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Abstract  

 

Gender differences in mental well-being are widely documented among young people in 

the ninth grade. Girls feel worse than boys. The role of parents, especially mothers' role 

has been shown to be a major contributor to mental well-being. Anxiety and insomnia 

are two psychological conditions and nationally seen as a public health problem. The 

purpose of this study was to investigate the mothers' perception of signs of anxiety and 

insomnia as regards their daughters. The method of the study was qualitative, and semi-

structured interviews were conducted. Four mothers residing in a medium sized city in 

Sweden with a daughter in the ninth grade participated. The results showed that most 

mothers perceived to have seen signs of anxiety and/or insomnia. It was also more 

common for mothers to see signs of anxiety than insomnia. The mothers generally 

perceived difficulties to explain the meaning of anxiety and insomnia. The conclusion 

of the study is that mothers had an idea of how anxiety and insomnia were uttered in 

their daughters. Mothers who participated in the study saw more signs of anxiety than 

insomnia, and anxiety was generally perceived to be more common. 
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Sammanfattning 

 

Genusskillnader i det psykiska välbefinnandet är vida dokumenterat bland ungdomar i 

nionde klass. Flickor mår sämre än pojkar. Föräldrarnas roll och i synnerhet mödrarnas 

roll har visats vara starkt bidragande till det psykiska välbefinnandet. Ångest och 

sömnsvårigheter är två psykiska tillstånd som nationellt ses som folkhälsoproblem. 

Syftet med studien har varit att undersöka mödrars iakttagelser av tecken på ångest och 

sömnsvårigheter hos sina döttrar. Den metod studien utgått ifrån var kvalitativ och 

semistrukturerade intervjuer har utförts. Fyra mödrar boende i en medelstor stad i 

Sverige med en dotter i nionde klass har deltagit. Resultatet visade att de flesta mödrar 

uppfattade sig ha sett tecken på ångest och/eller sömnsvårigheter. Det var också 

vanligare att mödrar såg tecken på ångest än sömnsvårigheter. Mödrarna uppfattade 

därtill svårigheter med att förklara innebörden av ångest och sömnsvårigheter. 

Slutsatsen av studien visar att mödrarna hade en uppfattning om hur ångest och 

sömnsvårigheter skulle yttras hos deras döttrar. Mödrarna i studien såg fler tecken för 

ångest än sömnsvårigheter och ångest uppfattades mer förekommande. 
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Inledning  
 

Nedsatt psykiskt välbefinnande anses vara ett av de stora nationella problemområdena 

inom folkhälsa (SOU 2006a; Socialstyrelsen et al., 2014). Det anses finnas brister inom 

det psykiska välbefinnandet hos såväl vuxna som barn och ungdomar. Barn och ungas 

uppväxtvillkor är ett prioriterat folkhälsomål nationellt där syftet är att ge likvärdiga 

förutsättningar för befolkningen att nå en god hälsa (FHI 2011a). De senaste femton 

åren har det psykiska välbefinnandet försämrats bland ungdomar (Socialstyrelsen 2013) 

och försämringen ses likväl hos flickor som pojkar (SOU 2006a). Andelen flickor med 

nedsatt psykiskt välbefinnande är betydande större än andelen pojkar sett ur ett 

nationellt perspektiv (SOU 2006a; Socialstyrelsen 2009; Landstedt 2010; Petersen et al., 

2010; FHI 2011b; Hagquist 2013). Försämrat psykiskt välbefinnande har över tid ökat 

kraftigt bland flickor i årskurs nio. Bland övriga ålderskategorier har ökningen varit 

mindre (Petersen et al., 2010). Nationell forskning visar att år 2009 levde drygt 30 

procent av flickor i årskurs nio med någon form av nedsatt psykiskt välbefinnande 

(Hagquist 2011). I jämförelse framkom det att procentsatsen för pojkar i årskurs nio var 

mindre än 15. Brist på socialt stöd har forskare visat vara en faktor som leder till nedsatt 

psykiskt välbefinnande bland flickor och pojkar i årskurs nio (Gillander Gådin & 

Hammarström 2005).  

 

Begrepp 

I den aktuella studien kommer begreppen psykiskt välbefinnande samt nedsatt psykiskt 

välbefinnande att vara de centrala. Med psykiskt välbefinnande menas närmast den 

förklaring som nedan ges av psykisk hälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande menas 

närmast förklaringen av psykisk ohälsa. Begreppet välbefinnande användes i studien då 

gränsen mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa ansågs vara svårtolkad.    

Psykisk hälsa definieras som ett tillstånd vilket ger individen möjlighet att behärska 

dagliga prövningar samt verkliggöra sina egna möjligheter. Psykisk hälsa anses vara 

mer än frånvaro av sjukdom (WHO 2007). 

Psykisk ohälsa definieras som ett tillstånd vilket bedöms vara motiverat för 

förebyggande insatser (FHI 2011a). Begreppet psykisk ohälsa inrymmer såväl  

sjukdomar som självuppskattad hälsa (Socialstyrelsen 2013).  

Ungdom kommer att användas i texten som begrepp för ålderskategorin 13-24 år. 

Denna förtydning ansågs relevant då litteratur också använder benämningen barn för att 

beskriva delar av åldersspannet.  

     

 

Bakgrund 

 

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Mellan slutet av 80-talet till slutet av 90-talet ökade andelen med nedsatt psykiskt 

välbefinnande bland ungdomar under 15 års ålder nationellt (Petersen et al., 2010). Det 

psykiska välbefinnandet bland ungdomar anses nationellt vara dåligt. Ångest och 
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sömnsvårigheter är exempel på tillstånd som under de senaste två decennierna 

fördubblats eller mer (FHI 2011c).  

Ångest  

Lindholm (u.å.) menar att ångest uppstår från en reaktion i nervsystemet som 

människan är oförmögen att kontrollera. I vardagstal är ångest en benämning av en rad 

olika faktorer. Gemensamt för faktorerna är att de härstammar i upplevelsen av obehag 

(Klefbom 2009). Internationellt har ångest visats vara den vanligaste formen av psykisk 

instabilitet och debutåldern för ångestsymtom är i genomsnitt elva år (Kessler et al., 

2005). Nationellt är ångest klassat som ett folkhälsoproblem (Von Knorring et al., 2014) 

där drygt var tredje ung tjej antas ha regelbundna besvär (Ungdomsstyrelsen 2013). 

Tecken på ångest har visats mer frekvent bland yngre flickor än pojkar i såväl en 

världsomspännande enkätstudie (Crocetti et al., 2015) som en europeisk enkätstudie 

(Muris et al., 2002).    

Vanliga indikationer på ångest som beskrivs inom nationell sjukvård är 

bland andra sömnsvårigheter, ökad alkohol- och drogkonsumtion, självskadebeteende 

samt ett plötsligt undvikande av vissa platser eller situationer (Ledin 2012). Snabbare 

hjärtslag, svettningar och svårigheter att andas är några exempel på fysiska tecken på 

ångest.  

Sömnsvårigheter 

Gråberg (2011) menar att problem med sömnen kan ha sitt ursprung i icke kvalitativ 

sömn likväl som i för mycket eller för lite sömn. Sömnsvårigheter eller sömnproblem är 

en vid beteckning för olika tillstånd anslutna till svårigheter med sömnen. De senaste 30 

åren har sömnsvårigheter bland tonårsflickor ökat nationellt (Folkhälsomyndigheten 

2014). Mer markant syns ökningen de senaste fem åren och i nutid beräknas närmare 40 

procent vara berörda av sömnsvårigheter (ibid.). En Europeisk studie har visat att 

sömnsvårigheter eller minskat antal sömntimmar hos ungdomar ökar risken för nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Sarchiapone et al., 2014). Amerikanska forskare har därtill 

funnit att ungdomar som sov mindre än åtta timmar per natt rapporterat sämre psykiskt 

välbefinnande än de som sov mer än åtta timmar per natt (McKnight-Eily et al., 2011).       

Sociala vanor och biologiska förändringar är faktorer som kan leda till 

sömnsvårigheter bland ungdomar (Smedje 2004). Tecken på sömnbrist som används 

inom nationell sjukvård är bland andra; försämrat minne, inlärningssvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, irritation, rastlöshet samt nedstämdhet.  

Koppling mellan ångest och sömnsvårigheter 

Lindholm (u.å.) beskriver att ångest kan leda till svårigheter att slappna av vilket kan 

resultera i sömnproblem. Det finns dokumenterade samband mellan sömnsvårigheter 

och ångest där sömnsvårigheter har visats vara en potentiell faktor till ångestsymtom 

(Necklemann et al., 2007). Detta har synts särskilt bland unga flickor (Jackson et al., 

2014). Ytterligare finns indikationer som visar att sömnsvårigheter har negativa effekter 

för en person som innehar andra psykiska problem (Smedje 2004). Sömnsvårigheter har 

då visats leda till att problemen försämrats. 
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Relationen förälder – ungdom 

För ungdomars välbefinnande är relationen mellan ungdom och förälder betydande (FHI 

2011a). En nationell intervjustudie har visat att ungdomar fann familjens roll viktig för 

det psykiska välbefinnandet (Johansson et al., 2007). Det framhölls att såväl en god 

relation föräldrar emellan som mellan ungdom och förälder var betydelsefull. Levin och 

Currie (2010) fann att ungdomar såg en koppling mellan god kommunikation med 

föräldrar och ett bättre mående. En internationell litteraturstudie har därtill visat 

familjens betydelse för ungdomars psykiska välbefinnande (Patel et al., 2007). 

Forskarna belyste bland annat att familjesammanhållningen och ett deltagande i 

familjen var förebyggande faktorer. Ungdomens boendesituation har också visats 

påverka måendet. De som bor med någon av sina föräldrar har rapporterat bättre 

psykiskt välbefinnande än de med andra boendelösningar (FHI 2011a). 

 

Relation mor- ungdom 

Ungdomar har generellt lättare att samtala med sina mödrar än sina fäder visar en 

amerikansk enkätstudie (Boutelle et al., 2009). Därtill finns nationellt stöd som visar att 

ungdomar upplever det enklare att komma överens med sin mor än sin far 

(Folkhälsomyndigheten 2013). Ytterligare har ungdomar uppfattat att den 

känslomässiga relationen visats starkare från modern än från fadern (Boutelle et al., 

2009). Det finns utöver det indikationer på att den känslomässiga relationen mellan mor 

och ungdom påverkar ungdomens mående (Assleman et al., 2015). Forskarna belyste att 

den känslomässiga relationen hade en stark koppling till det psykiska välbefinnandet.  

 

Relation mor- dotter 

Samspelet mellan föräldern och dess tonårsdotter är särskilt viktigt för att främja det 

psykiska välbefinnandet hos dottern (Larsson et al., 2015). En brittisk studie 

kombinerade fotoanalyser med strukturerade intervjuer och fann att moderns roll i 

döttrars liv var av betydande vikt för döttrarnas välbefinnande (Morrow 2004). Vidare 

specificerades att bristande kommunikation mellan mor och dotter hade ett samband 

med nedsatt psykiskt välbefinnande hos dottern (Ackard et al., 2006; Levin & Currie 

2010). Därtill har en amerikansk enkätstudie konstaterat att en större del flickor än 

pojkar har svårigheter att samtala med sina mödrar (Ackard et al., 2006). 

 

 

Föräldraperspektiv 

Det finns en efterfrågan om mer stöd i föräldraskapet (SOU 2006b), vilket styrks av en 

nationell intervjustudie (Engman & Fängström 2012). Forskarna fann att det bland 

annat var information om tonåringars utveckling och information om föräldraskapet 

generellt som efterfrågades. Därtill framkom att det fanns olika önskemål hur 

utformningen av föräldrastödet skulle se ut. Gemensamt efterfrågade föräldrarna 

tydligare riktlinjer för vart hjälp fanns att få (ibid.). Tidigare insatser som visat positiv 

effekt har syftat till att främja samspelet mellan förälder och ungdom (SOU 2006b). 

Dessa insatser har visat förbättra det nedsatta psykiska välbefinnandet hos ungdomen.  
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Nationellt har syftet med föräldrastöd varit att stärka ungdomars psykiska 

välbefinnande genom att stimulera samspelet mellan förälder och barn (SOU 2006b). 

Vid föräldrastöd är fokus att öka föräldrars vetande om ungas välbefinnande samt om 

dess fysiska, psykiska och sociala utveckling (Regeringskansliet 2013). Insatser riktade 

till familjen och i synnerhet föräldrar har varit mer effektiva än skolinriktade insatser 

(Kimber & Skoog 2008). Walley et al. (2013) har bland annat föreslagit utbildning för 

föräldrar i att upptäcka tidiga tecken för psykiska problem hos sina ungdomar.  

 

 

Problemformulering 

Ett av de större problemområdena inom området folkhälsa är nedsatt psykiskt 

välbefinnande (SOU 2006a; Socialstyrelsen et al., 2014). Närmare 33 procent av flickor 

i årskurs nio beräknas ha regelbundna besvär relaterade till det psykiska välbefinnandet 

(Hjern & Landgren Möller 2009). Orsaker till det nedsatta psykiska välbefinnandet 

bland ungdomar anses nationellt vara ett område med bristfällig forskning (Petersen et 

al., 2010). Att det föreligger betydande genusskillnader inom det nedsatta psykiska 

välbefinnandet är däremot vida dokumenterat (SOU 2006a; Socialstyrelsen 2009; 

Landstedt 2010; Petersen et al., 2010; FHI 2011b; Hagquist 2013). Ångest och 

sömnsvårigheter är vanligare hos flickor än pojkar (Ungdomsstyrelsen 2013). Det 

nedsatta psykiska välbefinnandet bland ungdomar mellan 15 och 16 år är utmärkande i 

och med dess negativa trend (Petersen et al., 2010). Moderns roll i sin tonårsdotters liv 

har visats betydande då bristande kommunikation dem emellan är en källa till nedsatt 

psykiskt välbefinnande hos dottern (Ackard et al., 2006; Levin & Currie 2010). Med 

detta som grund kommer den aktuella studien att fokusera på mödrars iakttagelser av 

tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar. En av meningarna med studien 

har varit att bidra till en breddning inom forskningsfältet och en annan har varit att 

verka som stöd för framtida förebyggande insatser.  

 

I den aktuella studien kommer mödrars iakttagelser av tecken för ångest och 

sömnsvårigheter att behandlas. Därefter behandlas om mödrarna iakttagit dessa tecken 

hos sina döttrar. Ytterligare har mödrars iakttagelser av medicinska tecken på ångest 

och sömnsvårigheter behandlats. Med medicinska tecken på ångest och sömnsvårigheter 

menas de benämningar som är aktuella inom nationell sjukvård.     

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka mödrars iakttagelser av tecken på ångest och sömnsvårigheter 

hos sina döttrar. 

 

 Vilka kriterier anser mödrar finns för ångest och sömnsvårigheter? 

 Iakttar mödrar tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar? 

 Iakttar mödrar att medicinska tecken på ångest och sömnsvårigheter finns 

hos sina döttrar? 
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Avgränsningar 

I den aktuella studien har avgränsningar gjorts genom att utesluta värderingar om 

sjukdomsbild, geografiska skillnader eller bakgrundsfaktorer. Dessa avgränsningar 

gjordes i syfte att underlätta urvalsprocessen och ansågs också underlätta analysen. 

Huruvida respondenternas döttrar har en sjukdomshistorik inom nedsatt psykiskt 

välbefinnande har varken analyserats eller värderats. Information om detta har således 

inte insamlats. Analyser om det föreligger geografiska skillnader inom området är en 

annan avgränsning som gjorts. I studien medverkade medvetet endast mödrar från en 

och samma kommun varför geografiska skillnader inte varit möjligt att analysera. 

Bakgrundsfaktorer som olika etniciteter eller ursprung för mor och dotter har studien 

inte behandlat. Huruvida detta förekommer i studien eller inte är därtill okänt.  
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Metod 

 

Val av ansats 

Studien har bedrivits i syfte att öka förståelse inom ett prioriterat folkhälsoområde. 

McCusker & Gunaydin (2015) föreslår då att använda en kvalitativ ansats, den aktuella 

studiens har därför antagit en kvalitativ ansats. Studien har haft ambitionen att bidra till 

kunskap för hur mödrar iakttar tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar. 

Utöver det har förståelse om mödrars iakttagelser av ångest och sömnsvårigheter 

studerats. Valet av den induktiva metoden i studien motiveras med att området är 

bristfälligt forskat samt att studien inte utgår från en given teori. Olsson och Sörensen 

(2013) belyser att den induktiva metoden bygger på fynd i verkligheten vilket menas den 

data som samlas in.  

 

Datainsamling 

Urval 

Den potentiella studiepopulationen var mödrar i landet med en dotter i nionde klass. 

Tidigt i processen valdes att göra avgränsningar i det geografiska området vilket för den 

aktuella studien medförde respondenter från en kommun i Mellansverige.  

 

Ett målinriktat snöbollsurval har varit till grund för att nå respondenter i studien. 

Bryman (2011) menar att forskaren då når respondenter genom att kontakta ett fåtal 

individer. Individerna leder därefter forskaren vidare till andra individer som anses 

lämpliga för studien. Urvalsprocessen inleddes med att fem individer kontaktades. 

Gemensamt hade individerna ett kontaktnät där mödrar till elever i nionde klass var 

inkluderade. Individerna ombads kontakta samtliga mödrar med en dotter i nionde klass 

inom sitt kontaktnät med förfrågan om att medverka i en intervjustudie. Tre av fem 

individer nådde ut till två respektive en potentiell respondent. Ett tidigt bortfall uppstod 

under urvalsprocessen. Händelsen bedömdes inte vara betydande för studien. De övriga 

fyra potentiella respondenterna gav sitt medgivande att delta i studien.  

 

Intervjuer  

För att besvara forskningsfrågorna valdes att genomföra halvstrukturerade intervjuer 

vilket gav möjlighet till obundna följdfrågor. Respondenterna gavs då möjlighet att ge 

utvecklade svar vid intervjuerna. Enligt Eriksson och Hultman (2014) är intervjuer 

användbara då forskaren vill ha möjlighet att nå detaljrikare svar från respondenterna. 

Halvstrukturerade intervjuer kan vara fördelaktiga då forskaren önskar att ställa fria 

följdfrågor samt vill nå utförliga svar från respondenterna (Hartman 2004). 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide [bilaga 2] togs fram innehållande sex huvudkategorier; Inledning, 

iakttagelser av ångest och sömnsvårigheter, uppvisande av tecken, bidragande 

omständigheter, medicinska tecken samt avslutning. Kategorisering i intervjuguiden 
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gjordes för att underlätta analysen samt att bibehålla en nära koppling till studiens syfte. 

Att kategoriseringar i intervjuguiden har en nära anknytning till syftet anses vara en 

fördel för studien belyser Bryman (2011). 

 

Pilotintervju 

Kvale & Brinkman (2009) föreslår att utföra pilotintervjuer för att testa en studies 

gångbarhet och förståelse. I den aktuella studien genomfördes därför två pilotintervjuer. 

Vid båda pilotintervjuerna framkom att kategorin bidragande omständigheter saknade 

klarhet varpå kategorin omformulerades och åter utsattes för test. Ytterligare framkom 

att intervjun kunde ge upphov till nedstämdhet i och med att svåra känslor väcktes. Ett 

följebrev [bilaga 3] med allmän information och hänvisningar till vidare information 

tillhandahölls därför respondenterna.  

 

Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med respondenterna skedde via sms. Smset innehöll kort 

information om studien samt en fråga om önskemål för intervjudag och tid. Det första 

utskicket genererade inget svar från respondenterna. En tid därefter skickades en sms-

påminnelse. Innehållet var åter önskemål om att dag och tid för intervju skulle 

bestämmas. Påminnelsen genererade svar från samtliga respondenter varpå intervjuer 

planerades.  

Efter önskemål utfördes två av fyra intervjuer över telefon. Då frågorna i 

intervjun bedöms vara av något känslig karaktär godtogs önskemålet om 

telefonintervjuer. Telefonintervjuer kan vara fördelaktiga när frågor är känsliga eller om 

respondenten vill vara anonym (Block & Erskine 2012). Den huvudsakliga anledningen 

att erbjuda respondenter telefonintervjuer var att underlätta tillgängligheten, vilket 

Bryman (2011) menar att det gör. De resterande två intervjuerna utfördes ansikte mot 

ansikte. 

 

Intervjuplats för telefonintervjuerna var respektive respondents hem. Såväl innan 

intervjun som vid intervjutillfället uppmanades respondenterna att befinna sig i ett 

utrymme som möjliggjorde lugn och så lite störmoment som möjligt. Syfte var att 

minimera yttre påverkan. De två intervjuerna som utfördes ansikte mot ansikte ägde 

rum på vardera respondentens arbetsplats. Platsen för intervjuerna var undanskymd med 

avsikt att minimera yttre påverkan. För att nå ökad kvalité föreslås intervjumiljön vara 

lugn och fri från yttre störmoment (Bryman 2011).  

 

Vid de fyra intervjutillfällena tillfrågades respondenterna muntligt om möjligheten att 

använda audiovisuellt hjälpmedel. Detta godkändes vid samtliga tillfällen. Därtill fick 

respondenterna innan intervjun ett skriftlig missivbrev [bilaga 1] innehållande 

information om audiovisuella hjälpmedel samt deras rättigheter i studien. Det 

audiovisuella hjälpmedlet var ett röstprogram i en mobiltelefon. Bryman (2011) 
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beskriver att ljudinspelning är fördelaktigt vid intervjuer och ökar möjligheten till en 

bredare tolkning av insamlad data. 

 

Samtliga intervjutillfällen inleddes med ett kort samtal där avsikten var att göra 

respondenterna bekväma i situationen. För att nå ökad förståelse om intervjupersonen är 

frågor som rör personen betydande (Bryman 2011), varför sådana frågor följde efter 

inledningen i den aktuella studien. Syftet och frågeställningarna repeterades och följdes 

av fördjupande frågor. Det förekom att tolkande frågor ställdes vilket Kvale och 

Brinkman (2009) belyser är till hjälp för forskaren att göra korrekta tolkningar. I det 

avslutande skeendet av intervjun gavs respondenterna utrymme att göra tillägg. Under 

samtliga intervjutillfällen låg fokus vid respondentens möjlighet att lyfta fram sina 

berättelser, erfarenheter och känslor. Då intervjuguiden ansågs färdig avslutades 

inspelningen och respondenterna erbjöds åter möjligheten att göra tillägg eller lämna 

kommentarer. Anledningen var om respondenterna hade behov av att delge något som 

de inte önskade spelades in. När intervjun ansågs färdig fanns möjligheten för 

respondenterna att fritt diskutera ämnet. Samtliga intervjutillfällen varade mellan 30 och 

40 minuter. 

 

Analys av data 

En konventionell kvalitativ innehållsanalys har för avsikt att tolka insamlad information 

i dess kontext (Hsieh & Shannon 2005) varför detta använts i den aktuella studien. 

Analysen inleddes med att samtlig information delades in i kategorier direkt kopplade 

till studiens frågeställningar. De kategorier som innehöll både ångest och 

sömnsvårigheter separerades. Varje kategoris innehåll analyserades separat för att bilda 

subkategorier. Subkategorierna tillkom genom att varje mening fick en kod som 

sammanfattade dess innehåll. Då innehållet till exempel tolkades handla om socialt stöd 

döptes koden till socialt stöd. När all text var analyserad kontrollerades kodernas 

giltighet. Därefter grupperades de meningar som tilldelats likadana eller likvärdiga 

koder. När koder ansågs irrelevanta för studiens syfte rensades de bort. Övriga 

kodgrupper kom slutligen att bilda subkategorierna. Inom en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys bildas kategorier utifrån insamlad data och dessa föreslås användas när 

studien utgår från en induktiv metod (Kondracki et al., 2002).  

 

Metodöverväganden 

Tillvägagångssätt och urval  

Ett målinriktat snöbollsurval har varit till grund för den aktuella studien. Det ansågs 

fördelaktigt med ett målinriktat urval då det vanligen genererar i en snabbare 

urvalsprocess, menar Bryman (2011). Därtill sågs fördelar med att sökandet smalnades 

av tidigt i processen. 

Respondenterna i studiens relation till intervjuaren har varit av vikt. Det beslutades att 

intervjuaren och respondenter inte skulle ha någon direkt relation. Tre av de inkluderade 
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respondenterna var på förhand främmande medan en respondent var ytligt bekant för 

intervjuaren.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap utgår från fyra huvudkrav; 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2012). I samband med intervjuerna delades ett missivbrev [bilaga 1] ut innehållande 

information om syfte, frivilligt deltagandet samt hantering av insamlat material. 

Informationen lämnades ut med hänsyn till vetenskapsrådets (2012) krav på 

information. Samtliga respondenter gav på förhand sitt samtycke till deltagande i 

studien. Vid intervjutillfället gav respondenterna åter sitt samtycke till deltagande. 

Respondenterna informerades innan deltagandet att insamlad data efterbehandlas på ett 

sådant sätt att det inte ska gå att härleda till en specifik individ. Detta möjliggjordes i 

och med att allt datamaterial kodades samt att respondenterna tilldelades olika 

kodnamn. Allt ljudmaterial har raderats likaså transkriptioner som kunde tänkas riskera 

konfidentialitetskravet. Kravet om nyttjande respekterades genom att meddela 

respondenterna på förhand att all insamlad data var menat att användas i studiens syfte. 

Allt insamlat material har således använts i studiens syfte och inte vidarebefordrats till 

tredje part. 
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Resultat  

 

Resultatdelen inleds med respondenternas kriterier för ångest och sömnsvårigheter. 

Följande beskrivs hur respondenterna iakttagit tecken på ångest och sömnsvårigheter 

hos sina döttrar samt om medicinska tecken på ångest och sömnsvårigheter 

uppmärksammades. Slutligen presenteras övriga fynd som framkommit under analysen. 

Delar som berör ångest och sömnsvårigheter presenteras var för sig. Efter varje citat står 

M1-M4 inom parentes vilket är kodnamn för de olika respondenterna. 

 
Tabell 1. Mödrars kriterier för ångest och sömnsvårigheter. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Å
n
g
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h

et
er

 Kriterier för ångest. Humör/beteende 

Brist på kontroll 

Kroppsliga effekter 

Skolrelaterat 

Brist på socialt stöd 

 

Kriterier för sömnsvårigheter. Humör/beteende 

Skolrelaterat 

Svåra händelser i livet 

 

 

 

Mödrarnas syn 

Generellt upplevde mödrarna att det var svårt att sätta ord på vad ångest och 

sömnsvårigheter innebar. Ett förekommande scenario var att det till en början var svårt 

att sätta ord på och förklara. I slutet av intervjuerna hade samtliga mödrar ändå 

redogjort för vad de såg som ångest och vad de såg som sömnsvårigheter. 

”Oj, oj oj, det är ju så himla brett tycker jag, det är så svårt att se vad som är vad.” 

(M1) 

”Ah, gu´ vilken svår fråga.” (M2) 

 

Kriterier för ångest 

I mödrarnas beskrivning vad kriterier för ångest var för dem framkom subkategorier 

som humör- och beteendeförändringar, brist på kontroll, kroppsliga effekter, brist på 

socialt stöd samt genom skolans påverkan. Att ångest togs i uttryck genom kroppsliga 

effekter, humör- och beteendeförändringar eller brist på kontroll var flest mödrar 

överens om.  

 



11 

 

Humör- och beteendeförändringar 

Mödrarna upplevde att tecken för ångest var humör- och beteendeförändringar som 

visades genom förändrat tilltal, förändrat bemötande, irritationer, undvikande av platser 

samt överkänslighet. 

 

”Ehm, irritation, lättirriterad, man får snäsiga svar, det skulle väl vara några av 

symtomen som jag kanske skulle reflekterat över.” (M2) 

 

 

Brist på kontroll 

Mödrar förklarade att brist på kontroll berodde på otillräckligt med tid att hinna färdigt, 

trauman i livet som personen i fråga inte är förmögen att styra samt händelser i kroppen 

vilka inte går att styra över.    

 

”Du kan ju liksom inte kontrollera situationen, dina känslor eller någonting, utan du är 

ju i någonting och vet inte riktigt själv vad det beror på.” (M1) 

 

 

Kroppsliga effekter, skolrelaterat och brist på socialt stöd 

Ångest genom kroppsliga effekter förklarades med tecken som ökad puls, svårigheter att 

andas, rastlöshet samt påtaglig avsaknad av ro. En mor beskrev att prestationskrav i 

skolan kunde uppfattas ångestladdat. Det kunde handla om flera prov under en 

begränsad period. En annan mor lyfte fram att en jobbig dag i skolan kunde förstås då 

tecken på ångest uttrycktes. Brist på socialt stöd förklarades genom vikten av att 

ventilera och fångas upp för att minska ångest.  

 

Kriterier för sömnsvårigheter 

Mödrarnas iakttagelser av kriterier för sömnsvårigheter delades in i tre subkategorier; 

humör- och beteendeförändringar, skolrelaterat samt svåra händelser i livet. Vardera 

subkategori beskrevs av två mödrar.  

 

Humör- och beteendeförändringar 

Tecken för sömnsvårigheter som humörs- och beteendeförändringar var trötthet, 

humörsvängningar, svårigheter att finna fokus samt koncentrationssvårigheter. 

 

Skolrelaterat 

Tecken på sömnsvårigheter relaterade till skolan menade en moder kunde visas genom 

att prestationsnivån inte var densamma som tidigare. Det framhölls av en annan moder 

att funderingar om huruvida det som presterats varit gott nog kunde leda till 

sömnsvårigheter  

 



12 

 

”Ja men det kan ju till exempel vara en inlämningsuppgift som ska in å man funderar; 

kommer jag att fixa den här å då kanske man ligger vaken lite på natten för man tänker: 

hur ska jag skriva det där eller, ah, det kan ju vara en tenta i skolan eller ett prov […]” 

(M4) 

 

 

Svåra händelser i livet 

Två av mödrarna var eniga i att svåra händelser i livet kunde leda till sömnlöshet. De 

lyfte fram att svåra händelser i skolan eller hemmet kunde leda till att personen ligger 

vaken och funderar på händelsen vilket gör den oförmögen att sova.  

 

”Men om man har sömnsvårigheter, beror ju sömnsvårigheterna på någonting, till 

exempel att man har varit med om någonting...” (M3) 

 

 

Mödrarnas iakttagelser av tecken hos sina döttrar 

 

Tabell 2. Mödrars iakttagelser av tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar. 

Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

T
ec

ke
n
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 å

n
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  Iakttagelser av ångest hos dottern. Avsaknad av tecken på ångest 

Humör/beteende 

Brist på kontroll 

 

Iakttagelser av sömnsvårigheter hos 

dottern. 

Avsaknad av tecken på sömnsvårigheter 

Brist på kontroll 

 

 

Tecken på ångest 

Avsaknad av tecken på ångest 

Mödrarna tillfrågades under intervjun huruvida de upplevde att de sett tecken på ångest 

hos sina döttrar. En moder kunde inte erinra några sådana tecken. Modern hänvisade till 

uppfattningen av att dottern var svårläst samt att dottern hade ett pokerface. Övriga tre 

mödrar upplevde att de sett tecken hos döttrarna som de härledde till ångest.  

 

Humör- och beteendeförändringar 

Förändringar i beteende och humör förklarade två mödrar som tecken på ångest. De 

belyste att deras döttrar kunde svara på tilltal med en negativare ton eller att ilska tilltog 

snabbare än vanligt. Oro och ängslan framhölls också vara tecken för ångest. De båda 

mödrarna framhöll att beteendet och/eller humöret avvek från vad de upplevde som 

normalt. 
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”Om hon har ångest eller så kan hon ju bli väldigt grubblig eller väldigt arg hon kan, 

det blir såhär upp och ner, svajigt humör liksom” (M3) 

 

Brist på kontroll 

De tre mödrar som upplevde att de sett tecken på ångest hos sina döttrar berättade alla 

om sekvenser som kategoriserades till brist på kontroll. Brist på kontroll visades dels 

genom de gymnasieval döttrarna gått igenom. Där framhöll en moder ett samtal då 

dottern betonat oro över vilket val som ska göras, om betygen räcker till samt om valet 

som gjorts varit rätt. Dessa funderingar upplevde modern som tydliga indikationer på 

ångest hos dottern. Under kategorin framhölls också att tankar om näras död, generell 

känsla av att inte ha kontroll, snabba förändringar samt glömska som lett till att misstag 

begåtts sågs som tecken på ångest.  

 

”Mycket funderingar å prat å sådär innan hon kom på vad hon skulle välja, å nu när 

hon väl har valt så kommer dem här andra bitarna då- om jag inte kommer in. ” (M1) 

 

”[…] hon hade missat att tagit hem en bok från skolan å det var en inlämningsuppgift 

som skulle göras […] men jag tror att hon upplevde själv att hon har gjort något fel, ja, 

det kan ju vara ångest som det leder till, men att hon vart stressad över den situationen 

att hon inte hann lämna in skoluppgiften i tid på grund av att hon själv hade gjort ett 

misstag och inte tagit hem boken.” (M4) 

 

Tecken på sömnsvårigheter 

Avsaknad av tecken på sömnsvårigheter 

Under intervjuerna tillfrågades mödrarna huruvida de upplevde att de såg tecken på 

sömnsvårigheter hos sina döttrar. Två av fyra mödrar förklarade att de inte sett några 

tecken som de härledde till sömnsvårigheter. Det nämndes att en dotter uppfattades sova 

om nätterna även då modern upplevde att det fanns möjliga störfaktorer. Ytterligare 

nämndes att en dotter ansågs svår att tolka. Modern upplevde i det fallet att det inte 

visats tecken på sömnsvårigheter. 

 

”Jag har inte sett det hos –dotter- att hon har haft ångest eller sömnproblem.” (M2) 

 

Brist på kontroll 

De resterande mödrarna upplevde att de hade sett tecken på sömnsvårigheter hos sina 

döttrar. Gemensamt var att de tecknen härledde i brist på kontroll. Mödrarna lyfte fram 

att de sett tecken på sömnsvårigheter i samband med att dottern haft mycket att göra. 
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Det rörde sig då om mycket i allmänhet eller i skolan. Ytterligare nämndes att 

sömnsvårigheter genom brist på kontroll visades då en dotter hade funderingar över när 

ett sent påbörjat projekt förmåddes slutföras.  

 

”[…] om man har mycket i allmänhet, ja men mycket i skolan […] då gör ju det att man 

grubblar på sådana saker och då blir det ju att man är, man blir ju väldigt trött men 

man kan ändå inte sova på nätterna.” (M3) 

 

 

Mödrarnas iakttagelser medicinska tecken hos sina döttrar 

 

Tabell 3. Mödrars iakttagelser av medicinska tecken för ångest och sömnsvårigheter hos 

sina döttrar. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

M
ed
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 Iakttagelser av medicinska tecken på 

ångest hos dottern. 

 

Mödrar har uppfattat 

Mödrar har inte uppfattat 

Iakttagelser av medicinska tecken på 

sömnsvårigheter hos dottern. 

 

Mödrar har uppfattat 

Mödrar har inte uppfattat 

 

Medicinska tecken på ångest 

 

Mödrarna tillfrågades om de uppfattade att sina döttrar uppvisat ett urval av medicinska 

tecken för ångest [se intervjuguide, bilaga 2]. En av fyra mödrar kunde inte minnas att 

hon upplevt dessa tecken hos sin dotter. Två av mödrarna upplevde att sina döttrar 

tidigare visat en eller flera av de tecken som nämndes. En av mödrarna framhöll att 

tecknen visade sig i samband med en sekvens i dotterns liv som innebar en 

livsomställning för såväl dottern som övriga familj. Den andra modern berättade om 

tidigare sekvenser där dottern visat tecken på ångest vilket tycktes komma från oro. Den 

fjärde modern lyfte fram att sin dotter i realtid uppvisade de nämnda medicinska 

tecknen på ångest i samband med muntliga enskilda presentationer i skolan. Modern 

uttryckte att hon upplevde dotterns beteende vara förankrat i ångest.  

 

”Det är ju muntliga genomgångar, där får hon ju väldig ångest när hon ska stå 

inför klassen och presentera någonting som hon själv har gjort och när det bara är 

hon som ska presentera inför hela klassen.” (M4) 
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Medicinska tecken på sömnsvårigheter 

 

Mödrarna tillfrågades om de upplevde att sina döttrar uppvisat ett urval av de 

medicinska tecken som finns för sömnsvårigheter. Två av fyra lyfte fram att de upplevt 

en eller flera medicinska tecken. De andra två mödrarna upplevde inte att de sett något 

av de medicinska tecknen. De som framhöll att de inte sett de medicinska tecknen 

hänvisade antingen till att de såg en betydande skillnad i realtid jämfört med dåtid, eller 

att vissa av tecknen stundom förekom men att de då upplevdes sammankopplade med 

andra faktorer än sömnsvårigheter. 

 

”Nej, jag tycker det har blivit bättre jämfört med ett år sedan bara, mm.” (M1) 

 

En av två mödrar som upplevde att dottern uppvisat medicinska tecken på 

sömnsvårigheter kopplade det samman med ett trauma i dotterns liv. Modern menade att 

dottern visade tydliga tecken på sömnsvårigheter och förtydligade att hon upplevde att 

de var kopplat till det trauma dottern gått igenom. Ytterligare nämnde en mor att när 

dennes dotter upplevdes ha för mycket att göra med prov i skolan, träningar och övriga 

uppdrag visades delar av de medicinska tecknen på sömnsvårigheter. 

 

Koppling mellan ångest och sömnsvårigheter 

Två av mödrarna lyfte fram att de såg en koppling mellan ångest och sömnsvårigheter. 

Ångest beskrevs vara en bakomliggande faktor till sömnsvårigheter. De menade att 

individer som exponerats av ångest kunde uppleva sömnsvårigheter som följd. 

 

”[…] för mår man inte bra och har ett bra välbefinnande då kommer man ju ofta till 

[…] ångest och det leder ju till sömnsvårigheter.” (M4) 

 

Hur tecken uppfattas hos andra än sin dotter 

Samtliga mödrar tillfrågades huruvida de sett tecken på ångest och sömnsvårigheter hos 

andra närstående än sin dotter. En tendens framträdde i att mödrarna upplevde det 

lättare att se tecken hos sin dotter än andra.  

 

”jag kan tycka att det är svårt att se på människor som jag inte känner, vad som är 

vad” (M1) 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att de flesta mödrarna uppfattade att de sett tecken på ångest 

och/eller sömnsvårigheter hos sina döttrar. Det framkom att mödrarna uppfattade att de 

sett ångest hos sina döttrar i större utsträckning än sömnsvårigheter. Mödrarna beskrev 

att ångest hos döttrarna mestadels uttrycktes i kroppsliga effekter, brist på kontroll eller 

humörs- och beteendeförändringar. De mödrar som upplevde sömnsvårigheter hos sina 

döttrar nämndes att det visades genom brist på kontroll. Tre av fyra mödrar uppfattade 

att döttrarna hade visat medicinska tecken för ångest. Gällande medicinska tecken på 

sömnsvårigheter beskrev två av fyra att de uppfattat tecken hos sina döttrar. Allmänt 

hade mödrarna svårigheter att sätta ord på vad och hur de uppfattade ångest och 

sömnsvårigheter i vid bemärkelse. 

 

Mödrars iakttagelser av ångest och sömnsvårigheter 

Den aktuella studien har visat att mödrar generellt upplevde svårigheter att beskriva 

innebörden av begreppen ångest och sömnsvårigheter. Det faktum att det fanns 

svårigheter att definiera begreppen kan ha påverkat studiens resultat i och med att flera 

frågor grundades på mödrarnas uppfattningar. Under intervjuns gång redogjorde 

emellertid samtliga mödrar för en definition av såväl ångest som sömnsvårigheter. 

Frågan är om deras definition av ångest och sömnsvårigheter ändrades efter hand eller 

om det med tiden upplevdes enklare att sätta ord på innebörden. Vilken anledning det än 

må vara kan detta inverkat på resultatet. Det märktes en betydande skillnad då mödrarna 

berättade om ångest och sömnsvårigheter som de anknöt till sina döttrar. Där upplevdes 

mindre svårigheter och klarare definitioner. 

 

Två mödrar beskrev att de upplevde att det fanns ett samband mellan ångest och 

sömnsvårigheter. Där framkom att upplevelsen av ångest kunde leda till 

sömnsvårigheter. Det mödrarna beskrev är i linje med vad Lindholm (u.å) belyser där 

ångest beskrivs som en potentiell föregångare till sömnsvårigheter. I motsättning till det 

har forskare funnit att sömnsvårigheter är en möjlig faktor till ångest (Necklemann et 

al., 2007). Smedje (2004) menade därtill att sömnsvårigheter kunde leda till att andra 

psykiska problem försämrades. Huruvida dessa påståenden egentligen är motsättningar 

är oklart, det kan tänkas att ångest likväl kan påverka sömnsvårigheter som att 

sömnsvårigheter kan påverka ångest. Denna studie reder inte ut dessa oklarheter utan 

visar att det finns indikationer om att mödrarna uppmärksammat ett samband där ångest 

ledde till sömnsvårigheter.  

 

Mödrarna beskrev att brist på socialt stöd, brist på kontroll samt krav från skolan kunde 

ses som faktorer till ångest. Mödrarna menade att de uppfattade ångest när det rådde 

brist på socialt stöd och kontroll i kombination med höga krav hos sina döttrar. Vad de 

beskrev är nära modellen om krav, kontroll och stöd som beskriver relationen till stress. 

Modellen är huvudsakligen upprättad i arbetsmiljö och hänvisar till att balansgången 



17 

 

mellan krav, kontroll och stöd är viktig för att minimera stress (Karasek & Theorell 

1990). Det mödrarna beskriver i den aktuella studien kan tyda på att modellen om krav, 

kontroll och stöd också skulle vara användbar att förklara andra psykiska 

missförhållanden än enbart stress.   

 

Mödrarnas iakttagelser av tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar 

I studien var de vanligaste tecknen på ångest kroppsliga effekter, brist på kontroll eller 

humörs- och beteendeförändringar. För sömnsvårigheter var brist på kontroll det 

vanligaste tecknet. Tidigare forskning har visat att känslan av kontroll varit betydande 

för människans välmående (Bailis et al., 2001). Resultatet från studien visar därmed 

tendenser att stödja tidigare evidens.    

 

Kontakten mellan förälder och dess ungdom har visats viktig för ungdomens 

välbefinnande (Johansson et al., 2007; Patel et al., 2007; Levin & Curie 2010; FHI 

2011a). Relationen mellan modern och ungdomen har visats vara viktigare för det 

psykiska välbefinnandet än relationen mellan fadern och ungdom (Boutelle et al., 2009; 

Folkhälsomyndigheten 2013). Det har vidare fastställts att relationen mellan mor och 

dotter är särskilt viktig för dotterns mående (Morrow 2004; Ackard et al., 2006; Levin 

& Currie 2010). Den aktuella studien har visat att medverkande mödrar upplevde att de 

kunde se på sina döttrar om de uppvisade tecken för ångest eller sömnsvårigheter. Det 

framkom såväl att mödrar såg tecken som att de inte såg tecken på ångest och 

sömnsvårigheter. Gemensamt för mödrarna var att de hade en uppfattning om hur 

döttrarna visade eller inte visade tecken för ångest och sömnsvårigheter. 

 Den aktuella studien berörde endast mor- och dotterrelationen varför andra 

relationer inte varit möjliga att analysera. Beslutet tycktes motiverat i och med den 

bevisning som lagts fram om moderns roll för dotterns välmående. Därmed inte sagt att 

faderns roll eller att relationen mellan mor och son är oviktig.  

Det finns evidens som refererar till att ungdomar upplevde det lättare att 

samtala med sin mor än sin far (Boutelle et al., 2009). Därtill menar Ackard et al., 

(2006) att flickor hade svårare att samtala med sina mödrar än vad pojkar hade. 

Forskaren framhåller också att det är särskilt viktigt för döttrar att samtala med sina 

mödrar för att inte försämra det psykiska välbefinnandet. I den aktuella studien 

framkom frekvent att tecken på endera sömnsvårigheter eller ångest framkommit genom 

mödrarnas samtal med sina döttrar. Detta tyder på att någon form av kommunikation 

varit förekommande mellan mor och dotter. Mödrarna upplevdes därtill utvinna delar av 

döttrarnas mående via kommunikationen. Huruvida detta stärker eller förkastar 

forskarnas teser går inte att fastslå med hjälp av den aktuella studien. Det beror delvis på 

att relationen eller kommunikationen inte varit i fokus. 

 

Det har tidigare behandlats att föräldrar efterfrågat mer stöd i sitt föräldraskap (SOU 

2006b; Engman & Fängström 2012). Forskare har därtill lyft att föräldrastöd bör 

koncentreras vid att utbilda föräldrar i att se tidiga tecken för nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Walley et al., 2013). Vid såväl ångest som sömnsvårigheter framkom att 
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vissa mödrar inte uppfattade att de sett tecken som de kunde härleda till endera tillstånd. 

Om detta berodde på att mödrarna upplevde avsaknad av kunskap för att se tecken eller 

om det berodde på att deras döttrar inte uppvisade några tecken förklaras däremot inte 

av studien. De båda scenarierna kan dock ses väsentliga.  

 

Mödrarnas iakttagelser av medicinska tecken för ångest och sömnsvårigheter hos sina 

döttrar 

I studien framkom att de flesta mödrarna uppfattade att deras döttrar uppvisade ett urval 

av de medicinska tecknen som föreslogs för ångest. Medicinska tecken för 

sömnsvårigheter uppfattade två mödrar ha sett respektive två mödrar inte ha sett hos 

sina döttrar. Kessler et al., (2005) beskriver att ångest är den vanligaste formen av 

psykisk instabilitet vilket tendenser syns för i den aktuella studien. Mödrarna ses i större 

utsträckning uppfattat tecken på ångest än sömnsvårigheter. Detta har visats oavsett om 

det rör medicinska tecken eller inte. Ungdomsstyrelsen (2013) menar att var tredje ung 

tjej ansågs ha regelbundna besvär med ångest. Dessa tendenser förekom också i den 

aktuella studien. Huruvida dessa tendenser är sanna går inte att med säkerhet svara på. 

Dels har studien inte menat att fastställa generella sanningar, dels tar studien inte 

hänsyn till den slumpvisa faktorn och dels tillfrågades mödrarna endast om ett urval av 

de medicinska tecknen som finns.  

 

Metoddiskussion 

Den aktuella studien har haft sin utgångspunkt inom det kvalitativa forskningsfältet 

varpå syftet har varit att öka förståelse för hur mödrar uppfattar tecken på ångest och 

sömnsvårigheter. McCusker och Gunaydin (2015) menar att studier som vill öka 

förståelse bör verka inom det kvalitativa fältet. Därmed anses valet motiverat. Analyser 

har skett med hjälp av konventionell kvalitativ innehållsanalys vilket setts som en styrka 

då forskare föreslagit att utgå från den typiska innehållsanalysen vid en induktiv metod 

(Kondracki et al., 2002). För studien har kombinationen av en induktiv metod och en 

kvalitativ konventionell innehållsanalys inneburit att analysen getts friare utrymme för 

tolkningar.  

 

Att studien har utgått från intervjuer kan ha påverkat de resultat som framkommit. 

Eriksson och Hultman (2014) ger exempel på intervjuareffekten som potentiell 

påverkansfaktor. Intervjuareffekten innebär att relationen mellan den som intervjuar och 

den intervjuade påverkar intervjun. Tre av respondenterna i studien var utan anknytning 

till intervjuaren medan en hade en ytlig anknytning. Det kan tänkas att 

intervjuareffekten varit olika vid intervjutillfällena och att den respondent som på 

förhand hade anknytning till intervjuaren påverkats mest. Detta hade undvikits om alla 

respondenter på förhand varit okända för intervjuaren.  

Valet att kombinera intervjuer ansikte mot ansikte med telefonintervjuer 

gjordes för att underlätta tillgängligheten. Valet kan ses motiverat då forskare funnit att 

skillnaderna mellan intervjutyperna varit näst intill obefintliga. Sturges och Hanrahan 



19 

 

(2004) konstaterade i sin studie att skillnaderna intervjutyperna emellan var små och de 

bedömde att respondenters svar kunde analyseras på likvärdiga premisser. 

 

Antal respondenter i studien var fyra stycken. Kvale och Brinkman (2009) belyser att 

respondenter i en studie inte behöver nå ett visst antal, utan istället bör tillgodose 

teoretisk mättnad. Med det menas att fler respondenter inte skulle bidra till ny kunskap. 

De fyra intervjuerna kan inte antas bidragit till teoretisk mättnad inom området. Den 

största nackdelen i och med detta är att viktig information kan ha gåtts förlorad. Till 

studiens försvar är forskningsområdet nytt varför det kan ses fördelaktigt att börja i liten 

skala. Intresset bör främst vara att se tendenser inför vidare forskning. 

 

Studiens tillförlitlighet  

Inom kvalitativ forskning finns delade åsikter huruvida validitet och reliabilitet är 

legitima att använda i syfte att mäta en studies trovärdighet och tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkman 2009; Bryman 2011). För denna studie gjordes valet att utgå från begreppen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera för 

att bedöma tillförlitligheten. Dessa tillförlitlighetsbegrepp anses anpassade till kvalitativ 

forskning (Bryman 2011).  

 

Trovärdighet 

För att fastställa trovärdigheten i en studie bör respondentvalidering utföras och 

vedertagna regler efterföljas (Bryman 2011). I den aktuella studien har vedertagna 

regler efterföljts gällande exempelvis intervjuteknik. Intervjuernas struktur och innehåll 

har utarbetats med hjälp av metodböcker och befintliga intervjuguider. Därtill har 

vetenskapsrådets rekommendationer varit en naturlig del i processen. Vedertagna regler 

för området som studerats har inte efterföljts då området är relativt outforskat. 

Respondentvalidering är inte utförd i studien. Detta kan ses som en nackdel men 

motiveras av rädslan att svar som från början varit genuina och äkta skulle ändras. 

Bryman (2011) beskriver att liknande risker kan finnas vid responsvalidering.  

 

Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning är vanligen kontexten och innehållet i fokus till skillnad från 

det mätbara resultatet inom kvantitativ forskning. Detta kan bidra till komplexitet 

gällande att bedöma en studies överförbarhet (Bryman 2011). Den aktuella studiens 

undersökningsområde är som tidigare nämnt nytt varför dess överförbarhet bedömdes 

komplext. Däremot visades i resultatet indikationer om att det uppfattade måendet bland 

döttrarna var i linje med tidigare vetskap och forskning vilket bör öka studiens 

överförbarhet något.  
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Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet är jämförbart med reliabilitet (Bryman 2011). Reliabilitet 

inkluderar huruvida deltagare i studier skulle uppge likvärdiga svar om undersökningen 

upprepades (Kvale & Brinkman 2009). Vid intervjutillfällena användes en intervjumall 

med tillhörande följdfrågor för att undvika att frågorna ställdes olika vid intervjuerna. 

Huruvida deltagarna skulle uppge likvärdiga resultat om studien replikerades är svårt att 

förutspå. Vissa tendenser syns att studien är i linje med tidigare forskning. Däremot är 

forskningsområdet relativt nytt och outforskat. Sannolikheten att en upprepande studie 

skulle generera likvärdiga svar är därför svår att bedöma. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det grundläggande inom kategorin styrka och konfirmera berör huruvida forskaren 

handlat i god tro samt om denne haft en acceptabelt objektiv inställning (Bryman 2011). 

Det psykiska välbefinnandet är som tidigare nämnts väldokumenterat bland ungdomar 

och i synnerhet bland flickor i den aktuella ålderskategorin (SOU 2006a; Socialstyrelsen 

2009; Landstedt 2010; Petersen et al., 2010; FHI 2011b; Hagquist 2013). Det har därtill 

nämnts om föräldrars, i synnerhet mödrars, inverkan på det psykiska välbefinnandet 

(Ackard et al., 2006; Levin & Currie 2010). Med den aktuella studien var ambitionen att 

dels bredda området och dels fördjupa kunskapen med såväl moderns som dotterns 

bästa i anseende. Kvale och Brinkman (2009) belyser att möjligheten för forskaren att 

vara objektiv är begränsad varför det får antas att studien inte utförts med fullständig 

objektivitet. 

 

 

Slutsats 

 

Studien har visat att mödrarna funnit svårigheter med att förklara innebörden av ångest 

och sömnsvårigheter. När innebörden av ångest och sömnsvårigheter kopplades till 

döttrarna upplevdes det däremot lättare att förklara. Generellt har mödrarna berättat att 

de har en uppfattning om hur tecken för ångest och sömnsvårigheter skulle yttrats hos 

döttrarna. Detta oberoende om de upplever att de har sett dessa tecken eller inte. Det 

visade sig också att mödrarna uppfattade att tecken för ångest var vanligare än tecken på 

sömnsvårigheter hos döttrarna. Tecken för ångest beskrevs också vara fler till antalet än 

tecken för sömnsvårigheter. Detta gällde oavsett om det var medicinska tecken eller 

inte.  

 

 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning förslås att fördjupa kunskapen om den efterfrågan som finns gällande 

behov av att utbilda föräldrar i tecken för nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna studie 

har konstaterat att det finns efterfrågan men inte utrett det vidare. 
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Forskning om modellen för krav, kontroll och stöd kan vara applicerbar för andra 

psykiska fenomen än stress föreslås. Den aktuella studien har visat att det finns 

tendenser till att ångest kan vara ett sådant fenomen.  

Ytterligare forskning gällande relationen mor-dotter föreslås. Hur påverkar det att 

mödrar är medvetna om tecken på ångest och sömnsvårigheter? Vilken effekt har 

moderns roll för prevention inom ångest och sömnsvårigheter? -är frågor som återstår 

att besvara. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Högskolan i Gävle 

Akademin för Hälsa och Arbetsliv 

Avdelningen för Arbets- och Folkhälsovetenskap 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Elvelind och jag studerar min sista termin på det Hälsopedagogiska 

programmet vid Högskolan i Gävle. Jag har för avsikt att skriva min examensuppsats 

inom området folkhälsa. Syftet med uppsatsen är att undersöka mödrars iakttagelser av 

tecken på ångest och sömnsvårigheter hos sina döttrar.  

 

Med utgångspunkt i den forskning och litteratur som genomgåtts har jag funnit att 

psykiskt välmående bland ungdomar är i behov av vidare kunskaper. Forskning har 

också visat att relationen mellan mödrar och dess ungdomar har betydelse för det 

psykiska välmåendet. Min mening är att göra ett försök att fylla ut 

undersökningsområdet. Som tidigare nämnt är min avsikt att undersöka mödrars 

iakttagelser och för att nå denna kunskap har jag valt att utföra intervjuer. För att 

möjliggöra min studie är jag i behov av att intervjua mödrar till flickor i nionde klass. 

 

Den tid som är beräknad för en intervju är 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in 

för att vidare analyseras. All information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att transkriberas och därefter raderas allt ljudmaterial. Materialet 

kommer att kodas på ett sådant sett att det inte går att härleda citat till en specifik 

person.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan utan att uppge något skäl för detta.  

 

Är du intresserad av att ta del av det slutgiltiga resultatet eller har övriga frågor eller 

funderingar är du välkommen att kontakta mig, du når mig via mail eller mobiltelefon.  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Inledning 

 Kan du beskriva hur din familjesituation ser ut? 

 Hur många barn har du?  

 Hur är många år är de?  

 Har ni haft någon/några påfrestande situationer eller händelser under 

de senaste halvåret? 

Om ja: 

o Har det påverkat dig/er eller dina barn? 

o Som missivbrevet berättade är Syftet med den här studien att 

undersöka mödrars iakttagelser av tecken på ångest och 

sömnsvårigheter hos sina döttrar. Jag kommer nu att övergå 

till frågor som anknyter till de ämnena.  

 Om nej: 

o Som missivbrevet berättade är Syftet med den här studien att 

undersöka mödrars iakttagelser av tecken på ångest och 

sömnsvårigheter hos sina döttrar. Jag kommer nu att övergå 

till frågor som anknyter till de ämnena. 

Iakttagelser av ångest och sömnsvårigheter 

 Kan du förklara vad du ser som tecken på ångest och 

sömnsvårigheter? 

Uppföljning: 

o Vill du beskriva något exempel för mig? 

o Kan du berätta mer om det? 

Uppvisande av tecken  

 Kan du berätta om du uppfattat tecken på ångest och/eller 

sömnsvårigheter hos din dotter?  

(om fler döttrar, den som går i nionde klass) 
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Uppföljning: 

o Kan du beskriva på vilket sätt tecknet/en visade sig? 

o Upplevde du att det var möjligt att koppla tecknet/en specifikt 

till ångest eller sömnsvårigheter? 

 Vill du förklara varför/varför inte? 

 Kan du minnas att någon i din familj har uppvisat tecken på ångest 

och/eller sömnsvårigheter? 

Uppföljning: 

o Kan du beskriva hur det visade sig? 

Bidragande omständigheter  

 Kan du förklara för mig om det finns särskilda omständigheter som 

ligger bakom din uppfattning av (tecken på) ångest och 

sömnsvårigheter? 

Uppföljning: 

o Har du något exempel att berätta? 

Medicinska tecken 

 Upplever du att din dotter i någon eller några situationer fått 

svettningar och/eller svårigheter att andas? 

Uppföljning: 

o Kan du berätta något mer om det? 

 Upplever du att din dotter vid upprepade tillfällen haft försämrat 

minne, blivit mer rastlös och/eller mer irriterad än vanligt? 

Uppföljning: 

o Kan du beskriva närmare hur du menar? 

Avslutning 

 Vill du tillägga något som inte tagits upp under intervjun? 
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Bilaga 3. Frivillig information till mödrarna 
 

 

Kort information om psykiskt välmående, ångest och sömnsvårigheter 

 

Ett nedsatt psykiskt välmående är inte på något vis likställt med sjukdom, att leva med 

någon form av nedsatt psykiskt välmående är vanligt. Anledningarna till att välmåendet 

är nedsatt är olika, det kan bero på hur situationen ser ut i skolan, i familjen, på fritiden 

et cetera. I dagsläget är det vanligare att flickor rapporterar nedsatt psykiskt välmående 

än att pojkar gör det.  

I Sverige antas ungefär var tredje ung tjej ha regelbundna besvär med ångest. Såhär 

beskriver1177 ångest: ”starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon 

gång. Det hör till livet.”  

Sömnsvårigheter beräknas omkring 40 procent av Sveriges unga tjejer leva med. Bland 

barn och ungdomar kan till exempel oregelbundna sovtider och rubbad dygnsrytm vara 

faktorer som leder till besvär med sömnen.   

 

Vill du ha mer information om ångest och sömnsvårigheter eller komma i kontakt med 

branschkunnig personal finns länkar nedan för inläsning.   

 

Barns och ungas hälsa 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf  

s.41-68 och s.69-94 

Ångest och sömnsvårigheter 

http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/ 

http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/#section-0 

Att vara närstående till barn som mår psykiskt dåligt 

http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-

rad1/Narstaende-till-barn-som-har-psykisk-ohalsa/ 

Vart det går att vända sig vid behov av råd och stöd 

http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/ 

 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf
http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/
http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/#section-0
http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Narstaende-till-barn-som-har-psykisk-ohalsa/
http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Narstaende-till-barn-som-har-psykisk-ohalsa/
http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/

