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The purpose of this quantitative study has been to investigate teenager’s perception of 

obsessions and compulsive acts. Teenager’s perceptions and experiences as well as 

connections between the taboos surrounding the topic and the perception have been examined. 

The study has taken in to consider gender perspective, in regards to certain topics. As a result 

the differences and similarities between male and females’ perspective, regarding the topic, 

have been highlighted. Thus, our sample group contained teenagers, as a vital part has been to 

highlight their perspective. The teenagers that have been participating in the study have been 

in school year 9, meaning ages fifteen to sixteen. Altogether a total of eighty-eight students 

have taken part in the study, split between two schools, one based in a middle sized county 

and one in a small size county, both based in Sweden. The study has used a survey as a data 

collection model. The students, in the sample group, have answered a questionnaire which 

surrounds the topic. The answers have generated some interesting results and by the means of 

labelling theory and the notion of taboo, the results have been analysed. The study has 

established how labelling, stigmatization and taboo can be seen as cohesive with teenager’s 

perception. With relation to earlier studies and the results, our reasoning surrounding 

information and its significant function is highlighted.  
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1.   Inledning  

Många barn och ungdomar har ofta tvångstankar och utför dagligen tvångshandlingar av olika 

slag. Huruvida de som drabbas upplever detta som jobbigt och begränsande är olika 

(Thomsen 1997, s.37). Vad man dock vet är att tvångstankar och tvångshandlingar som 

intensifieras och blir till ett destruktivt beteende påverkar den som drabbas på ett påtagligt sätt 

i negativ bemärkelse (Bejerot 2011, s.20-21, 23-25). I denna deskriptiva studie ges en inblick 

i hur tjejer och killar i årskurs 9 ser på tvångstankar och tvångshandlingar. Undersökningen 

kommer att fokusera på ungdomars föreställningar kring ämnet. 

Forskning inom ämnet tvångstankar och tvångshandlingar är intressant ur ett individualistiskt 

perspektiv då uppmärksamheten som forskningen genererar kan få en normaliserande effekt 

på ett ämne som annars kan ses som tabubelagt i samhället. Många människor berörs av 

tvångstankar och tvångshandlingar antigen för att de själva upplevt det, att en person i 

närheten är eller har varit drabbad eller att man möter människor med problematiken i sitt 

yrke. Oavsett på vilket sätt är öppenhet och kunskap kring ämnet viktigt.  

Tvångstankar och tvångshandlingar är som tidigare nämnts vanligt förekommande och detta 

har den senaste tiden uppmärksammats i både media och litteratur. Psykisk ohälsa är ett 

högaktuellt ämne och flera kända personer har de senaste åren deltagit i TV-program där de 

har berättat om sina liv och det svåra som de har gått igenom. Flera av dessa personer har 

beskrivit hur de har levt och även fortfarande lever med tvångstankar och tvångshandlingar. 

Det har även skrivits många böcker, också av kända personer som har haft liknande 

inriktning. Betydelsen av att kända personer berättar öppet om sina psykiska problem och 

däribland tvångstankar och tvångshandlingar är stor. De är för många ungdomar förebilder 

inom exempelvis idrott eller musik. Att dessa förebilder talar öppet om sina personliga 

problem kan göra att de även kan fungera som förebilder och inspiratörer i livets upp- och 

nedgångar. Forskare inom socialt arbete bör ta tillvara på den aktualitet och antydan till större 

öppenhet som människor har för psykisk ohälsa i dagsläget.  

1.1  Problemformulering 

De flesta människor, däribland många barn och ungdomar, har säkert någon gång i livet 

upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar. Tvångstankar är benämningen på ofrivilliga och 

många gånger obehagliga tankar som uppstår hos en individ. Tvångstankar kan ses som idéer, 

inre bilder, obehagskänslor, impulser eller tvivel. Det hör till människan och hennes 
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normalbeteende att tankar av dessa slag ibland kommer. Det handlar ofta om ”tänk-om” 

tankar exempelvis att en person tänker; tänk om jag gör ett misstag nu och någon kommer till 

skada. I de flesta fall kan människan tränga bort den obehagliga tanken men i vissa fall sker 

det motsatta och den eskalerar istället. Tvångstankar går många gånger hand i hand med 

tvångshandlingar då tvångstankar ofta ger upphov till en specifik tvångshandling.  Även 

tvångshandlingar kan vara en del av människans ”normala” beteende. Det är när handlingarna 

inte kan kontrolleras, hanteras eller tränga bort trots att individen vet att de är orimliga som de 

blir till en problematik och således ett tvångsbeteende.  Tvångshandlingar som i ett 

tvångsbeteende innebär specifika ritualer som individen gör för att dämpa ångest en 

obehagstanke genererat. För stunden gör handlingen att ångesten minskar. Många människor 

har vissa ritualer som de följer utan att lida av ett tvångsbeteende, exempelvis kan det handla 

om att de kollar att spisen är avstängd trots att de egentligen vet att den är det. Hos barn är den 

formen av ritualer en del av utvecklingen. Det kan handla om barnets ritualer vid exempelvis 

sänggående. För många barn är det viktigt att det momentet sker enligt en specifik följd, likt 

en ritual. Vidskeplighet av olika slag kan också ses som tvångshandlingar, exempelvis 

idrottaren som måste utföra vissa handlingar innan han eller hon går ut på match. Dessa 

ritualer behöver inte heller likställas med tvångsbeteende. Om både tvångstankarna och 

tvångshandlingarna blir så pass allvarliga att det påverkar individens vardag märkbart talar 

man om tvångssyndrom. Även den engelska termen OCD (Obsessive-compulsive disorder) 

används som benämning i Sverige (Bejerot 2011, s.20-27) .  

Trots att tvångstankar och tvångshandlingar är en relativt vanlig företeelse hos människor 

pratas det sällan om det. Det är vanligt att barn och ungdomar som har erfarenhet av 

tvångstankar eller tvångshandlingar frågar sig själva varför just de drabbats. Många är också 

rädda för att prata om sina upplevelser då ängslan över att bli utpekad som sinnesjuk eller 

dum är stor (Thomsen 1997, s.8, 27).  Svenska OCD -förbundet Ananke
1
 beskriver denna 

tabuproblematik och deras arbete mot detta. De framhäver att information om tvångstankar 

och tvångshandlingar är värdefullt både i förebyggande syfte och för personer som upplever 

tvång i någon form. Förbundet förmedlar att kunskap är viktigt och kan ibland till och med ha 

en behandlande effekt (OCD - förbundet 2012). Tvång är ett tabubelagt ämne och förknippas 

ofta med psykisk ohälsa (Thomsen 1997, s.8, 27). Det är dock viktigt att påpeka att det är 

                                                 
1
 Svenska OCD - förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 med uppgift att 

stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Förbundets mål är också att öka kunskapen 
om tvångssyndrom till allmänheten, men också till personer inom vården (OCD – förbundet, 2012).  
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först när tvångstankarna och tvångshandlingarna löper amok och utvecklas till något 

destruktivt som det i sin förlängning kan påverka så att den psykiska hälsan blir märkbart 

lidande (Bejerot 2011, s.20-21, 23-25).  

Mot bakgrund av detta vill vi med denna studie visa på hur ungdomars föreställningar om 

tvångstankar och tvångshandlingar ser ut. Detta för att få en uppfattning om hur utbredd tabun 

för ämnet är, hur ungdomar ser på och hur de förhåller sig till tvångstankar och 

tvångshandlingar. Iwarsson (2010) beskriver att information som förmedlar kunskap om tvång 

och dess bidragande effekter såsom ångest och oro, kan bidra till att tabun kring ämnet 

utmanas, att människor delar erfarenheter och tankar är viktigt. Medmänniskor har förmåga 

att hjälpa varandra genom att stötta, lyssna, prata, bry sig, hjälp att begripa och respektera. 

Detta kan vara nyckeln till förändring för människor med tvångstankar eller tvångshandlingar. 

Om vuxenvärlden (föräldrar, lärare, tränare, läkare m.fl.) öppnar upp för ämnet och visar att 

det är okej att prata om tvång kan ungdomar lättare närma sig ämnet på egen hand. Ungdomar 

har stort behov av att känna sig normala och det är vanligt att ungdomar ifrågasätter sina 

tankar, handlingar och beteenden. De oroar sig för att de är ensamma om att tänka eller göra 

saker på ett visst sätt. Att hjälpa ungdomar att normalisera deras värld bidrar till känslor av 

kontroll och trygghet. Att ge information med kunskap kan även hjälpa ungdomar att förstå 

sin verklighet, det är vanligt att vuxna överskattar ungdomars förmåga att förstå sina och sin 

familjs problem (Iwarsson 2010, s.13-14, 69- 85). Ett mål med uppsatsen är att uppmana 

människor om att information, kunskap och samtal kring tabubelagda ämnen är av stor 

betydelse, inte bara för personer som är drabbade utan även anhöriga och övriga 

samhällsmedlemmar. Olsson & Sörensen (2011) beskriver att en uppsats som denna kan ses 

som ett utvecklingsarbete inom ett område (Olsson & Sörensen 2011, s.39).  

1.2  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka ungdomars föreställningar om tvångstankar och 

tvångshandlingar. Följande forskningsfrågor presenterar fokus för studien: 

 Hur ser ungdomars uppfattning om tvångstankar och tvångshandlingar ut? 

 Hur ser ungdomars erfarenhet av tvångstankar och tvångshandlingar ut? 

 Går det att utläsa någon koppling mellan tvångstankars och tvångshandlingars 

tabubelagda karaktär med ungdomars föreställningar? Om ja, hur uttrycks det?  
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1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kommande del presenteras tidigare forskning inom ämnet, detta för att ge en bakgrund till 

studien. Därefter lyder metodavsnittet som innefattar datainsamlingsmetod, urvalsförfarande, 

avgränsningar, bearbetning/analys, reliabilitet/validitet och etiska överväganden. I det 

avsnittet beskrivs studiens arbetsprocess med allt vad den innebär. Efter metodbeskrivningen 

introduceras de teoretiska verktyg som valts för tolkningen av resultatet. Sedermera följer det 

avsnitt som innefattar resultatet för denna studie. Den kvantifierade data kommer att 

presenteras med hjälp diagram och tabeller. Varje diagram och tabell kommer att redovisas 

tillsammans med en förklaring till hur den har konstruerats samt hur diagrammet alternativt 

tabellen ska tolkas. Nästföljande kapitel inkluderar en analys av resultatet. Rapporten avslutas 

med en avslutande diskussion och efter det följer rapportens bilagor som är; enkät, 

sammanställd kodning av öppna frågor samt arbetsfördelning.      

2.  Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges en inblick i vad tidigare forskning säger om tvångsproblematik. Det 

kommer att presenteras olika vetenskapliga artiklar samt litteratur som berör ämnet på olika 

sätt. Då forskning visat på att tvångssyndrom ser likadant ut och är lika vanligt förekommande 

i hela världen (Bejerot 2011, s.31, Andersson  m.fl. 2011) har vi valt att ta del av både svensk 

och internationell forskning. Vi kommer att presentera forskning som rör tvångstankar och 

tvångshandlingar, tvångssyndrom/OCD i allmänhet samt detta kopplat till barn och 

ungdomar.  

4.1 Omfattning och orsaker 

De senaste tjugofem åren har forskningsintresset kring orosrelaterade sjukdomar ökat och det 

visar Broeren & Muris (2009) i deras studie; Twenty-five Years of Research on Childhood 

Anxiety Disorders: Publication Trends Between 1982-2006 and Selective Review of the 

Literature. De har funnit att publikationer kring orosrelaterade sjukdomar hos barn och 

ungdomar stadigt ökat under dessa år. De visar även på att de publikationer som har gjorts 

dock har innefattat relativt lite forskning kring sjukdomsorsaker, insatser och utvärdering. De 

menar på att mer forskning inom de områdena bör göras (Broeren & Muris 2009). Samtidigt 

som mer publikationer görs inom området orossjukdomar bland unga, går det även att se att 

det de facto sker en ökning av psykisk ohälsa bland unga.  
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Beckman & Hagquist (2010) presenterar i sin forskningsrapport att barns och ungdomars 

psykiska hälsa stadigt har försämrats de senaste tjugo åren. I studien har forskarna studerat 

tidningsartiklar, dokument från myndigheter, litteratur och vetenskapliga artiklar. I dessa har 

de jämfört hur den mediala, officiella bilden samt forskningens bild av ungdomars psykiska 

hälsa sett ut mellan åren 1988-2008. Resultatet av studien pekar på att de olika bilderna, den 

mediala, officiella och forskningsbilden på ungas psykiska hälsa många gånger 

överensstämmer med varandra men det är dock långt ifrån alltid. Genomgången av materialet 

visar att mest uppmärksamhet har getts till tjejer och deras psykiska hälsa under åren. 

Materialet visar även att trots att svenska barn verkar må bra i det stora hela har barns antydan 

till egen upplevelse av stress och psykisk ohälsa blivit allt vanligare på senare år, vilket anses 

oroväckande (Beckman & Hagquist 2010).  

Psykisk ohälsa och stress kopplas många gånger ihop med ångest. Människor som upplever 

ångest har ofta olika strategier för att hantera dessa känslor, att ha tvångstankar och/eller 

utföra vissa tvångshandlingar är en relativt vanlig strategi för att dämpa och hantera ångest. 

Tvångstankar och tvångshandlingar som i ett tvångssyndrom innefattas därför i vad man 

brukar kalla kategorin ångestsjukdomar (Leahy 2010, s.16-17). Tvångssyndrom klassificeras 

som en av de mest handikappade diagnoserna, mer om detta skriver Andersson m.fl. (2011) i 

artikeln Om och om igen... tvångscirkeln kan brytas. Tvångssyndrom yttrar sig något 

annorlunda hos barn än vad det gör hos ungdomar och vuxna. Hos barn handlar 

tvångssyndromen oftast om upprepnings- eller beröringstvång utan kognitivt innehåll, det vill 

säga barns förmåga att koppla tvångshandlingarnas konsekvenser och betydelse till känslor är 

begränsat. Hos ungdomar och vuxna har den förmågan utvecklats och tankarna och tvånget är 

nästan alltid kopplat till kognitivt innehåll. Tvångstankar karaktäriseras av att vara 

återkommande, obehagliga och genom att utföra vissa tvångshandlingar eller ritualer dämpas 

det obehag som tvångstankarna genererat. Tvångshandlingarna blir ett sorts 

ångestreducerande verktyg för att hantera obehaget, ett kvitto på att handlingen var av 

betydelse för att den obehagliga tanken inte skulle förverkligas. Tvångstankar och 

tvångshandlingar kan vara mycket påfrestande för den som drabbas oavsett intensitet. 

Huruvida den drabbade själv inser det orimliga i tvånget är även det olika . För att fastställa 

att tvångstankarna och tvångshandlingarna har utvecklats till ett tvångssyndrom måste de 

dock vara så pass allvarliga att de upptar minst en timme per dag, vara väldigt påfrestande 

eller medföra sämre funktion i vardagslivet (Andersson m.fl. 2011). Diagnosistering av 
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tvångssyndrom/OCD görs med hjälp av kriterier enligt DSM-IV
2
 vilket innefattar påstående 

gällande tvångets intensitet, tid, obehag och ångest (Bejerot 2011, s.22, Thomsen 1997, s.7).  

Forskning och statisktik visar på att närmare 2-4 % av alla barn och ungdomar drabbas av 

tvångssyndrom någon gång under uppväxten. När det gäller könsfördelningen har man sett att 

det är något vanligare med tvångssyndrom hos pojkar i de lägre åldrarna (7-11 år) än vad det 

är hos flickor i samma ålder. Skillnaden försvinner dock i ungdomsåren. Forskning visar även 

på att risken att drabbas av tvångssyndrom i vuxen ålder ökar om man har haft perioder med 

tvångssyndrom/beteende som ung (Ledley & Pasupuletis 2007). Samtidigt som forskning 

visar på höga siffror gällande hur många barn och ungdomar som drabbas av tvångssyndrom 

någon under uppväxten poängterar Ivarsson (1997) att det med all säkerhet finns ett 

mörkertal.  Troligtvis lider fler barn och ungdomar av tvångssyndrom än vad barn- och 

ungdomspsykiatrins statistik antyder. I och med att det finns många som aldrig kommer i 

kontakt med den sortens verksamhet då de inte söker hjälp för problemet och således finns de 

inte med i statistiken (Ivarsson 1997).  

De bakomliggande orsaker till att individer drabbas av tvångssyndrom är det relativt okända. 

Man kan sällan identifiera orsaken till att en specifik individ drabbas. Även fast man fastslagit 

vissa samband mellan genetiska faktorer har man inte kunnat identifiera enskilda gener som 

står för en ökad risk att drabbas. Slutligen har man även bevisat att det finns, om än väldigt 

ovanligt, samband mellan streptokockinfektion och utbrytning av tvång hos barn, så kallat 

PANDAS (Peadric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal 

infection). När det gäller tvångssyndrom och behandlingsmetoder skriver författarna att 

kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en god behandling då ”... både 

randomiserade kliniska prövningar och kontrollerad forskning i kliniska sammanhang ...” 

(Andersson m.fl. 2011, s.799) visat detta. Symtomen har visat sig reducerats med cirka 40-75 

% för de som behandlats med KBT och långtidseffekterna har varit goda (Andersson m.fl. 

2011). 

4.2 Symtom och påverkan 

Att lida av tvångstankar och/eller tvångshandlingar innebär oftast att man upplever ett 

ständigt tvivel . Personer med tvångssyndrom känner sig aldrig riktigt säkra på någonting utan 

                                                 
2
 ”För att diagnosen ångestsyndrom ska kunna ställas ska diagnoskriterierna i den internationella 

diagnosmanualen DSM-IV vara uppfyllda. DSM-IV är en förkortning av engelskans Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders.” (Vårdguiden 2012).  
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känner ofta ett tvivel, ”tänk-om” är ett vanligt tankesätt. Även skamkänslor är vanligt, skam 

över att det de tänker och gör i form av tvång inte är normalt och meningsfullt men ändå kan 

de inte avstå. Överdriven ansvarskänsla för sina medmänniskor och framförallt sina nära och 

kära är också en vanlig förekommande oroskänsla hos personer som drabbas av 

tvångssyndrom (Bejerot 2011, s.37-43). Många olika och obehagliga ångestkänslor kan 

innefattas i ett tvångsbeteende. Thomsen (1997) beskriver de vanligaste 

tvångssymtomen/beteenden och hur de tar sig till uttryck hos barn och ungdomar. Det 

vanligaste symtomet är rädslan för att bli smittad av något, exempelvis virus eller baciller. 

Tvångstankar kring smuts och smitta skapar överdrivna tvättningsritualer. Ett annat vanligt 

förekommande symtom är kontrolleringsbehov innebär att man flera gånger måste kontrollera 

att saker och ting är som de ska. Det kan betyda att man måste kolla efter om spisen är 

avstängd upprepade gånger eller att man gång på gång måste försäkra sig om att dörren är 

låst. En del barn och ungdomar har tvångstankar och tvångshandlingar som är direkt kopplade 

till rädslan av att vara orsak till att någon annan bli skadad. Exempelvis kan de uppleva att 

bestämda ritualer måste göras i en viss ordning annars kommer de bära skulden till att något 

hemskt inträffat. Rädslan av att vara orsaken till att en familjemedlem kommer till skada är 

mycket vanlig. Tvångstankar och tvångshandlingar relaterade till behov av ordning och 

symmetri, så kallat symmetritvång, hör även det till vanliga tvångssymtom. Detta innebär att 

vissa saker i ens värld måste vara på speciella sätt, till exempel att man får en starkt 

överdriven känsla av att exempelvis ens skolbänk och pennor måste ligga eller stå på ett 

särskilt sätt. Tvångstankarna kring hur omgivningen ska se ut återkommer ständigt och 

tvångshandlingarna måste hela tiden upprepas (Thomsen 1997, s.11-22).  

Tvångssyndrom kan påverka den drabbade på olika sätt i det vardagliga livet, det skildrar 

Bejerot (2011) då hon bland annat påpekar problematiken som barn och ungdomar med 

tvångssyndrom kan uppleva i skolan. För barn och ungdomar med tvångssyndrom kan 

skolarbetet bli lidande då tvångstankar och/eller tvångshandlingar av olika slag hindrar dem 

från att göra vissa saker. Att komma försent till skolan kan vara resultatet av långa 

ritualepisoder (tvångshandlingar) som dragit ut på tiden hemma. I skolan kan läs- och 

skrivsvårigheter uppstå då barnet enligt dennes tvångstankar eller tvångshandlingar inte får 

använda vissa bokstäver. Många barn och ungdomar med tvångssyndrom upplever sig 

mobbade alternativt är mobbade. Det faktum kan bero två orsaker. Den första är att de själva 

har dragit sig undan på grund av rädsla av att misslyckas med att dölja sina tvångstankar eller 

tvångshandlingar om de är tillsammans med andra. De ser till att undvika situationer där 
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tvångstankarna eller tvångshandlingarna blir svåra att bemästra (Bejerot 2011, s.29). Att 

personer med tvångssyndrom utvecklar en undvikande strategi för att hantera sina 

tvångstankar och eller tvångshandlingar skriver även Thomsen (1997) är vanligt: 

 ”Kanske har barnet eller tonåringen en fristad där hemma, där tvångstankar kan hållas under 

kontroll, men oftast blossar de upp när barnet är tillsammans med andra människor eller vistas 

på vissa plaster. Barnet kommer då så småningom att föredra att stanna hemma och avstår 

kanske undan för undan från allt fler aktiviteter som de tidigare har ägnat sig åt tillsammans 

med andra” (Thomsen 1997, s.122).   

Den andra orsaken till mobbning och utanförskap kan bero på att barnet inte klarar av det 

sociala samspelet på grund av dess tvångsbesvär och därför ses som annorlunda av andra barn 

(Bejerot 2011, s.29).  

Många barn och ungdomar som upplever besvärliga tvångstankar och/eller tvångshandlingar 

håller det oftast hemligt då de skäms över det. En del uttrycker rädsla över att andra ska se 

dem som sinnessjuka och därför blir oron av att bli påkommen med att lida av tvångstankar 

eller tvångshandlingar så stor att de gör allt för att inte någon ska få veta det. I synnerhet 

tonårspatienter lyckas hålla sina problem hemliga under långa perioder och istället kämpar de 

med problemen på egen hand i det dolda (Thomsen 1997, s.27). 

Tvångsproblematiken är dock svår att dölja när den intensifieras och blir en del av vardagen. 

Det faktum gör att anhöriga och i synnerhet familjen dras in i problematiken och blir en del 

utav den. Ivarsson (1997) beskriver i artikeln Tvångssyndrom hos barn och ungdomar. Ofta 

ett gissel för hela familjen hur påfrestande det är för anhöriga att hantera problematiken inom 

familjen (Ivarsson 1997).  Även Storch m.fl. (2008) konstaterar i deras studie att det är 

mycket oroande och bekymmersamt att vara anhörig till ett barn med tvångssyndrom. Studien 

påvisar att situationen kan påverka anhöriga så pass mycket att deras egen psykiska hälsa 

försämras. Detta i form av stor oro, ängslan och skuld inför barnets eller ungdomens 

tvångsproblematik. Författarna poängterar vikten av att anhöriga får positiv support och 

möjligheter att dela erfarenheter kring problematiken med andra. Detta är något som lyfts 

fram då föräldrarna i studien uttryckt att det är lättare att hantera stress och känslor när denna 

support och förståelse från andra finns till hands (Storch m.fl. 2008).  Även Ivarsson (1997) 

tydliggör hur öppenhet kring problematiken är viktig för både personen som drabbats av 
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tvångssyndromet och för dennes anhöriga. Öppenheten kan många gånger ha en befriande och 

lättande verkan (Ivarsson 1997).  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att tvångstankar och tvångshandlingar är 

jobbigt, svårt, tabubelagt och påfrestande, både för de som drabbas och deras anhöriga. Med 

andra ord lyfts problematiken fram. Mycket forskning tar upp och studerar tvångstankar och 

tvångshandlingar relaterat till OCD eller tvångssyndrom vilket innebär att omfattningen av 

tvångstankarna och tvångshandlingarna då är påtagligt stora. Då tvångstankar och 

tvångshandlingar kan vara jobbigt, problematiskt och generande även i liten utsträckning 

(man lider således inte av OCD enligt diagnostiska kriterier) vore mer uppmärksamhet kring 

ämnet ges.  

Till skillnad från tidigare forskning som många gånger tar ansats i behandling, 

diagnosistering, orsaker och upplevelsen av det, tar vår studie ansats i ungdomars allmänna 

förställningar om tvångstankar och tvångshandlingar. Vår studie försöker med hjälp av 

ungdomarnas svar utläsa kopplingar mellan tvångstankar/tvångshandlingar, informationsbrist, 

okunskap och ämnets tabubelagda karaktär. 

 3.  Metod   

Den här delen innefattar en beskrivning av vårt tillvägagångssätt i genomförandet av denna 

studie. I arbetsprocessen redogörs de val och överväganden som gjorts under arbetets gång. 

Här ges beskrivningar och förklaringar på varför enkät ansågs vara den mest lämpliga 

metoden att använda, varför vårt urval består av ungdomar i årskurs 9 och hur 

avgränsningarna sett ut.  Dessutom framställs hur arbetet med bearbetning/analys gått till, hur 

reliabilitet/validitet ses på i förhållande till studien och på vilka sätt etiska överväganden varit 

centrala för vårt arbete. Vid intresse för hur arbetet har fördelats mellan författarna se bilaga 

9.3.   

3.1 Datainsamlingsmetod  

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomars föreställningar om tvångstankar och 

tvångshandlingar ser ut. Intresset ligger i att nå kunskap om hur ungdomar (i årskurs 9) tänker 

och pratar kring ämnet samt hur deras erfarenheter och uppfattningar ser ut. För att få en bred 

bild av ungdomars tankar och åsikter har en kvantitativ ansats bedömts som lämplig. Genom 

att få kontakt med ett större antal respondenter ökar möjligheten för att vi ska kunna utläsa 
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vad ungdomar överlag tänker kring ämnet. Chansen att kunna generalisera respondenternas 

svar blir således större (Holme & Solvang 1997, s.78). Den datainsamlingsmetod som använts 

för att samla in material om ungdomars föreställningar är en enkätundersökning (se enkät i 

bilaga 9.1), detta sätt att samla in material karaktäriseras av en deskriptiv studie (Olsson & 

Sörensen 2011, s.45). Fördelarna med en enkätundersökning är att vi når många ungdomar i 

relation till vad vi skulle gjort med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vi är ute efter en generell 

uppfattning om ämnet och därför passar en enkät bra. Hade vi varit ute efter djupgående 

förståelse om orsakerna till enskilda ungdomars erfarenhet av tvångstankar eller 

tvångshandlingar hade en kvalitativ ansats passat bättre (Denscombe 2009, s.208-209). En 

annan fördel med enkät som datainsamlingsmetod är att studien kan genomföras på ett mer 

etiskt riktigt sätt. Insamlingen av material kan genomföras utan att utsätta ungdomarna för 

djupgående frågor om ett känsligt ämne som skulle kunna riskera att skada dem psykiskt. Med 

tanke på respondenternas unga ålder är en enkät mer passande då de i större utsträckning kan 

välja vad de vill dela med sig av. Utan press på att integrera och prestera i ett möte med 

exempelvis en intervjuare eller som del i en fokusgrupp (Holme & Solvang 1997, s.105). I 

enkätstudien är respondenterna anonyma, varken namn, personnummer eller 

skolklasstillhörighet anges. Inte heller skolans namn presenteras i rapporten. En annan fördel 

med en enkätstudie är att respondenterna får möjlighet att skriva om sina uppfattningar och 

erfarenheter, istället för att prata om dem, vilket hade varit aktuellt i en kvalitativ studie. En 

del ungdomar kanske inte vill eller vågar prata om tvångstankar och tvångshandlingar men 

kan tänka sig att skriva om det då de vet att de är anonyma. I avsnittet Etiska överväganden 

3.6 på sida 17 går det att läsa mer om etiska aspekter kring studiens känsliga karaktär och 

undersökningsgruppens unga ålder.   

Robson (2011) redogör i boken Real World Research för ett antal punkter som är viktiga att 

tänka på när en enkät ska framställas. Bland annat handlar de om att se till att hålla språket 

enkelt, undvika för långa och svåra formuleringar, avstå från frågeställningar som kan 

uppfattas som negativa eller ledande. Med tanke på vår undersökningsgrupps unga ålder är 

nämnda punkter extra viktiga att ta hänsyn till (Robson 2011, s.255-256). I utformandet av 

enkäten var vi noggranna med att vara tydliga med att ge instruktioner och information kring 

enkäten såsom dess syfte, anonymitet, elevernas frivillighet att medverka, rätt att avbryta 

deltagande, dess struktur och begreppens (tvångstanke och tvångshandling) definitioner 

(Olsson & Sörensson 2011, s.84-85, Denscombe 2009, s.213-214). Enkäten baseras på egna 

utarbetade frågor som speglar forskningsfrågorna. De frågor som rör ungdomarnas levda 
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erfarenheter av tvångstankar eller tvångshandlingar har skapats med inspiration från 

skattningsformulär för diagnostisering av OCD (Olsson & Sörensen 2011, s.148 ). Det är värt 

att poängtera att dessa frågor har för vår studie inte använts för att diagnostisera ungdomarna, 

utan för att få en uppfattning om hur utbrett tvångstankar och tvångshandlingar är oavsett 

allvarlighetsgrad. Antalet enkätfrågor som rör ungdomarnas levda erfarenheter är tio stycken 

och dessa har i resultatet förts samman under en och samma tabell. Denna tabell visar därmed 

inte de tio specifika frågornas resultat utan en sammanställning av ungdomarnas levda 

erfarenheter. Mer om hur siffror och tabell tagits fram i denna fråga finns att läsa i resultatet 

på sida 21.  

Enkäten består av både öppna och fasta frågor. Vi ser det fördelaktigt att mestadels använda 

fasta frågor då det reducerar risken för att respondenterna ska missförstå frågorna och för att 

vi som forskare inte ska riskera att misstolka svaren. Dessutom för att ungdomar många 

gånger kan antas vilja att det ska gå snabbt och enkelt att fylla i enkäten. De fasta frågorna 

karaktäriseras av hög struktur där det finns färdiga svarsalternativ som forskaren bestämt i 

förväg. Denna typ av frågor kan på ett enklare sätt kvantifieras och jämföras. Dock försvinner 

nyanser i svaren men syftet är att få en generell uppfattning och inte att ta reda på orsaker till 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Därför passar det bra att använda denna typ av frågor 

ändå. Med tanke på ungdomarnas unga ålder är det av betydelse att skriftliga förmågor såsom 

språkliga och uttryckliga inte påverkar enkätens resultat (Denscombe 2011, s.221-222). Kylén 

(2004) beskriver att öppna frågor ställer krav på att respondenterna ska kunna formulera sig 

(Kylén 2004, s.15). Emellertid används två öppna frågor i enkäten då det bedömdes att det är 

bra om det finns utrymme att på något ställe i enkäten få möjlighet att ge ett mer utvecklat 

svar än vad som kan ges i de fasta frågorna. Öppna frågor används vanligen i enkäter då det 

krävs rikare svar än vad som går att få genom fasta frågor (Hartman 2004, s.232-234).  

Gällande enkätens längd och omfång bedömdes att det var angeläget att hålla den relativt 

kortfattad med hänseende till undersökningsgruppens unga ålder. Risken för att eleverna 

skulle tappa intresset ville vi minska på detta sätt (Denscombe 2009, s.216-217). De två första 

frågorna bestod av att de skulle redogöra för hur gamla de är och vilket kön de har. 

Denscombe (2009) menar att de okomplicerade frågorna bör komma först och sedan avlösas 

av de minst kontroversiella frågorna, vilka i vår enkät motsvarar de allmänna frågor om 

tvångstankar och tvångshandlingar (Denscombe 2009, s.220). Enkäten består förutom av dem 

sluta och öppna frågorna av en skattningsfråga där respondenterna får möjlighet att skatta i 
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vilken grad de upplever vissa känslor. Kombinationen av de olika frågetyperna skapar 

variation och på så vis riskerar inte respondenterna att bli uttråkade av enkäten. Denscombe 

(2009) beskriver att när flera frågetyper används i en enkät kan det förhindra att 

respondenterna svarar enligt vissa mönster (Denscombe 2009, s.221).      

Enkäten delades ut av elevernas lärare då vi såg fördelar med det. Vi bedömde att det fanns en 

risk att respondenterna skulle besvara enkäten utifrån vad de tror att vi vill att de ska svara om 

vi skulle vara de som delade ut enkäten. Detta kan liknas vid den intervjuareffekt som 

Denscombe (2009) beskriver, då forskarens identitet får en påverkan på respondenternas svar 

(Denscombe 2009, s.244-245).  

3.2  Urval  

Urvalsprocessen ska ske utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där bland annat frivillighet, 

anonymitet och integritet ska beaktas nogsamt (Olsson & Sörensen 2011, s.84). Vår studie 

syftar till att undersöka och beskriva ungdomars föreställningar om tvångstankar och 

tvångshandlingar och därför kom urvalsprocessen i stor utsträckning att behandla huruvida vi 

skulle komma i kontakt med en undersökningsgrupp som matchade syftet och 

forskningsfrågorna.  

Målet var att nå en heterogen grupp av ungdomar i årskurs 9 och det första steget var att söka 

efter en arena där vi med största sannolikhet kunde nå denna grupp. Vi betänkte olika platser 

och sammanhang där ungdomar befinner sig, såsom fritidsgårdar, idrottsklubbar och skolan. 

Vi kom fram till att den arena som kan antas ha den mest heterogena grupp med ungdomar är 

skolan på grund av att där befinner sig ungdomar med mångahanda intressen och egenskaper. 

Dessutom råder det skolplikt i Sverige vilket gör att skolan är en plats där de allra flesta 

ungdomar finns. På skolan kan vi nå vår undersökningsgrupp på ett naturligt sätt. Den risk 

som finns med att välja en annan arena som exempelvis en fotbollsklubb eller dylik 

intresseförening kan vara att man endast får kontakt med ungdomar som representerar en viss 

grupp av ungdomar. Det skulle inte bli optimalt då det kan uppstå brister i trovärdigheten vid 

eventuella generaliseringar av resultatet. Denscombe (2009) understryker att forskaren kan 

göra urval utifrån vilka krav som studien ställer och vilka speciella skäl som hänger samman 

med ämnet för studien (Denscombe 2009, s.39).   

Dock visade det sig att möjligheterna med att komma i kontakt med ungdomar under skoltid 

var svåra. Planen från början var att genom slumpmässigt urval välja två skolor i Kalmar som 
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skulle agera undersökningsgrupp i studien. Detta blev emellertid inte möjligt då flera rektorer 

uttryckte att det redan figurerade flertalet enkäter i skolorna och att de därför inte var 

intresserade av att delta. Med detta utgångsläge fick planen omvärderas och istället fick vi 

söka efter en undersökningsgrupp i övriga Sverige. Vi beslutade att ta kontakt med skolor där 

vi har en personlig kontakt (med lärare eller rektorer) detta för att öka möjligheterna att få 

tillgång till en undersökningsgrupp. Därefter valde vi att gå vidare med de två skolor som 

först tackade ja.   

Studien baseras följaktligen på ett icke-sannolikhetsurval då urvalet grundades på de skolor 

som först tackade ja till att delta i undersökningen, detta benämns enligt Olsson och Sörensen 

(2011) som ett tillfällighetsurval. Ett sådant urvalsförfarande beskrivs som den svagaste 

sorten på grund av att de personer som väljs ut inte är representativa för hela populationen 

(Olsson & Sörensen 2011, s.113). Denna typ av urval kan enligt Denscombe (2009) förklaras 

med att andra kriterier har fått komma till stånd för vilka som ska delta i studien. Tillskillnad 

från den underliggande principen som finns inom sannolikhetsurval som innebär att alla 

enheter i en population ska ha lika stor chans att få delta i studien (Denscombe 2009, s.37). 

Holme och Solvang (1997) skriver att tillfällighetsurval inte kan ses som representativa och 

därmed riskerar de att ge oriktiga slutsatser om populationen (Holme & Solvang 1997, s.183). 

Trots detta bedöms svagheten inte ha någon befästning i denna studie med tanke på att urvalet 

beträffar olika skolor och inte enskilda personer. Även om det finns medvetenhet kring att 

skolor har olika hög social och ekonomisk status i samhället bedöms att skolor ändå visar på 

en viss representativitet av ungdomar. Detta i jämförelse med exempelvis en idrottsförening 

eller annan intresseförening. Utifrån det kan tillfällighetsurval i denna studie ses som 

representativt och skulle därmed kunna spegla andra skolor i Sverige. Denscombe (2009) 

beskriver att denna typ av metod är passande då forskare står inför en valmöjlighet som verkar 

tänkbar att använda sig av. Författaren framhåller att tillgänglighetsurval kan vara lämpligt på 

grund av den många gånger bristande tidsresursen som ett småskaligt forskningsprojekt har 

(Denscombe 2009, s.39).  

Målet var att få en undersökningsgrupp som bestod av cirka åttio elever i årskurs 9 fördelat på 

minst två skolor. Till sist blev urvalet en skola i en liten respektive mellanstor kommun i 

Sverige. I skolorna använde vi oss av de klasser i årskurs 9 som vid den aktuella tidpunkten 

hade möjlighet att delta i studien, vilket blev totalt sex klasser. Det totala antalet elever som 

sedan var på plats vid enkätutdelningen och som fick möjlighet att fylla i enkäten var 
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hundrafyra. Sexton av dessa valde att inte delta vilket innebär att det var åttioåtta elever som 

fyllde i enkäten.  

3.3 Avgränsningar  

Alla studier kräver avgränsningar inom olika områden. Oavsett vilka handlingsstrategier som 

används för att komma fram till vilka avgränsningar som är mest lämpliga, så beskriver 

Sjöberg (2008) att det är viktigt att återge vad som valts men också vad som har valts bort och 

skäl till det (Sjöberg 2008, s.29-30).  

Vi valde att studera ungdomar på grund av att forskning visar på att det är vanligt med 

tvångstankar och tvångshandlingar i den ålderskategorin. Det är i ungdomsåren som dessa 

tankar och handlingar oftast utvecklas till något destruktivt och det är då det kan komma att 

påverka ungdomarna i det fortsatta livet. På grundvalar av detta valdes barn och vuxna bort i 

studien. För att avgränsa gruppen ungdomar kom vi fram till att vi önskade nå de som 

befinner sig ungefär i mitten av tonåren. Bedömningen var att ungdomar i årskurs 9 skulle 

kunna vara en bra utgångspunkt då de troligen är tillräckligt gamla och uppnått viss mognad 

för att förstå enkätens innehåll. Också för att de utvecklat förmåga att reflektera över sina 

åsikter och upplevelser. Samtidigt på grund av att ungdomar i åldern femton och sexton 

befinner sig i en tid i livet då identitetsutvecklingen är stor (Cullberg 2006, s.73). En annan 

anledning till att vi valde den ålderskategorin beror på att tidigare forskning har visat på att 

utbredningen av tvångstankar och tvångshandlingar är relativt jämlik mellan tjejer och killar i 

den åldern. Tillskillnad från hur det är i yngre ålder, då det är markant vanligare bland killar 

(Ledley & Pasupuletis 2007).  

En annan avgränsning har varit att endast undersöka ungdomarnas generella föreställningar 

om tvångstankar och tvångshandlingar och inte deras specifika upplevelser. Detta på grund av 

att vi intresserar oss av att få en uppfattning om hur utbredd tabun för ämnet är, hur ungdomar 

ser på och hur de förhåller sig till tvångstankar och tvångshandlingar. Dessutom förstod vi att 

det skulle kunna vara svårt att genomföra djupintervjuer med tonåringar om ett så känsligt 

ämne med syfte att ta reda på deras specifika upplevelser. Det skulle kräva stora resurser för 

att kunna genomföra det i enlighet med de etiska principer som vi måste ta hänsyn till. 

3.4 Bearbetning/Analys  

Vid bearbetningen samt analysering av data har arbetsprocessen gått igenom ett antal steg. 

Första steget innebar organisering av material. Vi numrerade samtliga enkäter, kontrollerade 
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och gick igenom varje enkät för sig. Under detta arbete såg vi över de öppna frågorna och de 

tillhörande svaren. Detta för att förbereda kodningen av det materialet (Denscombe 2009, 

s.324). Våra öppna frågor har kvantifierats genom kodning vilket innebär att varje enskilt svar 

har sorteras in under en viss kategori. Kategorierna skapades genom att noga gå igenom varje 

svar och därefter identifiera olika teman. Med hjälp av dessa olika teman kunde vi sedan 

utläsa ett visst antal kategorier som representerade de olika svaren. Ett fåtal svar fann vi inte 

passade in i någon utav kategorierna och därför har kategorin ”Övrigt” förts in (Kylén 2004, 

s.170-173). En sammanställning av samtliga svars kodning finns att läsa i bilaga 9.2 på sida 

46.  

Nästa steg i databearbetningen var att föra in allt material i statistikprogrammet SPSS. Detta 

gav oss en bra överblick av helheten vilket gjorde att vi kunde identifiera vissa trender i 

materialet. I detta skede kopplades det sammanställda materialet till studiens forskningsfrågor 

i syfte att hjälpa oss att göra ett urval gällande vilka frågeställningar i enkäten som skulle 

presenteras och på vilket sätt. Därefter färdigställdes diagram och tabeller på de utvalda 

fynden, detta med hjälp utav statistiska verktyg i SPSS (Denscombe 2009, s.324-325). Efter 

färdigställandet av resultatet kunde sedan slutanalysering ske. Analyseringen av resultatet är 

gjord med teoretisk förankring. Mer om vilken teori vi har använt oss av finns att läsa om 

teoriavsnittet på sida 18.  

Vanligtvis ska ”obestämda värden” (Holme & Solvang 1997, s.200) exkluderas innan 

analysen av det insamlade materialet från enkäterna ska påbörjas (Holme & Solvang 1997, 

s.200). I vår studie är det svarsalternativet ”Vet inte” som står för ett sådant värde. Ett annat 

värde, som är ett osynligt alternativ för eleverna är ”Ej ifyllt”. Den kategorin skapade vi i 

efterhand och den innefattas av svarsutrymmen som lämnats tomma av eleverna. Att vi har 

med denna kategori i resultatet är för att vi anser att även ett uteblivet svar säger någonting 

om resultatet i detta fall. Mer om dessa reflektioner kan läsas i analysavsnittet på sida 31.   

3.5  Reliabilitet och validitet  

Att arbetet med studiens validitet samt reliabilitet sker under hela arbetsprocessen är en viktig 

byggsten för uppsatsen. Validiteten svarar för huruvida insamlad data faktiskt svarar på det 

studien ämnat att undersöka. Studiens reliabilitet även kallat pålitlighet eller tillförlitlighet, 

svarar däremot på i vilken mån studien kan göras om, alternativt göras av någon annan 

forskare men samtidigt generera samma resultat (Denscombe 2011, s.362, 424). För att öka 
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studiens validitet och reliabilitet menar Holme och Solvang (1997) att man ständigt ska vara 

kritisk till sitt eget material. Genom att vara medveten om sitt eget materials eventuella brister 

samt ens egen tolkningspåverkan vid datainsamling, resultat och analys kan problemen lyftas 

fram, diskuteras och omarbetas och detta ger studien högre reliabilitet (Holme & Solvang 

1997, s.290-291). Arbetet med denna studies validitet och reliabilitet har pågått i en ständig 

process. Vid enkätutformandet var validitetsfrågan av största vikt då otydliga eller felaktiga 

frågeställningar i enkäten skulle bidra till att vi antagligen inte skulle få svar som kunde 

besvara vår studies syfte (Holme & Solvang 1997, s.167).  Under arbetsprocessen med 

enkäten fick ett antal personer agera testgrupp på de utarbetade frågeställningarna, detta för 

att få feedback och möjligheter att rätta till eventuella oklarheter innan enkäten delades ut till 

den aktuella undersökningsgruppen. Denna metod med att låta en grupp agera testgrupp 

beskriver Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2011) som ett bra sätt för att öka studiens totala 

validitet och reliabilitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2011, s.105).  

Att helt och hållet undvika att fel uppstår vid datainsamling eller inskrivning av data är 

praktiskt taget omöjligt men man ska alltid arbeta för att så lite fel som möjligt sker (Holme & 

Solvang 1997, s.164). Det har vi gjort genom att dubbelkontrollera så att datamaterialet fyllts i 

korrekt i SPSS (Denscombe 2011, s.362).  Det var av högsta prioritet att arbeta fram en enkät 

som var mycket tydlig och koncis men som samtidigt kunde besvara våra komplexa 

forskningsfrågor. För att omvandla våra forskningsfrågor till ett flertal mätbara enkätfrågor 

arbetade vi med operationalisering. Det vill säga att vi klargjorde begreppen och 

forskningsfrågorna till mätbara och tydliga frågeställningar som vår undersökningsgrupp 

skulle kunna svara på (Djurfeldt & Larsson & Stjärnhagen 2011, s.104).  För att undvika 

missförstånd i enkätens frågeställningar valde vi att skriva ut definitionerna av begreppen 

tvångstanke respektive tvångshandling i enkätens början (se definitionerna i bilaga 9.1). Detta 

menar Holme och Solvang (1997) är att bra sätt för att öka validiteten då det ökar 

potentialerna till att få mätt det man faktiskt vill mäta, i vårt fall ungdomarnas föreställningar 

och erfarenheter av tvångstankar och tvångshandlingar (Holme & Solvang 1997, s.167). Att 

skriva ut definitionerna var dock inte en självklarhet då det kan ha sina nackdelar. Dels för att 

de kan verka otydliga och förvillande och dels för att definitionerna i sig kan komma att 

påverka hur respondenterna svarar i enkäten. Bedömningen var dock att fördelarna övervägde 

nackdelarna.   
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När det gäller studiens reliabilitet så har den frågan funnits i beaktning vid tolkningen av 

datamaterialet. Vi har ställt oss kritiska till våra egna tolkningar, sett över alternativa 

förklaringar och prövat olika synsätt, allt för att komma till stånd med en så bra analys som 

möjligt (Holme & Solvang 1997, s.290-291). Kodningen och kategoriseringen av de öppna 

frågorna är baserade på vår tolkning av respondenternas svar och det faktum har vi haft i 

åtanke i resultat och analys.  

3. 6 Etiska överväganden 

Det har varit centralt för den här studien att reflektera över etiska aspekter med tanke på 

kombinationen av ett känsligt ämne och en undersökningsgrupp med relativ ung ålder. I 

kommande stycke beskrivs etiska principer som forskare måste ta hänsyn till och hur vi i vårt 

arbete har bemött dessa.   

När all forskning ska bedrivas finns det etiska principer som forskare ska förhålla sig till, både 

innan och under arbetets gång. De är till för att skydda människor och samhället från olämplig 

och obefogad forskning. Principerna ”… bygger på ett antagande om att forskare inte har 

någon privilegierad position i samhället som berättigar dem att fullfölja sina intressen på 

bekostnad av dem som studeras …” (Denscombe 2009, s.193). I arbetet med studiens etiska 

överväganden har vi använt Olssons och Sörensens (2011) beskrivningar av viktiga etiska 

principer för forskning som utgångspunkt samt de fyra forskningskrav Vetenskapsrådets 

ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har framställt (2012). Olsson och Sörensen 

(2011) redogör för fyra grundläggande principer som gäller för forskning där människor är 

berörda. Den första principen handlar om att forskare endast får utföra studien om den tar 

hänsyn till människors integritet och självbestämmanderätt (Olsson & Sörensen 2011, s.83). I 

enlighet med detta har vi i vår studie därför varit noggranna med att ge ungdomarna 

tillräckligt med information om studiens villkor, bland annat vad gäller deras frivillighet att 

medverka (både skriftligt och muntligt), deras rätt att avbryta eventuellt medverkande, 

studiens höga anonymitet, studiens syfte och vem som är ansvarig för den. Detta för att de ska 

kunna ta ställning till om de vill delta i studien. Denna princip påminner om det 

samtyckeskrav och informationskrav som presenteras av Vetenskapsrådets ämnesråd för 

humaniora och samhällsvetenskap (2012) som två av forskningskraven. Den andra principen 

som Olsson och Sörensen (2011) beskriver är att forskare ska ”… sträva efter att göra gott och 

förebygga eller förhindra skada.” (Olsson & Sörensen 2011, s.83). I vårt resonemang kring 

detta så berörs även den tredje principen som innebär att forskningen inte får utsätta någon 
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människa för skada, såväl fysisk som psykisk (Olsson & Sörensson 2011, s.83). Vi har i 

arbetat med enkäten kontinuerligt reflekterat över hur frågorna kan utformas på ett sätt som är 

etiskt riktigt och som samtidigt ger oss svar på studiens syfte. Med tanke på ämnets känsliga 

och förhållandevis tabubelagda natur som kan väcka obehag, funderingar och upprördhet hos 

människor har det varit centralt för oss att omsorgsfullt beakta det. Frågorna i enkäten kan 

således komma att framkalla känslomässiga processer. Bedömningen är dock att enkäten även 

kan komma att generera positiva effekter trots dess känsliga karaktär.  Det kan leda till att 

eleverna börjar prata kring ämnet, vilket är viktigt (Iwarsson 2010, s.13-14). Sista principen 

som forskare måste visa hänsyn till berör rättvisa. Människor har rätt att behandlas lika 

(Olsson & Sörensen 2011, s.82-83). Detta är något som faller sig naturligt med enkät som 

datainsamlingsmetod. Alla elever får samma frågor och det kan därmed betraktas som att 

ungdomarna blir rättvist behandlade i vår studie. Det tredje forskningskravet som 

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap är konfidentialitetskravet 

som inbegriper krav på att forskare i största möjliga utsträckning ska förvara materialet så att 

inte otillbörliga kan ta del av det. Det innebär också att forskare har tystnadsplikt angående 

känsliga personuppgifter, det ska vara svårt för utomstående att kunna härleda informationen 

till respondenterna (Vetenskapsrådet 2012, s.13). Vi bestämde att eleverna, skolorna och till 

och med kommunerna som enkäterna har delats ut i ska vara anonyma. Vi kommer alltså inte 

på något sätt röja uppgifter angående detta i rapporten. Enkäten kan därmed betraktas ha hög 

anonymitet vilket skyddar elevernas integritet (Holme & Solvang 1997, s.32). Samtliga svar 

och uppgifter från enkätundersökningen har endast används som resultatunderlag i denna 

studie.  Ett krav som Vetenskapsrådet lyfter fram är nyttjandekravet och det konstaterar att all 

information som samlas in om enskilda individer endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2012, s.14).  

4.  Teori  

 I detta kapitel presenterar vi begreppet tabu och Howard Beckers stämplingsteori. Teorin och 

begreppet har fungerat som verktyg för att tolka resultatet. Ungdomarnas svar i enkäten har 

studerats utifrån dessa. För att erhålla god förståelse för analysen där teorierna kopplas 

samman med vår studie är det av betydelse att få kännedom om de och hur de hänger 

samman.  
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4.1 Tabu 

Tabu är ett begrepp som innefattar samhällets regler och förbud för ett ämne eller en 

företeelse. Fenomenet tabu har inte givna rötter i moraliska eller religiösa frågor utan 

uppkommer och lever vidare av egen kraft (Freud 1995, s.43). Vad som blir tabu i ett 

samhälle är beroende av sammanhanget och vad individerna själva bestämmer som skamligt 

(Douglas 1997). Socialantropologen Mary Douglas (1997) beskriver hur detta hänger samman 

med hjälp av begreppen orenhet och smuts, hon förklarar hur exempelvis jord blir till smuts 

först när det hamnar inomhus. Detta exempel visar på dels sammanhanget, utomhus kontra 

inomhus, och dels individers och samhällets bestämmelse för när jorden ska anses vara 

smutsig. Detta betyder att ämnen och företeelser blir tabubelagda först när samhället bekräftat 

individernas benämningar på vad som anses vara skamligt. Människan lär sig att undvika det 

som samhället och enskilda individer anser är orent genom regler och förbud. Att se förbi och 

undvika vissa ämnen och företeelser anses inte vara en negativ handling, det ses snarare som 

en strävan efter att forma och ordna omgivningen och miljön. Människor strävar efter det för 

att de vill att verkligenheten ska likna den uppfattning de har om hur den bör och ska se ut 

(Douglas 1997). Detta förklarar hur vissa ämnen och företeelser kan komma att bli accepterat 

att inte kännas vid i ett samhälle. I takt med att samhällen förändras så förändras även 

människans och samhällets syn på vad som är tabu. Bauman (1987) förklarar denna process 

och påvisar att människor ständigt river ner befintliga tabun men ersätter dem snabbt med 

nya, detta för att behålla den sociala ordningen och illusionen över hur det bör se ut (Bauman 

1987).  

4.2  Stämplingsteori  

Stämplingsteorin (Labelling theory) behandlar avvikande beteende och skapades av 

sociologen Howard Becker (2006). Teorin beskriver att samhället strävar efter stabilitet och 

ordning. För att leva upp till det skapar människor normer för olika grupper i samhället som 

individer kan kategoriseras in i. Normerna kan beröra handlingar, beteenden och 

hälsotillstånd. Vissa beteenden ses som ”korrekta” och andra som ”felaktiga”. De individer 

som inte följer normerna och reglerna som grupperna kräver stämplas som avvikare.  

Individerna ses som dysfunktionella för samhällets stabilitet och ordning. Det är individerna i 

grupperna som avgör huruvida en handling eller en sjukdom räknas som ”felaktig” och 

därmed avvikande. Detta skiljer sig mellan samhälle, tid och plats (Becker 2006, s.17-21). 

Repstad (2005) förklarar att människor som stämplas som avvikare riskerar att stigmatiseras, 
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vilket innebär att de tillskrivs generella negativa egenskaper. De ses inte längre som individer 

med både positiva och negativa egenheter. Stämplingen kan vara av informell respektive 

formell karaktär. Den informella innebär att det sker fritt i vardagen exempelvis på en 

arbetsplats. Den formella betyder att samhället genom en handling visar att en människa är 

avvikare genom att till exempel döma en person till fängelse. Omgivningen uttrycker sig 

stereotypt om den avvikande och tillskriver därmed denne generella negativa egenskaper 

(Repstad 2005, s.62-63). Macionis och Plummer (2008) och Repstad (2005) beskriver att 

stämplingsteorin lyfter fram två konsekvenser som stämpling kan bidra till. Den första 

konsekvensen är stigmatisering vilket innebär att personen riskerar att förändra sin sociala 

situation och självuppfattning. Den andra konsekvensen handlar om att personen börjar leva 

upp till de förväntningar omgivningen har på denne. Detta kan likställas med vad fenomenet 

självuppfyllande profetia
3
 innebär (Macionis & Plummer 2008, s.566, Repstad 2005, s.62-63). 

Macionis och Plummer (2008) beskriver två typer av avvikelser, primär och sekundär. Den 

primära står för en avvikelse som genererar liten reaktion hos allmänheten och därmed har 

liten inverkan på personens självuppfattning. Den sekundära avvikelsen handlar om att 

allmänheten uppmärksammar personens avvikelse och får personen att känna att avvikelsen 

tillhör identiteten. Ju mer en individ blir ett med den sekundära avvikelsen desto närmare 

kommer den att uppleva sig stigmatiserad (Macionis & Plummer 2008, s.566). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Själuppfyllande profetia beskriver Merton (1968) på följande sätt; ”Den självuppfyllande profetian är, från 

början, en falsk definition av situationen som framkallar ett nytt beteende som gör att den ursprungliga falska 
föreställningen blir ”sann”. Denna skenbara giltighet hos den självuppfyllande profetian vidmakthåller ett  
skräckvälde. För profeten kommer att åberopa det faktiska händelseförloppet som bevis för att han hade rätt 
från början.” (Merton 1968, s.477).   
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5. Resultat 

I denna del redovisas studiens empiriska material. Resultatet är uppdelat i tre teman som 

också svarar för rubrikerna i detta avsnitt. Detta för att det ska vara lättare att överblicka. 

Varje tema presenteras med hjälp av olika diagram och tabeller som belyser materialet.  

5.1  Förförståelse 
4
 

Nedanstående diagram (Figur 1) visar på huruvida ungdomarna i denna studie kände till 

begreppen tvångstanke och tvångshandling sedan tidigare. Då vi inte visste om ungdomarna 

hade kunskap om begreppens innebörd valde vi att i introduktionen av enkäten redovisa 

definitionerna av begreppen. Frågeställningen löd; ”Känner du till begreppen tvångstanke 

eller tvångshandling (sedan tidigare)? ”. Frågan följdes av två fasta svarsalternativ ”Ja” och 

”Nej”. Diagrammet klargör att 73 elever (83 %) kände till begreppen sedan tidigare, 14 elever 

(16 %) gjorde det däremot inte och 1 elev (1 %) besvarade inte frågan.  

 

Figur 1. Diagrammets y-axel visar antalet elever och x-axeln visar svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” och ”Ej ifyllt”. 

Undersökningar och sammanställningar på hur många barn och ungdomar som lider av 

tvångssyndrom i Sverige och i världen är många. Cirka 2-4 % uppskattas ha tvångssyndrom 

av något slag (Ledley & Pasupuletis 2007). Dessa undersökningar säger dock inte något om 

                                                 
4
 Förförståelse är den uppfattning man fått om en företeelse genom exempelvis egna erfarenheter, andras 

erfarenheter, utbildningar, forskning med mera. Förförståelsen grundas således inte i en självklar sanning utan 
grundas i varje individs egen uppfattning av något (Holme & Solvang 1997, s.97).  
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hur många som har tvångstankar eller tvångshandlingar utan att lida av tvångssyndrom. 

Tvångstankar och tvångshandlingar kan vara nog så jobbiga även fast omfattningen och 

intensiteten av dem inte uppfyller kriterierna för tvångssyndrom. Mot det som bakgrund 

utarbetades frågan; ”Hur vanligt tror du att det är att ungdomar upplever tvångstankar eller 

tvångshandlingar som jobbiga?”. De fick med hjälp av olika svarsalternativ uppskatta hur 

vanligt de tror att det är. Svarsalternativen löd enligt följande; ”Inte vanligt alls”, ”Ganska 

vanligt”, ”Vanligt”, ”Mycket vanligt” samt ”Vet inte”. Resultatet på frågan kan utläsas i Figur 

2 och det pekar på att de flesta (36 elever, det vill säga 41 %) tror att det är ganska vanligt att 

det upplevs som jobbigt med tvångstankar eller tvångshandlingar. Det var 22 elever (25 %) 

som uppskattar att det är vanligt medan 13 (15 %) tror att det som mycket vanligt. Detta visar 

på att så många som totalt 71 elever (81 %) tror att tvångstankar eller tvångshandlingar är 

något som upplevs jobbigt i någon mån. Det var 6 elever (7 %) som svarade att de inte tror att 

det är vanligt alls, 10 (11 %) som inte visste hur vanligt det är och slutligen var det 1 person 

(1 %) som inte svarade alls.  

 

Figur 2. Diagrammets y-axel visar antalet elever och x-axeln visar svarsalternativen ”Inte vanligt alls”, ”Ganska vanligt”, ”Vanligt”, 

”Mycket vanligt”, ”Vet inte” och ”Ej ifyllt”. 
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Diagrammet nedan (Figur 3) visar vad eleverna tror att tvångstankar eller tvångshandlingar 

beror på. Frågan var av öppen karaktär vilket har gjort att ungdomarna har gett varierande 

svar som vi i efterhand har kodat och kategoriserat. Detta för att enklare kunna se olika 

tendenser (se kodning i bilaga 9.2, fråga 5). Den första kategorin kallas ”Stress” och innefattar 

svar som på något sätt gav uttryck för det. Det kunde handla om inre (sig själv) och yttre 

(samhället) stress, det beskrevs som krav och perfektionism. Den andra kategorin är ”Dåligt 

mående” och är ett sammanslaget begrepp för beskrivningar som att en människa är mobbad, 

mår dåligt och har dåligt självförtroende eller självkänsla. Tredje kategorin benämns som 

”Händelser” och hänvisar till svar som berör människors uppväxt eller tidigare händelser i 

livet. ”Vanesak” är nästa kategori vilken svarar för beskrivningar som tyder på att eleverna 

anser att tvångstankar eller tvångshandlingar har sitt ursprung i vanor, exempelvis att 

människor har tråkigt, är rastlösa eller att det bara blir så. Nästa kategori är ”Grupptryck” och 

den innehåller svar som i någon mån handlar om att människor har blivit tvingade till något. 

Kategorin ”Vet inte” talar för sig själv, medan ”Ej ifyllt” står för de elever som har lämnat 

frågan tom. Sista kategorin heter ”Övrigt” och innehåller blandade svar gällande vad 

tvångstankar och tvångshandlingar kan bero på. Däribland beskrivs att det skulle bero på flera 

anledningar. Andra svar som även har sorterats in under kategorin är uppenbara missförstånd 

gällande frågan och oseriösa svar. Det går att utläsa att av 88 elever är det 10 (11 %) som tror 

att det beror på ”Stress”, 10 (11 %) på ”Dåligt mående” och 6 (7 %) på ”Händelser”. Det var 

12 (14 %) som tror att det beror på att den är en ”Vanesak”, 4 (5 %) på ”Grupptryck”, 15 (17 

%) på ”Vet inte”, 10 (11 %) på ”Övrigt” och till sist 21 elever (24 %) som inte svarade på 

frågan, därmed ”Ej ifyllt”.       
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Figur 3. Y-axeln visar antal elever och x-axeln visar kategorierna ”Stress”, ”Dåligt mående”, ”Händelser”, ”Vanesak”, ”Grupptryck”, 

”Vet inte”, ”Övrigt” och ”Ej ifyllt”. 

5.2  Levda erfarenheter  

Syftet med vår studie är att undersöka och beskriva ungdomars föreställningar om 

tvångstankar och tvångshandlingar, det gör att vi är intresserade av att få reda på om eleverna 

har upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar någon gång. Syftet kräver inte att veta vilka 

typer av tvångstankar eller tvångshandlingar som de kan ha upplevt eller upplever. Däremot 

fordrades konkreta frågor för att få svar på ungdomarnas erfarenheter, då det skulle kunna 

vara enklare att svara på frågor som rör specifika tankesätt eller handlingsförfaranden, än att 

ge ett svar på en generell frågeställning (som innefattar många olika tvångstankar och 

tvångshandlingar). Ungdomar som till exempel ofta upplever symmetritvång kanske aldrig 

har upplevt något annat tvång och skulle möjligen, i en generell fråga om de har upplevt 

tvångstankar eller tvångshandlingar, inte känna att de upplevt tillräckligt mycket eller många 

olika tvång för att kryssa i ”Ja, ofta” och inte heller ”Ibland”. På basis av det fick eleverna 

besvara tio olika frågor som handlade om deras erfarenhet av olika typer av tvångstankar och 

tvångshandlingar (se bilaga 9.1, fråga 10-17). Frågorna följdes av tre fasta svarsalternativ, ”Ja, 

ofta”, ”Ibland” och ”Nej, aldrig”. I Figur 4 har vi sammanställt alla tio frågor till ett 

gemensamt diagram där den sammantagna bilden ser ut av ungdomarnas erfarenhet av 

tvångstankar och tvångshandlingar.  
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Det vi kan utläsa ur diagrammet nedan (Figur 4) är att det är 14 elever (16 %) av totalt 88 

som har svarat ”Ja, ofta” på om de har upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar. Sedan har 

34 elever (39 %) svarat att de ”Ibland” upplever eller har upplevt det och 38 elever (43 %) 

som svarat att de ”Nej, aldrig” har upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar. Slutligen är 

det 2 elever (2 %) som inte har fyllt i något svarsalternativ.   

 

Figur 4. Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar svarsalternativen ”Ja, ofta”, ”Ibland”, ”Nej, aldrig” och ”Ej ifyllt”. 

Cirkeldiagrammet nedan (Figur 5) presenterar i vilken grad som tvångstankar eller 

tvångshandlingar har kommit i vägen för skolarbete eller för umgänge med kompisar. För att 

få en bild av hur utbrett det är att ungdomars vardag påverkas av tvångstankar eller 

tvångshandlingar valde vi att ta med denna fråga. Frågan har tre fasta svarsalternativ som 

lyder; ”Ja, ofta”, ”Ibland” och ”Nej, aldrig”. I diagrammet går det att utläsa att 8 elever (9,1 

%) svarade ”Ja, ofta”, 22 (25 %) svarade att tvångstankarna eller tvångshandlingarna ”Ibland” 

kan komma i vägen för skolan. Det var 52 elever (59,1 %) som svarade ”Nej, aldrig” och 6 

6,8 % som inte svarade på frågan (”Ej ifyllt”).    
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Figur 5. Cirkeldiagrammet visar i procent hur många elever som fördelades i svarsalternativen ”Ja, ofta”, ”Ibland”, ”Nej, aldrig” och ”Ej 

ifyllt” 

Sista frågan i enkäten syftade till att eleverna skulle gradera upplevelsen av olika känslor som 

tvångstankar eller tvångshandlingar får dem att känna. Denna fråga kan uppfattas på för oss 

två kända sätt. Dels kan de elever som upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar svara 

utifrån erfarenheten, vilket var meningen med frågan men dels kan elever som inte har 

erfarenhet av det svara på frågan om de sätter sig in i hur det skulle vara att ha det och svarar 

utifrån det. Den senare tolkningen av frågan har vi uppmärksammat att några fåtal elever har 

gjort. I Figur 6, 7 och 8 kan vi utläsa hur eleverna graderar känslorna lättnad, ångest och 

oro/rädsla. Diagrammen visar att det är relativt lika hur upplevelserna ser ut av de olika 

känslorna. Exempelvis framkommer det att majoriteten av eleverna upplever ”Ingen” grad av 

lättnad, ångest och oro/rädsla men det är ändå en stor andel av dem som svarar att de upplever 

”Lite” lättnad, ångest och oro/rädsla av tvångstankar eller tvångshandlingar. Av de elever som 

har graderat att de upplever måttligt eller mycket av känslorna så svarar de sammantaget för 

mellan 10-13 elever (det vill säga 11- 20 %) av det totala antalet elever. Nedan presenteras de 

tre diagrammen. 



 

 

 

27 

 

 

Figur 6. Y-axeln visar antal elever och x-axeln svarsalternativen ”Ingen”, ”Lite”, ”Måttligt, ”Mycket” och ”Ej ifyllt”.   

 

Figur 7. Y-axeln visar antal elever och x-axeln svarsalternativen ”Ingen”, ”Lite”, ”Måttligt, ”Mycket” och ”Ej ifyllt”.
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Figur 8. Y-axeln visar antal elever och x-axeln svarsalternativen ”Ingen”, ”Lite”, ”Måttligt, ”Mycket” och ”Ej ifyllt”

5.3 Tvångstankar och tvångshandlingar kopplat till omgivningen 

I Figur 9 demonstreras elevernas svar på huruvida de vet någon i deras omgivning som har 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Frågan ”Vet du någon i din omgivning som har upplevt 

tvångstankar eller tvångshandlingar?” efterföljdes med tre fasta svarsalternativ; 

”Familjmedlem”, ”En vän”, och ”Någon annan”. På denna fråga fick eleverna kryssa i flera 

svarsalternativ om de ville. Huvudsyftet med frågan var att ta reda på om de kände till någon i 

deras omgivning som hade tvångstankar eller tvångshandlingar, inte att få fram vem i deras 

omgivning som möjligtvis har det. Svarsalternativen fanns med i syfte att hjälpa respondenten 

att förstå vad vi menade med omgivning. Med det som utgångspunkt valde vi att vid 

sammanställningen av resultatet bilda en ny kategori som vi kallade ”Kryssat flera” för de 

som kryssat i flera alternativ. Vid konstruktionen av denna fråga föll svarsalternativet ”Ingen” 

bort i enkäten vilket torde betyda att resultatet kring kategorin ”Ej ifyllt” är missvisande. De 

som inte kryssat i någon ruta och därmed ligger under kategorin ”Ej ifyllt” bör sannolikt vara 

personer som medvetet valt att inte svara på frågan men också personer som menar att de inte 

vet någon i deras omgivning som har tvångstankar eller tvångshandlingar. 
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Sammanställningen av resultatet som visas i Figur 9 på huruvida eleverna kände till någon i 

deras omgivning som hade tvångstankar eller tvångshandlingar såg slutligen ut enligt 

följande; Familjemedlem 4 elever (5 %), en vän 25 (28 %), någon annan 23 (26 %), ej ifyllt 

19 (21 %) samt kryssat i flera svarsalternativ totalt 17 (19 %). Detta ger oss totalt 69 elever 

(78 %) som känner till någon i deras omgivning som har tvångstankar eller tvångshandlingar.

 

Figur 9. Diagrammets y-axel visar antalet elever och x-axeln visar svarsalternativen ”Familjemedlem”, ”En vän”, ”Någon annat”, ”Ej 

ifyllt” och ”Kryssat flera”. 

Denna del belyser med Figur 10 elevernas erfarenheter av att någon gång ha pratat om 

tvångstankar eller tvångshandlingar med någon de känner. Även denna fråga följdes av två 

fasta svarsalternativ ”Ja” och ”Nej”.  Diagrammet åskådliggör att 52 elever (59 %) har pratat 

om tvångstankar eller tvångshandlingar med någon de känner medan 36 elever (41 %) svarade 

att de aldrig gjort det. 
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Figur 10. Diagrammets y-axel visar antalet elever och x-axeln visar svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. 

Nedanstående diagram (Figur 11) sammanställer svaren för hur ungdomarna skulle reagera 

om en vän till dem skulle berätta om att den har tvångstankar eller tvångshandlingar. Frågan 

var av öppen karaktär vilket har gjort att ungdomarna har gett varierande svar och därmed har 

vi kategoriserat och kodat även denna fråga (se kodning i bilaga 9.1, fråga 7). Den första 

kategorin som kallas ”Normalisera” innefattar svar som på något sätt gav uttryck för det, 

eleverna svarade bland annat att de inte skulle göra så mycket, välja att inte tänka på det, 

tycka synd om personen, berätta om egna eller andras erfarenheter, förklara att det är vanligt 

och inte göra någon stor grej av det. Den andra kategorin är ”Hjälp till hjälp” och är ett 

sammanslaget begrepp för beskrivningar som att hjälpa till med att kontakta psykolog, en 

kurator eller någon annan. Tredje kategorin benämns som ”Stötta” och hänvisar till svar som 

handlat om att prata, lyssna och hjälpa. ”Vet inte” är nästa kategori och sammanfattar de som 

inte hade någon aning om hur de skulle reagera. Nästa kategori är ”Övrigt” och den innehåller 

bland annat svar som visar på att frågeställningen har tett sig otydlig för vissa. Svaren har 

bestått av ”det beror på” vilket tyder på att frågan inte har varit tillräckligt begriplig. Den sista 

kategorin heter ”Ej ifyllt” och redovisar de elever som inte har besvarat frågan. På detta sätt 

har svaren fördelat sig; av 88 elever svarade 17 (19 %) att de skulle ”Normalisera” berättelsen 

för vännen, 7 elever (8 %) skulle hjälpa vännen till professionell hjälp (”Hjälp till hjälp”) och 
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22 (25 %) skulle ”Stötta” genom att exempelvis lyssna och prata. Det var 11 elever (13 %) 

som svarade ”Vet inte” på hur de skulle reagera, 10 elever (11 %) hamnade under kategorin 

”Övrigt” och 21 elever (24 %) valde att inte svara på frågan (Ej ifyllt).  

 

 

Figur 11. Y-axeln visar antal elever och x-axeln kategorierna ”Normalisera”, ”Hjälp till hjälp”, ”Stötta”, ”Vet inte”, ”Övrigt” och ”Ej 

ifyllt”. 

6. Analys 

Här presenteras tolkningen av resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Det kommer att 

ges en beskrivning på hur Beckers (2006) stämplingsteori och begreppet tabu hänger samman 

med studien och elevernas svar. Analysen kommer även att lyfta fram alternativa orsaker till 

att ungdomarna inte känner till begreppen tvångstanke eller tvångshandling, att de aldrig har 

pratat om ämnet och att det är relativt många ungdomar som någon gång har upplevt att 

tvångstankar eller tvångshandlingar har kommit i vägen för skolarbete eller umgänge med 

kompisar. Analysen är uppdelad på samma sätt som i resultatavsnittet, det vill säga utifrån hur 

diagrammens och tabellernas fokus passar ihop. Under respektive rubrik kommer det att 

förklaras vilka frågor i enkäten som behandlas.   

6.1 Förförståelse  

Under denna rubrik kommer följande frågor att analyseras; ”Känner du till begreppen 

tvångstanke eller tvångshandling (sedan tidigare)?”, ”Hur vanligt tror du det är att ungdomar 
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upplever tvångstankar eller tvångshandlingar som jobbiga?” och ”Varför tror DU att 

människor får tvångstankar eller tvångshandlingar?”. Analysen av frågorna presenteras i 

denna ordningsföljd.  

Den första frågan söker svar på hur många ungdomar som känner till respektive inte känner 

till begreppen tvångstanke eller tvångshandling, i den framkommer att de flesta ungdomar 

känner till begreppen sedan tidigare. Knappt en fjärdedel av de totalt 88 deltagande svarade 

att de inte kände till begreppen (se Figur 1). Orsakerna till detta kan vara att ungdomarna inte 

har någon levd erfarenhet av det och inte heller erfarenhet av att någon i deras omgivning har 

upplevt det. En annan orsak kan vara att de inte kopplar samman begreppen med de 

upplevelser som de stundom har eller vet någon annan har. Kanske har de aldrig besvärats av 

tankarna eller handlingarna speciellt och därför heller aldrig reflekterat över det i de termerna. 

Det kan dock bero på att de faktiskt inte vill koppla ihop sina upplevelser med begreppen då 

de är oroliga för att bli utpekade. Denna sistnämnda orsak kan kopplas till Beckers (2006) 

stämplingsteori. Macionis och Plummer (2008) och Repstad (2005) beskriver att människor 

kan känna oro och rädsla för att bli stämplade som avvikare då det kan generera i negativa 

konsekvenser för dem. Det kan till exempel förändra individers självuppfattning och även 

livssituation med tanke på den diskriminering som vanligen följer med stämpling (Macionis 

& Plummer 2008, s.566, Repstad 2005, s.62-63). Detta kan göra att ungdomarna inte vill 

erkänna att de känner till begreppen. Det går också att härleda orsaken till begreppet tabu. 

Orsaken till att ungdomar inte skulle vilja koppla samman sina upplevelser av tvångstankar 

eller tvångshandlingar med just de begreppen kan grundas i ämnets tabubelagda karaktär. Om 

vuxenvärlden (lärare, föräldrar, tränare m.fl.) inte pratar med ungdomar om ämnet och visar 

att det är okej, kommer troligen ungdomar inte heller vilja prata om det. Om ungdomarna 

istället skulle få information och kunskap från vuxenvärlden om tvångstankars och 

tvångshandlingars utbreddhet skulle de kunna få möjlighet att utveckla en öppenhet kring 

ämnet. Ämnets tabustämpel kan väntas finnas kvar så länge detta inte görs.   

Den andra frågan handlar om hur vanligt ungdomarna tror att ungdomar överlag upplever 

tvångstankar eller tvångshandlingar som jobbiga. Svaren på frågan visar att drygt fyra 

femtedelar av ungdomarna tror att det är vanligt i någon mån. Bakgrunden till deras svar kan 

komma från levda erfarenheter, erfarenhet av att någon i deras omgivning har upplevt det eller 

från att de har hört att det är vanligt.  



 

 

 

33 

 

Sista frågan berör ungdomarnas tankar om vad de tror är anledningen till att människor får 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Svaren i denna fråga som var av öppen karaktär visade 

på att ämnet engagerar. Detta gick att utläsa av ungdomarnas fylliga och seriösa svar. Svaren 

gick att dela in i orsaker som beror på inre och yttre faktorer hos människor. Med inre 

faktorer menas att människor får tvångstankar eller tvångshandlingar för att de antingen 

känner stress, har dåligt mående i någon form eller att det (tanken eller handlingen) har blivit 

till en vanesak. Två svar som återspeglar vad som menas med inre faktorer är följande; ”För 

att dom är stressade och mår inte bra i psyket” (se bilaga 10.2, enkät 3) och ” Jag tror att 

många tvångstankar börjar med att man är väldigt noga med någonting tills man blir nästan 

besatt av det och alltid måste ha de på samma speciella sätt” (se bilaga 10.2, enkät 53). Med 

yttre faktorer menas att människor har fått tvångstankar eller tvångshandlingar på grund av 

grupptryck eller tidigare händelser i livet, exempelvis dålig uppväxt. Två svar som ger uttryck 

för detta är; ”Jag tror det är mestadels grupptryck. Man gör saker för att folk ska tycka om 

en.” (se bilaga 10.2, enkät 9) och ”För att det har hänt något tidigare i livet” (se bilaga 10.2, 

enkät 1). Utöver dessa svar har ungdomarna förklarat att tvångstankar eller tvångshandlingar 

kan bero på flera av nämnda faktorer. Utifrån detta resultat går det att konstatera att 

ungdomarna i stor utsträckning har föreställningar om att tvångstankar och tvångshandlingar 

uppstår under livets gång. Det föreställs därmed inte att det är ett medfött beteende. Dock är 

det viktigt att reflektera över att närmare 40 % av eleverna svarade ”Vet inte” eller ingenting 

alls. Anledningen till det kan vara att ungdomarna faktiskt inte har någon kunskap om 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Detta kan ses som ett uttryck för att det råder 

informationsbrist om ämnet och orsaken till det skulle kunna härledas till tabun om ämnet.   

6.2 Levda erfarenheter  

I detta avsnitt kommer två frågor från enkäten att analyseras. En av frågorna är en 

sammanställning av tio frågor från enkäten. Detta beskrivs det mer om i följande stycke. Den 

första frågan att analysera handlar om i vilken grad ungdomarna har erfarenhet av 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Den andra frågan lyder; ”Har du känt att tvångstankar 

eller tvångshandlingar har kommit i vägen för skolarbetet eller när du vill göra något med 

kompisarna?”.  

För att få reda på ungdomarnas erfarenhet av tvångstankar eller tvångshandlingar ställdes 

frågor om konkreta handlings- eller tankesituationer. Tanken var att inte blanda in begreppen 

tvångstanke eller tvångshandling i frågorna då det skulle kunna riskera att en del av 
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ungdomarna skulle uppleva begreppen som utpekande. Studien syftar inte till att veta vilka 

specifika tvångstankar eller handlingar som de upplever eller har upplevt och inte heller till att 

diagnostisera dem på något sätt. Med tanke på det var det relevant att svaren slogs samman 

och detta gav en antydan om hur den totala erfarenheten ser ut hos ungdomarna.  

Resultatet i frågan om hur ungdomarnas erfarenhet av tvångstankar eller tvångshandlingar ser 

ut framgår att cirka hälften av ungdomarna har levda erfarenheter av tvångstankar eller 

tvångshandlingar (se Figur 4). Av de ungdomarna med erfarenhet svarar majoriteten för 

svarsalternativet ”Ibland” men uppemot en femtedel svarar ”Ja, ofta”. Detta får anses som 

relativt stor andel som har erfarenhet. Av de ungdomar som svarat att de aldrig har upplevt 

tvångstankar eller tvångshandlingar kan möjligen några av dem svarat så fastän inte så är 

sanning. En del av dem kan ha kryssat i det alternativet på grund av påverkan av tabu och 

rädsla för stämpling. Det är värt att reflektera över att sådant kan påverka svaren i enkäten 

utifrån den teoretiska referensram som studien analyseras med.  

Den andra frågan som ska analyseras är om ungdomarna har upplevt att tvångstankar eller 

tvångshandlingar har kommit i vägen för skolarbete eller umgänge med kompisar. Uppemot 

34 % av ungdomarna har i någon grad känt det (se Figur 5). Av dem har troligtvis de flesta 

upplevt eller upplever att det kan vara jobbigt att ha tvångstankar eller tvångshandlingar. 

Betydelsen av att prata och visa öppenhet för ämnet kan vara stor. Som tidigare har nämnts är 

det extra vanligt att barn och ungdomar utvecklar undvikande strategier för att hantera 

tvångstankar eller handlingar. Thomsen (1997) förklarar att det kan bli allt svårare med tiden 

att vara i sociala sammanhang (exempelvis i skolan eller med kompisar på fritiden) och att 

den drabbade personen drar sig undan från sådana situationer. Hemma är det enklare att hålla 

tankarna eller handlingarna under kontroll (Thomsen 1997, s.122). Bejerot (2011) beskriver 

att mobbning och utanförskap kan orsakas av att personen inte klarar av det sociala samspelet 

och därför ses som annorlunda (Bejerot 2011, s.29) En effekt av att prata kring ett känsligt 

ämne kan vara att det blir med accepterat och normaliserat. I förlängningen skulle det 

dessutom kunna bidra till att ämnets tabu luckras upp.  

6.3 Tvångstankar och tvångshandlingar kopplat till omgivningen 

Det sista avsnittet berör ungdomarnas föreställningar om tvångstankar och tvångshandlingar i 

deras omgivning. Följande frågor kommer att analyseras; ”Vet du någon in din omgivning 

som har upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar?”, ”Har du någon gång pratat om 
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tvångstankar eller tvångshandlingar med någon du känner” samt ”Om en vän till dig berättade 

att han/hon hade tvångstankar hur skulle du reagera då?”.  

I den första frågan där ungdomarna skulle svara om de vet någon i sin omgivning som har 

upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar var det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

Alternativen bestod av förslag på olika personer i omgivningen som det skulle kunna vara. 

Anledningen till att den möjligheten gavs var för att ungdomarna skulle förstå vad som 

menades med omgivningen. Resultatet visade att en stor andel av ungdomarna kände till 

någon i sin omgivning som har tvångstankar eller tvångshandlingar. I jämförelse med hur 

många som angav att de har pratat om ämnet var det relativt få. Detta tyder på att även om 

man vet någon som har tvångstankar eller tvångshandlingar, så väljer många att inte prata om 

det. Vad detta faktum beror på kan givetvis vara att de inte har haft något behov av att prata 

om det, men det kan också bero på att ämnet är något man helst inte pratar om. Här kommer 

än en gång problematiken kring ämnets tabubelagda karaktär in. Då samhället och således 

individerna i samhället väljer att medvetet inte prata om eller känna sig vid något, hamnar 

ämnet i det dolda och så även problematiken kring det. Tabun tillsammans med rädslan för att 

bli stämplad kan ses som förklaring till att ungdomarna väljer att inte prata om ämnet. Som 

Thomsen (1997) beskriver håller många barn och ungdomar sina tvångstankar och/eller 

tvångshandlingar hemliga då de skäms över dem. En del uttrycker rädsla för att bli stämplade 

som sinnessjuka eller som sämre än någon annan, detta på grund av sina tvångstankar 

och/eller tvångshandlingar (Thomsen 1997, s.27). 

Ungdomarna fick också svara på hur de skulle reagera om en vän till dem berättade att 

han/hon har tvångstankar eller tvångshandlingar. I resultatet (se Figur 11) framkom det att 

ungefär en tredjedel inte visste eller svarade på hur de skulle reagera om det skulle inträffa.  

Cirka hälften beskrev olika förslag på hur de på bästa sätt skulle finnas där om en vän 

berättade det. Ungdomarna förklarade att de skulle finnas där genom att försöka normalisera 

vännens problem. Svar som hänvisar till det är; ”Säga okej, alla har haft tvångshandlingar 

någon gång i livet” (se bilaga 9.2, enkät 6) och ”Jag skulle känna igen mig eftersom jag själv 

har haft det och egentligen är det inte så allvarligt men det kan vara väldigt jobbigt att ha det 

om de går till överdrift” (se bilaga 9.2, enkät 33). En del menade att de skulle föreslå att 

vännen skulle söka hjälp på något sätt, medan andra beskrev att de skulle finnas där genom att 

stötta. De svarade till exempel; ”Prata med personen och försöka hjälp personen att komma 

över det eller bara finnas till om de behöver” (se bilaga 9.2, enkät 11) och ”Jag skulle lyssna 
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på det min vän säger och lyssna och försöka hjälpa han/hon så bra jag kan efter min förmåga” 

(se bilaga 9.2, enkät 64). Detta resultat pekar på att ungdomarna har goda förmågor till att 

hjälpa varandra. Svaren i kategorin ”Normaliserande” antyder på goda empatiska förmågor 

hos ungdomarna. När svaren har formulerats till hur de skulle reagera om en vän berättade om 

att denne har tvångstankar eller tvångshandlingar, har flera tagit vännens eventuella rädsla 

över att bli stämplad eller stigmatiserad i beaktning.  

I efterhand har det uppmärksammats att konstruktionen av frågan skulle kunna uppfattas som 

stämplande. Frågan formulerades; ”Hur skulle du reagera om en vän till dig berättade att 

hon/han hade tvångstankar eller tvångshandlingar”. Genom att utforma frågan på det sättet 

skulle det mellan raderna kunna uppfattas som om det är vanligt att man reagerar på ett 

speciellt sätt om man möter en person med tvångstankar eller tvångshandlingar. Detta var 

givetvis inte intentionen när frågan formulerades utan motivet var att ta reda på ungdomarnas 

uppfattning, som ett led i att förstå hur de tänker kring tvångstankar och tvångshandlingar 

överlag. De flesta ungdomarna hade till trots inte uppfattat frågan på ett stämplande eller 

dömande sätt (utifrån vad vi kan se och döma av svaren) utan har gett intressanta och 

tänkvärda svar. Svar som visar på ett engagemang för ämnet. De visar prov på att deras egen 

förmåga att finnas där för sina vänner och stötta skulle räcka långt. Det är värt att reflektera 

över om ungdomarnas egna förmågor förhindras att komma till uttryck på grund av att 

människor inte pratar om ämnet. Ungdomar som drabbas av tvångstankar eller 

tvångshandlingar kanske inte vågar eller vill dela med sig av sina upplevelser. Thomsen 

(1997) beskriver just den problematiken bland tonåringar, faktumet att många håller sina 

tvångsproblem hemliga och dolda (Thomsen 1997, s.27). Mot detta som bakgrund skulle 

således tabun kring ämnet både kunna ses som en stämplande konsekvens och som ett 

förhindrande för att människor ska ha förmåga att hjälpa varandra.

7. Avslutande diskussion  

Studiens syfte var att undersöka ungdomars föreställningar om tvångstankar och 

tvångshandlingar. Den har baserats på en enkätundersökning som besvarats av 88 elever i 

årskurs 9 på två skolor i Sverige. Forskningsfrågorna formulerades för att avse att ta reda på 

hur ungdomars uppfattning respektive erfarenhet om tvångstankar och tvångshandlingar ser 

ut. Sista frågan berörde om det går att utläsa någon koppling mellan tvångstankars och 

tvångshandlingars tabubelagda karaktär med ungdomars föreställningar? Om svaret blev ja, 

var syftet att ta reda på hur det uttrycks. Studien har inte gjort anspråk på att förklara allt utan 
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har ämnat beskriva ungdomarnas föreställningar om tvångstankar och tvångshandlingar. I det 

följande presenteras de slutsatser studien bidragit till, en koppling till socialt arbete samt en 

diskussion om ungdomarnas uppvisade engagemang för ämnet.  

7.1 Slutsatser 

Slutsatserna av hur ungdomarnas uppfattning om tvångstankar och tvångshandlingar ser ut är 

att flertalet ungdomar känner till begreppen sedan tidigare och majoriteten av dem antyder att 

de tror att det är vanligt att ungdomar som har tvångstankar eller tvångshandlingar upplever 

det som jobbigt. Ungdomarnas uppfattning om varför människor får tvångstankar eller 

tvångshandlingar ser blandade ut. Dock går det att konstatera att de antingen tror att det beror 

på inre eller yttre faktorer. Med det menas att ungdomarna tror att problematiken uppkommer 

av att människor pressar sig själva till exempel med att de är perfektionister. Den andra 

orsaken innebär att samhället ställer krav på människor som får dem att må dåligt. Det går 

därmed att förstå att majoriteten av ungdomarna tror att det är en problematik som 

uppkommer under livet och inte något som är medfött. I denna fråga är det dock viktigt att se 

till det faktum att närmare hälften av ungdomarna inte hade något svar eller någon uppfattning 

om detta. Det kan peka på att det råder informationsbrist och okunskap i samhället. En 

slutsats som går att dra utifrån svaren på frågan hur de skulle reagera om en vän till de 

berättade att denne hade tvångstankar eller tvångshandlingar är att de överlag verkar ha goda 

empatiska förmågor. Detta för att svaren visade på olika förslag på hur de på bästa sätt skulle 

finnas där för kompisen om det inträffade och att de skulle försöka normalisera problemet.  

Gällande frågan om hur ungdomars erfarenhet av tvångstankar och tvångshandlingar ser ut 

går det att konstatera att cirka hälften av ungdomarna har levda erfarenheter av tvångstankar 

eller tvångshandlingar. En annan slutsats är att drygt 40 % av ungdomarna aldrig har pratat 

om ämnet med någon. Studien visade på att en stor andel (78 %) av ungdomarna kände till 

någon i sin omgivning som har tvångstankar eller tvångshandlingar. Erfarenheten av om 

tvångstankar eller tvångshandlingar har kommit i vägen för skolarbete eller för umgänge med 

kompisar är att uppemot 34 % av ungdomarna i någon grad har känt att det har det. Utifrån 

ungdomarnas erfarenhet av känslorna lättnad, ångest och oro/stress går det att konstatera att 

majoriteten av dem inte upplever någon grad av lättnad, ångest och oro/rädsla. Dock är ändå 

en stor andel som svarar att tvångstankar eller tvångshandlingar får dem att känna dessa 

känslor i liten grad. Av de elever som har graderat att de upplever måttligt eller mycket av 

känslorna så svarar de för 11- 20 % av ungdomarna. 
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Den sista forskningsfrågan löd; ”Går det att utläsa någon koppling mellan tvångstankars och 

tvångshandlingars tabubelagda karaktär med ungdomars föreställningar? Om ja, hur uttrycks 

det?”. De slutsatser som går att dra av studiens resultat är att det går att utläsa en koppling 

mellan ungdomarnas föreställningar och ämnets tabu. Det ges uttryck på olika sätt bland annat 

när det framkommer att uppemot hälften av ungdomarna aldrig har pratat om ämnet med 

någon. Det antyder att ämnet inte pratas om och diskuteras, varken i skolan eller bland 

kompisar. Vad det kan bero på kan vara just en koppling mellan ämnets tabu, 

informationsbrist och rädslan av att bli stämplad som avvikare. I och med att information och 

öppenhet om ämnet är begränsad upprätthålls tabun. Samtidigt som bristen på adekvat 

information råder kan rädslan för att bli stämplad som avvikare leva vidare i och med att 

tabun kring ämnet på något sett bekräftar tvångstankar och tvångshandlingar som något 

”sjukligt” och något man inte vill känna sig vid. Information och öppenhet kring ämnet är 

viktigt då det kan reducera ångest och oro hos individer som ibland upplever tvångstankar 

eller tvångshandlingar. Information som berättar att det är ”normalt” att det kan vara jobbigt 

samt tips på hur man kan hantera ångest och rädsla skulle kunna ha lugnande och 

normaliserande effekter.  

7.2 Socialt arbete 

Det sociala arbetet berörs av ämnet tvångstankar och tvångshandlingar på så vis att 

yrkesverksamma möter människor med problematiken. Socialt arbete behandlar överlag 

många typer av ämnen/områden som berörs av tabu eller stämpling exempelvis 

missbruksproblematik.  Socialt arbete handlar om förändring såväl av individer, attityder och 

samhället. Genom att arbeta för öppenhet kring tabubelagda ämnen kan förändring ske. 

Information om tvångstankar/tvångshandlingar och de känslor som de för med sig skulle 

kunna vara nyckeln till utveckling. Målet skulle kunna vara att skapa ett mer accepterande 

förhållningssätt till ett tämligen vanligt bekymmer. Om människor skulle uppmärksamma sina 

attityder, hur de uttrycks och kan påverka människor kan samhället göras påmint om vilken 

styrka och makt människor kan ha till förändring. Detta kan vara som ett led i processen att 

häva tabun för ämnet.   

7.3 Engagemang 

Studiens resultat anser vi tyder på att ungdomarna är engagerade i ämnet tvångstankar och 

tvångshandlingar. I de öppna frågorna har de överlag gett utförliga svar och studien har på så 

vis gjort oss uppmärksammande på ämnets intresse. Dock gäller intresset likväl negativt som 
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positivt engagemang. Med det menar vi att utöver de positiva svar som getts som varit av god 

karaktär med välvilliga och seriösa svar, har svar med mer negativ hållning räknats med. Att 

det finns ett engagemang för ett ämne innebär inte per automatik att det kommer att användas 

på ett gynnsamt och positivt sätt i tankar och handlingar. Engagemanget för enkäten kan i 

detta handla om att de ser den som inspirerande för att vidare kunna använda informationen 

på ett negativt eller destruktivt sätt. Ett engagemang som riskerar att användas på ett negativt 

sätt kan leda till konsekvenser av olika slag exempelvis upprätthållande av stämpling och 

tabu. 

Orsakerna till engagemanget kan vara flera. Det kan bero på att många av ungdomarna känner 

igen sig i ämnet och att de har levda erfarenheter av det. Tvångstankar och tvångshandlingar 

kan utifrån detta tänkas vara utbrett bland ungdomar. Det kan också bero på att de förstår 

allvaret i ämnet och intresserar sig av att få kunskap om det. Kunskap kan möjligen ses som 

hjälp till att definiera olika erfarenheter, vilket kan vara ångestdämpande. Att det är ett 

spännande ämne som handlar om människans inre kan också vara en orsak som räcker för att 

engagera ungdomarna. Det kan även tolkas som om enkäten gav ungdomarna tillfälle att 

precisera och skriva ner inre tankar och funderingar. Det kan uppfattas som ett forum 

öppnades där det blev okej att dela med sig och det skulle kunna vara en orsak till att 

engagemanget väcktes. Dock kan engagemanget vara naturligt och inte något som ska lyftas 

fram som speciellt för denna studie. Det är värt att reflektera över att det kan vara lätt att anta 

att ungdomar inte skulle engagera sig i ett sådant ämne. Antagandet om detta gör att 

ungdomarnas svar tolkas som ovanligt utförliga, vilket kan vara fel. Svaren är måhända inte 

mer utförliga än i andra studier inom ämnet. Inte heller går det säkert att konstatera att 

ungdomarna upplever att deras engagemang är större för denna studie än inför andra.   

Oavsett vad engagemanget beror på finns det anledning att fundera över vad samhället kan 

dra för nytta av det. En tanke är att ungdomarna är öppna, villiga och mogna att ta till sig 

kunskap och information om ämnet vilket samhället skulle kunna ta tillvara på. Det skulle 

kunna göra att ämnets tabu i förlängningen kunde upplösas och att det positiva engagemanget 

skulle bli överrepresenterat det negativa. Hur engagemanget skulle kunna generera mest 

positiva tankar och handlingar kan ses som en utmaning för vuxna i samhället. Med rätt 

kunskap och medvetenhet skulle vuxna kunna vägleda barn och ungdomar i hanteringen av 

känsliga ämnen så att deras engagemang kan användas på ett mer utbrett positivt och 

gynnsamt sätt.  
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9. Bilagor  
9.1  Enkät  

 
Hur tänker du? 

- en enkätstudie om tvångstankar och tvångshandlingar 
 

Läs detta; Tvångstankar och tvångshandlingar är vanligt bland både barn 

och vuxna. Hur varje enskild person upplever det är olika men oavsett är det 
viktigt att prata om. Vi vill med studien undersöka hur ungdomar tänker kring 
tvångstankar och tvångshandlingar.  
Vill du vara med och dela med dig av dina tankar fyll i enkäten. Du är anonym 
och dina svar kommer att behandlas varsamt och endast användas i detta 
projekt.   

Kom ihåg; När det gäller detta ämne så finns det inga rätt eller fel svar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tjej (   ) Kille (   ) 
 
2. Ålder ____________ 
 
3. Känner du till begreppen tvångstanke eller tvångshandling (sedan tidigare)? 
JA (   ) NEJ (   ) 
 
4. Har du någon gång pratat om tvångstankar eller tvångshandlingar med någon du 
känner?  
JA (   ) NEJ (   )  
 
 
5. Varför tror DU att människor får tvångstankar eller tvångshandlingar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Tvångstanke är en tanke, idé eller en fantasi som du helst vill slippa och som kan vara 
obehaglig, otrevlig eller generande.   
Tvångshandling är en ritual eller en viss handling som du känner dig pressad att 
utföra trots att du vet att den är orimlig eller överdriven.  
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6. Vet du någon i din omgivning som har upplevt tvångstankar eller 
tvångshandlingar? Du får kryssa i flera alternativ.  
(   )  (   )  (   )   
En familjemedlem En vän  Någon annan 
 
 
7. Om en vän till dig berättar att hon/han har tvångstankar eller tvångshandlingar, hur 
skulle du reagera då? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
8. Hur vanligt tror du det är att ungdomar upplever tvångstankar eller 
tvångshandlingar som jobbiga?  
(   )  (   )  (   )  (   ) 
Inte vanligt alls Ganska vanligt Vanligt  Mycket 
vanligt 
(   )      
Vet inte  
 
 
9. Om du har upplevt tvångstankar eller tvångshandlingar någon gång, i vilka 
sammanhang har de uppträtt? Du får kryssa i flera alternativ.  
(   )  (   )  (   )   
När jag är hemma När jag är i skolan När jag utövar fritidsaktiviteter
  
(   )  (   )    
När som helst  Annat; _____________________________ 
 
 
10. Har du känt att du måste göra vissa saker även om du vet att det inte är 
nödvändigt? 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
11. Har du tankar eller ord som hela tiden kommer tillbaka i huvudet på dig? 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   )  
 
12. Har du känt att du måste kontrollera och se efter saker och ting flera gånger? 
Exempelvis om du har låst dörren. 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
13. Har du känt att du ibland måste göra speciella saker (handlingar) för att förhindra 
hemska konsekvenser? Exempelvis att någon kommer till skada.  
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
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14. Har du känt att du behöver tvätta händerna överdrivet mycket på grund av rädsla 
för smittor/bakterier eller för att bli sjuk? 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
15. Har du känt att du måste ha en viss ordning på saker och att det känns jobbigt 
om du inte får ha det. Exempelvis att du måste ha en viss ordning bland pennor och 
papper på skrivbordet.  
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
16. Har du känt att du måste upprepa vissa handlingar till det känns helt rätt? 
Exempelvis vrida på och av vattenkranen. 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
17. Har du känt att du måste räkna vissa saker för att du ska må bra. Exempelvis 
räkna antal bokstäver i ord, räkna antal plattor i golv eller tak.  
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
 
18. Om du får tvångstankar eller tvångshandlingar, hur ofta får du det? 
(   )  (   )  (   )  (   ) 
Inte ofta alls  Ganska ofta  Ofta  Mycket ofta 
 
 
19. Har du känt att tvångstankar eller tvångshandlingar har kommit i vägen för 
skolarbetet eller när du vill göra något med kompisarna? 
JA, ofta (   )  Ibland (   )  NEJ, aldrig (   ) 
 
 
20. Tvångstankarna eller tvångshandlingar får mig att känna: 
Lättnad  Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 
Ångest  Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 
Oro/Rädsla  Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 
Glädje  Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 
Om du kommer på någon annan känsla skriv och gradera den nedan:  
Annat:________________ Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 
Annat:________________ Ingen (   )  Lite (   ) Måttligt (   ) Mycket (   ) 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

/Emma och Maria – Linnéuniversitetet, Kalmar. 
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9.2. Sammanställd kodning av öppna frågor 

Denna del innefattar en sammanställning av alla de svarsalternativ som getts i de öppna 

frågorna (fråga 5 ”Varför tror du att människor får tvångstankar eller tvångshandlingar?” och 

fråga 7” Om en vän till dig berättar att hon/han har tvångstankar eller tvångshandlingar hur 

skulle du reagera då?”). Sammanställningen visar även hur kategoriindelningen sett ut för 

varje svarsalternativ. Först lyder sammanställning av fråga fem och därefter fråga 7. Under 

varje fråga visas gällande kategorier för den specifika frågan samt vilka svarsalternativ som 

har kodats in under varje kategori. Enkätens nummer står inom parantes innan citatet från 

respondentens svar.  

Fråga 5. Varför tror du att människor får tvångstankar eller 

tvångshandlingar? 

1. Stress (Totalt 10 st) 

Stress, press från samhället/sig själv, höga krav och perfektionism. 

(2) ”Att man måste ha det perfekt i sin omgivning”  

(15) ”För att de har för stora krav på sig” 

(33) ” För att de vill ha allt perfekt i sin vardag, de är lite perfektionister, om de gör en sak et 

antal gånger tycker de att deras värld är i balans”.  

(39) ”Föra att de kan vara stressade eller så beror der på omgivningen”  

(40) ”De kan vara stressade eller något i omgivningen och så vidare”  

(46) ”Press från samhället” 

(47) ”Dom har ett stressigt liv och måste göra mycket”  

(52) ”För att allt alltid ska vara så perfekt samt att människor aldrig vill göra fel” 

(65) ” För att de känner en stor press på att göra någonting speciellt som de kanske inte lyckas 

göra”  

(79) ” För att känna sig säker. Man kanske måste ha en daglig ritual för att inte stressa”  

2. Dåligt mående (Totalt 10 st)  

Mobbade, mår dåligt och har dåligt självförtroende/självkänsla.  

(3) ”För att dom är stressade och mår inte bra i psyket” 

(10) ”De mår dåligt” 

(18) ”Kanske för att de blir trakasserade och mobbade av andra. Eller så har det bara dåligt 

självförtroende”. 
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(21) ”Dåligt självförtroende. Man tänker för mycket, kanske för mycket känslor” 

(31) ”Jag tror att det är för att man kanske får en tryggetskänsla av att göra en viss ritual men 

sedan går det överstyr och man får ångest om man inte utför ritualen. Kan bero på livlig 

fantasi eller stress. Jag tror att det är nervöst beteende” 

(38) ”För att dom är ledsna och vill ta livet av sig” 

(45) ”För att dom inte mår bra”  

(60) ” För att de kanske inte känner sig inte säker i sig själva, de vill kolla av en extra gång 

ifall de har gjort det de skulle”  

(78) ”Mobbade” 

(84) ”Depression, inget liv, dåligt självförtroende”  

3. Händelser (Totalt 6 st)  

Uppväxt och tidigare händelser. 

(1) ”För att det har hänt något tidigare i livet”.  

(19) ”För att dem är uppväxta med tillsägelser hela livet och intalar sig att dem måste göra 

exakt så som de har blivit tillsagda.” 

(27) ”Orsaken kan vara att man kan ha upplevt något när man var yngre det kan också vara 

något man sett eller hört så man börja noja sig över dom sakerna och tillslut känner man att 

man själv fått något liknande”.  

(29) ”Vissa människor som har haft det jobbigt kanske har fått tvångstankar, tillexempel som 

folk som är rädda att folk ska komma och ta dem. De kanske  låser dörren ofta och om och 

om igen” 

(35) ” Det jag tror är att dom har det bara för att de växt upp med ” 

(69) ” Dålig uppväxt”  

4. Vanesak (Totalt 12 st)  

Vana, man har tråkigt, rastlös och det bara blir så.  

(4) ”För att dom vill något så mycket att dom inte kan sluta tänka på det” 

(5) För att det har gjort något och sedan har de hållt på med det ett bra tag och sedan blivit 

fast vid det.”  

(6) ”Något dom gör blir en vana” 

(12) ”Jag tror att det är något som bara kommer men när någon annan påpekar det så går det 

över till en tvångstanke.  

(23) ”De bara kommer” 
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(26)”De har inga fasta rutiner och därför gör det sådana ofta lite extrema saker. De behöver 

någonting de kan hålla på med” 

(32) ” Tvångshandlingar är en sak som man gör ofta och tillslut sätter sig och sedan kan du 

inte sluta” 

(53) ” Jag tror att många tvångstankar börjar med att man är väldigt noga med någonting tills 

man blir nästan besatt av det och alltid måste ha de på samma speciella sätt” 

(57) ”Därför att de gör den handlingen ett par gånger sedan blir det ett måste att fortsätta göra 

det”  

(71) ”Kanske för att man är rastlös eller har tråkigt”  

(73) ” Det beror på antagligen för att man har tråkigt och måste hålla sig sysselsatt eller så är 

man allmänt dum i huvudet”  

(81) För dem vill göra saker”  

5. Grupptryck (Totalt 4 st)  

Tvingade och grupptryck. 

(7) ”Jag tror ofta att det handlar om grupptryck, då en grupp personer tvingar dig att göra 

något.”  

(9) ”Jag tror det är mestadels grupptryck. Man gör saker för att folk ska tycka om en.” 

(41) ”För att de blir tvingade att göra saker de egentligen inte vill”  

(77) ”Utsatta för våld, folk tvingar dom”  

6. Vet inte (Totalt 15 st)  

(8) ”Jag vet inte, det är ganska svårt att veta” 

(20) ”Jag har inte en aning, det är väl något som personer har, det finns väl ingen riktig 

förklaring”. 

(34) ”Vet inte” 

(28) ”Vet inte”  

(30) ”Ingen aning” 

(36) ”Jag har absolut ingen aning”  

(56) ” Jag har ingen aning”  

(63) ”Ingen aning” 

(64) ” Ingen aning” 

(70) ”Vet inte”  

(72) ”Vet ej”  
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(75) ”Vet inte”  

(82) ”Vet ej”  

(83) ”Vet ej!” 

(88) ”Vet inte”  

7. Övrigt (Totalt 10 st)  

Olika anledningar, oseriöst, missförstånd och flera anledningar.  

(11) Jag tänker mig bara små saker som att: ta i dörren flera gånger, släcka lampan flera 

gånger osv, osv. Men sedan finns det säkert större också.” 

(13) ”Jag vet faktiskt inte, tror det kan bero på många olika saker beroende på person osv” 

(24) ”Olika anledningar” 

(42) ”Dom meckar en feting eller så vill dom bara göra något dom känner sig tvungna”  

(43) ”Dom kanske har panik eller meckat en feting”  

(54) ” Jag tror att det kan bero på flera saker, vissa får tvångstankar eller tvångshandlingar på 

grund utav uppväxten andra blir en sjukdom som man föds med” 

(68) ”Olika anledningar… jag tror det kan variera från person till person”. 

(85) ”Dom har en djävul som sitter på axeln som säger vad de ska göra”   

(86) ”Om det finns något dom inte vill göra men att de känner att dom måste så är det en 

tvångstanke.”  

(87) ”Jag tror att de har en psykpyssling på sin axel som säger åt dom att göra saker.”    

8. Ej  ifyllt  (Totalt 21 st) 

(14), (16), (17) , (22), (25), (37), (44), (48) , (49), (50), (51), (55), (58), (59),(61), (62), 

(66),(67) , (74) , (76) , (80)  

Fråga 7. Om en vän till dig berättar att hon/han har tvångstankar eller 

tvångshandlingar hur skulle du reagera då? 

1. Normalisera (Totalt 17 st)  

Inte göra så mycket, inte tänka på det, tycka synd om personen, inte bry mig, igenkännande, 

normalisera, de har själva erfarenheter, de känner andra som har erfarenheter, det är inte så 

farligt för att alla har det, inte göra någon affär av dennes tvångshandlingar. 

(2) ”Jag skulle väl inte reagera så överdrivet, det är intressant att höra vad deras problem är 

osv.” 

(6) ” Säga okej, alla har haft tvångshandlingar någon gång i livet”  
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(9) ”Skratta och säga att det har ja med ibland” 

(20) ”Jag skulle inte reagera så speciellt mycket, det är sånt människor har.” 

(32) ” Beror på vad det är för tvångstanke men jag tror inte jag skulle reagera något 

nämnvärt”  

(33) ”Jag skulle känna igen mig eftersom jag själv har haft det och egentligen är det inte så 

allvarligt men det kan vara väldigt jobbigt att ha det om de går till överdrift.” 

(34) ”Hade nog inte reagerat så mycket, hade tyckt synd om personen för att det är nog 

ganska jobbigt” 

(37) ”Tycka synd om personen” 

(44) ”Inte på något speciellt” 

(45) ”Inget”  

(47) ”Inte blivit chockad”  

(53) ”Beror på vad det är för någon tvångstanke, tror inte jag skulle bli särskilt förvånad”  

(54) ”Det beror på vilka sorts tvångstankar men skulle nog inte bry mig så mycket”  

(63) ”Inte bry mig” 

(66) Alltså det är ju inte så farligt”  

(79) ”Som om inget hade hänt, jag anser att tvångstankar inte alltid måste vara dåligt. Det 

beror på hur allvarligt det är”  

(81) ” Skulle inte bry mig, eller det beror på vad det handlar om”  

2. Hjälp till hjälp (Totalt 7 st)  

Hjälpa dem att kontakta psykolog, kurator och någon annan.  

(3) ”Jag skulle säga till denna person att den ska gå till någon som kan hjälpa denna 

personen” 

(10) ”Bli orolig och agera på bästa sätt genom att få henne att besöka läkare” 

(29) ”Skulle försöka få den att gå till en terapeut eller psykolog så att den personen skulle 

kunna få hjälp och lätta på tankarna”  

(31) ”Jag skulle be den personen att söka vård hos psykolog, psykiatriker, kurator eller 

psykoterapeut” 

(35) ”Skulle be han/hon söka hjälp” 

(60) ”Det beror på vad det handlar om, ifall det är allvarligt skulle jag be dom att söka hjälp”  

(83) ”Jag skulle ta vännen till en psykolog”  
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3. Stötta (Totalt 22 st)  

Prata, lyssna och hjälpa.  

(4) ”Skulle fråga hon/han vad det handla om och varför han tror han fått det och sen skulle jag 

hjälpa han”  

(5) ”Jag skulle försöka få han/hon att sluta med det och om inte det hade funkat tagit hjälp av 

andra” 

(7) ”Jag skulle vilja prata ut med personen och få den att må bra”  

(8) ”Hjälpa personen. Om personen ex skulle alltid dra ut stolen två gånger innan den satte sig 

skulle jag ha förståelse för det och inte kommentera det” 

(11) ”Prata med personen och försöka hjälp personen att komma över det eller bara finnas till 

om de behöver”  

(13) ”Jag skulle väl försöka hjälpa till, det är svårt att tänka/föreställa sig när det inte händer, 

måste nog hamna i den situationen” 

(18) ”Försöka hjälpa den på något sätt” 

(21) ”Beror på, men om det hade varit allvarligt skulle vi försökt lösa det” 

(22) ”Försöka hjälpa personen om det är allvarligt” 

(26) ” Frågar om jag kan göra något för honom/henne och frågar hur de mår”  

(27) ”Jag skulle blivit förvånad men jag skulle försöka vara så stöttande och förstående som 

möjligt” 

(41) ” Jag blir ledsen och försöker hjälpa personen”  

(42) ”Jag skulle prata med personen lugnt”  

(46) ”Jag skulle försöka hjälpa personen”  

(52) ”Jag skulle lyssna på det min vän säger och lyssna och försöka hjälpa han/hon så bra jag 

kan efter min förmåga” 

(56) ” Jag är inte säker kanske fråga vad det är för tankar”  

(57) ”Jag skulle reagera rätt lugnt, skulle tänka på lösningar som man kanske kan försöka 

arbeta bort den”   

(64) ”Det skulle väl inte ändra någonting egentligen…så jag skulle försöka hjälpa 

honom/henne att vänja sig av med dom om han/hon ville det”  

(65) ”Försöka hjälpa personen” 

(72) ”Försöka prata med personen om problemet.” 

(84) ”Prata med den, försöka få den sluta, så det inte händer samma för henne som för mig.” 
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(86) ” Jag skulle prata med min kompis om hur han/hon mår och fråga varför han/hon har 

tvångstankar eller tvångshandlingar”  

4. Vet inte (Totalt 11 st)  

(1) ”Vet inte, har aldrig frågat” 

(15) ”Vet inte, det har aldrig hänt”  

(19) ”Vet inte, det är väldigt ovanligt att folk berättar sånt” 

(38) ”Vet ej”  

(49) ”Vet inte”  

(70) ”Vet inte”  

(71) ” Inte en aning” 

(75) ”Vet inte”  

(78) ”Vet inte”  

(82) ”Ingen aning”  

(88) ”Vet inte”  

5. Övrigt  (Totalt 10 st)  

Förklaring till vad en tvångstanke/tvångshandling är inte varför den uppkommer och Beror på 

hur allvarligt. 

(24) ”Det beror på vilken tvångstanke eller tvångshandling det är” 

(25) ”Det beror på vilken grad tvångstanken är” 

(30) ”Jag skulle bli rädd” 

(36) ”Det beror på hur allvarlig situationen är” 

(43) ”Jag skulle ringa polisen” 

(68) ”Det beror väl på hur allvarliga de är”  

(73) ”Det beror vilken sorts” 

(77) ”Skratta åt han.”  

(85) ”Misshandla mig själv och sedan anmäla henne till polisen för misshandel” 

(87) ”Jag skulle hota med att våldta den personen.” 

6. Ej ifyllt (Totalt 21st)  

(12) , (14), (16), (17) , (28), (39), (40) , (48), (50), (51) , (55), (58) , (59), (61), (62) , (67) 

,(69), (73) , (74), (76) , (80).  
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9.3 Arbetsfördelning 

Vi har i stor utsträckning genomfört arbetet med uppsatsen gemensamt. Vi har båda varit 

delaktiga i uppsatsens och processens alla delar även om vi periodvis har delat upp vissa delar 

som textskapandet, genomgång av litteratur och datainsamlingen. Inför det uppdelade arbetet 

med textskapandet har vi förberett skrivandet tillsammans, vi har planerat och diskuterat hur 

innehållet och presentationen ska se ut, till exempel har vi skrivit upp punkter som är viktiga 

att ta med i texten. Vi har varit noga med detta för att få en välskriven och sammanhängande 

text med likasinnat språkbruk och för att vi skulle ha samma tankar med texten. Vad gäller 

uppdelningen av genomgång av litteratur så har vi initialt, var och en för sig läst olika böcker 

och artiklar för att sedan sammanfatta vad de handlat om, för att därefter tillsammans avgöra 

huruvida det kan vara till användning för uppsatsen. Under uppsatsens gång har båda ändå 

läst det mesta av den litteratur som vi har använt oss av. När det vad dags för datainsamlingen 

valde vi att dela på oss och ansvara för varsin skola av de två som vi använde. Detta främst 

för att effektivisera arbetet och för att skolorna låg på rimligt avstånd från respektive hemort. 

När datainsamlingen var genomförd sammanställde vi materialet som vi fått in för att sedan 

arbeta vidare ihop. Införandet av data i statistikprogrammet SPSS var nytt för oss och därför 

krävdes det gott samarbete för att lyckas få materialet presenterats på ett rätt och bra sätt. Vi 

konstaterade flera gånger att arbetet i SPSS gick relativt snabbt och smidigt med tanke på att 

vi var två, då den ena kunde läsa upp siffrorna från enkäterna och den andre knappa in de på 

datorn. Vi har tillsammans läst uppsatsens delar åtskilliga gånger och stött och blött 

innehållet, för att båda ska vara helt med på vad vi menar och hur vi förmedlat det. Därför står 

vi båda slutligen ansvariga för uppsatsens innehåll.  

 

 

 

 

 


