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Sammanfattning 

 

Ungdomars psykiska ohälsa är ett omfattande stort problem i 

världen, speciellt för dem som har problem över ett flertal 

områden. I denna pilotstudie genomförs screening av intresse för 

hjälp, sedan utvärderas möjligheten att genomföra en indikerad 

preventiv insats mot oro-, sömn och stressproblematik med 

inriktning på transdiagnostiska processer, i form av ett KBT-

baserat träningsprogram. Single case experimental design (SCED) 

tillämpades för ungdomar (n=5) i första årskursen på en 

gymnasieskola. Resultaten visade effekt på oro och stress, men 

entydighet saknas. Interventionen har visat sig genomförbar och 

implementerbar i en vardagsmiljö. Studien har visat svagt lovande 

resultat, med slutsatsen att det krävs mer forskning inom området 

samt ytterligare utvärdering av lämpliga tillvägagångssätt för 

genomförandet av denna typ av intervention. 

Nyckelord. Single case, oro, stress, sömn, transdiagnostiska 
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Abstract 

 

Mental illness is a pervasive problem in the adolescent group, and 

is progressively worsening. In addition adolescents with comorbid 

problems are at extra risk. In this pilot study we conduct a 

screening for sleep disorder, worry and stress to gauge prevalence 

of the problem and interest for help. Further, we modified an 

intervention and evaluated the possibility of implementing this, 

with extra attention given to transdiagnostic processes. The 

intervention has a CBT-profile. A SCED was used for adolescents 

aged 15-16 (n=5). The results show effect on worry and stress, but 

unequivocality is lacking. The intervention can be translated and 

implemented in a real-world setting. The study shows promising 

results, however more research and evaluation is needed. 

Nyckelord. Single case, worry, stress, sleep, transdiagnostic 

processes, adolescent interventions. 
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OSSemellan – Oro, stress och sömnproblem: En indikerad preventiv insats för ungdomar 

Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem som resulterar i en mängd symtom, 

däribland nedstämdhet, oro, ängslan, ångest, sömnsvårigheter, stress och psykosomatiska 

besvär såsom huvudvärk och magvärk. Psykisk ohälsa bland unga kan, med bredare fokus, 

definieras som varaktiga symptom som hindrar en person från att utvecklas eller fungera 

optimalt och som orsakar lidande (Statens Offentliga Utredningar, 1998). 

Denna studie riktar in sig på subklinisk (icke-diagnostiserad) problematik inom 

områdena sömn, stress och oro, dvs. problematik som ej är så allvarlig att den faller inom 

ramen för diagnoser i International Classification of Diseases (ICD) eller Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition (DSM-V), men ändå innebär ett lidande 

och kan fungera som en indikator på framtida problem, att en person ligger i riskzonen för att 

utveckla en diagnostiserbar problematik. Denna studie riktar in sig på sömn, stress och oro 

bland ungdomar, ser på dessa tre faktorer som samverkande och syftar till att skapa en 

preventiv intervention i ett tidigt problemstadium. Detta görs eftersom det finns en konstaterad 

samsjuklighet, där ca 50 % av flickor och 20 % av pojkar med psykisk ohälsa i Sverige har två 

eller flera besvär i en kombinerad problematik (Socialstyrelsen, 2013). 

I den senaste undersökningen i Sverige utförd av Socialstyrelsen 2013 besväras ca 30 % 

av flickor och ca 10 % av pojkar i åldersgruppen 16-19 enligt egen utsago av oro, ängslan eller 

ångest. I samma undersökning rapporteras det att 4 % av flickor och 3 % av pojkar har kontakt 

med Barn- och Ungdomspsykiatrin. Detta är alltså ett problem som är väl värt att ta på allvar 

vilket World Health Organization (WHO) håller med om i sin rapport kring ungdomars 

psykiska ohälsa, där WHO går så långt som att kalla det en ”folkhälsoepidemi” (World Health 

Organization, 2001). 

I WHO:s rapporter efter 2001 är självmord på tredje plats över dödsorsaker bland 

ungdomar och depression på första plats för sjukdom och funktionshinder. När WHO mäter 

detta använder de måtten Years Lived with Disability (YLD), Years of Life Lost (YLL) och 
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DALY (Disability Adjusted Life Years), dessa mått används för att förklara hur mycket en 

sjukdom påverkar ens liv i form av funktionshinder. DALY förklarar hur många år av 

funktionsnedsättning en sjukdom eller psykiatriska störningar innebär samt hur många år ens 

liv förkortas till följd av detta (World Health Organization, 2014). Sömnproblem har här 0,7% 

av den totala sjukdomsbördan, vilket innebär en DALY på 353 504 år, där sömnproblem i sig 

inte har så hög YLL men däremot en hög YLD. Det finns ingen specifik kategori för 

stressproblem, men stress är kopplat till både depression (DALY 11, 976 000) och 

ångeststörningar (DALY 4, 313 000) (World Health Organization, 2012). I en studie begärd av 

WHO finns en förväntad ökning av DALY inom dessa områden åtminstone till 2030 (World 

Health Organization, 2002). Det finns även en koppling mellan stress och sömnproblem 

(Meerloa, Sgoifob, & Sucheckic, 2008). 

Problembeskrivning 

Upplevelsen av oro, stress och sömnproblem är subjektiv och upplevs annorlunda till 

följd av individens emotionella sårbarhet och hur stressorer hanteras. Med emotionell sårbarhet 

menas här en hög grad av neuroticism (känslomässig instabilitet, orolighet och ängslan) och en 

studie utförd 2002 visar på att personer med en hög grad av upplevd stress även uppvisar en 

hög grad av neuroticism (Bergdahl & Bergdahl, 2002). Vidare litteratur påvisar att personer 

med hög neuroticism är mer lättirriterade, hypokondriska och upplever vardagliga situationer 

som mer stressande (Cervone & Pervin, 2008). De har en ökad risk för att ha eller utveckla en 

maladaptiv stresshantering och det tar längre tid för dem att återgå till sitt känslomässiga 

normaltillstånd efter en upprörande situation (Larsen & Buss, 2013). Med stressorer menas här 

negativa händelser som en person av olika skäl inte klarar av att anpassa sig till, exempelvis 

arbetslöshet, psykisk kris, konflikter med andra (distresser), positiva förändringar i livet 

(eustresser) samt det som kallas för daily hassles. Med daily hassles menas här sådant som 

uppfattas som irriterande och frustrerande krav som vardagsmiljön ställer på individen 

(Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus, 1981). Eustresser (som att påbörja en utbildning eller få 
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barn) är inte statiska utan fluktuerar från person till person, det som kan vara en persons 

eustresser kan vara en annans distresser. Eustresser karakteriseras av att de motiverar och 

fokuserar energi, existerar inom ramen för en persons coping och känns utvecklande medan 

distresser kan skapa oro, ängslan och obehag samt upplevs som utanför ramen för en persons 

coping förmåga (Mills, Reiss, & Dombeck, 2008). Coping definieras här som de 

ansträngningar människor gör för att komma till rätta med svårigheter som ställer krav på 

förmågan att klara av något och som i vissa fall överstiger människans aktuella kapacitet och 

därmed kräver extra åtgärder (Lazarus & Folkman, 1984). Som exempel kan tas att en person 

klarar sig bra på fyra timmars sömn, en annan behöver åtta timmar, en person kan klara av en 

stor arbetsbörda, en annan kan må dåligt över alla uppgifter utöver det vanliga arbetet. Detta 

kan förklaras med att personer har olika strategier för att hantera problem inom dessa områden, 

vissa bättre, andra sämre (Rice, 1998). Inom befintlig litteratur räknas god coping som t.ex. att 

inse sina begränsningar, att känna sammanhang, att göra något annat för att hämta kraft och att 

ta en sak i taget. Negativ coping kan vara överdriven planering eller att undvika all planering, 

att bara köra på (Karasek & Theorell, 1992; Lazarus & Folkman, 1984; Jones, 1997). 

Förutom att symtomen på negativ stresshantering orsakar problem i det dagliga livet, 

exempelvis en självrapporterad hög grad av ängslan samt psykosomatiska besvär såsom 

magont och spänningshuvudvärk, står det klart att unga som ännu ej har en välutvecklad 

förmåga att hantera dessa utmaningar löper en stor risk att råka illa ut i framtiden, t.ex. genom 

en ökad frekvens av inläggning på sjukhus för psykiska besvär (Hagquist, 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). 

Speciellt långtidsuppföljningar vid oro har visat att de ungdomar som besväras av dessa 

problem har en lägre grad av familjebildning, lägre utbildningsnivå samt mindre 

försörjningsmöjligheter i sitt vuxna liv (Statistiska Centralbyrån, 2013). Socialstyrelsen räknar 

med att andelen unga som lider av sömnproblem, oro eller ångest har tredubblats sedan 90-

talets början och värst drabbade är unga flickor i åldern 15 till 24 år (Socialstyrelsen, 2013). 
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Det kan anses att de resurser som för närvarande finns inte räcker till för att stävja den ökade 

psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige. 

Det är inte bara i Sverige som problem med psykisk ohälsa bland unga ökar, utan dessa 

problem uppmärksammas över hela världen (World Health Organization, 2014). Det vi har valt 

att koncentrera oss på är kopplingen, eller med andra ord samsjukligheten, mellan problem 

med sömn, stress och/eller oro, eftersom vi var intresserade av hur dessa tre områden hänger 

ihop. Socialstyrelsen pekar även här på en samsjuklighet på runt 20% för pojkar och 50% för 

flickor (Socialstyrelsen, 2013).  

Det finns emellertid många hinder som står i vägen för framgångsrika behandlingar av 

oro, sömn och stressproblematik bland unga och dessa behövs noteras och tas med i 

beräkningarna, inte minst det faktum att ungdomar söker hjälp i en lägre utsträckning än vuxna, 

att deras problem inte tas på allvar av ”vuxenvärlden” samt att det föreligger en rädsla för 

stigmatisering och att bli retade av sina jämlikar (Socialstyrelsen, 2013; Åslund, Nilsson, & 

Starrin, 2007; Rutishauser, Esslinger, Bond, & Sennhauser, 2003). Det verkar alltså som att det 

behövs en annan typ av insats än de som för närvarande existerar för att nå de ungdomar som 

uppvisar tecken på psykisk ohälsa och för att nå dem så tidigt som möjligt (Socialstyrelsen, 

2013). 

Definitioner 

Vi har valt att försöka nå ungdomar som uppvisar psykiska symtom på en subklinisk nivå 

då vi vill nå ungdomarna tidigt, innan vissa strategier för att hantera psykisk ohälsa har 

cementerats och metoden att hantera dessa problem är mindre rotad och mer flexibel, t.ex. i 

form av stresshanteringsfärdigheter (Mills et al., 2008; Gullone, Hughes, King, & Tonge, 

2010). I detta stycke kommer sådana begrepp, samt andra förekommande begrepp i uppsatsen, 

att förklaras mer övergripande. 

Stress och emotionsreglering. Stress är vanligt förekommande hos människor, unga 

som gamla. Det händer mycket i kroppen vid stress. Hjärtat slår snabbare, kroppen svettas mer 
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och det kan kännas ett tryck över bröstet. Dessa reaktioner är inte farliga, men kan upplevas 

som obehagliga, ovälkomna och kan leda till större problem längre fram i livet (Almén, 2007). 

Stress är kroppens sätt att förbereda sig för en situation som kräver något extra. För att lättare 

förklara stress kan vi jämföra med det engelska ordet ”strain”, dvs. en kraft som belastar 

(Karasek & Theorell, 1992). 

Stress i form av okontrollerbara eller kroniska stressorer inverkar på en persons 

emotionsregleringsstrategier. För att förstå emotionsreglering måste ordet emotion först tas 

upp. Emotioner uppstår när en individ uppmärksammar en situation och ser den som relevant 

för personens mål. Dessa mål kan vara så olika som att öppna en bildörr, överleva, få bra 

resultat på ett prov, få en vän eller undvika ett knytnävsslag. Emotionsreglering i sin tur blir 

både omedvetna och medvetna strategier för att nå dessa mål (Gross & Thompson, 2006). Som 

exempel på emotionsreglering kan tas att kroppen duckar för ett knytnävsslag (omedvetet) eller 

att hålla sig från att säga något elakt till en potentiell vän (medvetet) (Gross, 2013). 

I befintlig litteratur syns det att en stressande livshändelse kan skapa diskrepanser mellan 

en individs nuvarande situation och dennes önskade situation, vilket i sin tur kan leda till ett 

ältande som en emotionsregleringsstrategi (Nolen- Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). 

Ältandet innebär att personen fastnar i tanken på hur den ska nå sina mål eller t.ex. ett 

nedvärderande av sina egna förmågor istället för att skapa eller engagera sig i en lösning på 

problemet (Nolen-Hoeksema et al., 2008). För personer som har en maladaptiv stresshantering 

inverkar inte en enskild stressor bara på det området som stressoren rör (exempelvis 

skolarbete) utan även inom flertalet områden i individens liv, dvs. att en stressor som ett nära 

förestående prov kan inverka negativt på områden såsom sömn och relationer (McLaughlin et 

al., 2013). 

Det finns många kopplingar mellan stress och annan psykisk ohälsa, däribland 

depression, självmordstankar samt att det även finns en mängd kopplingar till en sänkt allmän 

hälsonivå (Moksnes, Moljord, Espnes, & Byrne, 2010). Flickor i tonåren tycks också vara mer 
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sårbara än pojkar när det gäller stress. Stress hos ungdomar skulle därmed kunna vara en 

nyckelfaktor för att ha möjlighet att förstå ungdomars psykiska hälsa och på det sättet ha en 

möjlighet till att predicera framtida problematik. Detta genom att sambandet mellan stressorer 

och psykisk ohälsa skulle kunna tänkas gå via olika dysfunktionella 

emotionsregleringsstrategier vilket i enlighet med tidigare nämnda skillnad mellan distresser 

och eustresser innebär att problemet i sig inte behöver ligga i stressorna själva utan i hur dessa 

stressorer hanteras (Åsberg, et al., 2010). Denna teori får även stöd i det forskningsarbete 

McLaughlin et al. (2013) har utfört, där ungdomar som ej hanterar stressorer på ett adekvat sätt 

uppvisar högre grad av ruminering. 

Sömnproblem. Sömn kan beskrivas som ett antal faser och cykler vars syfte är att ge 

kroppen och hjärnan möjligheten att återhämta sig efter aktivitet. Forskning visar på att 

ungdomar behöver ungefärligen nio till tio timmars sömn per natt för att kunna fungera 

optimalt när det gäller t.ex. skolarbete, kognitiva processer och humöranpassning (Johnson, 

Roth, Schultz, & Breslau, 2006). En större studie som genomförts i USA visar att hos 

amerikanska ungdomar mellan 11 och 17 år får enbart 20 % nio timmars sömn per natt medan 

45% får mindre än åtta timmars sömn per natt (National Sleep Foundation, 2006). Insomni 

bland ungdomar har en livstidsprevalens på 10.7% (Johnson et al., 2006). 

I en studie har det påvisats att dålig sömn kan kopplas till det allmänna måendet, i form 

av t.ex. fler skador till följd av olyckor pga. bristande koncentration, nedsatt immunförsvar, 

irritation och konflikter med vänner och familj, aggressionsutbrott, koncentrationssvårigheter, 

ökad stress och oro. Det är också kopplat till sämre resultat i skolan, svårigheter med 

finmotoriken och problem med att komma ihåg saker (Moran & Everhart, 2012). 

Oro och ältande. Oro och ältande, även kallat ruminering, är två begrepp som 

gemensamt kan sägas karakteriseras av ett repetitivt negativt tänkande Repetitivt negativt 

tänkande fungerar som en negativ förstärkning där en person genom ett abstrakt kognitivt 

processande hanterar fysiologiska symtom som känns obehagliga och kan definieras som tre 
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parallella processer: att tankarna upprepar sig, är negativt laddade och svåra att kontrollera 

(Ehring & Watkins, 2008). Dessutom försöker personen genom detta att nedreglera negativ 

affekt, dvs. att istället för att tänka på hur personen betedde sig under dagen och känna ett visst 

obehag, kan personen istället älta varför detta gjordes och därmed undvika att känna av 

obehaget. Detta sker genom att person med ett mer abstrakt tänkande i jämförelse med ett mer 

konkret kognitivt processande får ner sin fysiologiska arousal (i form av exempelvis 

hjärtklappning, svettningar, yrsel), att tankeprocessen i en lägre grad sker i bilder vilket leder 

till att emotionerna upplevs mindre intensivt (Borkovec, 2002). 

Emotionsprocessandet blir sämre av att uppmärksamheten fästs på något annat, vilket gör 

att, utifrån detta, så skulle RNT kunna ses som ett kovert undvikande. Detta är en lösning, om 

än dysfunktionell och kortsiktig. En person som har mycket RNT kan ofta uppleva en högre 

grad av självkritik för att saker inte är annorlunda eller så bra som personen vill att de ska vara 

(Watkins, 2008). 

Skillnaden mellan oro och ruminering är att oro tenderar att vara kopplad till framtiden, 

att personen oroar sig över nästa dag, medan ruminering tenderar att vara kopplad till det 

förflutna, dvs. genom t.ex. ältande över vad som har gjort under dagen (Watkins, 2008).  

Som tidigare nämnts, sambandet mellan en stressor och psykisk ohälsa i form av ångest 

och nedstämdhet innebär att en stressor som medieras av repetitivt negativt tänkande har en 

tendens att inte stanna inom just den stressorens område, utan istället blir oron flytande och 

tenderar att ”spilla över” i andra områden i livet, t.ex. på lektioner, vid läggdags, i samtal med 

andra, i matsalen etc (McLaughlin et al., 2013). Med detta menas att t.ex. en negativ hemmiljö 

kan ses som en stressor, vilket triggar en respons i form av repetitivt negativt tänkande, vilket i 

sig är starkt kopplat till utvecklingen av framtida komorbida problem såsom depression och 

svårigheter med sömnen (McLaughlin et al., 2013). 

Coping. Människor har en coping som präglas av olika emotionsregleringsstrategier. Det 

går att skilja på problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad 
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coping kan bestå av strategier såsom kontroll, där relationen mellan stressor och person 

försöker kontrolleras t.ex. genom att fly från stressen eller att eliminera stressen (Lazarus & 

Folkman, 1984). Informationssökning är en annan strategi, där en person rationellt närmar sig 

situationen och försöker att placera alternativa kognitiva strategier för att kunna undvika att 

hamna i samma situation igen. Känslofokuserad coping innebär att många känslomässiga 

responser på stress (t.ex. rädsla, skam, ångest och frustration) försöker att undvikas. Detta är 

vanligare när stressoren ligger utanför personens upplevda kontroll (Lazarus & Folkman, 

1984). Exempel på känslofokuserad coping kan vara, om det gäller en stressor som en 

skoluppgift, t.ex. att göra en annan uppgift eller hålla sig sysselsatt för att slippa tänka på den 

problematiska situationen eller att klaga på uppgiften för andra personer, att medvetet eller 

omedvetet ignorera problemet i förhoppning att det försvinner eller att katastrofiera situationen 

för att därmed göra sig redo för det värsta (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus R. S., 1991). 

Andra forskare använder begreppen undvikande och behärskande strategier. Undvikande 

strategier kan inkludera att inte lämna sitt hus pga. rädsla för panikattacker eller att ruminera 

för att kunna tänka sig ut ur och därigenom undvika en jobbig känsla eller rädsla. Behärskande 

strategier har som mål att kunna se vilka komponenter i en situation som kan ändras så att 

situationen kan kontrolleras bättre. Detta kan vara exempelvis mindfulness, rationella tankar 

och försök att närma sig situationen utifrån en annan synvinkel (Austenfeld & Stanton, 2004). 

Transdiagnostik och gemensamma processer. Då det finns en samsjuklighet mellan de 

tre områdena vi syftar till att undersöka kan det antas att det även finns ett samband, dvs. att 

t.ex. sömnproblem förvärrar underliggande oro eller att stress kan bidra till sömnproblematik. 

Transdiagnostiken har som mål att identifiera vidmakthållande faktorer och processer som är 

gemensamma över ett flertal psykiska problemområden för att på detta sätt bl.a. kunna 

förbättra behandlingar (Mansell, Harvey, Watkins, & Shafran, 2009; Barlow et al., 2010). 

Det fokus på diagnoser som tidigare har rått inom psykologisk forskning har under de 

senaste åren  börjat få lämna plats för ett större fokus på de gemensamma underliggande 
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mekanismer som styr psykisk ohälsa och som skulle kunna förklara den höga grad av 

samsjuklighet som har observerats mellan olika psykiska problem. T.ex. återfinns repetitiva 

negativa tankar inom ett flertal Axel I-störningar, däribland depression och ångestproblematik 

(Ehring & Watkins, 2008). Vi kan därigenom tänka oss t.ex. repetitiva negativa tankar som en 

transdiagnostisk process. 

Detta kan vara ett sätt att angripa den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar genom att 

utveckla preventiva program som riktar in sig på emotionsregleringsstrategier (t.ex. RNT) och 

därigenom kunna bryta den antagna kopplingen mellan stressorer och psykisk ohälsa 

(McLaughlin et al., 2013). 

Indikerade preventiva insatser och nuvarande forskningsläge. Statens 

folkhälsoinstitut rekommenderar indikerade preventiva insatser då de anser att det finns stora 

fördelar med insatser som riktas till relativt små grupper, främst i form av att de är mindre 

resurskrävande (Statens folkhälsoinstitut, 2009). För att bättre förstå denna typ av insats krävs 

en förståelse för att dessa insatser kan implementeras över tre nivåer: universell, selektiv och 

indikerad. Universella insatser riktar sig till en hel grupp av individer och ser likadan ut för 

samtliga deltagare, selektiva insatser riktar sig till individer som bedöms vara i riskzonen för 

att utveckla problem och indikerade preventiva insatser är en riktad åtgärd till personer som 

redan har förhöjd symtomnivå (Sundell & Forster, 2005). 

Det finns effektiva insatser att tillgå i primärvården t.ex. kuratorer, men dessa har inte så 

stor räckvidd som de behöver ha för att vara verkningsfulla (Williams, O’Connor, Eder, & 

Whitlock, 2009; Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Det har påvisats att milt 

deprimerade ungdomar inte får någon som helst behandling vilket medför att ett antagande kan 

göras om att det ser ut så över andra problemområden samt att de preventiva insatserna för 

ungdomar som enbart är lindrigt drabbade ej är tillräckliga. 

Denna slutsats får också stöd i Sveriges Kommuner och Landstings rapport (2009) ”Rätt 

insatser i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa”, där det bland annat talas om att 
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arbetet med barns och ungas psykiska hälsa måste omfatta ett brett hälsofrämjande arbete, 

tidiga insatser för att möta psykisk ohälsa, utredning, behandling, habilitering och 

rehabilitering för allt från lindrig ohälsa till allvarliga psykiska sjukdomar (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2009). Vidare skriver SKL att utvecklingen av dessa bör ske 

parallellt över tre linjer: 

“en specialiserad nivå för allvarliga och eller komplicerade tillstånd, 

en första linje för lindriga tillstånd och tidiga insatser samt  

en baslinje med generella insatser som når alla.” 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009, s.2) 

En forskningsöversikt har också visat starkt vetenskapligt stöd för att kognitiva 

beteendeterapeutiska metoder har en förebyggande effekt på de barn- och ungdomar som ligger 

i riskzonen (Merry, Hetrick, McDowell, & Bir, 2004) eller redan lider av psykiska problem, 

såväl lindriga som mer allvarliga (Neil & Christensen, 2009). Därför har vi valt en KBT-

baserad, indikerad preventiv insats för att handskas med stress-, sömn- och orosproblem hos 

ungdomar.  

Vi anser att vår uppsats är viktig eftersom det inte har gjorts många självhjälpsinsatser 

riktade mot ungdomar som har subkliniska nivåer av sömn-, stress och orosproblematik. Det 

saknas även insatser med tydligt transdiagnostisk ansats av den här typen riktade mot 

ungdomar. Därför fyller vår uppsats förhoppningsvis en lucka i samtida forskning kring 

ungdomar och deras psykiska ohälsa. Eftersom denna ohälsa är på frammarsch världen över 

kan den här typen av preventiva insatser vara värda att ta på allvar som steget innan traditionell 

behandling. 

Syfte  

 Det första syftet är att sätta samman och undersöka genomförbarheten hos ett 

screeninginstrument för att mäta förekomsten av sömnproblem, stress och oro hos 
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gymnasieungdomar i årskurs 1 samt undersöka deras intresse för stöd gällande sömnproblem 

och stress. Det andra syftet är att utvärdera en indikerad preventiv insats mot subkliniska nivåer 

av sömn-, stress och emotionsregleringsproblematik i form av oro och ruminering samt sedan 

utvärdera dess genomförbarhet och deltagarnas följsamhet. Vår hypotes är att insatsen kommer 

att ge ett positivt utfall på valda utfalls- och processmått i linje med SKL:s rekommendationer 

för arbete med ungdomar som lider av psykisk ohälsa (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2009). Detta då vi riktar in oss på oro/ruminering, faktorer som har visat sig kvarhålla flera 

psykiska problem samt vara en riskfaktor för att utveckla vidare psykiska problem, t.ex. 

ångesttillstånd och depression (Ehring & Watkins, 2008; McLaughlin et al., 2013; Topper, 

Emmelkamp, & Ehring, 2010). 

Metod 

Deltagare 

Sju deltagare rekryterades från Lindeskolan (se tabell 1), ett gymnasium i Lindesbergs 

kommun, samtliga deltagare gick första årskurs på de nationella programmen. Varje student 

genomförde inledningsvis ett screeninginstrument som hade till syfte att mäta deras nivå av 

oro, stress och sömnproblem. Detta instrument baserades på tre olika skattningsskalor, för 

sömn Insomnia Severity Index (ISI) (Bastien, Valliéres, & Morin, 2001), för stress Adolescent 

Stress Questionnaire (ASQ) (Byrne, Davenport, & Mazanov, 2007) och för oro Penn State 

Worry Questionnaire Children (PSWQC) (Chorpita, Tracey, Collica, & Barlow, 1997). Vidare 

gavs studenterna här möjligheten att anmäla intresse för deltagande i efterföljande 

självhjälpsprogram. Som gränsvärden för deltagande på respektive skattningsskala användes; 

19 poäng eller högre på PSWQ-C (Chorpita et al., 1997), samt skattade ett eller flera påstående 

som 4 eller 5 på ASQ (Byrne et al, 2007) eller uppnådde minst subklinisk nivå (8-14 poäng) på 

ISI (Bastien et al., 2001) (för fullständiga inklusionskriterier se bilaga 1). Kravet var att 

deltagaren uppfyllde ovan angivna kriterium för PSWQ-C samt minst en skala till. 
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Exklusionskriterier var; diagnosticerad svår depression, drogproblematik, godkänner ej att vi 

skickar brev till deras hemadress i deras namn, diagnosticerad sömnproblematik samt suicidala 

beteenden. Samtliga deltagare genomgick en djupare intervju för att säkerställa att inga 

exklusionskriterium uppfyllts innan deltagande i självhjälpsprogrammet medgavs. Under denna 

intervju användes Mini Internatinonal Neuropsychiatric Interview (MINI) och Duke Structured 

Interview for Sleep Disorders (DSISD) (för fullständiga exklusionskriterium se bilaga 1). 

Elever som uppvisade något av exklusionskriterierna hänvisades vidare till elevhälsovården. 

Efter diskussion med uppsatsförfattarnas handledare gjordes valet att acceptera även deltagare 

där indikationer på problematik av klinisk karaktär förelåg, så vida de inte samtidigt uppfyllde 

något av exklusionskriterierna. 

Tabell 1 

Deltagare vid baslinjens start 

Deltagare Kön          ISI        ASQ
a 

PSWQ-C 

1
c, d

 Kvinna 13 5      31 
2

c
 Kvinna 17 5      31 

3 

 

Kvinna 12 5      17 

4 Man
b 

17 3      20 

5 Kvinna 17 5      32 

6 Kvinna 12 4      26 

7 Kvinna 8 4 

 

      7
e 

Not. Ovan anger resultat respektive deltagare erhöll på inledande screeningenkät. 
a 
Högsta enskilda skattningen på ASQ.  

b 
Deltagaren avslutade sin medverkan under baslinjen. 

c 
Deltagarens MINI intervju indikerade att depressiva symptom av klinisk karaktär förelåg.  

d 
Deltagarens MINI intervju indikerade att ångestproblematik av klinisk art förelåg. 

e 
Deltagarens medverkan godkändes trots att PSWQ-C kriteriet ej uppfyllts.  

 

Design 

 Vi har valt att använda oss av en single case experimentell design (SCED) med tanke på 

att deltagarantalet inte motiverade eller tillät en gruppdesign. Fördelen med denna metod är att 

varje deltagare är sin egen kontrollgrupp, något som tillåter antaganden om kausalitet samt att 

flertalet olika mått och mättillfällen ger oss betydligt mer information från varje individuell 
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deltagare. Något som lämpar sig väl vid testandet av genomförbarhet. Dock var vi av 

tidsmässiga begränsningar tvungna att starta alla baslinjer samtidigt, något som inte stärker den 

interna validiteten. Designmässigt kallas metoden för en AB-design (Kazdin, 2009; Barlow, 

Knock, & Hersen, 2009).  

 Fas A – Baslinjen. Denna fas varade under sju dagar där ingen intervention fanns 

närvarande och där målet var att skatta varje deltagare vid tre tillfällen på samtliga tre 

utfallsmått, stress, sömn och orosproblematik. Detta gjordes för att etablera en baslinje, där 

omfattning och eventuella trender i deltagarnas problematik framgick.   

 Fas B – Träningsprogram. Programmet innebar en 6 veckor lång preventiv insats där 

deltagarna mottog allt material via brev och uppföljning skedde över telefon. Veckovis utförde 

deltagarna olika hemuppgifter. Varje vecka kontaktades även deltagarna av uppsatsförfattarna 

vid två tillfällen för att stämma av att allt gick som det skulle samt svara på eventuella frågor 

och för att samla in angivna veckoskattningar. Insamlingen av veckoskattningarna 

genomfördes ej av deltagarens egen handledare, detta för att undvika social önskvärdhet..  

Implementering och preventiv insats 

 Med bakgrund av vårt syfte har vi valt att utveckla ett screeninginstrument bestående av 

existerande mätinstrument i delvis förkortad form för att rekrytera deltagare till vårt 

träningsprogram. Instrumenten baserade sig i så stor utsträckning som möjligt på beprövade, 

forskningsförankrade ungdomsskalor för de tre problemområdena (se rubriken deltagare ovan). 

Nästa steg var att skapa en indikerad preventiv insats baserad på Watkins (2015) och Clarke & 

Harvey (2012) arbete som är passande för ungdomar med förhöjda symtom av stress, oro och 

sömnproblem (Clarke & Harvey, 2012); Watkins, (2015); Jansson-Fröjmark et al., 2012). 

 I enlighet med förekomsten av komorbiditet är vår preventiva insats formad för att täcka 

in sömn och stress och kan därför klassas som en transdiagnostisk ansats. Detta innebär i 

praktiken att interventionen är samverkande, främst genom att oro antas vara en 

transdiagnostisk faktor som kvarhåller en rad olika problem, här främst sömn och stress. Vid 
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rekryteringen har det varit ett krav att deltagarna skall uppvisa förhöjda värden inom 

åtminstone två av de tre områden vi undersöker. 

Mätinstrument  

 Då vi vänt oss uteslutande till gymnasieungdomar har vi valt att använda oss av 

ungdomsskalor i så stor utsträckning som möjligt.   

 Dagliga skattningar. Deltagarna ombads från start av baslinje att dagligen i 

dagboksformat (se bilaga 2) skatta tre frågor avseende stressnivå, sömnkvalitet och orosnivå, 

inspirerat från Andersson och Perssons (2014) arbete: 

 1. Hur spänd eller stressad har du känt dig idag? Ringa in ett alternativ  

 2. Hur bra sov du i natt? Ringa in ett alternativ. 

 3. Hur mycket har du grubblat eller oroat dig idag? Ringa in ett alternativ. 

 Frågorna skattades enligt 0-10 med olika beskrivningar där 0 innebar inget problem och 

10 innebar kraftiga problem (med undantag för sömn, där skalan var omvänd). 

 Veckoskattningar. Varje fredag genomfördes, över telefon, ett antal skattningar (se 

nedan) med varje deltagare i syfte att mäta upp baslinjen samt följa träningsprogrammets 

effekt.  

 Insomnia Severity Index. ISI är ett kort och lättadministrerat instrument väl lämpat för 

att mäta subjektiva upplevelser av sömnrelaterade besvär primärt hos vuxna. Beslutet att 

använda instrumentet hos ungdomar togs bl.a. utifrån att uppsatsförfattarnas handledare har 

erfarenhet av att använda ISI på ungdomar i årskurs 7 och 8 i ett större forskningsprojekt. 

Instrumentet är konstruerat kring 7 huvudfrågor, vardera mätta på en 5 gradig likertskala (0-4 

poäng per fråga), vilket ger en maximal poäng på 28. Resultatet tolkas enligt gränsvärden för 

vuxna deltagare; 0-7 poäng, ingen insomni föreligger, 8-14 subklinisk nivå av insomni, 15-21 

insomni av moderat allvarlighetsgrad, 22-28 insomni av svår allvarlighetsgrad. Instrumentet 

uppvisar även god validitet och reliabilitet samt lämpar sig väl för att mäta utfallet i 

behandlingsstudier (Bastien et al., 2001).  
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 Perceived Stress Scale (PSS-14). Instrumentet är framtaget för att mäta nivå av stress 

livshändelser medför i livet hos vuxna människor. Beslutet att använda PSS för ungdomar togs 

då även detta instrument ingick i vår handledares forskningsprojekt som nämndes ovan 

gällande ISI. Vi valde att frångå ASQ, som använts i screeningformuläret, då detta formulär 

fokuserar mer på specifika händelser, vilket inte lämpar sig väl för återkommande mätningar. 

PSS med frågor av mer generell natur bedömdes passa bättre som återkommande mått vecka 

efter vecka. Instrumentet är konstruerat runt 14 påståenden över två skalor som har till syfte att 

mäta den grad situationer i deltagarens liv värderas som stressfyllda samt hur dennes upplevda 

copingförmåga ser ut. Klienten tar ställning till varje påstående över en 5-gradig skala från 

aldrig till mycket ofta. Varje påstående ger 0-4 poäng med reversering på hälften av 

påståendena. PSS uppvisar godtagbar validitet och reliabilitet och är lämplig som mått på 

deltagarnas upplevda stressnivå under programmets gång (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 

1983; Eklund, Bäckström, & Tuvesson, 2014). Svensk normdata för vuxna kvinnor (N = 108, 

snittålder 31.5 år) från en icke-klinisk population har använts (Eklund et al., 2014).       

 Penn State Worry Questionnaire - Children. (Chorpita et al., 1997). PSWQ-C är 

framtaget för användning mot kliniska såväl som icke-kliniska populationer, med syfte att 

fånga överdriven och okontrollerbar oro. Administreringen är enkel då deltagaren besvarar 14 

påståenden och graderar varje svar på en fyrgradig skala (0-3 poäng med reversering på 3 

frågor). Instrumentet uppvisar goda psykometriska egenskaper och lämpar sig tack vare god 

test–retest reliabilitet för återkommande veckomätningar (Chorpita et al., 1997). Då svensk 

normeringsdata saknas har data för tjejer (N = 465, årskurs 4-9) från en icke-klinisk dansk 

ungdomspopulation använts (Esbjorn, Reinholdh-Dunne, Caspersen, & Chorpita, 2013). 

 För- och eftermätningar. Vid baslinjens inledning och träningsprogrammets avslut 

valde vi även att administrera följande instrument över telefon.  

 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983). 

Instrumentet är framtaget för att enkelt kunna bedöma förekomst av ångest och depression i en 
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sjukvårdsmiljö, men lämpar sig även väl i forskningssammanhang. HADS är konstruerad kring 

14 påståenden, sju för ångest och sju för depression, vardera poängsatt från 0-3. Högre poäng 

indikerar högre sannolikhet för förekomst av ångest, depression eller förstämningssyndrom. 

HADS har god validitet och reliabilitet och används flitigt i forskningssammanhang för att 

mäta utfallsmått, där resultat över 8 på respektive skala tyder på klinisk nivå av respektive 

problematik för en vuxen population. (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002).  

 Kvalitativa mått. I samband med det sista telefonsamtalet mellan deltagare och 

respektive handledare samlades kvalitativa mått gällande tillvägagångssättet, programmets 

fokus och den samlade upplevelsen av programmet in. Deltagarna ombads även att skatta sin 

upplevelse kring varje fråga från 0 till 10 (se bilaga 3). Vi har i den kvalitativa rapporteringen 

valt att redovisa de frågor som ansågs relevanta, sådant som inverkade på deltagarens 

upplevelse av programmet, t.ex. synpunkter kring specifika moduler eller upplevda svårigheter 

att integrera programmet i vardagen. I helhetsbetygen tas samtliga frågor med gällande den 

kvantitativa redovisningen. Även denna gång kontaktade handledarna varandras deltagare för 

att undvika social önskvärdhet. 

Procedur 

Rekryteringen möjliggjordes tack vare ett mångårigt samarbete mellan Center for health 

and medical psychology (CHAMP) och Lindeskolans elevhälsa, som efter information kring 

den preventiva insatsens syfte och exklusions/inklusionskriterier gav oss möjligheten att träffa 

eleverna på ordinarie skoltid för genomförandet av en för ändamålet framtagen screeningenkät.  

 Efter inledande enkätscreening valdes tio elever ut för djupare screeningintervjuer 

bestående av utvalda delar (sektion A, B, C, D, E, F, G, H, I, J och N) av Mini Internationell 

Neuropsykiatrisk Intervju (MINI) (Sheehan et al., 1998) och Duke Structured Interview for 

Sleep Disorders (DSISD), vilket resulterade i att sju elever erbjöds medverkan i 

träningsprogrammet (se figur 1). Efter avslutad screeningintervju påbörjades samtliga 

baslinjemätningar 2014-10-31. Eleverna delades upp mellan två handledare (författarna till 
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denna uppsats) på universitetet via enkel lottning, varje elev behöll samma handledare 

programmet igenom. För att bibehålla neutralitet och undvika oönskad påverkan genomförde 

varje handledare skattningar och veckomätningar på varandras deltagare.  

 Vid screeningsintervjun fick varje deltagare ytterligare information om projektets syfte 

och överskådlig information om dess hela upplägg. Mot bakgrund av insamlad information 

bedömde intervjuaren om inklusionskriterierna alternativt exklusionskriterierna uppfyllts. I de 

fall inklusion eller exklusion var svårare att avgöra kontaktades handledare för ytterligare 

bedömning. Varje deltagare fick noggranna instruktioner i hur dagböcker och veckoskattningar 

skulle fyllas i och varje deltagare påbörjade även sin baslinjemätning. De deltagare som 

uppfyllde exklusionskriterierna gavs möjlighet att ställa eventuella frågor och erbjöds vidare att 

ta del av informationsmaterialet i efterhand. I ett specifikt fall kontaktades även 

skolhälsovården, efter godkännande från eleven i fråga.  Den djupare screeningintervjun och 

efterföljande information genomfördes över telefon och tog mellan 35-60 minuter att 

genomföra. 

 Samtliga sju deltagare påbörjade samtidigt en sju dagar, med tre mättillfällen, lång 

baslinje. Av dessa sju valde en deltagare att avbryta sin medverkan av personliga skäl, 

överenskommelse om att informationsmaterial skulle skickas ut efter programmets avslut slöts. 
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 Figur 1. Översikt rekryteringsprocess. 

Komponenter i träningsprogrammet 

Den preventiva insatsen i form av vårt träningsprogram bygger på KBT principer. KBT 

är en psykologisk behandlingsform, med starkt stöd i forskning och teori från 

inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi och intresset ligger i samspelet 

mellan individ och miljö och syftar till att förbättra situation för individen här och nu. KBT är 

bevisat verksamt vid många psykiska problemområden, som exempelvis ångestsyndrom. KBT 

fungerar genom att försöka förändra de tankemönster som skapar negativa konsekvenser för en 

person och lära sig ett för situationen mer gynnsamt beteende för att ta hand om dessa negativa 

konsekvenser om de ändå uppkommer. Målet är att klienten ska lära sig att analysera händelser 

och mönster och tolka dessa på ett för deltagaren mer konkret sätt (Beck, 2011). En teknik som 

ofta används är kognitiv omstrukturering, där olika tankefällor uppmärksammas och tankarna 

Screeningintervju 

 10 elever uppfyllde inklusionskriterierna 

och valde att genomförde djupintervju. Nio 

tjejer och en kille. 

Sju elever inkluderades efter intervju i 

självhjälpsprogrammet. Sex tjejer och en 

kille. 

Baslinjemätning 

 Sju elever påbörjade 

baslinjemätningarna. En elev avbryter 

sitt deltagande pga. personliga skäl. 

Sex elever färdigställde 

baslinjemätningarna. 

 

Interventionsstart 

 Sex elever påbörjade själhjälpsprogrammet, samtliga tjejer. 

 

Totalt 265 elever på nationella programmen gavs möjligheten att genomföra 

screeningblanketten. Vid screeningtillfällena närvarade totalt 236 elever. 

 Samtliga 236 närvarande elever 

genomförde blanketten.   

30 elever meddelade intresse för 

eventuellt stöd gällande sömn och stress.  

Rekrytering 
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på detta sätt försöker påverkas (Harvey, 2004). En tankefälla är ett invant sätt att tänka som gör 

att en person inte alltid ser saker som de är, en förvrängning av helhetsbilden. Se figur 2 för en 

typisk reaktionsmodell inom KBT (Beck, 2011)

Figur 2. Reaktionsmodell inom KBT. 

Psykoedukation.  Med psykoedukation menas en teknik där exempelvis orsak och 

behandling samt olika modeller som kan ligga bakom problematiken gås igenom och förklaras 

på ett tydligt sätt för klienten. I programmet i föreliggande uppsats förekommer 

psykoedukation ihop med en viss form av coachning av deltagarna för att få dem att lättare 

förstå hur det de lär sig påverkar de antaganden och automatiska tankar som de har. 

Beteendeaktivering. Detta är en teknik som syftar till att öka graden av positiv 

förstärkning med hjälp av fokuserade aktiviteter, regelbundna rutiner och problemlösning. Det 

finns goda resultat från tidigare studier av depression där beteendeaktivering har visat sig vara 

lika effektivt som en större KBT-baserad intervention (Jacobson et al., 1996). Därför har vi valt 

att ha med denna teknik, som även stöds av Watkins originalmaterial vilket vi har utgått ifrån i 

vårt program (Watkins, 2015). 

Beteendeexperiment. Dessa övningar handlar om en omstrukturering av kognitioner. 

Det gås ut i verkligheten och empiriskt undersöks olika antaganden och kognitioner, dessa 

problemlöses på ett strukturerat sätt och senare görs det en återkoppling. I den här studien har 

återkoppling gjorts varje vecka där det även har utvärderat hur väl psykoedukationen har landat 

i deltagarna (Kazantzis, Deane, & Ronan, 2000). 

Konkretiseringsträning. Denna teknik syftar till att fokusera på detaljer, kontext, 

specifika omständigheter för att kunna röra sig från abstrakt tänkande till ett konkret tänkande. 

Grund-
antaganden 

Antaganden 
& copingstil 

Situation 
Automatiska 

tankar 

Emotionell/ 

fysisk/beteende 

respons 
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I denna studie använder vi Watkins konkretiseringsövningar för att få deltagarna att 

återuppleva en jobbig situation och sedan försöka lösa den på ett mer konkret sätt än vad som 

tidigare var möjligt för dem (Watkins, Baeyens, & Read, 2009) 

Den svenska modellen. Detta är en typ av behandlingsmodell som hänvisar till KBT via 

internet. I den aktuella studien användes mycket som fungerar som den svenska modellen, men 

utan att förlitandet på internet, istället används vanlig postgång.  

”Internetbehandling är en terapi som baseras på självhjälpsböcker och som vägleds av en 

identifierad terapeut vilken ger återkoppling och svarar på frågor som motsvarar 

sedvanlig behandling, men även kan innefatta interaktiva element i form av 

automatiserade frågor vilka måste besvaras för att få tillgång till behandlingsmoduler” 

(Andersson et al., 2008, s. 17). 

Den aktuella studien använder sig av moduler som till stor del grundar sig i forskaren Ed 

Watkins arbete med ungdomar och negativa repetitiva tankar och det träningsprogram som han 

och kollegor utvecklat för stress och oro/ruminering, men programmet som sådant är mycket 

likt den svenska modellens upplägg (Watkins, 2015; Andersson et al., 2008). 

Träningsprogrammets moduler 

Programmets moduler presenteras nedan (figur 3). Modulerna är konstruerade med 

utgångspunkt i Watkins (2015) program. Watkins beskriver programmet som en 

rumineringsinriktad, internetbaserad preventiv KBT-intervention vid namn MindReSolve. 

Varje modul översattes från engelska till svenska. Under interventionsdelen av 

träningsprogrammet följdes varje deltagares progression via dagböcker och veckoskattningar 

vilket gav vital information gällande om särskild sömnmodul (modul 5a) skulle erbjudas (se 

figur 3).   
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Hinder och lösningar 

Tidigare studier har visat att vid arbete med ungdomar är det viktigt att använda många 

exempel och att anpassa textmängden för att de skall kunna tillgodogöra sig informationen så 

bra som möjligt (Spence, 2008). 

Det finns också en ökad svårighet i att arbeta med ungdomar istället för vuxna då 

ungdomar i större grad är osäkra på vilken hjälp som det finns att tillgå, en minskad sjukdoms- 

eller probleminsikt där omgivningen kan vara snabbare på att plocka upp att något är fel 

jämfört med ungdomen. Ungdomar tenderar också att dra sig för att söka hjälp och mycket av 

de interventioner som finns för sömn, stress och orosproblematik är anpassad till vuxna och 

kan även vara en förklaring till varför så många ungdomar hoppar av liknande program och 

insatser (Southam‐Gerow & Kendall, 2000). 

Det har också varit viktigt att anpassa mängden hemuppgifter som deltagarna utfört, så 

att detta inte läggs på och därmed förvärrar stress-, oros- eller sömnproblematiken eller gör så 

att skolarbetet blir lidande. Detta och mycket annat är hinder som behövs ta i beaktande för att 

kunna utforma en så effektiv preventiv insats som möjligt. Den aktuella studien använder sig 

primärt av ett träningsprogram framtaget av Ed Watkins (2015) med specifika segment 

gällande sömnproblematik i enlighet med Clarke & Harvey (2012). Detta har vi använt oss av 

och översatt med vissa modifieringar till exempel när det gäller textmängd och leveransmetod 

(via brev istället för internet), för att underlätta för de ungdomar som är träningsprogrammets 

mottagare. På detta sätt hoppas vi på att nå ett resultat med färre avhopp och större nöjdhet 

bland deltagarna som följd.  

Etiska överväganden 

Ett möjligt etiskt dilemma är att eleverna upplever sig stigmatiserade med anledning av 

hur de svarar på vår screeningenkät eller för att de väljer att medverka i självhjälpsprogrammet. 

För att motverka detta har vi i vår kommunikation med eleverna i så stor utsträckning som 

möjligt försökt normalisera deras eventuella problematik, i tal såväl som i skrift. Vi har i varje 
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del av processen säkerställt att alla deltagare är medvetna om följande; medverkan är frivillig, 

närhelst deltagaren så önskar kan denne avbryta sin medverkan, all insamlad data behandlas 

konfidentiellt och varje deltagare tilldelades en anonymitetskod. Insamlad data delades ej med 

utomstående utan användes endast i vetenskapligt syfte. För medverkan krävdes att deltagaren 

själv visade sitt intresse genom att anmäla detta skriftligt under första screeningtillfället. Då vi 

kontaktade ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet räckte det med elevernas egna medgivande och 

föräldrarna kontaktades inte gällande detta. Vi erhöll även ett godkännande från institutionen 

för psykologi vid Örebro universitet för genomförande av studien. Varje vecka kontaktades 

deltagarna för feedback, där det även gavs tillfälle att dryfta allmänna frågor kring deltagarens 

medverkan. Efter träningsprogrammets avslut gavs varje deltagare en grundlig återkoppling där 

eventuella kvarvarande frågor och synpunkter avhandlades. De deltagare som endast 

efterfrågat information erhöll detta kring de tre huvudområdena, sömn, stress och oro samt ett 

urval av enkla strategier för att hantera respektive område på ett mer adaptivt sätt efter 

programmets avslut i e-post format.  

Analysmetoder 

 Visuell Analys. Målet med SCED är att möjliggöra uttalanden om kausala samband, att 

kunna påvisa att den preventiva insatsen har lett fram till den eftersökta förändringen. Denna 

möjlighet ges främst genom att varje deltagare fungerar som sin egen kontrollgrupp via 

baslinjen. Inom SCED så finns det två olika huvudtyper av analys, visuell och statistisk. Båda 

analysmetoderna har samma mål, att visa att den förmodade förändringen som uppstått inte är 

av slumpen samt att den är stabil och reliabel. För att använda sig av visuell analys behöver 

hänsyn tas till följande fyra kriterium; förändringar i medelvärden, förändringar i nivå, trend 

och latens (Kazdin, 2009).  Medelvärdet syftar till förändringar i medelvärdet från fas till fas, 

dvs. från baslinjen (A) till träningsprogrammet (B), förändring i nivå avser förändringen mellan 

sista mätpunkten i föregående fas och första mätpunkt i nuvarande fas, t.ex. baslinjens sista 

mätpunkt och interventionens första. Trend avser den samlade riktningen som mätpunkterna 
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pekar i, förhoppningsvis stabilt horisontellt under baslinjen och en markant förändring under 

träningsprogrammet. Latens slutligen, avser hur snabbt en effekt uppstår vid byte av fas t.ex. 

baslinje till intervention.  

 Procentuella förändringar. Vi kommer att redovisa för- och eftermätningar på HADS. 

Vidare kommer förändringar i veckomätningar presenteras från baslinje till programmets slut. 

En liknande procedur används för att presentera de dagliga mätningarna, uppdelat på 

medelvärde för respektive fas, baslinje och program. Microsoft Excel har använts för att 

beräkna data och presentera den grafiskt. 

Resultat 

 Resultatpresentationen sker enligt följande. Inledningsvis, samt i enlighet med studiens 

första syfte, sker en kort rapportering gällande processen, där vi utformade samt administrerade 

screeninginstrumentet. Vidare presenteras kort deltagarnas följsamhet (definieras nedan). 

Slutligen presenteras deltagarnas resultat, i procentuell förändring, på valda utfallsmått, 

fördelat över medelvärden för baslinje samt träningsprogram, detta i linje med syfte nummer 

två. Varje enskild deltagares resultat presenteras ingående i diagram och tabellform gällande 

genomförda veckoskattningar, dagboksskattningar och slutligen för- och eftermätningar. För 

ökad tydlighet har dagboksskattningen för sömn i diagrammen reverserats, vilket medför att 

högre skattningar tyder på större besvär, för samtliga utfallsmått. Avslutningsvis presenteras de 

kvalitativa synpunkterna för samtliga deltagare baserat på den avslutande intervjun som 

genomfördes vid sista kontakttillfället (se bilaga 3).   

Screeninginstrument 

 Sammantaget kan vi konstatera att instrumentet fyllde sitt syfte, att det via sin utformning 

med tre skalor, undersökte förekomsten av sömn-, stress- och orosproblematik. För att hålla 

nere instrumentets totala längd valde vi att korta ner antalet frågor om stress (ASQ) till totalt 

tio stycken. Detta gjordes genom att välja ut de påståendena med högst faktorladdning från de 
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ursprungliga åtta faktorerna (Moksnes, Byrne, Mazanov, & Espnes, 2010). Screeningens utfall 

presenteras i tabell 2.  

 Inledningsvis kan vi konstatera att 88 av 236 elever (37,3%) skattade i linje med de ovan 

angivna (se metod) gränsvärden för deltagande, 30 av 236 (12.7 %) elever anmälde intresse för 

eventuellt fortsatt stöd. Noterbart var könsfördelningen, 12 av 30 deltagare som anmälde 

intresse för eventuellt stöd eller deltagande i självhjälpsprogrammet, var killar, motsvarande 40 

%. Endast en kille (8,3 % av de 12 killar som anmälde intresse) valde att delta i 

självhjälpsprogrammet. Det var sex tjejer som valde att delta i självhjälpsprogrammet dvs. 33.3 

% av de 18 som anmält intresse för eventuellt stöd. Totalt sett valde sju deltagare (23.3 % av de 

som anmält intresse) att påbörja självhjälpsprogrammet. Dock avbröt två deltagare sin 

medverkan, en kille och en tjej, innan första veckoskattningen kunde samlas in (deltagare 3 och 

4) vilket innebar att endast tjejer påbörjade interventionsfasen av programmet.   

 

Tabell 2 

Deskriptiv redovisning av screeningformulärets utfall  

    Uppfyller inklusionskriterium 

  Totalt ifyllda enkäter Enkäten totalt 
Anmäler 
intresse 

Deltar i 
intervention 

  N M SD N % N % N % 

ISI 235 7.42 5.5 97 41,3% 17 7,2% 5 2,1% 

ASQ 234 19.8 6.7 121 51,7% 22 9,4% 4 1,7% 

PSWQC 233 16.6 9.3 34 14,6% 19 8,2% 4 1,7% 

Not. Tabellen visar screeningenkätens utfall samt hur många elever som uppfyller respektive 

inklusionskriterium i olika led av processen.  

 

  Värt att notera här är att vissa elever, vid administrationstillfället, ifrågasatte det faktum 

att intresseförfrågan angående eventuellt stöd i självhjälpsprogrammet endast innefattade sömn 

och stressproblematik. De upplevde detta som förvirrande, då instrumentet innehöll tre 

skattningsskalor, men endast två alternativ för eventuellt stöd (de upplevde att det saknades en 

fråga gällande oro). Uppsatsförfattarna noterade även att administreringen i klassrum inte var 

optimal. Detta medförde att vi som administrerade testet inte kunde garantera konfidentialiteten 
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gällande ifyllda skattningar, då det beroende på klassrummens utformning stundtals blev trångt 

mellan eleverna. Trots detta var det endast en elev som valde att lämna in en helt blank 

skattning, en elev som lämnade tom skattning på oro och en elev som endast fyllde i 

sömnskattningen (ISI).  

Följsamhet 

 Vi har valt att definiera följsamhet som; att fullfölja självhjälpsprogrammet, att följa 

instruktioner, läsa och färdigställa veckoskattningar samt returnera moduler och dagböcker i 

enlighet med skrivna instruktioner. Mot denna definition uppskattar vi deltagarnas följsamhet 

som något bristande, främst i hänseende returnera moduler och dagböcker, då vi sammantaget 

har skickat ut 6 moduler, 50 dagböcker (i omgångar) och totalt 46 returkuvert och endast fått 

tillbaka 12 av dessa kuvert. För att hantera detta tvingades vi samla in all eftersökt data över 

telefon, något som ursprungligen endast skulle göras gällande veckoskattningarna. Vi saknar 

även data gällande vissa deltagares dagböcker till följd av borttappade formulär och glömska, 

detta trots skriftliga och muntliga påminnelser varje vecka. Vidare kan konstateras att två 

deltagare avslutat påbörjat program, den ena (deltagare 4) innan baslinjens start och den andra 

(deltagare 3) innan självhjälpsprogrammets (nedan omnämnt som interventionen) första 

veckoskattning. För att undvika förvirring har dessa båda deltagare exkluderats helt från 

resultatrapporteringen. Värt att notera är att samtliga deltagare som valde att påbörja 

självhjälpsprogrammet också fullföljde det i sin helhet. 

Dagbok och Veckoskattningar 

 Då en styrka med SCED är de upprepade mätningarna så väljer vi att först presentera och 

visuellt analysera varje deltagares individuella resultat på vecko- samt dagboksskattningarna. 

 Deltagare 1 (figur 4, 5 & tabell 3). Samtliga baslinjemätningar gällande 

veckoskattningarna visar på en svagt nedåtgående trend, vilket försvårar analysen av 

interventionens utfall. Veckoskattningarna skattades förhållandevis jämnt under hela 

interventionen med undantag för interventionens avslutning då samtliga tre mått tydligt 
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försämrades. Stressmåttet (PSS14) skiljde sig från de övriga veckoskattningarna då det 

uppvisar en ihållande negativ trend, hela interventionen igenom. Utfallet för 

dagbokskattningarna genererar ojämna baslinjer med kraftigt fluktuerande skattningar gällande 

samtliga tre mått (stress, sömn och oro). Trendmässigt faller sömn- och orosmåttet under 

baslinjemätningen medans stress ökar svagt. Måttens fluktuerande håller i sig främst under 

interventionens inledande fas med oförändrat till ökade medelvärden sett över de båda faserna 

som resultat. 

 Analys deltagare 1. Deltagaren visade på en initial förbättring gällande sömn (ISI) och 

orosmått (PSWQC) vilket sammanfaller med färdigställandet av modul 1Dock vänder detta 

under veckorna som följer för att slutligen landa på ett, sett till medelvärde under respektive 

fas, i stort sett oförändrat utfall. Stressmåttet (PSS14) följer en accelererande trend med start på 

andra baslinjemätningen. Vid sista veckomätningen ökar stressmåttet kraftigt vilket resulterar i 

märkbar försämring sett till medelvärdesskillnader de båda faserna emellan. Gällande 

dagboksskattningarna tenderar samtliga mått att stabiliseras under interventionens andra vecka 

(skattningarna fluktuerar mindre från dag till dag), om än i negativ bemärkelse, då deltagaren 

fortsätter att skatta högt. Under de två avslutande modulerna stabiliseras denna trend 

ytterligare, med fortsatt höga skattningar. Värt att notera är dagböckerna för stressmåttet inte 

visar på samma kraftiga ökning sett över medelvärde som veckoskattningarna (PSS14). Den 

relativa stabilitet som vi ser avseende ISI:s veckoskattningar skiljer sig dock för dagbokens 

sömnmått med en märkbar försämring sett till medelvärdesskillnader, detta trots att deltagaren 

genomgick särskild sömnmodul (modul 5a).       

 Kvalitativ utvärdering deltagare 1. Deltagare 1 gav helhetsbetyget 6.2 till programmet. 

Känslodagböckerna togs upp som det bästa med modulerna. Tillvägagångssättet samt mängden 

material kritiseras, men deltagaren är ändå positiv till programmet. Deltagaren rapporterar 

också en viss begreppsförvirring t.ex. introduktionen av många nya benämningar på företeelser 

såsom coping. Deltagaren anser att modulerna var lite väl långa emellanåt samt att 
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frågeformulären kändes tjatiga. Vidare anser deltagare 1 att denne blev lyssnad på och att 

feedbacken hjälpte deltagaren att förstå sin problematik genom ökad förmåga att kunde se 

problemen ur flera perspektiv. Deltagaren rapporterar även att hon under interventionens sista 

vecka led av en somatisk sjukdom vilket hon enligt egen utsago tror ha påverkat utfallet för 

sista mätningstillfällena. 

  

Figur 4. Medelvärde för respektive fas och mått samt för och eftermätningar deltagare 1.   
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Figur 5. Dagboksskattningar deltagare 1.  

 

Tabell 3 

Medelvärden för respektive fas avseende dagboksskattningar deltagare 1. 

  Medelvärde baslinje 
Medelvärde 
intervention Procentuell förändring 

Stress 8,0 8,5 6,1% 

Sömn 6,9 8,4 22,8% 

Oro 8,3 8,3 -0,4% 

Not. Tabellen visar medelvärden för respektive fas samt procentuell förändring.  

 

 Deltagare 2 (figur 6, 7 & tabell 4).  Deltagarens baslinjemätningar för 

veckoskattningarna visar på en svagt ökande trend för samtliga tre mått. Denna trend bibehålls 

över baslinjen och den första veckomätningen. Vid det andra skattningstillfället syns ett 

trendbrott där samtliga mått minskar. Resterande skattningar fluktuerar något till 

interventionens slut. Endast stressmåttet (PSS14) uppvisar något noterbar skillnad i medelvärde 

från baslinje till intervention. Dagbokskattningarna uppvisar ett liknande mönster, med svagt 

till tydligt ökande trender för samtliga mått, under baslinjen. Efter halva interventionsfasen 

planar samtliga mått ut, en trend som bibehålls interventionen ut.  

 Analys deltagare 2. Samtliga mätningar, visar på en ökande trend över baslinjen, något 

som hjälper till att tydliggöra interventionens påverkan. Samtliga veckoskattningar sjunker 

efter den första modulens färdigställande. Dock bibehåller stressmåttet (PSS14) denna 

Intervention Baslinje 
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minskning för att vid fjärde skattningstillfället påbörja en svagt uppåtgående trend mot 

avslutande resultat. Samtliga dagboksskattningar bryter baslinjens uppåtgående trend under 

interventionens inledning. Den nedåtgående trend som samtliga tre mått uppvisar planar dock 

ut under interventionens andra vecka för att vid interventionens slut resultera i svaga till tydliga 

minskningar gällande medelvärden sett över de båda faserna. Värt att notera här är skillnaden i 

utfall mellan dagboksskattningarna och veckoskattningarna. I veckoskattningarna rapporteras 

endast en noterbar medelvärdesskillnad på stressmåttet (PSS14), emedan det i 

dagboksskattningarna kan ses medelvärdesskillnad både för sömn och för oro. Här ses den 

största skillnaden på orosmåttet, från medelvärdet under baslinje jämfört med det för 

interventionen.  

 Kvalitativ utvärdering deltagare 2. Deltagare 2 ger helhetsbetyget 7.2 till programmet. 

Hörövningarna och OM SÅ- övningarna tas upp som det bästa med modulerna. Utskicket av 

material kritiseras, men deltagaren rapporterar att övningarna har varit lätta att genomföra och 

implementera i vardagen. Deltagaren rapporterar vidare att det har blivit lättare i skolan och 

inte lika stressande efter att ha genomfört programmet samt att programmet fått deltagaren att 

inse att det inte alltid är dennes fel när något går snett. Deltagaren rapporterar också att 

modulerna inte har varit för långa, men att övningarna var lite otydliga.       
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Figur 6. Medelvärde för respektive fas och mått samt för och eftermätningar deltagare 2.   

 

 
Figur 7. Dagboksskattningar deltagare 2.  
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Tabell 4 

Medelvärden för respektive fas avseende dagboksskattningar deltagare 2. 

  Medelvärde baslinje 
Medelvärde 
intervention Procentuell förändring 

Stress 5,4 5,1 -6,2% 

Sömn 5,9 5,0 -15,0% 

Oro 7,1 5,5 -23,5% 

Not. Tabellen visar medelvärden för respektive fas samt procentuell förändring.  
 

 

 Deltagare 5 (figur 8, 9 & tabell 4).  Baslinjen för veckoskattningarna är stabil för oro 

och svagt uppåtgående för stress och sömn. Efter interventionens första skattningstillfälle 

påbörjar samtliga mått en nedåtgående trend för att vid interventionens slut uppvisa en svag till 

tydlig minskning gällande medelvärdet de båda faserna emellan. Dagboksskattningarna under 

baslinjen uppvisar till skillnad från veckoskattningarna ingen tydlig stabilitet. Dock syns en 

svagt uppåtgående trend för oro och sömn.  Denna trend bryts under interventionens första 

vecka då samtliga skattningar vänder nedåt, en positiv trend som sedan håller i sig under 

resterande del av interventionsfasen.  

 Analys deltagare 5. Samtliga tre veckoskattningar påbörjar under interventionens två 

inledande veckor en nedåtgående trend som bibehålls interventionsfasen igenom, något som 

resulterar i små till tydliga skillnader sett över medelvärden för de båda faserna. Dagböckerna 

understryker veckoskattningarnas utfall gällande nedåtgående trender såväl som 

medelvärdesskillnader ytterligare, då samtliga tre mått visar på tydliga medelvärdesskillnader. 

Deltagaren genomgick den särskilda sömnmodulen under femte interventionsveckan, vilket 

inte medförde något tydligt trendbrott i skattningarna. Värt att notera här är de stora 

skillnaderna i uppmätta medelvärden mellan veckoskattningarna och dagböckerna där 

dagböckerna uppvisar en betydligt större förbättring.  

 Kvalitativ utvärdering deltagare 5. Deltagare 5 ger helhetsbetyget 8.3 till programmet. 

Hörövningarna tas upp som en positiv upplevelse och deltagaren rapporterar att det som kändes 

bra var hur omfattande materialet var och att det täckte in många områden som hon upplevt sig 
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ha problem inom. Vidare upplevde deltagaren att denne har lärt sig att inte stressa lika mycket, 

blivit lugnare och inte tänker fullt å mycket på, med egna ord, onödiga saker. Deltagaren 

rapporterar också att det var en god nivå på övningarna/hemuppgifterna, att fritiden inte blev 

lidande samt att denne förstod informationen. 

   

Figur 8. Medelvärde för respektive fas och mått samt för och eftermätningar deltagare 5. 
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Figur 9. Dagboksskattningar deltagare 5.  

 

Tabell 5 

Medelvärden för respektive fas avseende dagboksskattningar deltagare 5. 

  Medelvärde baslinje 
Medelvärde 
Intervention Procentuell förändring 

Stress 6,1 3,6 -41,3% 

Sömn 6,0 3,0 -49,2% 

Oro 6,3 3,3 -47,8% 

Not. Tabellen visar medelvärden för respektive fas samt procentuell förändring.  
 

 

 

 Deltagare 6 (figur 10, 11 & tabell 6).  Den inledande baslinjemätningen gällande oro 

(PSWQC) visar på stabilitet utan tydlig riktning. Stressmåttets (PSS14) och sömnmåttets (ISI) 

trender pekar i en uppåtgående riktning. Samtliga tre mått stiger under interventionsfasens två 

första mätningar. Dock sker ett trendbrott vid mitten av interventionen där ISI och PSWQC når 

sina toppnoteringar för att mot interventionens avslut plana ut på en något högre nivå än sina 

respektive baslinjemätningar. Stressmåttet följer en något avvikande bana sett mot övriga mått, 

då veckoskattningarna från baslinjemätning nummer två ökar kraftigt, för att sedan plana ut 

med endast små fluktuationer över resterande mätningstillfällen. Sammantaget visar alla tre 

mått på ökad problematik. Dagboksskattningarnas baslinjer pekar trendmässigt uppåt gällande 

stress samt neråt för oro och sömn. Sammantaget visar samtliga tre på stora skillnader från dag 

till dag, vilket håller i sig under interventionens första vecka. Under andra interventionsveckan 

uppträder en viss stabilitet, dock återgår måtten under interventionens avslutande del till 

samma typ av oregelbundenhet som tidigare. Tvärt emot veckoskattningarnas utfall gällande 

medelvärden kan vi för dagboksskattningarna notera att medelvärdena efter interventionens 

avslut visar på förbättring gällande stress och oro. Sömnmåttets medelvärden är oförändrade 

över de båda faserna.  

 Analys deltagare 6. Veckoskattningarnas tre mått visar på ökad problematik, främst 

gällande stress och sömnbesvär. Dock uppvisar deltagaren förhållandevis låga ingångsvärden 
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på samtliga tre mått (ISI, PSS14 och PSWQC). Värt att notera är att sömnmåttet (ISI) sett över 

interventionens fyra sista skattningar visar på en stabil nedåtgående trend. Gällande 

dagboksskattningarna sker en minskning gällande stress och oro sett över dagböckernas båda 

medelvärden. Dock avviker sömn från denna positiva trend, främst under interventionens 

avslutande två veckor. Det är tydligt att utfallen på veckoskattningar och dagboksskattningar är 

emot sägande, då medelvärdena för samtliga veckoskattningar visar på ökade besvär, medan 

dagboksskattningarnas medelvärden visar på oförändrade till reducerade besvär.  

 Kvalitativ utvärdering deltagare 6. Deltagare 6 ger helhetsbetyget 7.6 till programmet. 

OM SÅ-planerna tas upp som en positiv upplevelse. Deltagaren rapporterar att det var svårt att 

hinna med både hörövningar och skrivövningar till följd av mycket skolarbete, men deltagaren 

rapporterar att hon genom programmet lärde sig att hantera vardagsproblem bättre. Vidare 

rapporterar deltagaren att hon känner sin lugnare när problem dyker upp, uppfattar problemen 

tidigare i utvecklingskedjan samt att det kändes lätt att svara på dagboksskattningar och 

veckomätningar. Noterbart är att deltagaren vid sista kontakttillfället nämner att hon under 

interventionens sista två veckor hamnat i konflikt med sina föräldrar vilket hon tror påverkat 

hennes stressnivåer.  
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Figur 10. Medelvärde för respektive fas och mått samt för och eftermätningar deltagare 6. 

 

Figur 11. Dagboksskattningar deltagare 6.  
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Tabell 6 

Medelvärden för respektive fas avseende dagboksskattningar deltagare 6. 

  Medelvärde baslinje 
Medelvärde 
intervention Procentuell förändring 

Stress 3,3 2,8 -14,4% 

Sömn 4,7 4,7 -0,8% 

Oro 3,0 2,6 -14,0% 

Not. Tabellen visar medelvärden för respektive fas samt procentuell förändring.  

 

 Deltagare 7 (figur 12, 13 & tabell 7).  Veckoskattningarnas baslinjer (ISI, PSS14 och 

PSWQC) uppvisar en tydligt nedåtgående trend, vilket försvårar möjligheten att uttala sig om 

programmets eventuella effekt, för samtliga mått. Medelvärdet för två av tre mått skattas lägre 

efter avslutad intervention (ISI och PSS14). Orosmåttets (PSWQC) medelvärde står för en 

ökning sett över de båda faserna. Dagböckernas baslinjer avviker från veckoskattningarna där 

endast stress visar på en nedåtgående trend. Sömn och oro uppvisar båda en uppåtgående trend. 

Resultatmässigt avviker dagböckerna från veckoskattningarnas utfall då sömnmåttet tvärt emot 

veckoskattningens mått (ISI) visar på ökade besvär. Vi noterar även att samtliga dagböcker inte 

har kunnat samlas in (4 dagböcker saknas av 41 möjliga) då deltagaren uppger att dessa 

försvunnit. I detta fall har dessa skattningar ej medräknats vid medelvärdesuträkning av 

dagböckerna.   

 Analys deltagare 7. Veckoskattningarna visar på ett trendbrott efter interventionens 

första vecka, då både stress (PSS14) och oro måttet (PSWQC) ökar kraftigt. Sömnmåttets (ISI) 

nedåtgående trend bibehålls under hela interventionsfasen. Över de båda faserna visar sömn 

(ISI) och stress (PSS14) på små till tydliga minskningar i besvär. Det motsatta gäller för oro 

(PSWQC), som visar på en försiktig ökning i besvär efter avslutad intervention. Värt att notera 

att deltagare 7 uppvisar motstridiga skattningar, då veckomätningen för sömn (ISI) visar på en 

tydlig förbättring medans dagböckerna i sin tur pekar på det mottsatta, en försämring. Denna 

försämring tillskrivs inte de förlorade dagböckerna då de endast var fyra till antalet.  
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 Kvalitativ utvärdering deltagare 7. Deltagare 7 ger helhetsbetyget 8.1 till programmet. 

Hörövningarna tas upp som en positiv upplevelse. Deltagaren rapporterar problem med 

postgången men uppger att hon genom programmet har fått en större medvetenhet kring sina 

problemområden och upplever ökad förmåga att hantera dem. Deltagaren rapporterar god 

kontakt med sin handledare. Deltagaren tyckte att modulerna var lite långa och att det 

upplevdes som för mycket att läsa, trots bra innehåll i själva modulerna. Vidare rapporterar 

deltagaren att det är svårt att sätta fingret på vad programmet har gett för resultat, men att hon 

efter programmet upplever en större medvetenhet kring hur hon fungerar och har lärt sig att 

reflektera och tänka på ett annat sätt än innan programmet. 

 

Figur 12. Medelvärde för respektive fas och mått samt för och eftermätningar deltagare 6. 
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Figur 13. Dagboksskattningar deltagare 7. 

 

Tabell 7 

Medelvärden för respektive fas avseende dagboksskattningar deltagare 7. 

  Medelvärde baslinje 
Medelvärde 
intervention Procentuell förändring 

Stress 4,3 3,0 -30,0% 

Sömn 5,1 5,9 15,7% 

Oro 4,9 4,1 -16,6% 

Not. Tabellen visar medelvärden för respektive fas samt procentuell förändring.  

 

För- och eftermätningar  

 Nedan presenteras (se tabell 8) utfallet från för och eftermätningarna gällande samtliga 

veckomått (ISI, PSS14 och PSWQC) och HADS.  

 ISI. Visar för deltagare 1 på en ökning från moderat till svår allvarlighetsgrad. Deltagare 

7 visar vid eftermätningen inte längre tecken på insomni. Deltagare 2 och 5 skattar vid 

eftermätningen lägre men problematiken bedöms fortfarande som moderat. Deltagare 6 skattar 

marginellt högre vid eftermätningen men ingen indikation på insomniproblematik förelåg.  

 PSS14. Då tydliga gränsvärden saknas har vi valt att utgå från normdata (M 26.83, SD 

10.7) hämtad från en generell svensk population bestående av kvinnor (N 108, snittålder 31.5 

år) (Eklund, Bäckström, & Tuvesson, 2014).  Med utgångspunkt från ovan angiven data ligger 

Baslinje Intervention 
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deltagare 2 vid eftermätning inom en standardavvikelse ovanför medelvärdet. Deltagare 5 och 

7 gör en tydlig förbättring och skattar inom en standardavvikelse under jämfört medelvärde. 

Deltagare 6 försämras tydligt vid eftermätningen men ligger fortfarande inom en 

standardavvikelse under använt medelvärde. Skattningen för deltagare 1 vid eftermätningen 

avviker kraftigt i negativ bemärkelse från jämfört medelvärde, något som tyder på avsevärd 

stressproblematik. Denna deltagares MINI intervju indikerade även att depressiva symptom av 

klinisk karaktär samt ångestproblematik av klinisk art förelåg.  

 PSWQC. Även PSWQC saknar tydliga gränsvärden, i detta fall har normdata (M 14.4, 

SD 7.3) hämtad från en dansk population (N = 465) bestående enbart av tjejer (årskurs 4-9) 

använts (Esbjorn et al., 2013). I denna jämförelse ser vi att deltagare 5 och 6 skattar högre än 

en standardavvikelse över använt medelvärde. Deltagare 7 skattar i överkant av, men inom en 

standardavvikelse från jämfört medelvärde. Skattningarna för deltagare 1 och 2 tangerar och 

överstiger två standardavvikelser över jämfört medelvärde vid eftermätning vilket tyder på 

betydande orosproblematik. 

 HADS. Gällande HADS D så skattar de flesta deltagarna lägre vid eftermätningen, med 

undantag för deltagare 5, dock påverkar detta inte närvaron av klinisk indikation. Deltagare 1 

ligger fortfarande över 8 poäng vilket indikerar förekomst av depressiv problematik. HADS A 

visar att deltagare 1 och 2 även vid eftermätningen ligger över gränsvärdet på 8 poäng vilket 

tyder på klinisk nivå av ångestproblematik. Deltagare 5, 6 och 7 minskar samtliga i besvär och 

ligger vid eftermätningen under gränsvärdet, vilket tyder på att klinisk nivå av problematiken 

inte längre föreligger.   

Resultatsammanfattning 

 Över lag syns lovande, om än varierade, resultat av interventionen. Denna variation i 

resultat från deltagare till deltagare gör det komplicerat att komma med ett sammanfattande 

uttalande kring interventionens utfall.  
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Tabell 8 

Resultat avseende för och eftermätningar för samtliga deltagare. 

          
Not. Tabellen visar resultat vid förmätning och eftermätning samt procentuell förändring.  
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 Gemensamt för de deltagare som ej blivit märkbart förbättrade (deltagare 1 och 2) är att 

de vid genomförandet av MINI intervju uppbar depressiva symptom på en klinisk nivå. 

Deltagare 1 indikerade även att ångestproblematik av klinisk art förelåg. Omvänt kan det 

resultat som deltagare 6 erhöll analyseras utifrån det faktum att samtliga förmätningar var 

relativt låga, sett till övriga deltagare, något som möjligtvis försvårade ytterligare förbättring. 

En gemensam nämnare för deltagarna med gynnsamt utfall är att ingen av dem gav 

indikationer på problematik av klinisk art under MINI intervjun.  Detta indikerar att 

självhjälpsprogrammet lämpar sig väl för deltagare med förhöjda problemnivåer, dock ej av 

klinisk art. En indikation som deltagare 5, där samtliga eftermätningar är gynnsamma, 

understryker ytterligare.  

Diskussion 

 Vi ska i denna del undersöka hur väl vår studie uppfyller sitt syfte samt hur denna studie 

kan vara behjälplig vid annat arbete med ungdomar som lider av psykisk ohälsa av den typ som 

tas upp. Det första syftet vi hade var att utforma och testa ett screeninginstrument för att 

undersöka förekomst av sömnproblem, stress och oro hos gymnasieungdomar i årskurs 1 samt 

undersöka ungdomarnas intresse för att få stöd gällande sömnproblem och stress. 

Under utformandet av första instrumentet gick vi igenom ett antal skalor, både sådana 

som var riktade till unga vuxna och till vuxna, för att hitta de skalor som bäst stämde med det 

vi eftersökte. Det uppstod vissa komplikationer angående längden och det språkliga innehållet i 

de skalor vi undersökte, men dessa modifierades gällande språk och textmängd för att bättre 

passa ungdomars behov, något som tidigare forskning har visat är viktigt (Watkins, 2015). 

 Vid testningen av screeninginstrumentet uppstod problem då det inte fanns möjlighet för 

ungdomarna att fylla i screeningen utan att andra klasskamrater var närvarande. Detta kan ha 

ökat risken för att de ej valde att delta eller ej svarade så som de egentligen hade velat av 

rädslan för att stigmatiseras, något som i forskning har visats vara en stor oro hos många 

ungdomar (Åslund et al., 2007). I denna studie normaliserades genomgående psykisk ohälsa 
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eller risk för psykisk ohälsa i ett försök att minska vad som kan upplevas som stigmatisering, 

men detta är något som i framtida studier kan förbättras ytterligare. Det visades dock 

genomgående stor förståelse för screeninginstrumentet och intresset var utbrett, vilket 

medföljde att ett stort antal elever över gymnasiets första årskurs fyllde i formuläret. Vi 

försökte att säkerställa förståelse genom att, i varje klass, fråga om det var något som var oklart 

och ge tid efter att deltagarna fyllt i det till att diskutera och ta in åsikter. Vi anser att intresset 

var utbrett eftersom så många valde att fylla i instrumentet (av de 236 närvarande saknade 

endast 3 elever en eller flera skattningar, 98.7 % valde att fylla i hela enkäten), trots att vi 

påpekade att det var helt frivilligt samt att det var mycket få blanka screeningar som lämnades 

in. Vi kan därigenom dra slutsatsen att instrumentet fungerar och kommentarer från deltagarna 

vid administreringen av screeninginstrumentet var genomgående positiva.  

 Det lägre antalet manliga deltagare som fyllde i att de var intresserade av eventuellt stöd 

eller deltagande i självhjälpsprogrammet (40 %) kan möjligtvis förklaras med att fler kvinnor 

än män drabbas av depression och orosproblematik samt att de även är överrepresenterade vid 

komorbida psykiska problem (Linzer et al., 1996). Det kan också tas upp att män är mer 

ovilliga att söka hjälp, mer ovilliga att delta i träningsprogram (Levant, 1998), något som kan 

reflekteras i att endast en manlig deltagare valde att påbörja programmet (hoppade dock av 

innan baslinjen påbörjades). Då kön ej var med som en faktor vid screeninginstrumentets 

utdelning är det svårt att säga om detta mönster går igen, utan det kan enbart spekuleras utifrån 

de deltagare som anmälde sitt intresse samt de deltagare som faktiskt deltog i programmet. 

 Det andra syftet var att utvärdera en indikerad preventiv insats mot subkliniska nivåer av 

sömnproblematik, stress och emotionsregleringsproblematik i form av oro och sedan utvärdera 

denna insats och dess genomförbarhet. 

Här väger många faktorer in, t.ex. hur deltagarna har tagit emot materialet, hur 

modulerna har fungerat, längden på träningsprogrammet, tillvägagångssätt osv. Följsamheten 

har generellt sett varit god, modulerna har kommit ut i tid och i utvärderingen av programmet 
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har deltagarna överlag beskrivit positiva upplevelser. Det har enbart varit ett avhopp sedan 

programmet startade och denna deltagare var redan vid screeningen skeptisk till 

träningsprogrammet. 

Sammantaget har programmet varit delvis framgångsrikt. När det gäller de dagliga 

mätningarna ses en förbättring över alla områden hos en deltagare (deltagare 5) och förbättring 

på två av måtten hos två deltagare (deltagare 6 och 7). Deltagare 1 uppvisar resultat som 

överensstämmer med baslinjemätningen för oro och stress samt försämring gällande sömn.. 

Detta är något förvånande, då resterande deltagare har uppvisat en förbättring över åtminstone 

två områden.  Deltagare 1 indikerade dessutom depressiva symtom samt ångestproblematik av 

klinisk art från start och det är möjligt att denna problematik blev för svår för att påverkas av 

detta program. Här kan det antas att denna deltagare kräver mer omfattande insatser. 

För- och eftermätningen visar på en förbättring inom alla tre områden (PSWQC, PSS14 

och ISI) för deltagare 5. Två deltagare (5 och 7) rapporterar bättre sömn till följd av 

programmet, där övningarna angående sömnhygien är något som tas upp som en positiv 

upplevelse och inspiration av den deltagare som genomgick särskild sömnmodul (deltagare 5). 

Värt att notera är att endast två deltagare (deltagare 1 och 5) genomgick den särskilda 

sömnmodulen, med vitt skiljda resultat som följd. Två deltagare rapporterar en minskning av 

stress (deltagare 5 och 7) och deltagare 5 rapporterar en minskning av oro. Två deltagare 

rapporterar minskad grad av depressivitet och totalt fyra deltagare visar vid eftermätningen 

inga indikationer på depressivitet enligt HADS D. Tre deltagare uppvisar minskad grad av 

ångest/ängslan enligt HADS A. 

Modulerna och träningsprogrammet i sin helhet är utformat efter Watkins (2015) arbete 

inom oro, stress och ruminering samt Clarke & Harveys (2012) arbete inom sömn. Modulerna 

har fungerat och genomförts väl, något som har säkerställts genom feedback via telefon varje 

vecka. Deltagarna har tagit emot majoriteten av materialet via post men även e-post och 

telefonsamtal har förekommit. Detta har haft både för- och nackdelar, där den främsta 



OSSEMELLAN  48 

 

nackdelen har varit att deltagare har rapporterat att de ej fått material till följd av t.ex. sen 

postgång samt att det har varit svårt att få tag på deltagarna på de tider handledarna satt som 

telefontider. I flertalet fall har deltagarna varit tvungna att sökas upprepade gånger och det har 

även förekommit att övningar i moduler har varit tvungna att genomföras över telefon. 

Modulerna har dock tagits emot väl, och i den slutliga utvärderingen rapporterar deltagarna 

nöjdhet med programmet såväl som möjlighet att använda övningarna från programmet i 

vardagen. 

Vissa deltagare rapporterar en viss begreppsförvirring och emellanåt för mycket övningar 

i modulerna. Detta kan dock i viss mån förklaras av att det har varit slutet på skolterminen för 

deltagarna och de har således haft en tung arbetsbörda i skolan under de sista veckorna 

träningsprogrammet har fortgått, men är ändå värt att ta i beaktning om programmet skall tas i 

bruk. Möjligtvis att man skär bort vissa delar som anses överflödiga eller opassande eller att 

man genomför än mer riktade preventionsinterventioner mot den problematik som har varit 

mest framträdande hos en deltagare. Detta kan man göra i form av att t.ex. tidigt i programmet 

analysera vad som är huvudproblematiken och sedan enbart ha den första eller de två första 

modulerna som grundmoduler, därefter valfria moduler som på olika sätt försöker att komma åt 

grundproblematiken. 

I arbete med ungdomar är det svårt att säkerställa att de resultat som kommer fram är till 

följd av interventionen, eftersom det oftare för ungdomar handlar om starka känslor och 

externa faktorer som spelar in i det allmänna måendet (Kazdin, 1996). En deltagare rapporterar 

t.ex. en ökning av problematiken till följd av en somatisk sjukdom som sammanföll med 

eftermätningen, en annan rapporterar en kraftigt ökad stressnivå i relationen med sina föräldrar. 

Externa faktorer såsom dessa kan omöjligen kontrolleras för utan enbart rapporteras. Vi har 

försökt att designa vår studie så att dessa faktorer inte skall ha en så stor inverkan, t.ex. genom 

flertalet upprepade mätningar som stärker den interna validiteten. Vi anser att vi har en god 

stabilitet men hade kunnat dra säkrare slutsatser t.ex. genom att ha en längre baslinje. Det är 
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dock viktigt att notera här att det hot mot den interna validiteten som historia innebär inte kan 

kontrolleras för i SCED om man inte har olika långa baslinjer som man har randomiserat 

deltagarna till (Kazdin, 2009). 

Transdiagnostik 

 Detta har varit en transdiagnostisk insats, men det är svårt att utvärdera om den har gett 

en transdiagnostisk effekt dvs. påverkan av en faktor har lett till ytterligare påverkan på andra 

faktorer. Det vi vet är att det finns en samsjuklighet mellan alla tre områden, vilket medför att 

detta fokus borde vara effektivt, främst eftersom oro behandlas som en transdiagnostisk 

process (Harvey, 2004) och det är också denna oro som vi använt som processmått i vår studie. 

Det vi kan se i resultatet är att insatserna gällande oro och stress som verkar ha gett mest effekt, 

sömnproblematik är det som programmet har varit minst verksamt mot. Det är svårt att dra 

några slutsatser kring detta, förutom att endast två deltagare gick igenom den specifika 

sömnmodulen och de övriga deltagarna därmed inte fått någon mer specifik intervention mot 

sömn. Detta antyder att den del av programmet som har riktat in sig på sömn antagligen har 

varit för liten eller att den har pågått under för kort tid. Det finns inte heller många tidigare 

studier med transdiagnostisk ansats som har riktat in sig på ungdomar, vilket betyder att det 

redan från start har upplevts som svårare att utforma ett sådant program. Den effekt vi har fått 

stödjer inte heller grundtanken, som är att förändring i processmått skall föregå förändring i 

utfallsmått, dvs. att oron borde gå ner först och sedan stressen, däremot följs måtten åt dvs. de 

påverkas samtidigt. Utfallet är dock allt för spretigt för att medge någon entydig slutsats trots 

positiva utfall, vare sig kring transdiagnostiken eller insatsen som helhet. Det tyder på att det 

möjligen hade behövts ett längre program för att kunna se den antagna effekten. Dock är det 

värt att poängtera att de deltagare som uppvisade ett positivt utfall vid programmets början inte 

uppbar en problematik av klinisk art.  
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Internet – en möjlig förbättring? 

 Under tidiga diskussioner kring programmets utformning undersöktes möjligheten att 

använda sig av internet som plattform, vilket den ursprungliga interventionen som riktar sig 

mot oro och stress använder sig av. Idén från början var att dagböckerna skulle rapporteras in 

över internet, med en påminnelse varje dag samt att modulerna skulle förmedlas via en 

internetplattform. På detta sätt hade dagliga skattningar i viss mån garanterats och att det hade 

varit enklare att följa processen samt att se till att alla deltagare får ta del av materialet. I det 

nuvarande programmet användes e-post som en kontaktmetod för att förmedla hörövningar till 

deltagarna, någonting som har gett blandade resultat. Någon deltagare har rapporterat att den ej 

delgetts materialet och även i arbetsgruppen har detta skapat frustration, med många 

informationskanaler att hålla reda på. Det är dock värt att ta upp att en KBT-baserad 

behandling över internet främst har utvärderats för vuxna och det finns få studier som beskriver 

hur en sådan behandling skall anpassas för ungdomar (Andersson & Persson, 2014; Johansson 

& Bjärehed, 2008). Genom att vidareutveckla sättet vi har genomfört programmet, exempelvis 

genom en mobilbaserad plattform, skulle övningar och mått kunna registreras direkt efter att de 

genomförts, vilket hade kunnat ge en direkt förstärkning, någonting som är viktigt för att styrka 

goda beteenden och emotionell respons. Det är möjligt att detta hade tagit udden av den stress 

och oro som vissa deltagare rapporterat i samband med genomförandet av övningarna, då det 

hade tagit mindre tid ur deras vardag. 

Styrkor och svagheter 

En inledande svaghet med studien är att urvalet har varit relativt snävt. Detta ligger dock 

i linje med träningsprogrammets profil, där deltagarna har varit tvungna att uppvisa problem 

inom två eller fler områden. Vi har dessutom exkluderat personer utifrån att de t.ex. har en 

klinisk problematik som kräver omedelbar insats t.ex. suicidalitet. Det kan misstänkas att den 

deltagare som uppvisade en försämring under programmets gång uppbar såpass allvarlig 

problematik, något som stöds av baslinjemätningen, att kraftfullare insatser skulle ha 
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administrerats istället för självhjälpsprogrammet. Då denna studie genomförts i form av en 

SCED hade det varit önskvärt att kunna randomisera deltagarna till olika längd på baslinjen så 

att den interna validiteten kunnat stärkas (Kazdin, 2009). Baslinjemätningen hade kunnat pågå 

längre, eftersom det i SCED gäller att ju stabilare baslinje, desto säkrare slutsatser kan dras 

(Barlow et al., 2009). Vi har försökt att reparera svagheten med få deltagare genom att ha 

många olika upprepade mätningar vid flera tillfällen under veckorna, något som kan ses som en 

styrka. En styrka då vi har fått fler mätpunkter och därmed ett säkrare resultat samt att vi har 

haft nära kontakt med deltagarna, men en svaghet då det i det kvalitativa arbetet har 

framkommit att vissa deltagarna har känt att det har varit för många formulär att fylla i samt för 

många övningar i modulerna, vilket kan ha lett till en försämring av stressproblematiken hos 

dem. När det gäller användandet av SCED är det både en styrka och en svaghet, då SCED i sig 

inte har en lång historia av användning (Kazdin, 2009; Hilliard, 1993). En kritik som tas upp 

mot användandet av visuell analys i SCED är att ett visst mått av subjektivitet gällande 

uppfattningen av t.ex. en trend eller en upplevd effekt alltid spelar in (Kazdin, 2009). Detta kan 

avhjälpas med hjälp av statistiska analyser, något som ej genomförts i denna studie, vilket är en 

svaghet.  

Som tidigare tagits upp har vissa formulär inte varit anpassade till ungdomar, vilket får 

ses som en svaghet, men vi har så gott det går använt ungdomsskalor. Det bör undersökas om 

det kan finnas annat material som passar ungdomar med denna typ av problematik bättre. 

Tidsbegränsningen har varit en svaghet i studien, då vi enbart haft möjlighet att 

genomföra baslinjemätning under sju dagar. Det hade varit önskvärt med en totalt sett längre 

baslinjeperiod samt möjlighet att randomisera deltagarna till olika baslinjelängder och 

ytterligare uppföljning kring rapporterade resultat. Eftersom samtliga interventionsdeltagare är 

kvinnor är det svårt att uttala sig om resultaten går att generalisera till män, vilket får ses som 

en svaghet i form av låg grad av extern validitet. 
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Det faktum att vi primärt har använt oss av skrivet material är också en svaghet. Vi har 

tidigare tagit upp att det kan bli mycket material att tillgodogöra sig och detta är något som 

deltagarna har uppmärksammat. En styrka med detta har dock varit att alla har fått ta del av 

samma material, vilket stärker begreppsvaliditeten (Kazdin, 2009). Vi har vidare inte använt 

oss av de videor som ingår i det ursprungliga behandlingsprogrammet (Watkins, 2015) utan 

bytt ut dessa mot exempel i text.  Vi har även använt oss av hörövningar. Dessa hörövningar 

har visat goda resultat och har i slutfeedbacken tagits upp av deltagarna som en av de starkaste 

punkterna i träningsprogrammet. Hörövningarna har byggt på avslappningsövningar, 

mindfulnessövningar och självreflektionsövningar (Watkins, 2015). Vår spekulation är att 

själva lyssnandet har varit ett välbehövligt avbrott i det skrivna materialet och detta är något 

som vi anser bör tas i beaktning för programmets vidareutveckling. 

En styrka har varit den personliga feedbacken, som har varit rigorös och genomgående 

under programmet. Detta är något som deltagarna har uppskattat och det har i flera fall 

möjliggjort fortsatt arbete som annars hade hindrats av oförståelse för materialet och 

modulernas uppbyggnad. En styrka här är att vi har försökt undvika social önskvärdhet genom 

att den handledare som haft feedback över telefon med sina deltagare ej har genomfört 

veckomätningarna på samma deltagare. 

En ytterligare styrka är att forskningen stödjer denna typ av preventiva insats samt att den 

även har rekommenderas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009), något vi har 

tagit fasta på. Watkins (2015) originalprogram samt Clarke & Harveys (2012) arbete med sömn 

har tidigare haft goda resultat. Det hade varit önskvärt med fler studier utifrån deras arbete för 

att ge en mer stabil forskningsgrund, men vi anser att vår studie kan ses som ett tillskott till 

detta fält. 

Slutsatser och implikationer för framtiden 

Det går inte att dra några definitiva slutsatser kring resultatet, då det är för varierat, men 

vissa aspekter av behandlingen, främst gällande oro och stress, har goda möjligheter att 
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implementeras i en större intervention med fler deltagare, t.ex. en gruppdesign med 

randomiserad kontrollgrupp. Sömnområdet varit den del av behandlingen som utfallsmässigt 

har haft minst effekt,  möjligen kan detta höra samman med det faktum att detta område har fått 

minst utrymme totalt sett i programmet. Det kan för framtida studier vara värt att, om möjligt, 

ta bort sömnmodulen helt eller att modifiera denna för att bättre passa in med resterande 

material och då förhoppningsvis nå ett gynnsammare utfall. Det är dock svårt att se om 

sömnmodulen bör tas bort eller modifieras eftersom det enbart var två deltagare som mottog 

denna. Ett annat förslag skulle kunna vara att de med sömnproblematik får flera sömnmoduler 

eller att man låter dem gå ett renodlat program specifikt för sömn. 

Det som också krävs är utvärdering av hur specifika aspekter av behandlingen har 

fungerat, hur dessa har inverkat på deltagaren samt hur dessa kan förbättras inför framtida 

program. Som exempel kan tas hur programmet har inverkat på deltagarens vardag, något som 

har varit svårt att följa med veckomätningarna men som vi har försökt att fånga upp via 

dagböckerna samt den personliga feedbacken. Här fick vi information om att deltagarnas 

vardag har påverkats positivt av träningsprogrammet. De flesta deltagare rapporterar att det är 

svårt att greppa exakt vad som har förändrats, men att de har fått större förståelse för sin egen 

problematik och snabbare kunnat urskilja när ett problem uppstår och hur de ska ta tag i detta 

utan att känna sig alltför stressade och oroade. Fler källor till information hade kunnat läggas 

till i studien, t.ex. via föräldrar eller lärare. Det hade också varit önskvärt med en uppföljning 

för att se om programmet har någon effekt på lång sikt. 

Problemet med ungdomars psykiska ohälsa är stort och värt att ta på allvar. Det innebär 

stora påfrestningar på offentlig ekonomi och ett stort lidande för de som drabbas 

(Socialstyrelsen, 2013). När problemen sträcker sig över flera områden blir det än mer 

komplicerat att utveckla ett program som täcker alla behov (Barlow et al., 2010). Dock har vårt 

program haft den fördelen att vår preventiva insats syftade till att nå ungdomarna och påverka 

deras problematik i ett tidigt stadium, innan besvären hunnit befästas. Givet fortsatt forskning 
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och utveckling skulle denna intervention kunna vara fördelaktig både personligt för den 

drabbade men även ekonomiskt. Detta då man undviker ett större merarbete i framtiden samt 

att det kan ge en minskad ekonomisk förlust till följd av minskad DALY (World Health 

Organization, 2014).  

Det är avslutningsvis värt att poängtera att denna studie är en pilotstudie. Det saknas 

tydliga välbeprövade alternativ när det gäller den typ av intervention som är riktade till 

ungdomar på det sätt som vårt program syftar till. Det är värt att notera att för de deltagare som 

ej hade symtom av klinisk art vid programstart (enligt MINI) så verkade insatsen ge effekt, 

främst deltagare 5, men till viss del även deltagare 7 (dock kompliceras slutsatserna gällande 

deltagare 7 pga. dennes nedåtgående trend under baslinjemätningen). Trots att resultaten ej kan 

visa en genomgripande förbättring för alla deltagare, så är det mycket som bådar gott för denna 

typ av första linjens insats, något som stämmer väl med den forskning som för nuvarande 

genomförs och de interventioner som rekommenderas av SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2009) och Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013). Den är också relativt 

okomplicerad att replikera och den stora mängden mätpunkter samt den personliga feedbacken 

kan ge värdefulla insikter i fortsatt arbete med ungdomar i riskzonen för denna typ av 

problematik. Detta är ett problem som fortgår i världen och dessutom ökar (World Health 

Organization, 2002). Vi hoppas att denna studie, samt andra studier inom samma fält, kan ge 

en bättre förståelse för de ungdomar som lider av denna typ av problematik.  
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Bilaga 1 - Inklusions och exklusionskriterier 

 

Kriterier för inklusion är att eleven: 

1) Går i årskurs 1 på Lindesbergs gymnasium, nationella programmen. 

2) Svarar med intresse på screeningenkät och lämnar möjliga kontaktvägar 

(mobil/namn/mail). 

3) Uppfyllde angivna gränsvärde på PSWQC (minst 19 poäng) samt ytterligare minst en 

av de övriga skalorna (ASQ eller ISI). För ISI (mer än 8 poäng), ASQ (minst ett item 

skattas 4 eller högre). Godkänd problemnivå på respektive område spänner från förhöjd 

till misstanke om problematik av klinik karaktär, dock ej diagnostiserad.   

4) Godkänner att vi skickar ut information brevledes i elevens namn.  

 

Kriterier för exklusion är: 

1) Väcker misstankar om pågående suicidalitet i tanke eller beteende.  

2) Pågående missbruk av alkohol eller droger.  

3) Pågående svår egentlig depressionsepisod (enligt DSM-V).  

4) Pågående diagnostiserad: sleep apnea, restless legs syndrome eller circadian rhythm 

sleep disorder. 

5) Gränsvärdena för ISI, ASQ eller PSWQ ej uppfylls.  

6) Eleven godkänner inte att vi skickar hem information till denne i elevens egna namn. 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Dagbok OSSemellan 

Kryssa i ett alternativ samma tid varje dag (förslagsvis 18:00) 
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1. Hur spänd eller stressad har du känt dig idag? Ringa in ett alternativ 

 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

Helt lugn              Mycket spänd 

 

2. Hur bra sov du i natt? Ringa in ett alternativ. 

 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

Inte alls bra              Mycket bra 

 

3. Hur mycket har du grubblat eller oroat dig idag? Ringa in ett alternativ 

 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

Inte alls              Väldigt mycket 

 

 

Kod:_______________ 

 

Datum:_____________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide deltagare  

 

Passade träningsprogrammets fokus dina behov? 

 - vad passade dig bra? 

 

 

0-10 (0 inte alls-- 5 både och --  10 mycket väl) 8 

 

Har programmet hjälpt dig hantera dina problem/ gett dig verktyg? 

  - hur har det hjälpt? 

 

 

0-10 (0 mycket dåligt -- 5 både och --  10 mycket bra) 7 

 

Har programmet gett dig en större förståelse för dina problem? 

  - på vilket sätt? 

 

 

0-10 (0 inte alls-- 5 både och --  10 mycket väl)  10 

Endast för er som gick sömnmodulen 

- Passade den dina behov? 

- Har den gett dig verktyg för att hantera dina problem? 

- Har den gett dig större förståelse för dina problem? 

 

 

0-10 (0 inte alls – 5 varken eller --10 mycket väl) 9 

 

 

Hur upplevde du feedbacken över telefon? 

  - kände du dig lyssnad på, lagom långa samtal? 

 

 

0-10 (0 inte alls – 5 både och --  10 mycket väl) 10 
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Hur upplevde du modulerna? 

  - relevanta, lagom långa, lagom svåra, textmängd, hörövningar? 

 

 

0-10 (0 inte alls bra – både och -- 10 mycket bra) 8 

 

 

Hur upplevde du tillvägagångssättet, att få och returnera materialet via brev?  

 

 

0-10 (0 mycket dåligt – 5 både och -- 10 mycket bra) 4 

 

Hur upplevde du övningarna/hemuppgifterna? 

  - relevanta, lagom långa, lagom svåra? 

 

 

0-10 (0 mycket dåliga  -- 5 både och -- 10 mycket bra) 7 

 

Hur upplevde du kontakten med dina handledare? 

  - lyhörda, lagom ofta kontakt? 

 

 

0-10 (0 mycket dåligt – 5 neutral -- 10 mycket bra) 10 

 

 

 

Hur upplevde du att svara på frågeformulären? 

  - dagliga skattningar, veckomätningar, för- och eftermätning, 

  - relevanta, svåra, lagom många? 

 

 

0-10 (0 mycket dåligt – 5 neutralt -- 10 mycket bra) 10 

 

 

Var det något som var särskilt bra under behandlingen? 
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  - någon modul eller övning? 

 

 

 

Var det något som du saknade? 

 

 

 

Var det något som var överflödigt? 

 

 

 


