arg, ledsen och irriterad. Respondenterna 

beskriver inte beteendeförändringar i någon större utsträckning i eller efter ett samtal. Unikt 

för en respondent är att hon på senare tid börjat prova vissa lösningar som diskuterats i 

samtalet. Gällande fysiologiska responser känner sig respondenterna ofta lättade, avslappnade 

men även kraftfulla efter ett samtal, till skillnad mot spändheten de kände innan. Samtidigt 
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beskriver en respondent att det är lite olika och att hon ibland inte kan uppmärksamma några 

fysiologiska förändringar.  

             Undertema 3b. Långsiktiga konsekvenser. Detta undertema hänvisar till de 

långsiktiga konsekvenserna respondenterna upplever av att samtala när de upplever 

emotionella problem gällande tankar, känslor, beteende och fysiologiska responser. 

Långsiktiga konsekvenser hänvisar till tidsperioden senare under dagen eller nästa dag. 

Gällande tankar så upplever respondenterna att de positiva kortsiktiga tankeförändringarna 

ibland håller i sig till kvällen eller nästa dag, men de negativa tankarna kan i vissa fall komma 

tillbaka. Huruvida det är åt ena eller andra håller beror på problemets storlek och art, samt hur 

man har samtalat. På liknande sätt är det med känslorna; i vissa fall kunde de positiva 

förändringarna hålla i sig till nästa dag, men även återgå till negativa känslor. Respondenterna 

uttrycker inga bestående långsiktiga beteendeförändringar eller fysiologiska förändringar efter 

ett samtal. 

             Undertema 3c. Förväntade konsekvenser. Detta undertema inkluderar 

respondenternas upplevelser av hur det skulle bli om de inte fick samtala med någon när de 

upplever emotionella problem. Respondenterna är av uppfattningen att de skulle uppleva 

negativa följder av att inte få samtala med andra, till exempel känslor av ensamhet, sämre 

mående, att negativa känslor skulle byggas på samt att tankar skulle fortsätta snurra. De kan 

också urskilja några fördelar av att inte samtala. Två av respondenterna uttrycker att de då inte 

skulle behöva oroa sig för att samtalspartnern skulle föra vidare det de hade samtalat om. En 

annan av respondenterna uttrycker att hon inte skulle behöva känna sig orolig för 

samtalspartnerns mående när hon berättade om sina problem. Gemensamt för respondenterna 

är att de känner att de behöver samtala med andra personer för att må bättre och för att lösa 

sina problem. Följande citat är ett exempel av detta: 

Ja alltså, jo men jag tycker det är mycket enklare än att sitta själv och grubbla. För 

sitter jag själv och grubblar så kan det bli liksom att jag bara tänker negativt, varför 
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försöker du ens, det kommer aldrig att gå. Då kan det vara skönt att ha någon annan 

som säger åt dig att du kan och att det inte bara är en röst i huvudet som säger att du 

kan, den kanske jag inte litar på lika mycket eller så. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatets tre huvudteman gemensamt kopplade till 

kärntemat En inre samtalspartner. Resultatet visade att samtalets funktion både är 

emotionsreglering och problemlösning: att respondenterna samtalar både för att förbättra sitt 

emotionella mående men också för att få hjälp att lösa sina problem. Respondenterna upplever 

att de behöver samtala med andra för att förbättra sitt emotionella mående och att lösa sina 

problem, vilket eventuellt kan hämma deras förmåga att hantera negativa emotioner och lösa 

problem på egen hand.  Vidare är respondenterna på väg in i vuxenlivet vilket innebär att de 

snart ska stå på egna ben. Därför skulle de kunna gynnas att själva lära sig problemlösa och 

att reglera sina emotioner, exempelvis genom de preventiva insatser vi tidigare har föreslagit i 

denna uppsats. Resultaten indikerar att mer problemlösande och självavslöjande samtal kan 

leda till positiva konskevenser för respondenten i fråga, exempelvis genom att få ett nytt 

perspektiv på situationen eller leda till positiva beteendeförändringar och samtalet kan därmed 

ses som en adaptiv hanteringsstrategi vid upplevandet av emotionella problem. Forskning har 

vidare visat på andra positiva effekter av samtal, exempelvis att självavslöjande är kopplat till 

upplevelsen av nära relationer av god kvalitet (Rose, 2002). 

             Resultaten indikerar vidare att samtal av mer ruminerande art kan leda till negativa 

konsekvenser och samtalet kan därmed även ses som en maladaptiv hanteringsstrategi. Dessa 

resultat kan även diskuteras i förhållande till ko-ruminering, vilket är en typ av 

emotionsregleringsstrategi. Det framkommer i resultatet att ungdomarna ibland samtalar på ett 

sätt som kan ses som ko-ruminering, då de exempelvis beskriver att ”man grottar in för sig 

mycket”, att samtalen kan leda till negativ energi samt att ett samtal kan leda till att båda 

parter mår ännu sämre. En svårighet med ko-ruminering är att det kan vara svårt att identifiera 
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individer som ko-ruminerar, då det vid första anblick kan verka positivt att ha någon att prata 

med vid dåligt mående. Detta lyfter Rose (2002) även i en studie där hon diskuterar att ko-

ruminerare kan vara mindre isolerade och svårare att identifiera än de som ruminerar på egen 

hand. Respondenterna uttrycker att de ibland samtalar på ett sätt som inte är konstruktivt för 

varken dem själva eller samtalspartnern, men uttrycker samtidigt att det är svårt att veta hur 

man ska hjälpa någon annan, vilket indikerar att det finns ett behov hos respondenterna att 

lära sig andra typer av problemlösning och emotionsreglering. Det vore intressant om 

framtida forskning inkluderade kunskap och information om ko-ruminering i 

preventionsprogram, speciellt de interventioner som är riktade mot tjejer. Detta stämmer 

överens med rådande tankar gällande den praktiska tillämpningen av forskning om ko-

ruminering (Rose, Carlson & Waller, 2007; Tompkins, Hockett, Abraibesh & Witt, 2011). 

Resultaten från en longitudinell studie (Rose, Carlson & Waller, 2007) indikerar att ko-

ruminering hos tjejer leder till ökade symtom av emotionell ohälsa, vilket i sin tur kan leda till 

än mer ko-ruminerande. Det är av vikt att informera om ko-ruminerande då det annars finns 

en risk att det utvecklas till en negativ spiral där problemen eskalerarar. 

             Vårt resultat visar att respondenterna samtalar med sina mammor, både på ett 

ruminerande och problemlösande sätt. Forskning har visat att mammors ko-ruminering med 

sina barn är kopplat till barnets ko-ruminering med sina vänner (Waller & Rose, 2013). Dessa 

resultat visar att det vore lämpligt att genom preventiva insatser informera föräldrar om 

skillnaden på självavslöjande och ko-ruminering, exempelvis inom barn- och 

mödrahälsovården, för att möta den utbredda problematiken med emotionell ohälsa hos barn 

och ungdomar. 

                 Även om respondenterna till viss del kunde uppmärksamma de negativa aspekterna 

av att samtala är upplevelsen övervägande att samtalet ses som något positivt och viktigt. 

Deras upplevelser speglar eventuellt den ensidigt positiva samhällsbilden av att öppna sig för 



INRE TRYGGHET   63 

 
 

andra, vilket kan göra det svårt att uppmärksamma de maladaptiva aspekterna av samtalet. 

              Termen mentalisering syftar till ”förmågan att leva sig in i andra personers tanke- 

och känslovärld”. Forskning visar att det är svårare att mentalisera i nära 

anknytningsrelationer, både trygga och otrygga (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011). 

Respondenterna uttrycker en oro att deras vänner ska må dåligt genom att de själva delar med 

sig av sina problem, vilket tyder på en mentaliserande förmåga. Samtidigt berättar 

respondenterna att de trots detta samtalar med sina vänner om problemen då de har ett stort 

behov av detta på grund av de positiva kortsiktiga konsekvenserna av samtalet, exempelvis att 

känna sig lugn och lättad. Detta kan delvis förstås utifrån den neuropsykologisk forskning vi 

lyfte i Delstudie 1; att ungdomar reagerar starkare på kortsiktiga förstärkningar än vad barn 

och vuxna gör. Vidare är förmågan att mentalisera eventuellt nedsatt eftersom samtalet ofta 

sker i en nära anknytningsrelation. Detta är faktorer som kan bidra till förekomsten av ko-

ruminering. 

             Resultatet visar att sättet respondenterna samtalar på har förändrats genom åren, då de 

upplever att deras liv har förändrats och nu innebär mer stress och problem. Dessa resultat går 

i linje med den diskussion som förs i en studie som lyfter att könsskillnaderna i ko-ruminering 

förväntas vara starkare hos ungdomar än hos barn. Tjejer börjar eventuellt ko-ruminera mer i 

ungdomsåren när deras sociala värld förändras och blir mer komplex, medan denna 

ålderskillnad inte förväntas finnas hos killar som fortsatt ägnar sig mer åt aktiviteter och 

mindre åt samtal (Rose, Carlson & Waller, 2007). Dessa tankar återfinns även hos 

respondenterna i Delstudie 1. Resultatet i Delstudie 1 visar att killar också samtalar när de 

upplever emotionella problem, men både tjejerna och killarna i studien upplever att killar 

pratar på ett mer konkret och problemlösande sätt, utan att fastna i detaljer och spekulerande, 

samt att de gör mer aktiviteter tillsammans. Det vore intressant om framtida forskning vidare 

undersöker hur killar samtalar när de upplever negativa emotioner och stress, då forskning har 
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visat att killar som ko-ruminerar även de har en högre upplevelse av nära vänskapsrelationer 

men inte ökade symtom av emotionell ohälsa (Rose, Carlson & Waller, 2007).  

             Resultaten från båda delstudierna visar att respondenterna ibland fastnar i tankar och 

negativa tankebanor, vilket kan ses som ruminering. Denna ruminering leder i vissa fall till 

ko-ruminering med en närstående. Ruminering var inte ett huvudsakligt fokus i denna studie, 

men det vore intressant om framtida forskning undersöker huruvida ruminering och ko-

ruminering delar samma funktion, samt om det finns ett samband mellan ruminering och ko-

ruminering hos individer. Denna diskussion, och även nuvarande forskning, har till stor del 

fokuserat på könsskillnader i ko-ruminering. Forskning om ko-ruminering visar att det finns 

variationer även inom könen (Tompkins, Hockett, Abraibesh, & Witt, 2011), och det vore 

intressant att undersöka vilka andra individuella egenskaper som kan predicera ko-ruminering 

hos en individ.  

Metoddiskussion 

Då vi använder oss av samma metod som i Delstudie 1 och tidigare har diskuterat styrkor och 

svagheter med denna metod, diskuterar vi här de specifika punkterna gällande Delstudie 2. 

Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer och det är möjligt att vi på detta sätt missat 

viktiga aspekter, såsom respondenternas mimik och kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dock gjordes detta val på grund av praktiska omständigheter. 

            Valet gjordes också att endast intervjua tjejer. Det hade även varit intressant att fånga 

killars upplevelse av denna hanteringsstrategi, men vi riktade in oss på tjejer på grund av den 

erhållna förståelsen utifrån arbetet med Delstudie 1 samt på grund av rimligheten gällande 

denna delstudies omfattning. Vidare visar tidigare forskning att tjejer i högre grad än killar 

använder sig av ko-ruminering som emotionsregleringstrategi, vilket gjorde det till ett 

intressant område att ytterligare utforska.  
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Gemensam diskussion och slutord för Delstudie 1 & 2 

Kärntemat för Delstudie 1, Emotionell kompetens, hänvisar till vikten av att ha förmåga att 

uppfatta och hantera emotioner hos sig själv och andra för att uppleva en god psykisk hälsa. 

Kärntemat för Delstudie 2, En inre samtalspartner, syftar till vikten av att ha god förmåga att 

kunna föra en inre konstruktiv dialog med sig själv för att inte bli ensidigt beroende av andra 

för emotionsreglering och problemlösning. Genom analys och tolkning av respondenternas 

berättelser utarbetades ett gemensamt kärntema; Vikten av en inre trygghet. 

 

 

 

 

Figur 3: Kärnteman Emotionell kompetens och En inre samtalspartner bildar tillsammans ett 

gemensamt kärntema Vikten av en inre trygghet.  

 
Om en individ erhåller ökad emotionell kompetens samt utvecklar en inre konstruktiv 

samtalspartner så kan detta leda till en känsla av inre trygghet på både ett kognitivt och 

emotionellt plan med exempelvis egna förmågor att lösa problem samt reglera emotioner på 

ett adaptivt sätt. 

             Ungdomar blir utsatta för en mängd stressorer, vilket bland annat tydliggörs i 

ungdomarnas upplevelser och de empiriska analyserna i de båda delstudierna. Den ökade 

belastningen i dagens individualiserade informationssamhälle ställer höga krav på ungdomar 

att mentalt kunna hantera sig själv och sin omgivning. Samhället lägger stor vikt vid värden 

som prestation och intellektuell kunskap vilket tydligt märks i skolan där fokus ligger på ett 

intellektuellt lärande medan kunskap om att hantera de känslomässiga svårigheterna i livet 

förpassas till föräldrarna. På så vis kommer det emotionella lärandet i skymundan i 

skolundervisningen och den snedvridna fokuseringen sänder ett ensidigt budskap till barn och 
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ungdomar om vad som är viktigt i livet. Då det finns många påfrestningar i dagens samhälle 

finns ökad risk för att endast föräldrars insatser inte är tillräckligt. Därför blir det än viktigare 

med att arbeta förebyggande avseende psykisk ohälsa på fler samhällsnivåer: skola, vård och 

familj. Denna uppsats har strävat efter att diskutera hur ungdomar kan uppnå en god psykisk 

hälsa, på olika samhällsnivåer och genom att lära ut olika typer av evidensbaserade strategier.  

             Förhoppningen är att denna studie fyller en kunskapslucka inom forskningen, då det 

råder brist på kvalitativa studier gällande ungdomars psykiska ohälsa. Genom en kvalitativ 

ansats har vi fångat ungdomarnas subjektiva upplevelser kring ämnet, beskrivet med deras 

egna ord och definitioner. De övergripande kärnteman som framkommit i våra empiriska 

analyser tillför tillsammans delvis ny kunskap till forskningsområdet om psykisk ohälsa hos 

ungdomar genom att belysa behovet av ökad Emotionell kompetens och av en Inre konstruktiv 

samtalspartner. Denna studie har vidare gett förslag på hur dessa behov kan tillgodoses 

genom insatser på olika samhällsnivåer. Det bör vara av intresse att framtida forskning 

undersöker detta på grupper av ungdomar, exempelvis genom att framarbeta och utvärdera 

preventiva insatser som syftar till att öka ungdomars Emotionella kompetens och utveckla En 

inre samtalspartner, för att se om detta kan leda till upplevelsen av En inre trygghet. Detta 

skulle kunna göra ungdomar bättre rustade att möta de påfrestningar som livet innebär och 

kan i så fall påverka den utbredda psykiska ohälsan hos ungdomar i en positiv riktning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Delstudie 1 

Kvalitativ pilotstudie 

 

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?  

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 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Delstudie 2 

 

 

Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentation av intervjuledaren.  

 

 Stort tack igen för att du vill vara med i denna fördjupande 

intervju.  

 

 Som du vet går jag nu sista året på psykologprogrammet och 

denna intervju är en del av vårt uppsatsarbete.   

 

 Jag har avsatt 45 minuter men beräknar att intervjun tar cirka 30 

minuter. Går det bra för dig?   

 

 På samma sätt som i intervjuerna förra året så kommer vi spela in 

den på band eftersom den används i vetenskapligt syfte och jag 

kommer att avidentifiera dig så att du inte känns igen i uppsatsen. 

 

 Syftet med denna fördjupande intervju är att vidare undersöka hur 

och varför tjejer pratar med andra när de känner sig stressade eller 

när något känns jobbigt. 

 

 Det finns inga rätt eller fel, utan vi vill veta Din upplevelse. 

 

 Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 
 

Inledande öppen 

fråga utifrån 

frågeställning 

 

 Om du är stressad eller har ett problem brukar du då prata med 

andra om det? 

o Hur tycker du då det är att prata med andra om detta? 

 
 

Frågeområde 1. 

Samtals-

processen 

 

      Under samtalet 

 Kan du beskriva en specifik situation?  

o Vad fick du för tankar när du/ni pratade? 

o Vad fick du för känslor när du/ni pratade? 

o Kände du något i kroppen? 
o Gjorde du/ni något under tiden ni pratade? 

 
 Hur brukar ett samtal se ut?  

o Dialog eller monolog? 

o Snurrar ni runt kring ämnet eller försöker hitta lösningar?  

 Brukar det stanna vid att prata om lösningar eller 

brukar du använda dig av det? 

o Vad brukar ni göra under tiden ni pratar? 

 

      Innan samtalet 
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 Hur mådde du innan du/ni pratade? 

o Vad hade du för tankar då? 

o Vad hade du för känslor då? 

o Kände du något i kroppen? 

 Vad gjorde du innan ni pratade? 

 

      Efter samtalet 

      Kortsiktigt 

 Hur mådde du direkt efter du/ni pratat? 

o Vad hade du för tankar då? 

o Vad hade du för känslor då? 

o Kände du något i kroppen? 

 Vad gjorde du direkt efter du/ni pratat? 

 

      Långsiktigt 

 Hur mådde du senare under dagen/dagarna? 

o Hade du några tankar kring att ni pratat? 

o Hade du några känslor kring att ni pratat? 

o Kände du något i kroppen? 

 Vad gjorde du senare under dagen/dagarna? 

 
 

Frågeområde 2. 

Samtalspartnern 

 

 

 Hur tror du att det blev för den andra personen? 

 

 Brukar människor runt dig samtala med dig när de upplever 

problem?  

o Vad tänker/känner du då? 

o Hur hanterar du det? Brukar ni snurra runt kring ämnet 

eller brukar du hjälpa till att hitta lösningar? 

 
 

Frågeområde 3. 

Allmänt om 

samtal 

 

 

 Vilka brukar du prata med? 

 

 Med en person eller flera? 

 

 Pratar du med olika människor vid olika typer av problem? 

 

 Vad tror du det finns för fördelar och nackdelar att prata med 

andra när du mår dåligt? 

 

 Känner du att du behöver prata med andra människor för att lösa 

dina problem? 

 

 Om du mår dåligt känner du att du behöver prata med andra 

människor för att det ska kännas bättre? 

 

 Hur skulle du må/skulle det blir för dig om du inte pratade med 

andra om dina problem? 
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 På vilket sätt hjälper det dig att prata med andra? Kan du ge några 

exempel? 

 

 Har sättet du pratar med andra förändrats från det du var yngre? 

o På vilket sätt har det förändrats? 

o Kommer du ihåg när det förändrades? Hur gammal du 

var? 

 

 Pratar du så mycket som du vill eller önskar du prata mer eller 

mindre? 

o Vad håller dig tillbaka/gör att du pratar? 

 

 

Avslutning 

 

 Nu börjar vi bli klara med intervjun.  

o Är det något jag har glömt att fråga som du tycker är 

viktigt? 

o Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 

o Vi kommer eventuellt vilja använda några citat så vi hör 

av oss om några veckor och mejlar då citaten till dig så du 

får godkänna dem. Låter det bra? Då skulle jag behöva din 

mejladress. 

o Förutom det är det okej att vi hör av oss igen om det är 

något mer vi vill fråga om? 

 

 Stort tack för att du har medverkat! Du är självklart välkommen 

att höra av dig till oss om det är något mer du funderar över. 

 

 

 


