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Sammanfattning 

Bakgrund 

Det har utförts studier som belyser problemet med ökningen av antalet ungdomar som 
upplever psykisk ohälsa. Trots detta finns det få studier som undersöker om ungdomarna 
själva har kunskap om de vanligaste mentala sjukdomarna samt ett begränsat antal 
studier som belyser var de får sin kunskap ifrån. Det finns studier som tyder på att 
kunskap om psykisk ohälsa kan minska stigma samt agera preventivt.


Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka förstaårs gymnasieelevers upplevda kunskap 
om depression och ångest samt hur mycket av denna kunskap de upplever att de har lärt 
sig i grundskolan. Syftet var även att undersöka om dessa elever upplevde sig ha 
kunskap om vilka behandlingsåtgärder som finns för depression och ångest.


Design och metod 

En kvalitativ explorativ design användes. Data samlades in med sju semistrukturerade 
intervjuer och en induktiv manifest innehållsanalys användes för att analysera den 
insamlade datan.


Resultat 

Dataanalysen resulterade i åtta kategorier och 34 subkategorier.  Deltagarna beskrev 
sjukdomssymtom, behandling, preventiva åtgärder, professionellt stöd vid depression och 
ångest, samt att de fått denna kunskap från sociala medier. 


Konklusion 

Resultatet tyder på att deltagarna hade viss kunskap om depression och ångest, men de 
visade ingen kunskap angående vad en fysioterapeut kan göra för en person som lider av 
psykisk ohälsa eller att fysisk aktivitet kan agera preventivt samt vara en 
behandlingsåtgärd. Vidare forskning om preventiva åtgärder för psykisk ohälsa behövs. 


Nyckelord 
Depression, ångest, behandling, prevention




Abstract 

Background 

Studies have been made on the issue of the increased numbers of youths 
experiencing mental illness. Yet there is few studies on whether or not the youths 
themselves have knowledge about the most common mental illnesses, and where they 
get their knowledge from. Knowledge about mental illness could reduce stigma and act 
as a preventative measure towards mental illness. 

Purpose 

The purpose of the study was to examine first year gymnasium students’ own perceived 
knowledge about depression and anxiety, and whether they had gotten this knowledge 
from elementary school. The purpose was also to examine their perceived knowledge 
about treatment options.


Design and method 

A qualitative explorative design was used. Seven semi-structured interviews was the 
basis for the study and an inductive manifest content analysis was used to process the 
collected data.


Result 

The data analysis resulted in eight categories and 34 subcategories. The subjects 
described symptoms, treatment, preventative measures and professional support 
concerning depression and anxiety. They gave social media as their source of 
information. 


Conclusion 

The result indicates that the subjects had some knowledge about depression and anxiety. 
However, they failed to show knowledge about what a physiotherapist can do for a 
person suffering från mental illness and about whether physical activity can act as a 
preventative measure or as a treatment option. Further research about preventative 
measures for mental illness is required.
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Bakgrund

Inledning 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar kraftigt. Mellan 2006 och 2016 har det i 
Sverige setts en ökning på över 100 procent hos unga i åldern 10-17 år (1). Orsaken till 
denna ökning är oklar och mer forskning behövs (2).


Depression 

I Sverige diagnostiseras depression oftast med systemet ICD-10 (3). Detta system 
definierar depression som ett tillstånd som varat i mer än två veckor och där 
nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av tidigare tillfredställande 
aktiviteter är viktiga symtom. Det kan även förekomma tankar på döden samt 
självmordstankar, det är inte heller ovanligt med obeslutsamhet, svårigheter att tänka, 
sömnsvårigheter och aptitförändringar. (3). Om individen inte tidigare har haft maniska 
symtom och uppfyller diagnoskriterierna i ICD-10 kan depressionen benämnas som 
egentlig depression. En egentlig depression kan delas in i lindrig, medelsvår och svår (3). 
Barn och ungdomar som lider av depression har en tendens att bli mer utåtagerande, 
irritabla och aggressiva (4). 

Prevalensen av depression i Sverige bland flickor 10-17 år samt unga kvinnor 18-24 år var 
1110 respektive 1460 per 100 000 invånare år 2016 (1). Prevalensen av depression hos 
pojkar och unga män i samma åldersintervall var ca 400 samt 900 per 100 000 invånare år 
2016 (1). År 2020 uppskattar World Health Organization (WHO) att så kallad unipolär 
depression (när depression är en isolerad sjukdom) kommer stå för en tredjedel av alla 
funktionsnedsättningar världen över som orsakas av neuropsykiatriska sjukdomar (5). 
Detta gör att depression blir en av de viktigaste sjukdomarna att förebygga. Vid en 
utvecklad lindrig eller medelsvår depression kan fysisk aktivitet i form av de allmänna 
rekommendationerna fungera som behandling med eller utan medicinsk behandling 
(6,7,8,9). Medelsvår depression kan även behandlas med psykofarmaka, samtalsterapi 
samt kognitiv beteendeterapi (10,11,12)
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Ångest  

I denna studie definieras ångest som en intensiv känsla av obehag och oro. Känslorna 
kan kännas starkt i kroppen ofta med följande upplevelser: (4)

• Tryck över bröstet


• Hjärtklappning

• Klump i magen


• Yrsel


• Muskelsvaghet 

En skillnad bör göras mellan ångest som symtom och ångestsyndrom. Ångestsyndrom 
diagnostiseras enligt kriterier från ICD-10. Ett ångestsyndrom ger återkommande svåra 
ångestsymtom i vissa situationer som inte ovanligt leder till inskränkningar i dagliga livet 
samt funktionsnedsättningar (3). 

Prevalensen av ångestsyndrom i Sverige hos flickor och unga kvinnor i åldrarna 10-17 år 
samt 18-24 år var år 2016 ca 1200 samt ca 2600 per 100 000 invånare. I åldersintervallen 
10-17 år samt 18-24 år hos pojkar och unga män var prevalensen av ångestsyndrom ca 
700 samt ca 1300 år 2016 (1). Som vid depression kan olika former av mild och måttlig 
ångest behandlas med fysisk aktivitet i form av de allmänna rekommendationerna (7). Det 
kan även behandlas med bland annat psykofarmaka samt kognitiv beteendeterapi 
(13,14,15).

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för barn och unga

Många verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och 
ungdomsmottagningar arbetar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga 
(16). I en undersökning utförd av Socialstyrelsen fick skolor i Sverige ange vad de hade 
för insatser för att förebygga psykisk ohälsa (16). Många av skolorna använde sig av egna 
utarbetade program, i flera fall hade de handplockat vissa aspekter från olika program. I 
dessa fall kunde man inte förvänta sig ett resultat i förhållande till metoden då 
programmet endast hade ett bevisat resultat i sin helhet. Vid en närmare inblick i de 
program som använts ligger det mycket fokus på att de som arbetar nära barn och unga 
ska lära sig att identifiera de individer som visar tecken på riskfaktorer som kan leda till 
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psykisk ohälsa. Det finns även fokus på att eleverna ska få kunskap om psykisk ohälsa, 
men i Socialstyrelsens rapport framkommer att programmen inte adekvat utvärderas (16). 
Det läggs vikt vid vuxna individers initiativförmåga till att söka hjälp och att denna 
initiativförmåga anses vara viktig för att behandla psykisk ohälsa (3). För att söka hjälp 
krävs information om varför hjälp söks och hos vem/vilka hjälp kan sökas. 

I en studie av Hart et al. (17) utvärderas ett program för att motverka psykisk ohälsa hos 
barn och ungdomar i Australien. I detta program som beskrevs i studien lades det stor 
vikt vid att individerna skulle få kunskap om psykisk ohälsa. I studien delades 
testpersonerna in i två grupper där den ena gruppen fick genomgå vad som kallades 
“mental health first aid” där de fick information om psykisk ohälsa. Den andra gruppen 
fick genomgå vad som kallas ”physical first aid” där de fick information om hur de ska 
agera vid en första hjälpen situation i samband med olika sjukdomar och tillstånd som 
t.ex. astma eller hjärtstopp. Efter programmet fick båda grupperna fallbeskrivningar om 
två fiktiva individer ”John och Jeanie”. John visade tecken på depression och Jeanie 
visade tecken på social fobi och ångest. Gruppen som hade fått “mental health first aid” 
var bättre på att identifiera social fobi och ångest samt att de visade större tillit till vuxnas 
möjlighet att hjälpa till i dessa situationer. Stigmat kring depression hade även minskat i 
gruppen som genomgått “mental health first aid”. Detta ger indikationer på att kunskap 
om psykisk ohälsa kan agera som en skyddande faktor emot psykisk ohälsa. 

I en review sammanställd av Gulliver et al. (18) undersöktes vilka hindrande och 
underlättande faktorer som upplevs av ungdomar för att söka hjälp vid psykisk ohälsa. 
Författarna drog slutsatsen att ungdomar upplevde att stigma, skam, problem med att 
identifiera symtom samt en vilja att själva ta hand om sina problem var de största 
barriärerna för att söka hjälp. Författarna upplevde även en brist i antalet studier som 
undersökte faciliterande faktorer. De upplevde dock att det fanns indikationer om att 
tidigare erfarenheter, socialt stöd och uppmuntran från omgivningen kunde agera 
faciliterande för att söka hjälp. Detta ger ytterligare indikationer om att kunskap om 
psykisk ohälsa kan agera som en skyddande faktor för att drabbas av psykisk ohälsa och 
att söka hjälp i rätt tid. 

I ytterligare en studie presenteras resultat som tyder på att ungdomar som får kunskap 
om psykisk ohälsa bättre kan identifiera symtom om olika tillstånd (19). Olika program har 
även utvärderats i olika översiktsartiklar och kommit till slutsatsen att många existerande 
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program för att förebygga psykisk ohälsa saknar evidens för hur effektiva de faktiskt är 
(20,21). De presenterar även tankar om vikten av att de program som implementeras ska 
utformas i samarbete med den grupp som ska delta i programmen t.ex. elever i en skola 
(21).  I en rapport av Barnens Rätt i Samhället (BRIS) från 2017 dras slutsatsen att 
samhället brister i både förebyggande arbete och behandling av psykisk ohälsa hos unga 
där många inte får den behandling de behöver eller har rätt till (22).

I en översiktsstudie från 2013 kom författarna fram till att fysisk aktivitet kan förebygga 
depression. Det fanns även tecken på att fysisk aktivitet på låg nivå kunde förebygga 
uppkomsten av depression. De kunde också fastställa att individer som är fysiskt aktiva 
bör fortsätta med detta och de som är inaktiva bör öka sin aktivitetsnivå för att förebygga 
uppkomsten av depression. (23).

Grundskola 

I Sverige har barn rätt till grundskoleutbildning. Den svenska grundskoleutbildningen 
innefattar grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. (24) Enligt den 
svenska läroplanen för grundskolan är det otydligt vilka krav som finns på anställda och 
elever när det kommer till kunskap om psykisk ohälsa. Det som framkommer är att rektor 
och lärare har ett viss ansvar när det kommer elever som visar tecken på psykisk ohälsa 
(25).

Kunskap om psykisk ohälsa

I studien definieras kunskap utifrån Svenska Akademins Ordlista som “vetande, insikt, 
kännedom” (26). I detta fall kunskap om två vanliga psykologiska åkommor kopplade till 
psykisk ohälsa, depression och ångest och dess symtom. Även vetskapen om 
möjligheten att vända sig fysioterapeut samt om behandlingsmetoden fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet definieras enligt WHO som alla kroppsliga rörelser från skelettmuskulatur 
som kräver energi (27). Tillgänglig vid: http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/
en/). Baserat på forskning finns det indikationer att information och kunskap om psykisk 
ohälsa kan hjälpa elever att identifiera psykisk ohälsa (17). 
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Fysioterapeutens roll i arbetet med psykisk ohälsa

En fysioterapeut kan med sina kunskaper om fysisk aktivitet och träning samt 
beteendemedicin hjälpa en patient att implementera fysisk aktivitet i sin vardag samt 
instruera avslappningsövningar. Fysisk aktivitet kan vara del av behandlingen av 
depression och ångest (6-9, 23). En fysioterapeuts patientbesök kan påverkas av den 
information och kunskap som patienten redan besitter. Oavsett om en patient har eller 
upplever depression eller ångest kan allmän information om dessa åkommor alltid 
förmedlas om det då föreligger en potentiell kunskapsbrist. Skulle det visa sig att elever 
upplever en okunskap om psykisk ohälsa kan nya arbetsmöjligheter skapas för 
fysioterapeuten för att förmedla sina kunskaper om psykisk ohälsa till denna målgrupp.

Problemformulering

Psykisk ohälsa i form av depression och ångest ökar bland barn och ungdomar men 
orsakerna till denna ökning är oklara och det behövs göras mer forskning (1,22). Det finns 
även tydliga skillnader i prevalens av psykisk ohälsa i form av depression och ångest hos 
pojkar och flickor i åldern 18-24, majoriteten är flickor (1). Många barn och ungdomar får 
inte den hjälp de behöver och har rätt till (22). Många skolor arbetar aktivt för att 
förebygga psykisk ohälsa (16), men detta arbete är bristfälligt då eleverna själva inte 
huvudsakligen är den målgrupp som får information om psykisk ohälsa (16). Vid sökningar 
av fakta från bland annat Socialstyrelsen om hur skolan möter psykisk ohälsa är 
interventionerna ofta riktade mot vuxna som är i kontakt med ungdomar och inte riktade 
till ungdomarna själva (16). Enligt Socialstyrelsen framkommer det även att i behandling 
av psykisk ohälsa hos vuxna läggs det stor vikt på personens egna initiativ till att söka 
hjälp (3).

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka förstaårs gymnasieelevers upplevda kunskap 
om depression och ångest samt hur mycket av denna kunskap de upplever att de har lärt 
sig i grundskolan. Syftet var även att undersöka om dessa elever upplever sig ha kunskap 
om vilka behandlingsåtgärder som finns för depression och ångest. Förstaårs 
gymnasieelever valdes för att nå den gruppen som precis har gått färdigt grundskolan där 
de har samma utbildningskrav. 
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Frågeställning

Vilken upplevd kunskap har förstaårs gymnasieelever om depression, ångest och olika 
behandlingsåtgärder? Ytterligare en frågeställning var om elevernas kunskap upplevdes 
vara inhämtad i grundskolan. 

Metod

Design

Denna studie använde en kvalitativ explorativ design. Designen valdes för att undersöka 
individers upplevelser av grundskolans information om depression och ångest samt deras 
egen kunskap om depression och ångest. Kvalitativ forskning görs för att få en djupare 
förståelse om individers unika upplevelser och situationer (28) . Denna design var lämplig 
då fokuset var på individens upplevelser.

Urval

Ett bekvämlighetsurval (28) användes för att hitta deltagare till studien. Kontakt togs 
upprepade gånger med sex olika gymnasieskolor och två idrottsklubbar i Uppsala 
kommun. Kontakten togs genom email och telefonsamtal. En gymnasieskola i Uppsala 
kommun kontaktades i september 2018 med förfrågan om tillstånd att genomföra sex 
intervjuer, inklusive en pilotintervju. Den initiala kontakten gjordes via den email som fanns 
på skolans hemsida. Bilaga 2 och 3 skickades till skolan. Efter upprepade försök via email 
till gymnasieskolan, skickades flera email ut till fem andra skolor. Efter uteblivna svar togs 
kontakt via telefonsamtal där skolorna nekade till deltagande. Efter att dessa försök inte 
gav några deltagare till studien användes istället författarnas egna kontakter. Kontakt togs 
med en skola i Partille kommun men inget gensvar gavs. En deltagare rekryterades via en 
kontakt i ett idrottslag i Uppsala och resterande sex deltagare rekryterades genom 
kontakter i Göteborgsområdet. Dessa personer kontaktades via email där de 
informerades om studien (Bilaga 2-3). Inklusionskriterierna förklarades i de email som 
deltagarna fick. Urvalsprocessen gav sju deltagare. Alla deltagare var kvinnor, 16 år och 
som nyligen påbörjat studier på gymnasiet. Inklusionskriterier är förstaårs gymnasieelever 
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som har gått i svensk grundskola eller svensk grundskola med spetsutbildning. 
Exklusionskriterier är förstaårs gymnasieelever som har gått i svensk grundsärskolan eller 
specialskola.

Datainsamlingsmetoder

Data samlades in med intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) 
med möjlighet att ställa unika följdfrågor baserade på deltagarnas svar (29). Frågorna i 
intervjuguiden var öppna i syfte att uppmuntra deltagarna att ge väl utvecklade svar. En 
fråga från intervjuerna var: “Berätta vad du vet om depression”. 


Genomförande

Den första intervjun genomfördes i Uppsala under oktobermånad 2018. Tid och plats för 
intervjun bestämdes tillsammans med deltagaren. Två deltagare gick på en 
gymnasieskola i centrala Göteborg och fyra utav deltagarna gick på en gymnasieskola i 
Alingsås. Dessa intervjuer utfördes under oktobermånad 2018 i Göteborg och Alingsås. 
Tid och plats för intervjuerna bestämdes tillsammans med deltagarna. Vid 
intervjutillfällena fick samtliga deltagare både skriftlig och muntlig information om studien 
(Bilaga 2). Samtyckesblanketten (Bilaga 4), skrevs under utav deltagarna innan 
intervjuerna genomfördes. Deltagarna fick information om att en diktafon används för att 
spela in intervjuerna men att de förblev anonyma i studien. Båda författarna var med vid 
samtliga intervjuer och alternerade mellan att hålla i intervjun och att lyssna. Den 
författaren som inte höll i intervjun hade möjlighet att ställa följdfrågor.


Studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer enligt en intervjuguide med öppna 
frågor som utgångspunkt (Bilaga 1). Följdfrågor ställdes baserat på informatorernas svar. 
Intervjuernas tid varierade mellan att vara 5-20 minuter långa. Alla intervjuer gjordes i 
privata utrymmen och utan åhörare. Detta för att säkerställa deltagarnas anonymitet och 
att de skulle känna bekväma att berätta om sin kunskap. En diktafon användes för att 
spela in intervjuerna. En pilotintervju gjordes, resultatet av denna var tillfredställande och 
intervjun inkluderades i studieresultatet. Efter pilotintervjun upplevde författarna att 
fysioterapi och fysisk aktivitet ej nämndes av deltagaren. Därför lades följande två frågor 
till som fråga 10 och 11 (bilaga 1):
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”Vet du vad en fysioterapeut kan göra för en person som upplever depression och/eller 
ångest?”


”Vilken effekt tror du träning eller fysisk aktivitet har på depression och ångest?”


Författarna lade till dessa två frågor för att utforska deltagarnas kunskap om fysioterapi 
och fysisk aktivitet kopplat till depression och ångest. 


Databearbetning

En kvalitativ induktiv innehållsanalys användes, vilket karaktäriseras som en objektiv 
analys av texter som ofta baseras på individers personliga upplevelser (30). Under 
databearbetningen togs fråga 10 och 11 bort från dataanalysen (Bilaga1), men eftersom 
alla deltagare fick samma frågor i samma ordning togs bara dessa frågor bort från 
analysen. Därför kunde även pilotintervjun inkluderas i analysen. Frågorna inkluderades 
inte för att de upplevdes som ledande under intervjuerna. Nedan presenteras en 
deltagares svar på fråga 11. 


”Aha, okej. Jag kan tänka mig, nu förstår jag. Det förstår jag är positivt, att ifall man rör på 
sig så mår man oftast bättre och det är ju just det.. men då kan jag förstå kanske hur, vad 
ni kan göra.” (2)

 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant med undantag för hummade, harklingar och 
dylikt. Information som bedömdes irrelevant för studiens syfte togs bort från 
transkriptionen. Transkriberingen gjordes gemensamt av författarna i största möjliga mån. 
Allt material lästes individuellt av författarna som enskilt plockade ut meningsbärande 
enheter, i form av citat. Efter detta jämförde författarna sina beskrivningar för att komma 
fram till relevanta meningsbärande enheter tillsammans. En kondensering utfördes av 
dessa citat och överflödig text togs bort. I och med detta blev materialet tydligare. 
Författarna utförde denna kondensering tillsammans och den diskuterades för att nå en 
samsyn. Efter denna kondensering skedde en abstraktion för att få fram kategorier och 
subkategorier. Innehållet i de meningsbärande enheterna fick nyckelord som beskrev det 
viktigaste i innehållet. Dessa nyckelord blev koder som sedan blev grunden för 
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indelningen av materialet i subkategorier. Denna indelning bildade sedan mer 
övergripande kategorier. Dessa subkategorier och kategorier presenteras i tabell 1. För att 
säkerställa att tolkningarna av informationen till subkategorier och kategorier blev mer 
tillförlitligt deltog författarnas handledare som en tredje part under delar av processen tills 
en konsensus mellan alla tre parter uppnåtts. I tabellen (tabell I) nedan presenteras ett 
exempel på analysprocessen. 

Etiska överväganden 

Skriftlig samt muntlig information rörande studiens syfte gavs till deltagarna av författarna 
innan intervjuerna. Informationen hade i syfte att förtydliga syftet med studien samt att 
deltagandet i studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun närsomhelst 
utan att ange något skäl. Deltagarna fick även information om att intervjuerna spelades in 
och att de hade möjlighet att stryka/radera vissa delar av intervjun efter deras önskemål 
samt om hur informationen från intervjuerna skulle användas. Deltagarna fick med en 
underskrift bekräfta att de förstått informationen de givits. Den insamlade materialet 
förvarades på författarnas privata datorer som är lösenordsskyddade. Transkriberingarna 
kodades med en kombination av siffror och bokstäver istället för namn. När studien 
avslutades raderades all data från författarnas datorer. Nyttan är att genom intervjuerna ta 
del av upplevelser om skolans arbete mot psykisk ohälsa från den gruppen där andelen 
som lider av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste tio åren (1). 

Tabell I: Tabellen visar ett exempel ur databearbetningsprocessen.

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Subkategorier Kategorier

”asså typ 
medicinera med 
alkohol typ 
droger asså 
agera utåt, man 
kanske söker 
uppmärksamhet, 
fast det kanske är 
mentalt” (3)

”…medicinera 
med alkohol typ 
droger asså..”

Alkohol & droger Självmedicinering Psykiska symtom 
vid depression
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Resultat
Efter analysen av datan bildades åtta kategorier samt trettiofyra subkategorier (tabell II). 
Kategorierna bildades utifrån deltagarnas svar som berörde depression och ångest. 

Dessa kategorier och subkategorier presenteras nedan i löpande text tillsammans med 
deras respektive meningsbärande enhet och deltagarna kodades med en siffra mellan 1-6 
och hänvisas i resultatet med denna siffra.


Tabell II: Översikt över första års gymnasieelevers upplevda kunskap om depression och ångest samt dess behandlingsmetoder

Kategorier Subkategorier

Psykiska symtom vid depression - Hopplöshet 

- Nedstämdhet 

- Motivationsbrist

- Brist på fokus

- Självskadebeteende

- Kostförändring

- Trötthet

- Isolering

- Självmedicinering 

Psykiska symtom vid ångest - Panik

- Stress

- Trötthet

- Tankspriddhet 

- Klump i magen

Fysiska symtom vid ångest - Andningssvårigheter

- Svettningar

- Gråt

- Chocktillstånd 

Preventiva åtgärder för depression och ångest - Öppen kommunikation

- Planering

Behandling för depression - Medicinering

- Kommunikation

- Planering

- Personliga utmaningar

Behandling för ångest - KBT

- Socialt stöd

- Planering

Källa till kunskap om depression och ångest - Sociala medier

Professionellt stöd vid depression och ångest - Lärare

- UMO

- BUP

- BRIS

- Psykolog

- Kurator
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Psykiska symtom vid depression 

Hopplöshet 

Informanterna beskrev symtom som tolkades som känslor om hopplöshet. De beskrev 
känslan av att inga positiva aspekter kunde hittas i livet. “att man kanske inte ser positiva 
saker i livet eller uppskattar det som man har runt omkring sig som är positivt” (1). De 
beskrev även mer specifikt känslan om hopplöshet. “att man känner att allt liksom det 
finns inget hopp utan typ att allt är liksom ganska mörkt.” (2). Samt känslan av att det inte 
finns något ljus någonstans. “Att man ser liksom inget ljus någonstans. Och att man, asså 
att man själv kanske börjar hata sig själv eller sitt eget liv” (3). 

Nedstämdhet 

Känslor som tolkades som nedstämdhet beskrev utav deltagarna. De beskrev känslan 
specifikt. “såhär att man är nedstämd typ, ganska konstant, lite kanske svårt att skratta…. 
eller också att man tappar fokus” (3). Ytterligare beskrev de ledsamhet samt svårigheter 
att uppskatta livet. “Det är väl att man inte mår bra fysiskt eller asså psykiskt i huvudet typ. 
Att man är ledsen eller ja typ så. Inte tycker det är kul med livet liksom.” (4)  

Motivationsbrist 

Informanterna beskrev att motivationsbrist var förekommande vid depression. “att man får 
mindre motivation till att göra saker” (1) 

Brist på fokus 

Deltagarna beskrev att personer med depression kan uppleva brist på fokus då ens 
tankekraft går åt till att tänka på något som är jobbigt, ”… eller också att man tappar 
fokus..” (1).  

Självskadebeteende

Deltagarna beskrev att en person som lider av depression kan ha en inre smärta som de 
tar ut fysiskt på sin kropp. “man vill göra sig själv illa” (1 ).“…man kan ju typ skada sig 
själv…” (3). 
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Kostförändring 

Deltagarna beskrev att depression kan påverka en individs kostintag. “...Asså det kan väl 
vara allt ifrån kost…” (4). De hade tankar om att det kan bl.a. påverka intaget av mat “...att 
man kanske förlorar aptiten…” (3). 


Trötthet 

Deltagarna påpekade att sömnen kan bli påverkad genom sömnsvårigheter. “...typ 
sömnsvårigheter säkert…” (3). Detta kan resultera i trötthet som i sin tur påverkar en 
individs ork till dagliga aktiviteter. “man blir trött, och ja men man orkar inte göra det som 
en person som mår bra kanske skulle orka göra på en dag…” (1). 


Isolering 

Deltagarna beskrev att en deprimerad individ kan fysiskt isolera sig genom att vilja vara 
ensam. “...man vill vara ensam typ…” (7). “...att man inte vill träffa människor socialt 
liksom…” (4). Att mentalt isolera sig var ett annat exempel som gavs av deltagarna. “..så 

går man väl in i någon bubbla…” (5). 


Självmedicinering 

Deltagarna beskrev att någon som lider av depression kan börja använda droger i syfte 
att hantera sitt tillstånd. “...medicinera med alkohol typ droger asså…” (3).

Psykiska symtom vid ångest 

Panik 

Deltagarna beskrev panik som symtom på ångest. “...ångest är typ när man får 
panik…” (3). De berättade även om panikångest och att detta är något de har hört om på 
sociala medier. “...panikångest tror jag det kallas…” (3 ).“…oftast stora influensers som har 

panikångest och så…” (4). 
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Stress 

Deltagarna beskrev stress som ett symtom vid ångest. “Ja men att man kanske är 
stressad” (7). “...ja men att man blir stressad över någonting…” (1).


Trötthet 

Deltagarna beskrev att trötthet kan vara ett symtom vid ångest “man får också typ mindre 
ork” (1).


Tankspriddhet 

Deltagarna påpekade att en individs tankverksamhet kan påverkas vid ångest. “Man blir 
såhär virrig” (5).


Klump i magen 

Deltagarna beskrev att man inför t.ex. prov i skolan kan uppleva ångest och känslan av en 
klump i magen. “…då kan man få ångest. Eeeh, lite klump i magen…” (6).


Fysiska symtom vid ångest 

Andningssvårigheter 

Deltagarna berättade att andningen kan påverkas vid ångest. “…man kan ju få svårt att 
andas…” (3).


Svettningar 

Deltagarna beskrev att individer med ångest kan uppleva svettningar. “…man kanske 
svettas lite…” (6).


Gråt 

Deltagarna berättade att gråt kan vara symtom vid ångest. “…man kan säkert börja 
gråta…” (2).
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Chocktillstånd 

Deltagarna beskrev att kroppen kan reagera som i ett chocktillstånd vid ångest. “…man 
är i en liksom chocktillstånd…” (2).


Preventiva åtgärder för depression och ångest 

Öppen kommunikation 

Deltagarna berättade att de tror att öppenhet där du kan samtala med t.ex. dina lärare 
kan agera preventivt vid depression och ångest. “…viktigt att man till exempel kanske har 
typ en öppenhet…” (2). Även att kunna tala öppet med sin familj anser de kan agera 
preventivt. “...med bland annat familj där man pratar om hur man känner hela tiden…” (1).


Sprida kunskap 

Deltagarna gav uttryck för tankar om att kunskap och information kan vara preventivt. 
“...men det är väl såhär, sprida kunskap…” (3). De berättade även om tankar om att ifall 
människor hade större kunskap hade man kunnat hindra utvecklandet av depression och 
ångest. “Ifall man hade fått lära sig mer om vad det faktiskt är så tror jag ändå att asså fler 
människor, det hade ju absolut kunnat hindra det.” (2).


Behandling för depression 

Medicinering 

Deltagarna beskrev att en behandlingsform vid depression var medicin. “…medicin kan 
väl hjälpa…” (3). “om man har diagnosen depression då finns det ju medicin också..” (2). 

De berättade att behandling kan ske med hormoner som påverkar ens mående positivt. 
“..vissa som tar tabletter för det liksom hormoner…” (4).  

Kommunikation 

Deltagarna berättade om vikten av att prata med någon. “jag tror att det är viktigt att prata 
om det framförallt skulle jag säga.” (2). “...bara prata om det man måste ju reda ut det 
liksom…” (1). De berättade även om samtalsterapi med en terapeut som 
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behandlingsåtgärd vid depression. “Prata om det. Asså det finns ju såhär typ asså man 
går ju på möten eller man pratar med någon typ en... va heter det... terapeut” (3).


Planering 

Deltagarna beskrev att planering för att undvika stressiga situationer kan vara ett sätt 
behandla depression. “…har man då kontroll på allt och planerar så blir man ju inte såhär 
stressad och så…” (5).


Personliga utmaningar 

Deltagarna berättade om tankar där utmaningar för individen kan vara ett sätt att 
behandla depression. “så kan man ju snacka om känslor sen så kan man ju bli 
utmanad” (3). Att testa sina gränser kan vara ett sätt att utmana sig själv. “Men annars tror 
jag det liksom bara är att liksom typ utmana eller asså bara göra saker som man inte vill 
göra så att liksom..” (4).


Behandling för ångest 

Kognitiv beteendeterapi 

Deltagarna berättade att kognitiv beteendeterapi är en behandlingsåtgärd vid ångest. 
“Ehh, och då tänker jag ju typ direkt på KBT.” (2).


Socialt stöd 

Deltagarna berättade att ett sätt att behandla ångest kunde vara genom att göra saker 
som ökar ens välmående. “unna sig och vara med kompisar på kvällar” (5). 


Planering 

Deltagarna beskrev att en känsla av kontroll genom planering kan vara ett sätt att 
behandla ångest. “Nä, men det är väl att kanske planera så man liksom har kontroll.” (5).
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Källa till kunskap 

Sociala medier 

Deltagarna gav sociala medier som sin enda källa till kunskap. “Man har hört det via 
sociala medier skulle jag säga.” (5). “Sociala medier, mest. Typ youtube och så.” (4).  

Professionellt stöd vid depression och ångest 

Lärare 

Deltagarna berättade att de upplevde att lärare var en profession dit individer kan vända 
sig för hjälp. “Ja men det är ju typ såhär, lärare i skolan” (7). “...Eller asså lärare och så tror 
jag…” (4).  

Ungdomsmottagningen 

Deltagarna beskrev UMO som en verksamhet dit ungdomar med depression och/eller 
ångest kan vända sig. “…eller typ gå till någon såhär ungdomsmottagning…” (7).


Barn- och ungdomspsykiatrin 

Deltagarna berättade att BUP var en annan verksamhet dit ungdomar kan vända sig för 
hjälp med depression och ångest. “...Annars typ såhär BUP och sånt…” (4).

BRIS 

Deltagarna berättade att ungdomar kan vända sig till organisationen BRIS för stöd vid 
depression och ångest. “så vet jag ju att man kan vända sig till BRIS till exempel” (2).


Psykolog 

Deltagarna beskrev att individer som upplever depression och ångest kan vända sig till en 
psykolog. “...får man väl gå till nån... va heter det... psykolog till exempel…” (1).
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Kurator 

Deltagarna berättade att bl.a. kuratorer och skolkuratorer är yrkesgrupper som kan ge 
stöd vid depression och ångest. “Jaha, ungdomsmottagningen, kurator, skolkurator..” (3).

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade åtta kategorier samt 34 subkategorier (tabell II) som representerar 
deltagarnas upplevda kunskap. De beskrev kunskap om sjukdomssymtom, behandling, 
preventiva åtgärder, professionellt stöd inom både depression och ångest. 
Sjukdomssymtom inom depression berörde känslor som hopplöshet, nedstämdhet och 
brist på motivation. Kunskap om ångest berörde mer fysiska symtom som 
andningssvårigheter och svettningar. Gällande behandling upplevdes planering av sin dag 
vara en behandling vid depression och ångest. Vid depression upplevdes även 
medicinering, kommunikation och personliga utmaningar vara behandlingsåtgärder. Vid 
ångest beskrev deltagarna även KBT och socialt stöd som behandling. De preventiva 
åtgärderna var detsamma för depression och ångest, de åtgärder som beskrevs var 
öppen kommunikation och sprida kunskap. Deltagarna upplevde att den kunskap de 
hade om ångest och depression kom från sociala medier.


Resultatdiskussion 

Sjukdomssymtomen som deltagarna beskrev för depression stämmer överens med 
ICD-10 som används i Sverige (3). Behandling vid depression upplevdes vara  
medicinering, kommunikation och personliga utmaningar. Medicinering är ett vedertaget 
sätt att behandla depression (3). Kommunikation är en viktig beståndsdel i en behandling 
med psykolog (10). Att deltagarna visade kunskap på medicinering och samtalsterapi 
som behandling av depression är positivt. Även om deras kunskap bara sträcker sig så 
långt är det bra grundkunskaper. Vet en ung person vilka behandlingsalternativ som finns 
kan detta möjligtvis underlätta för den personen att söka hjälp. Några av deltagarna 
beskrev att man kunde behandla depression genom att ”göra saker man inte vill göra” 
vilket är en personlig utmaning. Detta liknar grundtanken vid en KBT-behandling, som är 
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ett sätt att behandla depression (12). KBT var dock inte en behandling som nämndes vid 
depression. Därför kan man inte dra slutsatsen att de vet att man kan behandla 
depression med KBT. Det kan dock vara problematiskt att ingen ensam deltagare visar på 
all denna kunskap om depression och behandlingsåtgärder utan det är den gemensamma 
kunskapen som upplevs tillfredsställande. 


Sjukdomssymtomen som deltagarna beskrev för ångest stämmer överens med ICD-10 
klassifikation för ångestsyndrom (4). Av de behandlingsåtgärder som beskrevs, planering, 
socialt stöd och KBT är KBT en vedertagen behandling av ångest (15). Planering kan vara 
en strategi för att främja än beteendeförändring inom kognitiv beteendeterapi. Sprida 
kunskap och öppen kommunikation beskrevs som preventiva åtgärder. Viss evidens talar 
för att en ökad kunskap kan agera preventivt för psykisk ohälsa (17). I en review av 
Gulliver et al (18) beskriver de en brist på studier som undersöker preventiva åtgärder, 
troligtvis för att sådana studier är svåra att konstruera. Att ge unga människor information 
och kunskap om ångest kan därför vara av vikt. Då det är obligatorisk skolgång upp till 
nionde klass i Sverige kan det vara extra viktigt att denna kunskap förmedlas här. 
Ungdomar skulle därmed kunna ha med sig viktig kunskap in i vuxenlivet. En annan 
studie påstår även att det finns indikationer på att preventiva utbildningsprogram i skolor 
kan agera preventivt mot depression, men mer forskning behövs för att utforma ett 
standardiserat program (/31). 


Deltagarna upplevde att professionellt stöd gick att tillgå via Ungdomsmottagningen 
(UMO), Barnens rätt i samhället (BRIS), Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt hos 
lärare, psykologer och kuratorer. Hos UMO, BRIS och BUP kan en individ få hjälp av 
kuratorer och psykologer, båda professionerna kan hjälpa personer som lider av psykisk 
ohälsa. Deltagarna nämner inte läkare som en profession de kan vända sig till vilket kan 
vara problematiskt. Dock nämner de UMO och BUP som organisationer unga människor 
kan gå till och där finns läkare finns ofta tillgängligt även om denna profession inte 
specifikt nämns. Läkare kan spela en stor roll i behandlingen av depression och ångest, 
därmed kan det anses att ungdomar bör veta att de kan vända sig till läkare.


Fysioterapeut var inte en profession som nämndes av deltagarna gällande professionellt 
stöd vid depression och ångest. Träning var inte heller något som nämndes gällande 
behandling vid depression och ångest. Personcentrerad träning med fysioterapeut 3 
gånger i veckan i 6 veckor hade positiva effekter på depressions- och ångestsymtom (32). 
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I en annan studie undersöktes fysisk aktivitet som behandling och förebyggande strategi 
för depression och ångest. Tydliga positiva effekter på depressions- och ångestsymtom 
kunde ses dock fanns det svaga indikationer på att fysisk aktivitet skulle agera 
förebyggande. De påstår att det finns en stark korrelation mellan ett stillasittande livsstil 
och depression och ångest. (33). Det finns flera studier som tyder på att fysisk aktivitet 
har positiv effekt på depression- och ångestsymtom (32,34,35,36,37). I och med att 
deltagarna inte nämnde fysisk aktivitet som behandlingsåtgärd eller fysioterapeut som 
profession att vända sig till kan det vara så att kunskapen om detta saknas. Detta kan 
resultera i att en stor åldersgrupp missas. 


Samtliga deltagare upplevde att den kunskap de hade om depression och ångest kom 
endast från sociala medier. Influencers och youtube var de medier som uttryckligen 
beskrevs av deltagarna. Detta kan vara både positivt och negativt. Via sociala medier kan 
information komma ut till stora massor och till många unga människor. Dock finns det 
ingen kontroll över vilken information som sprids och felaktig information hamnar ofta i 
cirkulation. Här finns därför ett stort utrymme för skolan att täcka.


Metoddiskussion 

Vid intervjuerna var båda författarna närvarande där en person ställde frågorna och den 
andra antecknade möjliga följdfrågor. Intervjuerna utfördes enskilt med endast en 
deltagare åt gången. Fyra utav intervjuerna hölls på samma plats, resterande intervjuer 
hölls på olika platser. De fyra intervjuerna som utfördes på samma plats upplevdes av 
författarna vara stressade då deltagarna gav relativt korta svar och hade svårt att utveckla 
sina svar vid följdfrågorna. Detta kan ha varit för att resterande deltagare väntade utanför 
intervjurummet vilket kan ha gjort den intervjuande stressad. Deltagarna var alla tjejer i 16 
årsåldern. Det kan vara så att tjejerna inte var helt bekväma i dessa situationer då en av 
författarna är manlig. Även detta kan ha påverkat intervjuerna och kanske kan ses i vissa 
av deltagarnas korta svar. 

Viss information från intervjuerna var svår att integrera i resultatet på grund av 
analysmetoden och hur frågeställningen var formulerad. Deltagarna gav även information 
om att de upplevde att de inte fått någon kunskap om depression och ångest från 
grundskolan, och att de upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap om de två 
tillstånden. Denna information passar inte i frågeställningen, vilket är en nackdel. 
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Resultatet presenterar kategorier och subkategorier som ska representera deltagarnas 
upplevda kunskap om depression och ångest. Resultatet går att tolka som att deltagarna 
hade kunskap, men analysmetoden ger inte utrymme för den osäkerheten som författarna 
upplevde fanns hos deltagarna. En latent innehållsanalys hade möjligtvis kunnat belysa 
denna aspekt av informationen. En latent innehållsanalys handlar om det som sägs 
”mellan raderna” och det underliggande budskapet (29). I och med att deltagarna var 16-
åriga gymnasieelever kan valet av manifest gentemot latent analys diskuteras. Baserat på 
vissa av deltagarnas svar fanns det funderingar om en latent analys bättre skulle lyfta 
fram okunskapen som verkade finnas bakom de osäkra svaren. 

En svaghet med studien är att endast kvinnor intervjuades. Detta endast på grund av att 
författarna inte kunde få tag på några manliga förstaårselever som ville ställa upp. I och 
med detta missas en hel grupps upplevelser. Även om studien fokuserar på upplevelser 
och därför ändå inte kan beskriva mer än just den individuella upplevelsen, utgör detta en 
svaghet för studien. Dock gav de kvinnliga deltagarna uttryck för liknande upplevelser 
och tillhörde samma åldersgrupp samt kön. Detta i sig kan vara en styrka om 
frågeställningen istället skulle vara riktad mot kvinnor som går första året på gymnasiet.


Metoden i denna studie har vissa brister och det går att argumentera om resultatet 
representerar kunskapen som deltagarna upplever sig ha då valet av manifest 
innehållsanalys inte lämnade utrymme att tolka delar av intervjuerna som skulle kunna 
tyda på att deltagarna upplevde en osäkerhet i den kunskapen de delade med sig av. 

Klinisk nytta och framtida forskning 

Litteratursökningen visar att depression och ångest ökar bland barn och unga, det finns 
studier som tyder på att en ökad kunskap om depression och ångest möjligen kan agera 
preventivt. Studier som refereras till i arbetet uttrycker svårigheter med att undersöka 
preventiva åtgärder för dessa tillstånd, men här behövs mer forskning, oavsett vilken 
preventiv åtgärd som ska undersökas (33). Det finns forskning som stödjer fysisk aktivitet 
som behandling för mild till måttlig depression samt minskning av ångestsymtom, och 
individer som har tränat under ledning av fysioterapeut har lyckats med dessa 
förbättringar. Här kan fysioterapeuter potentiellt hjälpa en stor grupp av individer.
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Resultatet från studien kan tydas som att deltagarna inte hade kunskap om vad en 
fysioterapeut kan göra för individer som upplever depression eller ångest, då dessa inte 
nämns av deltagarna. Här kan det finnas en kunskapslucka som fysioterapeuter skulle 
kunna hjälpa till att fylla, dels genom regelbunden information till nya patienter eller ge 
information direkt till elever i skolorna. 


Denna studie missar att fånga upp deltagarnas egna uttryckta missnöje med skolans 
information om psykisk ohälsa. Därför skulle det vara intressant att utföra en liknande 
studie fast i en större skala och kvantitativt istället för kvalitativt. Denna studie är även 
endast gjord på de första års gymnasieelever som identifierar sig som kvinnor. Det kan 
därför vara viktigt med både kvalitativa och kvantitativa studier som undersöker alla kön. 
Möjligtvis skulle en väl utformad enkät kunna användas för att undersöka ungdomars 
kunskap om depression och ångest, samt sammanställa ett utbildningsprogram som 
appliceras i skolorna och följa utvecklingen av depression och ångest över tid.


Konklusion 

Resultatet från denna uppsats tyder på att deltagarna hade viss kunskap om de båda 
tillstånden, men de visade ingen kunskap angående vad en fysioterapeut kan göra för en 
person som lider av psykisk ohälsa eller att fysisk aktivitet kan agera preventivt eller vara 
en behandlingsåtgärd. Denna information väcker tankar hos författarna att det är möjligt 
att samma okunskap kan ses hos en större skala ungdomar, och att detta är en 
kunskapslucka som skulle kunna fyllas med hjälp utav fysioterapeuter. Vidare forskning 
om preventiva åtgärder för psykisk ohälsa behövs för att hindra den drastiska ökningen 
som har setts på senare år.
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Bilaga 1 



Intervjuguide 

Denna intervju kommer inledas med muntlig information om studien. Intervjun är 
semistrukturerad och kommer följa guiden nedan men följdfrågor kan komma att ställas. 
En diktafon kommer att användas för att spela in samtalet. Detta samtal beräknas ta ca. 
30-45 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och informanterna har rätt att avbryta intervjun 
när som helst utan anledning. De har även rätt att ta tillbaka uttalanden från intervjun. 
Denna intervjun berör ämnen som kan framkalla obehag och informanten kommer få med 
sig ett informationsblad med författarnas kontaktuppgifter och information om vart de kan 
vända sig ifall de själva eller någon i sin närhet skulle uppleva psykisk ohälsa. Inga frågor 
gällande persondata kommer att ställas. 


1. Berätta vad du vet om depression. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om 
depression?


2. Berätta vad du vet om ångest. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om ångest? 


3. Vilka symtom tror du kan uppstå vid depression eller ångest?


4. Hur mycket av denna kunskap upplever du att du har fått från grundskolan?


5. Hur upplever du informationen om depression och ångest i grundskolan?


6. Vart skulle du kunna vända dig om du upplever depression eller ångest?


7. Vad skulle du kunna göra om du misstänker att en klasskamrat har ångest eller 
depression?


8. Hur tror du man kan behandla depression och ångest?


9. Hur tror du man kan förebygga depression?




10. Vet du vad en fysioterapeut kan göra för en person som 
upplever depression och/eller ångest?


11. Vilken effekt tror du träning eller fysisk aktivitet har på 
depression och ångest?







Bilaga 2 

Hej!


Vi är två fysioterapeutstudenter från Uppsala universitet som ska skriva ett 
examensarbete och söker nu efter deltagare och undrar om er skola kan bidra med det. 


Syftet med examensarbetet är att undersöka om förstaårs gymnasieelever upplever att de 
har kunskap om depression och ångest samt om kunskapen de har kommer från 
grundskolan. Undersökningen kommer även försöka belysa om eleverna upplever att de 
vet till vem/vilka de kan vända sig samt vilka åtgärder som finns vid de olika tillstånden. 


Elevernas upplevelser av kunskap kommer att undersökas med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Vi önskar att intervjua sex förstaårs gymnasieelever som har 
gått i svensk grundskola eller svensk grundskola med spetsutbildning. Vi skulle därför 
önska att ni som skola informerar era elever om detta examensarbete. Vi skulle även vilja 
få möjligheten att komma till era förstaårs gymnasieklasser och informera personligen om 
detta examensarbete. Intervjuerna kommer att spelas in men inga frågor om persondata 
kommer att ställas. Deltagarna kommer att vara anonyma i studien och benämnas efter 
ett nummer. Intervjun kommer att ta ca. 30-45 minuter och deltagaren har rätt att under 
intervjun eller under studiens gång avbryta sitt deltagande utan anledning. 


Dessa intervjuer önskas göras under oktober och november månad år 2018. Vänligen hör 
av er senast 2018-09-31 till någon av nedanstående e-postadresser om er skola kan delta 
eller inte. Har ni några frågor så går det bra att maila oss.


Sebastian Nydahl

Fysioterapeutstudent vid Uppsala Universitet

E-post: sebastian.nydahl@gmail.com


Cecilia Levin

Fysioterapeutstudent vid Uppsala Universitet

E-post: cecilia.levin94@gmail.com




Marie Sandström

Adjunkt/leg fysioterapeut, inst för neurovetenskap, fysioterapi

Uppsala Universitet

E-post: marie.sandstrom@neuro.uu.se


mailto:marie.sandstrom@neuro.uu.se


Bilaga 3 

Förfrågan om deltagande i studie om gymnasieelevers upplevda 
kunskap om depression och ångest 

Till dig som ska delta i denna studie: 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta. Om du skulle vilja delta får du gärna kontakta någon 

utav de ansvariga på de mailadresser som står i slutet av detta informationsblad.  

Vad är det för projekt? 

Syftet med denna studie är att undersöka sex stycken förstaårs gymnasieelevers upplevelser om sin 

kunskap om depression och ångest samt. hur mycket av denna kunskap som upplevs komma från 

grundskolan. Vi som utför studien är fysioterapeutstudenter från Uppsala Universitet. Denna studie 

kommer ligga till grunden för ett examensarbete. 

Hur går studien till? 

Förstaårs gymnasielever kommer att intervjuas genom semistrukturerade intervjuer. Detta betyder 

att intervjun kommer följa en guide med förskrivna frågor men följdfrågor kan komma att ställas. 

Intervjuerna kommer att spelas in men inga frågor om persondata kommer att ställas och deltagarna 

kommer att vara anonyma och benämnas med ett nummer i studien. Intervjun beräknas ta ca. 30-45 

minuter och deltagaren har rätt at avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun och studiens 

gång. 



Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Intervjun rör psykisk ohälsa och detta kan framkalla känslomässiga effekter som t.ex. obehag. Om 

obehag framkallas under intervjuns gång kan deltagandet avbrytas. Du kan välja att avbryta ditt 

deltagande när som helst under intervjun eller studiens gång utan att förklara varför. Du kan även 

ångra uttalanden och be om att dessa tas bort från intervjun.  

Vad händer med mina uppgifter? 

All insamlad data och information från deltagarna kommer att kodas och bevaras på författarnas 

datorer som är lösenordsskyddade. Efter studiens avslut kommer all data att raderas.  

Hur får jag reda på resultatet av studien? 

Resultatet kommer att finnas på portalen DIVA som är ett öppet arkiv för forskningspublikationer 

och studentuppsatser vid svenska lärosäten. 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Ansvariga för studien 

Sebastian Nydahl  

Fysioterapeutstudent vid Uppsala Universitet 

E-post: sebastian.nydahl@gmail.com 

Telefonnr: 0707155754 

Cecilia Levin  

Fysioterapeutstudent vid Uppsala Universitet 

mailto:sebastian.nydahl@gmail.com


E-post: cecilia.levin94@gmail.com 

Telefonnr: 0707603225 

Marie Sandström 

Adjunkt/leg. fysioterapeut, inst för neurovetenskap, fysioterapi 

Uppsala Universitet 

E-post: marie.sandstrom@neuro.uu.se 

Om du eller någon i din omgivning skulle uppleva psykisk ohälsa kan du vända dig hit: 

BRIS 

Telefonnr: 116 111 

www.bris.se 

mailto:cecilia.levin94@gmail.com
mailto:marie.sandstrom@neuro.uu.se
http://www.bris.se
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Samtyckesblankett 

Jag har fått information om följande:

• Intervjun kommer att spelas in.

• Information om hur mina personliga uppgifter kommer att hanteras.

• Jag som intervjuas kan avbryta mitt deltagande i intervjun och studien när som helst 

utan att ange skäl till detta.

• Jag har rätt till att censurera alternativt ändra delar av intervjun i samband med eller 

efter intervjun om jag skulle ångra någonting jag har sagt.


Jag har nu tagit del av ovanstående punkter och instämmer med dessa.


Datum:


Underskrift:


Namnförtydligande:
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