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Abstrakt  

I dagens samhälle är pressen hög gällande utbildning, familjeliv och det sociala samspelet, 

vilket har ökat den psykiska ohälsan. Att använda sig av terapi som en behandlingsmetod kan 

innebära reaktioner hos andra och hos en själv som kanske inte alltid är befogade. En 

koppling mellan terapi, attityder och erfarenheter har gjorts utifrån tidigare forskning. 

Grundar sig din attityd till terapi från tidigare erfarenheter? Syftet med denna studie var att 

kartlägga unga vuxnas erfarenheter och attityder till terapi och se om det förelåg någon 

korrelation mellan erfarenhet och attityd. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes på 

56 personer i åldrarna 18-30 år. Spearmans korrelationstest genomfördes för att se om det 

fanns något samband mellan variablerna. Resultatet påvisar att de som går i terapi i större 

utsträckning har familjemedlemmar som använder sig utav terapi. En förklaring kan vara att 

konsten att påverka varandras attityder till det positiva är lättare i en nära relation. 
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Abstract  

In today's society, the press is high regarding education, family life and social interaction, 

which has increased mental illness. To use therapy as a treatment method may involve 

reactions of others and oneself that may not always will be justified. A link between therapy, 

attitudes and experiences have been made based on previous research. The attitude to therapy, 

is it based on past experiences? The purpose of this study was to identify young adults' 

experiences and attitudes towards therapy and see if there was any correlation between 

experience and attitude. A quantitative survey was conducted on 56 people at age 18-30. We 

did a spearman's correlation test to see if there was any connection between our variable. The 

result shows that there is a connection between the personal experience of therapy and the 

experiences of family members who go into therapy. The explanation might be that it’s easier 

to influencing each other's attitudes to the positive when it’s your inner circle of people. 

 

Keywords: stress, therapy, attitudes, experience, young adults 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan sägs öka i Sverige och även i andra länder (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL], 2012b). Bland unga människor har man sett en ökning av psykisk ohälsa de 

senaste 20 åren. En vanlig definition av hälsa som världshälsoorganisationen WHO har gjort, 

är att det inte enbart handlar om frånvaro av sjukdom, utan även om ett tillstånd om fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Där varje individ kan uppfylla dessa och hantera en 

vardaglig stress, kan arbeta produktivt och är kapabel att göra en insats för samhället (World 

Health Organization, 2011). Socialdepartementet gör denna definition av begreppet psykisk 

ohälsa, ett samlingsbegrepp för psykisk sjukdom som funktionsnedsättning samt de besvär 

dessa sjukdomar kan medföra. Det vill säga oro, nedstämdhet, ängslan och sömnsvårigheter 

(Socialdepartementet, 2012, sid. 4.).  

 

I dagens samhälle ligger det en press på unga vuxna att genomföra bra utbildningar, göra 

karriär, bilda familj och samtidigt florera i flera sociala sammanhang. Stressnivån ökar i och 

med den yttre påverkan från andra i omgivningen samt den arbetsbelastning som föreligger på 

många arbetsplatser. Enligt statistiska centralbyrån har arbetsmiljöverkets rapport om 

arbetsorsakade besvär 2014 visat att var fjärde yrkessam person har någon gång under 2014 

haft besvär både fysiskt och psykiskt som orsakats av arbetet. Vilket är en betydande ökning 

sedan 2012. De flesta uppger även att de någon gång under 2014 har känt av stress i arbetet 

och det är när denna stress blir till en vardag som det är skadligt.  

 

En behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, framför allt stress, som kan användas är terapi. Där 

terapi ses som ett samlingsnamn för olika former av samtal med någon utomstående. 

Lilliengren och Werbart (2010) belyser att det är viktigt för en patient att uppleva att terapi är 

ett sätt att lyfta och avlasta sin axlar med de tankar, problem och funderingar som finns. 

Synen på terapi skiljer sig för alla människor. Vissa har större erfarenhet av terapi, andra 

ingen erfarenhet. Vare sig erfarenheten finns där eller ej så finns det alltid något som styr den 

individuella attityden till terapi. Frågan är om din attityd till terapi påverkas om du har 

erfarenheter av det sedan tidigare?  

 

Detta väckte ett intresse att studera vad unga vuxna har för attityder och erfarenheter av terapi 

och vad tidigare forskning säger om attityder och erfarenheter av psykisk ohälsa. Samt vad 

som skulle kunna ändra denna attityd för att fler skulle använda sig av terapi som 

behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, i dagens samhälle.  
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Denna studie fokuserar på stress som är en del av psykisk ohälsa. Men kommer även beröra 

attityder till psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i allmänhet. Där psykisk sjukdom ses av 

författarna vara när en diagnos finns fastställd och psykisk ohälsa anses vara ett 

samlingsnamn för personer som känner avsaknad av psykiskt välbefinnande.  

 

Tidigare forskning 

Det stressade samhället 

Angelöw (1999) menar på att livet består av ständiga förändringar, vilka konsekvenser som 

kommer med det är beroende på om det är något vi själva vill ändra eller om det är något 

ofrivilligt som man måste gå igenom. Med ett samhälle som kräver mer och mer av 

människorna och tekniken kan man förbereda sig inför nya förändringar med hjälp av att titta 

tillbaka på det liv man levt och de erfarenheter man bär med sig, för att på så vis rusta sig 

själv inför nya åtaganden. Det är vanligt att förändringar plockar fram stressen hos oss, en 

förändring är att tappa kontrollen och innan man vet vad förändringen innebär så är den 

obehaglig och fyller kroppen med negativ stress, vilket i sin tur gör oss osäkra i situationen. 

 

Mats Lekander (Ica, 2015), som är forskare vid Karolinska institutet menar att stress har ofta 

en dålig klang i många sammanhang, men sanningen är att om stress inte fanns, skulle inte 

heller vi finnas. Stress är ifrån urminnes tider något väldigt positivt, ett system för överlevnad 

som vi har för att kunna anpassa oss till olika situationer, både jobbiga, oväntade och bra 

situationer. Lite stress är bra för människor och det farliga blir när vi varit stressade en längre 

tid. I och med att stress anpassar kroppen efter olika situationer innebär det också att kroppen 

inte orkar vara aktiverad under längre perioder. Det är när stressen blivit till något dåligt som 

kroppen blir känslig för sjukdomar och det kan leda till utmattning och depression. 

 

Karlsson (2012) menar på att vara stressad eller som psykoanalysen säger, att ha ångest kan 

ha grund sen man var ett litet barn. Trauman som man varit med om ligger och växer 

omedvetet även om man tror att man kommit över händelsen. Vilket innebär att varje gång 

man är med om liknande situationer som egentligen inte är lika traumatiserade, utgör det ett 

stort stresspåslag för personen i fråga. Många människor är inte medvetna att det ligger en 

djupare grund till varför man lätt blir stressad och stressar upp sig inför olika situationer, som 

egentligen inte är något att vara känslig inför. Men på grund av ens uppväxt och saker man 

varit med om i livet kan de minsta saker bli de störta stressfaktorerna.  
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När stressen blir för stor utgör det en psykisk ohälsa hos människor. I en studie av Stevanovic 

och Rupert (2004) som gjordes på en arbetsgrupp gällande hur stressade dem är på arbetet och 

hur dem ser på sitt arbete, framkom det att de faktorer som stressade dem mest var ekonomisk 

osäkerhet, känsla av stort ansvar och tidspress. För att upprätthålla sitt välbefinnande och sin 

effektivitet i yrkesrollen, såg arbetsgruppen att den viktigaste faktorn var att kunna behålla 

balansen mellan yrket och sitt privatliv. Det är viktigt att kunna veta sina styrkor och 

begränsningar och vara uppmärksam på tecken på stress och utifrån det kunna hjälpa sig själv 

och söka stöd som kan vara avgörande för sitt välbefinnande och för att kunna utföra ett 

effektivt arbete. Kvinnorna i studien var mer villiga att använda sig av metoder för att hantera 

stress och förbättra sin livssituation. Dels genom att delta i personlig terapi och dels genom att 

reflektera över sitt arbete. 

 

Cohen, Medlow, Kelk, Hickie och Whitwell (2009) menar på att något som påverkar unga att 

söka hjälp vid psykisk ohälsa är bristande kunskap, speciellt vad för slags hjälp som kan ges. 

Naylor et al. (2009) har gjort en studie i England, där två skolor med två olika grupper fick 

olika kunskaper om psykisk ohälsa. Den grupp som fått kunskaper om psykisk ohälsa visade 

mer empati för personer med psykisk ohälsa jämfört med den grupp som inte fått den 

kunskapen. Kunskapen påverkade i detta fall attityden till personer med psykisk ohälsa. 

 

Terapi som behandlingsmetod 

Terapi är en behandlingsmetod man kan använda sig utav vid bland annat psykisk ohälsa. 

Rickardsson (2014) redogör för att det i dagens samhälle finns en rad med utbud av olika 

slags terapier som man kan använda sig av. Terapin i sin helhet finns till för individer som 

behöver någon som lyssnar på en utan att döma och utan att genast ge svar på tal eller komma 

med lösningar som gärna familjemedlemmar och vänner skulle göra. En terapeut är utbildad 

för att vara där för just dig och ta samtalen i din takt. Att söka till terapi kan vara med 

anledning av psykisk ohälsa, hjälpa till att förändra ett oönskat beteende, ta itu med trauman, 

arbeta bort fobier eller bara utvecklas som människa.  

 

Terapi kan ibland upplevas obehagligt för många människor. Lilliengren och Werbart (2010) 

skriver att ofta sågs rädslan för terapi som ett hinder till inställningen. Undersökningen som 

gjordes var att intervjua terapeuter som har behandlat ett antal unga vuxna.  Resultatet visade 

att det handlar om att våga vara beroende och att tillåta närhet. Det är när patienten vågar 
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öppna upp sig som det skapar en möjlighet att testa och ändra egna föreställningar, om sig 

själv och om andra fenomen. Förväntningar som man haft sedan innan man kom till 

terapeuten handlar om rädslan och ovissheten till hur ett terapisamtal går till, det vill säga 

bristande kunskap. Det är viktigt att patienten under samtalet får känslan av att det är dennes 

egna utrymme. 

 

Lilliengren och Werbart (2010) belyser att de unga i studien ansågs ha en mer positiv syn till 

terapi då dem oftast ses som mer nyfikna och har högre motivation till att testa nya saker. 

Terapeuten upplevde även att patienterna blev mer öppna med sina känslor, tankar och 

värderingar inför andra människor av att ha gått i terapi. Där bland annat relationen till vänner 

och arbetskamrater förbättrades. Terapin gav också patienterna större acceptans till sig själva 

och till sin egna förmåga. 

 

Lilliengren och Werbart (2010) menar på att rädslan kan ligga i att gå ner på djupet i sina 

egna erfarenheter. Som gör att denna negativa attityd och rädsla för terapi hindrar vissa för att 

söka hjälp. Ingen av terapeuterna trodde att terapi kunde ge några negativa konsekvenser, i 

vissa fall kan det vara så att kärnproblemet är oförändrat. Det vill säga att problem ännu kan 

finnas kvar men att vissa framsteg kan ha gjorts. Sedan nämner terapeuterna att terapi utgör 

en bra grund, att utvecklingen fortsätter efter patienten gått i terapi och att patienten nu skall 

ha en bättre grund att stå på för att lösa vardagliga problem. Terapeuten belyser att 

patienternas tidigare negativa inställning till terapi var ett hinder i den terapeutiska processen. 

Men att desto mer tid de hade med varandra så ändrades denna inställning och blev till en ny 

erfarenhet. 

 

Gruppterapi är ett alternativ vid behandling av stress. I en studie gjord av Mott et al. (2013) 

undersöktes 20 stycken veteraner som hade genomgått gruppterapi. Där fick de frågan hur det 

var att sitta i grupp och delge sina erfarenheter. Nästan hälften av gruppen ansåg att detta hade 

en normaliserad effekt, att de såg att det de själva kände inte var så unikt utan att det fanns 

fler som hade samma problem. De insåg då att de inte var ensamma med att känna som dem 

gjorde. Vilket de kände var mindre stressande och stärkte deras självkänsla. 

 

Attityder och erfarenheter 

För att djupare kunna gå in på hur attityder påverkar oss i vardagen, behöver vi först definiera 

begreppet. Karlsson (2007) skriver att en vanlig definition av begreppet attityd är att det 
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handlar om att tankemässigt och känslomässigt placera ut både människor, händelser och 

föremål på en skala, utifrån deras egna värderingar. Aronson, Wilson och Akert (2005) menar 

på att människor alltid har en åsikt om det som händer runtomkring och att de inte anses vara 

några neutrala observatörer. Attityder hjälper oss att kategorisera den information vi får in och 

göra ett slags urval. Ett sätt att reducera informationsmängden. Detta gör att attityder skapas 

genom at vi gör snabba värderingar och bedömningar utan att ta hänsyn till all information. Vi 

har därför redan erfarenheter som styr den värdering vi gör och det är det som påverkar vår 

attityd till olika fenomen. 

Forskning visar att attityder är starkare om de är självupplevda och svagare om informationen 

kommer från andra. Fishbein och Ajzen (1975) menar på att attityder byggs upp av två olika 

beståndsdelar. Ajzen (1991)  beskriver dessa som kognition och känslostämning. Där attityder 

växer fram genom ett samband mellan dessa då beståndsdelar. Därefter har teorin utvecklats 

vidare där de kommit fram till tre aspekter, attityd gentemot ens eget beteende, subjektiva 

normer, självupplevd beteendekontroll. Som tillsammans bildar ett beteende utifrån egna och 

andras förväntningar. Samt graden av kontroll över en attitydförändring.  

Går det då att ändra på attityder och vad krävs för att göra det? Newby-Clark, McGregor och 

Zanna (2002) har gjort en studie om hur attityden kan förändras med hjälp av diskussion 

ansikte mot ansikte. De ville se möjligheten att utbyta åsikter med en annan och hur åsikterna 

kunde påverka den andre. Det framkom att det förelåg förväntningar av interaktionen. Det 

betyder att när det finns en förväntning att utbyta åsikter med varandra, förbereder du 

argument som andra kan använda. Detta påverkar ens egna åsikter och det hjälper till att 

närma sig den andres ståndpunkt. För att undvika en social krock tenderar människor att ändra 

sin åsikt närmare den andre, för att bibehålla ett positivt intryck.  

Karlsson (2009) menar på att det finns två sätt att ändra en attityd. Det är att övertala någon 

genom att vara expert på sin sak eller att förändra sitt beteende genom kognitiv dissonans. Då 

strävar man efter att tankar, känslor och handlingar hänger ihop. Skulle du hamna i ett läge 

där dina attityder och beteenden inte hänger ihop så upplever du olust och psykisk obalans. 

För att bli av med detta så ändrar du då dina attityder så att det bättre stämmer överens med 

ditt beteende. Detta hänger även ihop med att beteendet hotar din självbild negativt om du 

tvingas att ändra på beteendet. Du skapar då nya beteenden utifrån dina nya erfarenheter.  

 

Attityder kan i sin tur ses som explicita och implicita. Aronson, Wilson och Akert (2005) 

beskriver explicita attityder som något där individen medvetet och med lättsamhet kan 
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beskriva vad den tänker om ett fenomen. Implicita attityder ses som omedvetna och 

okontrollerbara när ett fenomen skall bedömas. I en studie av Karpinski och Hilton (2001) 

beskriver de attityder som ett isberg där explicita attityder utgör toppen av isberget, det som 

ses ovanför vattenytan och de implicita attityderna som det som ligger dolt under vattenytan.  

Norsek (2005) har studerat hur medvetna erfarenheter påverkar det omedvetna innehållet i 

minnet. Där han visar på att implicita och explicita attityder har en stor betydelse för den 

sociala perceptionen, beslutsfattandet och handlingen. Där människor ses ha en inre erfarenhet 

av att gilla eller ogilla ett socialt objekt när en bedömning av ett socialt sammanhang görs. 

Individens bedömning anses unik i jämförelse med andra individer. Blom (2000) menar på att 

en person styrs av sina tidigare erfarenheter och detta utgör grunden för attityder. Tidigare 

erfarenheter tas i beaktande när människan skall kategorisera alla intryck och utifrån det 

bildas en attityd till något. Det betyder att två personer med samma attityd för något kan 

uppleva saker annorlunda, då de kan ha olika erfarenheter sedan tidigare.  

Tidigare erfarenheter från andra, speciellt för personer du gillar, kan påverka dig positivt. En 

studie gjort av Judge, Simon, Hurst och Kelley (2014) undersökte motivationen från egenskap 

av beteende och dess påverkan på personligheten. De menar på att den erfarenhet du skapade 

igår bildar den person du är idag. Blom (2000) menar på att människor influeras mer av 

personer de gillar, eftersom de är mer empatiska med vänner och det gör att vänner lättare kan 

påverka varandra med deras attityder och beteenden. Det finns även teorier som säger att 

attityder är relaterade till vårt förhållande till andra människor. Gillar vi någon så vill vi även 

dela deras attityder och ogillar vi någon tenderar det även till att ha en annan åsikt som denne. 

Om vi då skulle vara oense med någon vi gillar eller överens med någon vi ogillar, upplever 

vi obalans och tenderar då till att vilja ändra våra attityder. Detsamma är att människor skapar 

mer extrema attityder till sina motståndare och de tror att människor de är oense med har mer 

extrema uppfattningar än vad dem egentligen har. Detta beskriver hur människans påverkan 

på andra människor kan utge en både positiv och negativ effekt.  

Cialdini (2005) beskriver hur vi påverkas av andra människor. Oftare tar människor efter 

andra människor om de är osäkra på något. Detta sociala bevis fungerar bäst när vi iakttar 

beteenden hos människor som är mest likt oss själva. Det är deras beteenden som ger 

indikationen om vilket beteende som är det rätta. Det finns flera vetenskapliga studier som 

visar att det är likhetsfaktorn som påverkar oss mest i om vi tar efter andra beteenden eller 

inte.  
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En grupp som är med om samma sak uppfattar sig ofta ha samma åsikter som de andra i 

gruppen och likhetsfaktorn är därmed hög. Blom (2000) beskriver två typer av grupper, 

interna grupper och utomstående grupper. Hon menar på att attityder kan upplevas olika, ur 

olika perspektiv. De med samma åsikter tillhör den interna gruppen och de med skilda åsikter 

tillhör den utomstående gruppen. Där du antar att de i samma grupp delar åsikter och attityder 

och dem i den andra gruppen har skilda attityder. Det betyder att grupperna ses ur olika 

perspektiv. Där den interna gruppen ses mer ur ett aktörs-perspektiv och den utomstående 

gruppen mer som ett betraktelse-perspektiv. Vilket kan förstärka fördomar för de andras 

attityder. Det finns många studier på att om två grupper är i konflikt med varandra på grund 

utav deras skilda attityder, bildar de fördomar för den andra gruppens attityder. De ser de 

andra inte längre individuellt utan istället som representanter från en utomstående grupp.  

 

Attityder till psykisk sjukdom 

När den psykiska ohälsan blir långvarig kan den leda till psykisk sjukdom. En studie gjord av 

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser genom Hansson (2010) och med uppdrag 

av regeringen, att utforma ett riksomfattande program för att öka kunskapen om och förändra 

de attityder som finns mot personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder. De 

vill se på effekterna av attityder, kunskap och beteenden hos allmänheten. Det finns flera 

internationella befolkningsundersökningar som har visat att det finns negativa attityder till 

personer med psykisk sjukdom. Denna studie visar att mer än 25 % av deltagarna har en 

negativ attityd till personer med psykisk sjukdom. Där flertalet menar på att de inte vill ha 

personer med psykisk sjukdom i sin närhet, till exempel som granne eller arbetskamrat. 

Merparten har erfarenheter av kontakt med personer med psykisk sjukdom, det vill säga vän, 

granne, arbetskamrat eller sambo. Det är dock en minoritet som kan tänka sig att bo 

tillsammans med någon med psykisk ohälsa.  När det gäller attityder till person med ohälsa är 

åldersgruppen 25-45 år mer negativa. Där de största skillnaderna från övriga åldersgrupper 

gäller utlokaliseringen av psykiatriska verksamheten till bostadsområden, behovet att skydda 

samhället från människor med psykisk sjukdom och huruvida en psykisk sjukdom är en 

sjukdom som vilken annan. 

 

Hansson (2010) skriver att ser man då till erfarenheter av personer med psykisk sjukdom så 

skiljer sig åldersgruppen 25-45 år mot de övriga, där åldersgruppen 25-45 år har större 

erfarenheter av vänner med psykiska problem men ändå har de en mer negativ attityd. Det 

visar då att ha erfarenheter ger mer negativa attityder, i den åldersgruppen.  
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Kvinnor i studien har rent generellt mer erfarenheter av personer med psykisk sjukdom. Men 

skiljer sig från männen när det gäller framtida beteende, där kvinnor har en mer positiv 

inställning till att vilja bo ihop med en person med psykisk sjukdom. Studien visar att har man 

någon erfarenhet av psykisk sjukdom har man oftast en positivare inställning till personer med 

psykisk sjukdom.    

 

Hansson (2010) menar på att personer med mindre erfarenhet av psykiska problem anser att 

personer med psykiska problem får professionell hjälp inom sjukvården, i större grad än vad 

personer med mer erfarenheter anser. Att ha avslutat en högskoleutbildning ger mer positiva 

attityder än mot den gruppen som enbart avslutat grundskola/gymnasium. De som avslutat en 

högskoleutbildning hade även i större grad mer erfarenheter av personer med psykisk 

sjukdom. Mer positiva attityder har även den grupp som arbetat inom vård och omsorg och 

med personer med psykisk sjukdom. Sammanfattningsvis kunde det konstateras att ha egna 

erfarenheter av personer med psykisk sjukdom var den faktorn som gav mest positiva 

attityder, förutom i åldersgruppen 25-45 där det var mer en negativ attityd.  

 

I den slutrapport som gjorts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (2013) 

efter att ha gjort en studie under åren 2009-2013, visar det sig att attityder mot personer med 

en psykisk sjukdom hade markant förändrats mot det positiva under tidsperioden 2009-2013. 

Det vill säga att 2013 ses den sociala distansen till någon med en psykisk sjukdom vara mer 

positiv och fler tenderar till att vara mer positiva till att umgås med någon med en psykisk 

sjukdom. Däremot har kunskapen för personer med psykisk sjukdom endast marginellt 

förändrats under tidsperioden 2009-2013. Det påvisar att attityden till psykisk sjukdom har 

förändrats till en mer positiv utveckling samtidigt som kunskapsutvecklingen inte har 

förändrats i lika stor grad.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utöka kunskapen och kartlägga vad unga vuxna har för attityder 

till terapi och om erfarenheter och attityd har något samband när det kommer till terapi som 

en behandlingsmetod vid psykisk ohälsa. Detta för att det finns en upplevelse av motstånd till 

terapi hos unga. För att kunna få en förståelse måste det först göras en kartläggning hur 

stressade unga upplever sig och andra i liknande situationer samt vad för attityder och 

erfarenheter unga vuxna har till terapi. Detta för att sedan kunna se om det finns ett samband 

mellan dessa variabler.  
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Syftet utmynnade i följande frågeställningar:  

 

1. Vilken attityd och erfarenheter har unga vuxna till terapi? 

2. Finns det ett samband mellan erfarenheter och attityder till terapi, hos unga vuxna? 

 

Metod 

Deltagare 

Det var 56 deltagare (N=56) som genomförde enkäten, i åldersgruppen 18-30 år. Det var fler 

kvinnor än män som var med i undersökningen, 11 män och 45 kvinnor. Enkäten lades ut på 

sociala medier vilket resulterade i att det var vänner och bekanta som besvarade enkäten och 

därmed fanns det en personlig koppling till deltagarna.   

 

Material 

Enkäten innehöll totalt 20 frågor. Frågorna besvarades genom att välja ett alternativ på en 

skala, till exempel inget, lite, mycket, väldigt mycket. Ett fåtal frågor var i nominalskala, där 

ja och nej var svarsalternativen. Vidare fanns frågor om ålder, arbetet, familjesituation och 

frågor som skulle ge svar på deltagarnas erfarenheter och attityder av terapi. Frågor gällande 

erfaren stress och hur de såg på stress återfanns också i enkäten (se bilaga 1). 

 

Procedur 

En enkät skapades i Google Drive och vi valde egenhändigt formulerade frågor för att kunna 

ringa in forskningsproblemet. Vi använde oss med hjälp av facebook som är ett stort forum 

inom socialmedia för att kunna nå ut till deltagare i åldern 18 till 30 år. På facebook skapade 

vi ett evenemang som var aktivt i cirka 2 veckor och det användes till grund för att nå ut till 

deltagarna, vi bjöd därefter in alla i våra kontaktlistor som hade åldern vi eftersökte. Länken 

till enkäten lades även ut på våra personliga facebook sidor och vi bad även vänner att dela 

länken på deras sidor för att kunna få en så stor spridning som möjligt. En del enkäter 

mailades ut till deltagare och till ett fåtal av deltagarna gavs enkäten i handen. Innan 

deltagarna kunde påbörja enkäten beskrev vi informativt i skrift vad det innebar att delta, att 

det skulle ta cirka 4 minuter av deras tid och att det skulle vara till stor hjälp för oss som 

skriver. 
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I den skrivande processen har vi kontinuerligt sökt material som kunnat vara till användning 

för den forskningsfråga vi vill belysa, i slutänden hade vi använt oss av 12 vetenskapliga 

artiklar som legat till grund för vårt arbete och en rad olika böcker som varit till stor nytta. 

 

Etiska ställningstaganden 

Enkäten lades ut på Facebook för att snabbt kunna nå ut till ett så stort antal som möjligt. Det 

framgick att enkäten ingick i en studie där attityder och erfarenheter av terapi skulle 

undersökas samt att det var frivilligt att delta i undersökningen (se bilaga 1). Samtliga 

deltagare informerades om att det var fullständig anonymitet och att det fanns möjlighet att ta 

del av studien i efterhand.  

 

Databehandling  

De svar som enkäten utbringade behandlades statistiskt i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). I SPSS gjordes det en korrelationsmatris med sex utav frågorna i enkäten. 

Detta för att undersöka om det fanns något samband mellan dessa variabler. De frågor som 

undersöktes var ålder, egen erfarenhet av terapi, erfarenhet av någon i sin närhet som använt 

sig utav terapi, upplevd åldersgrupp som gick i terapi, självupplevd stress och upplevd stress 

hos andra. I denna analys användes Spearmans korrelationskoefficint (rho), detta då 

variablerna som användes i analysen var i ordinalskala som Borg och Westerlund (2009) 

beskriver. Korrelationerna tolkades sedan med hjälp utav Cohen´s (1988) riktlinjer för svagt, 

medelstarkt och starkt samband. Där ett svagt samband ligger mellan 0.10-0.29. För ett 

medelstarkt samband bör korrelationskoefficienterna ligga mellan 0.30- 0.49. För att det skall 

ses som ett starkt samband bör korrelationskoefficienterna ligga mellan 0.50 - 1.00. 

Signifikansnivån i analysen hade även betydelse för tolkningen av resultatet. Borg och 

Westerlund (2009) beskriver att signifikansnivån är signifikant om den ligger på <0.01 eller 

<0.05. Ett signifikansvärde på P<0.05 ansågs som signifikant i denna analys.  

 

En mediansplitt gjordes även för att få ut två åldersgrupper, 18-25 år och 26-30 år. Detta för 

att kunna göra ett chi-square (χ2) test och med det kunna se på hur signifikant snefördelningen 

såg ut mellan dessa grupper. Detta resulterade även i en korstabell. Borg och Westerlund 

(2009) menar på att chi-square är en sannolikhetsfördelning som visar på om det går att lita på 

att det inte är slumpen som har avgjort. 
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Resultat 

När enkätundersökningen avslutades så hade 56 (N =56) deltagare svarat på formuläret, av 

dem var 80,36 % kvinnor och 19,64 % män. Medelvärdet på deltagarnas ålder var 25 år och 

endast 1/4 av deltagarna hade 1 eller flera barn, övriga levde liv utan barn. Av deltagarna så 

arbetade 25 inom ett större företag, 14 arbetade inom ett mindre företag och 14 stycken var 

studerande. 3 av deltagarna var arbetslösa och ingen av dem var egen företagare. Av 

deltagarna så hade 64 % ingen ledande position på sin arbetsplats, 11% arbetade som 

gruppchef eller mellanchef av något slag och resterande 25% studerande eller var arbetslösa. 

 

Vid frågan om deltagarna skulle kunna tänka sig att gå i terapi svarade 61 % (N=34) Ja, 27 % 

(N=15) kanske och 12 % (N =7) Nej,( χ 2 = 20,60, p <,00). Över hälften av deltagarna hade 

ingen eller lite erfarenhet av terapi ( χ 2 = 35,85, p <,00) och samma gäller med erfarenhet 

inför deras anhöriga i terapi( χ 2 = 42,42, p <,00). 20 av deltagarna skulle kontakta en terapeut 

på eget initiativ, 17 med råd ifrån sjukvården, 15 skulle ta kontakt om familjen bad dem, 3 om 

vänner sa till dem och 1 deltagare svarade att den skulle kontakta en terapeut av annat skäl ( χ 

2 = 26,50, p <,00).  

I korrelationsmatrisen (se tabell 1.) visar det ett starkt samband mellan egna erfarenheter 

(erfarenheter 1) och erfarenhet av anhöriga som går i terapi (erfarenhet 2), r=,52. Starkt 

samband föreligger också mellan hur gammal man är (ålder 1) och i vilken ålder som anses 

vara vanligast att använda sig av terapi (ålder 2), r=, 50. Ett medelstarkt värde finns mellan 

hur stressad deltagarna är i sin vardag (stress 1) och hur deltagarna upplever andra stressade i 

samma situation (stress 2), r=, 35. Ett svagt samband förelägger mellan 7 korrelationer. Bland 

annat mellan vilken ålder deltagarna har (ålder 1) och hur stressade deltagarna är själva (stress 

1), r=, 23. Det finns även ett svagt samband mellan hur stressad dem själva är (stress 1) och 

vilken erfarenhet dem själva har av terapi (erfarenhet 1), r=, 25. Det finns också svaga 

samband mellan hur stressad deltagarna själva är (stress 1) och vilken erfarenhet som finns av 

anhöriga i terapi (erfarenhet 2) r =, 10., även mellan hur gammal deltagarna tror att människor 

som går i terapi är (ålder 2) och vilken erfarenhet som finns kring anhöriga i terapi 

(erfarenheter 2) återfinns ett svagt samband, r=, 11.  
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Tabell 1. Korrelationsmatris över samband mellan ålder, olika stressade situationer, egna och anhörigas 
erfarenheter gällande terapi. 

 Ålder 1 Stress 1 Erfarenhet 1 Erfarenhet 2 Ålder 2 Stress 2 

Ålder       

Stress 1 -,23      

Erfarenhet 1 ,08 ,25     

Erfarenhet 2 -,11 ,10 ,52**    

Ålder 2 ,50** ,09 -,03 ,05   

Stress 2 ,25 ,35** ,04 -,11 ,26  

          **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Anledningar till varför människor i allmänhet använder sig av terapi ansåg deltagarna vara på 

grund av familjeförhållanden inklusive barndom och stressrelaterade saker( χ 2 = 42,21, 

p<,00). När dem svarade på vilka anledningar till varför dem skulle använda sig av terapi fick 

även där familjerelaterat och stressrelaterat störst antal röster, n=42, ( χ 2 = 29,00, p <,00). 

Om informanterna skulle använda sig av terapi skulle dem bara berätta det för de närmaste i 

sin omgivning, eller för dem som frågade, fåtalet skulle inte vilja berätta för någon alls om 

terapi ( χ 20 = 42,51, p <,00). 

 

 
Figur 1. Figuren visar vad deltagarna tror om vilket kön som använder sig mest av terapi. 
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Deltagarna ansåg att 25-34 är åldern som var vanligast att man använder sig av terapi, där 

efter ansågs att åldrarna 15- 24 och 35- 44 också var i behov av terapi( χ 2 = 37,75, p <, 00). I 

studien visade det sig att de yngre deltagarna ansågs sig tro att det var merparten yngre som 

använde sig av terapi och dem äldre deltagarna ansåg att det var merparten äldre som använde 

sig av terapi. Om deltagande skulle kunna tänka sig att använda sig av terapi var pengar en 

faktor till om man väljer att gå eller inte. Deltagarna svarade i undersökningen att det är 

mycket (N=33) som handlar om kostnaden, (N=19) svarade lite, (N=3) svarade att kostanden 

hade allt med saken att göra och (N=2) svarade att pengar inte hade någon betydelse för 

terapin ( χ 2 = 48, 14, p<,00).  

Författarna gjorde ett Chi-Square test för att kunna se om det fanns någon skillnad mellan 

ålder och om deltagarna skulle kunna tänka sig gå i gruppterapi. 33 av deltagarna skulle aldrig 

vilja delta i gruppterapi medan 22 av deltagarna svarade att dem eventuellt skulle kunna tänka 

sig att delta i gruppterapi, 1 svarar att det spelar ingen roll. Tabellen nedan visar att de äldre 

deltagarna i större grad skulle kunna tänka sig att delta i gruppterapi jämnfört med dem som 

är yngre än 25 år. χ 2 -testet visade på ett signifikant samband mellan ålder och att kunna 

tänka sig att gå i gruppterapi χ 2 = 60,48, p<,049 (Se tabell 2.). 

 

Tabell 2. Korstabell mellan ålder och viljan delta i gruppterapi. 

  Ålder.   

  18-25år 26-30år Total. 

Gruppterapi. Spelar ingen roll 1 0 1 

 Eventuellt 6 16 22 

 Aldrig 19 14 33 

Total.  26 30 56 

2 cells (33,3%) have expected count less than 5.  
 

Av 56 deltagare upplevde 30 att dem var lite stressade i sin vardag, 19 ansåg att dem var 

mycket stressade och 4 ansåg sig vara väldigt mycket stressade i vardagen. 3 av deltagarna 

upplevde ingen stress alls ( χ 2 = 35,85, p <,00). Däremot ansåg hela 34 av deltagarna att 

människor i liknade situationer som dem själva ofta var stressade, 4 upplevde människor i sin 

närhet alltid var stressade och 17 av deltagarna uppgav att människor omkring dem sällan var 

stressade. Endast 1 deltagare menade att det aldrig var någon i deltagarens omgivning som var 

stressade ( χ 2 = 48,42, p<,00).  



17 
 

Deltagarna ansåg att människor i deras omgivning var mer stressade än dem själva. De 

deltagare som arbetade var till högsta grad mest stressade över sitt arbete och dem som 

studerade var mest stressade över studierna. Ett fåtal av deltagarna stressade mest över familj 

och fritidsaktiviteter( χ 2 = 63,46, p <,00). 

Vid en öppen fråga i enkäten lät författarna, deltagarna skriva ner vad dem själva tänker om 

personer som använder sig av terapi. Några av deltagarna ville få fram att personen som går i 

terapi har problem och ”Att man är olycklig eller har ångest” samtidigt som många skrev att 

det var starkt att just ta tag i sina problem och kunna bli medveten om varför man mår dåligt. 

En av deltagarna uttryckte sig på följande vis; 

 ”Bra, man ska inte vara rädd för att ta itu med problem eller sina känslor- det kan bara göra 

en mer medveten om vem man är och hur man kan hantera olika jobbiga situationer”. En 

annan uttryckte att ”det är modigt att våga ta med sig sina problem till någon för att öppna 

upp sig och söka hjälp”. 

Diskussion 

Studiens resultat visade att merparten av deltagarna upplevde att fler kvinnor gick i terapi, ett 

fåtal upplevde dock att det var jämt fördelat mellan könen. Denna jämna fördelning var det 

mest män som upplevde. Rent generellt tenderar deltagarna att i större grad ha en attityd till 

att fler kvinnor går i terapi för att de själva kanske har mindre erfarenhet av terapi. Hansson 

(2010) menar på att kvinnor har oftast mer erfarenhet av personer i sin omgivning med 

psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Detta kan resultera att fler kvinnor har erfarenhet av 

personer som går i terapi. Detta behöver dock inte betyda att fler kvinnor går i terapi.  

Hansson (2010) menar också på att finns det en tidigare erfarenhet av terapi har man oftast en 

mer positiv inställning till det. Vilket bidrar till en mer positiv attityd. Detta menar även Blom 

(2000) att en person styrs av sina tidigare erfarenheter och att detta utgör grunden till 

attityden. Detta för att människan skall kunna kategorisera alla intryck. När ett sammanhang 

där terapi dyker upp skall människan skapa sig en uppfattning och sedan innan så finns 

föreställningen om terapi, vilket för de flesta verkar betyda att det är en kvinna som går i 

terapi. Är det verkligen fler kvinnor som går i terapi? I denna studie visade det sig att ett fåtal 

personer hade erfarenhet av terapi och merparten av dem var kvinnor i åldern 18-25 år. Svårt 

att säga om det är så rent generellt för att det var fler kvinnor som medverkade i denna studie. 

Det är frågan om det är kunskapen om terapi som brister i detta fall?  
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Cohen et al. (2009) menar på att något som påverkar yngre från att söka hjälp vid psykisk 

ohälsa är bristande kunskap, speciellt vad för hjälp som kan ges. En studie som gjorts visar att 

en grupp yngre människor som fått kunskap om psykisk ohälsa hade mer empati och en mer 

positiv attityd till personer med psykisk ohälsa, jämfört med den grupp som inte fått någon 

information. Detta kan vara en förklaring till att kunskap kan ha en betydelse vid attityden till 

något.  

Deltagarna i åldern 26-30 år tenderar i större grad att se gruppterapi som ett alternativ än vad 

deltagarna i åldern 18-25 år gör. Detta även fast de i denna studie själva har mindre erfarenhet 

av terapi. Återigen spelar eventuellt kunskapen in, som en person i 26-30 års ålder tenderar till 

att i större grad ha. Både kunskap om psykisk ohälsa och även annan livserfarenhet som kan 

ha betydelse för en persons mognad. Mott et al. (2013) menar på att ha gått i gruppterapi kan 

ha en normaliserad effekt, där de själva kunde få en förståelse för att de inte var ensamma 

med problemen. Det var i sin tur mindre stressande och stärkte självkänslan. Mognaden hos 

deltagarna i åldern 26-30 år kan ha större betydelse än vad erfarenheten av terapi har när det 

gäller att våga öppna upp sig inför en grupp.  

Studiens resultat visar att det finns ett starkt samband mellan egen erfarenhet av terapi och 

erfarenhet av någon anhörig som använder sig utav terapi. Personer som själva går i terapi 

påverkar i större grad anhöriga att använda sig utav terapi som ett alternativ. Blom (2000) 

menar på att människor influeras mer av personer de gillar, eftersom de är mer empatiska med 

vänner och det gör det lättare att påverka varandras attityder. Gillar vi någon tenderar vi också 

att vilja dela dennes attityder och åsikter och tvärtom om vi ogillar någon. Cialdini (2005) 

skriver också om sättet vi påverkas av andra människor. Där vi oftast tar efter människor i vår 

närhet om vi är osäkra på något. Detta fungerar bäst om vi iakttar beteenden hos människor 

med lika värderingar och åsikter som en själv. Flera studier visar att det är likhetsfaktorn som 

påverkar oss mest om vi tar efter beteenden eller inte av andra. Detta stämmer överens med 

det resultat denna studie komma fram till, att det finns ett starkt samband mellan egen 

erfarenhet och anhöriga som har erfarenhet av terapi.   

Att se anhöriga som en grupp med samma åsikter är också en förklaring till sambandet. Blom 

(2000) beskriver att det finns två typer utav grupper, interna grupper och utomstående 

grupper. Där de med samma åsikter tillhör den interna gruppen och de med skilda åsikter 

tillhör den utomstående gruppen. Där hon menar på att attityder kan upplevas olika ur olika 

perspektiv. Beroende vilken grupp du tillhör ser du på saker på olika sätt. Den interna gruppen 

ser det mer ur ett aktörs-perspektiv och den utomstående gruppen mer som en betraktelse-
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perspektiv. Vilket kan förstärka fördomar mot de i den andra gruppen. Det finns studier som 

visar att skilda attityder kan skapa konflikter mellan grupperna och det bildar fördomar för 

den andra gruppen. Personerna i vardera grupp ses då inte längre som en individ utan mer som 

en representant från en grupp. Låt säga att anhöriga har samma åsikter när det kommer till 

terapi, då de oftast finns en förståelse för en nära person. Detta bildar då en intern grupp där 

de ser på terapi ur ett aktörs-perspektiv. De som inte tillhör denna grupp ser terapi mer ur ett 

betraktelse-perspektiv och bildar lätt fördomar till den interna gruppen och tvärtom.  Blom 

(2000) menar på att människor skapar mer extrema attityder till sina motståndare och de tror 

att dem de är oense med ofta har mer extrema uppfattningar än vad dem egentligen har. Vilket 

kan betyda att de som går i terapi och de som inte går i terapi och inte har erfarenhet av någon 

som går i terapi, kan skapa mer extrema attityder till den motsatta gruppen än vad som 

egentligen föreligger.  

Ett annat starkt samband som studiens resultat visade var sambandet mellan hur gammal 

deltagarna var och upplevelsen av vilken åldersgrupp som oftast använde sig utav terapi. Det 

visade att de yngre i studien upplevde att det var mer yngre personer som gick i terapi samt att 

de äldre i studien upplevde att det var fler äldre som gick i terapi. De upplevde rent generellt 

att det var personer i samma ålderskategori som de själva som gick i terapi. Det skulle kunna 

ha sig en förklaring till att de ser till sina egna erfarenheter av personer som går i terapi i sin 

vänskapskrets och det skulle då utgöra samma ålderskategori som deltagarna själva. Karlsson 

(2007) menar på att vi styrs av våra tidigare erfarenheter och det i sin tur styr de värderingar 

vi gör i livet. Det påverkar attityden till olika fenomen. Forskning visar också att attityder är 

starkare om de är självupplevda och svagare om informationen kommer från andra. 

Deltagarna i denna studie kan i detta fall då genom sina tidigare erfarenheter ha skapat en 

värdering och attityd till vilken ålderskategori som oftast går i terapi. Resultatet i denna studie 

visar då att deltagarna troligtvis har större erfarenhet av personer i samma ålderskategori som 

gått i terapi och där av detta utfall.  

Bedömningen av deltagarnas självupplevda stress visade ett medelstarkt samband gentemot 

upplevd stress hos andra i samma situation som de själva. Där många upplevde andra mer 

stressade i samma situation som de själva. Antingen är det ens egen självuppfattning som 

vacklar eller så är det bedömningen av andra personers stresstålighet som är oklar. Att det 

fanns ett medelstarkt samband visar att det finns deltagare som upplever samma stressnivå hos 

sig själv som hos andra. Det intressanta är de som upplever att det finns en skillnad. Mats 

Lekander (2015) som är forskare menar att stress ofta har en dålig klang, men att stress sedan 
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urminnes tider är något positivt. Att det är ett system som hjälper människan att klara av olika 

situationer. De flesta i studien upplevde sig själva mindre stressade, vilket är ett sätt att själv 

framstå som starkare än personer i samma situationer. Det kanske i själva verket handlar om 

attityden till andra människor istället för hur hög stressnivån är.  

En studie gjord av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser genom Hansson 

(2010) visade att åldersgruppen 25-45 år hade mer negativa attityder till personer med psykisk 

sjukdom. Där de i åldrarna 25-45 år har större erfarenhet av personer med psykisk sjukdom 

men ändå har en mer negativ attityd. Men rent generellt visar det att har man någon erfarenhet 

av psykiskt sjukdom så har man oftast en mer positiv attityd till dessa människor. 

Slutrapporten visar dock att det skett en attitydförändring mellan åren 2009-2013, till det 

positiva. Denna förändring kan vara förklaring till varför merparten i denna studie var positiva 

till terapi och människor som gick i terapi. Terapi och psykisk ohälsa, samt psykisk sjukdom, 

har idag blivit mer accepterat i dagens samhälle. Det fanns dock deltagare som inte skulle 

kunna tänka sig att gå i terapi men merparten var positiva till det. Då personerna i denna 

studie var mellan 18-30 år går det heller inte att göra någon jämförelse med Hanssons (2010) 

studie om att de mellan 25-45 år hade en mer negativ attityd till personer med psykisk 

sjukdom. Det skulle vara intressant och se om de förelåg någon skillnad i ålderskategorierna. 

Denna studie såg mer på attityder till specifika kategorier, som ålder, kostnader och 

självupplevda fenomen. Rent generellt ses merparten av deltagarna ha en positiv attityd till 

terapi.        

Metodkritik 

Syftet och frågeställningen var i denna studie av den bredare arten. Det innebär att ett stort 

antal artiklar har sökts och läst. Detta kan ha medfört lite kunskap om många delar, gällande 

stress, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, terapi, attityder och erfarenheter. Skulle 

frågeställningen ha varit smalare skulle det ha blivit tydligare och en djupare 

kunskapsutveckling kunde gjorts inom ett mer begränsat område. Samtidigt anser vi fått en 

djupare förståelse i alla delar som tillsammans utgör studies vetenskapliga problem.  

 

Att istället ha valt en kvalitativ studie hade hjälpt oss fått en djupare förståelse för 

individernas attityder till terapi och då även möjligheten att ställa motfrågor i en intervju för 

att få ytterligare förståelse. Men då det förelåg tidspress i genomförandet av denna studie så 

ansågs en kvantitativ studie vara mest lämpad. Detta medförde att det var väldigt få män som 
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deltog i enkätundersökningen vilket kan ha påverkat viss del av utfallet. Det optimala hade 

varit att ha en lika stor grupp män som kvinnor. 

 

Frågorna i enkäten anses ha varit av den art att informanterna förstod innehållet. Men att de 

svarade på frågan utifrån samma perspektiv som författarna ses inte alltid som en självklarhet. 

Vad som skrivs och vad som läses kan ibland vara två skilt olika saker. Utifrån svaren görs 

uppfattningen att studien har undersökt det som avsågs att undersöka. Studien anses där med 

ha god reliabilitet och validitet.  

 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att erfarenhet och kunskap påverkar attityden till 

terapi. Det visade sig genom att de äldre deltagarna hade i större grad mer positiv attityd till 

att gå i gruppterapi än de yngre. Deras kunskap och livserfarenhet anses haft en påverkan. 

Vilket kön som deltagarna ansågs gå mest i terapi var i störst grad kvinnor och inga ansåg att 

det var män som gick mest i terapi. Detta anses vara en generellt som attityd bland män och 

kvinnor. Ett starkt samband förelåg mellan egen erfarenhet av terapi och anhöriga med 

erfarenhet av terapi. En positiv påverkan på andra människor som man gillar kan haft en 

avgörande roll. Det förelåg också ett annat starkt samband mellan hur gammal deltagaren var 

och hur gammal man upplevde de som gick i terapi var. Där kan erfarenheten haft en 

påverkan på utfallet. Hur skall vi kunna skapa nya erfarenheter om våra attityder hindrar oss? 

 

Fortsatt forskning 

Att studera samma frågeställning utifrån ett kvalitativt perspektiv där mer fokus kunde varit 

på intervjuer, för att kunna få en djupare förståelse för ungas attityder och erfarenheter av 

terapi. Att ha med aspekten föräldrar och då småbarnsföräldrar. Detta då småbarnsåren är 

stressiga och en intressant aspekt hade varit att se om småbarnsföräldrar som är stressade, ser 

sig vara mer positiva till terapi eller inte, då dem eventuellt känner ett större behov av terapi.  

Inriktningen var åldersgruppen 18-30 år men i framtida forskning hade det var intressant att få 

en förståelse och jämföra alla åldrar och se om det förelåg någon skillnad mellan olika 

åldersgrupper med erfarenheter och påverkan på attityderna till terapi. Samt se på hur mycket 

kunskap har för betydelse för attityden.  
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Bilaga 1. Enkäten 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Blekinge Tekniska Högskola som skriver vår kandidatuppsats inom 
psykologi, där vi riktat in oss på ungas attityder och erfarenheter till terapi som en 
behandlingsmetod vid stress. Hela enkäten består av X frågor och tar cirka X minuter att 
besvara. Enkäten riktar sig mot personer som är mellan 18-30 år. Det är frivilligt att delta i 
undersökningen och de uppgifter du lämnar kommer att förbli anonyma. Tack på förhand! 
Clara Johansson & Linda Lindqvist 

1)  Kön? 
2)  Ålder? 
3)  Har du barn? 

Inget/ett/flera 
4)  Arbetssituation? 

egenföretagre/mindre företag/större företag/arbetar inte/ studerar 
5)  Om du arbetar, vilket typ av position har du på arbetet? 

Utan ledande position/guppchef eller liknande/Chef eller VD/ arbetar inte/ studerar 
6)  Hur stressad upplever du att din vardag är?’ 

Inget/lite/mycket/väldigt mycket 
7)  I vilka situationer upplever du dig stressad? 

Aldrig stressad/arbetsrelaterat/familjerelaterat/fritidsrelaterat/studierelaterat/övrigt 
8)  Skulle du kunna tänka dig gå i terapi? 

Ja/nej 
9)  Hur stor erfarenhet har du (själv) av terapi? 

Ingen/liten/lagom/Stor 
10) Hur stor erfarenhet har du av anhöriga som går i terapi? 

Ingen/ lite/ lagom/ mycket 
11) När skulle du (själv) kontakta en terapeut? 

Sjukvården/familj/vänner/eget initiativ/annan 
12) Vad tror du är den största anledningen till varför människor går i terapi? 

Barndomsrelaterat/familjerelaterat/förebyggande/stressrelaterat/arbetsrelaterat/övrigt 
13) När skulle terapi vara ett alternativ för dig? 

familjerelaterat/förebyggande/stressrelaterat/arbetsrelaterat/övrigt 
14) Skulle du berätta för din omgivning att du använder dig av terapi? 

Nej/ Dem närmste/ till alla som frågade/öppet berätta om det 
15) Vem tror du oftast går i terapi? 

Kvinnor/män/lika 
16) I vilken ålder tror du det är vanligast att man går i terapi?   

15-24/25-34/35-44/45 eller äldre 
17) (Hur mycket) skulle priset avgöra (när)om du övervägde terapi som ett alternativ vid stress? 

Inget/lite/mycket/allt 
18) I hur stor utsträckning skulle du föredra terapi i grupp istället för individuell terapi? 

Aldrig/eventuellt/spelar ingen roll/väldigt gärna 
19) Hur bedömer du graden av stress hos andra i likvärdig position som dig själv? 
20) Skulle du avslutningsvis vilja skriva ner hur du ser på en person som går i terapi? 

 

 
Stort tack för din medverkan! Det insamlade materialet ska endast användas i denna 
undersökning  vars resultat endast kommer delges vår kursansvarige och våra klasskamrater 
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vid Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation vid Blekinge 
Tekniska Högskola, examensår 2015. Har du några funderingar eller vill ta del av 
slutresultatet är du välkommen att kontakta oss på: lila14@student.bth.se och 
cljo12@student.bth.se 


