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SAMMANFATTNING 
 
Dubbelt så många kvinnor som män lider av psykisk ohälsa. Den negativa trenden av 
psykiska besvär bland tonåringar fortsätter. På vissa ställen i Sverige har 40 procent av 
tonårsflickorna uttalade depressionssymptom. Därför är det viktigt att uppmärksamma 
psykisk ohälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
En effektutvärdering av DISA-metoden (Depression In Swedish Adolescents) drog slutsatsen 
att denna universella depressionsförebyggande metod är välfungerande. DISA-metoden 
innefattar kognitiva beteendetekniker som förändrar negativa tankemönster, ger 
kommunikationsträning, problemlösningsstrategier samt övningar till att stärka det sociala 
nätverket. Syftet, i aktuell undersökning, var att låta gruppledarnas bedömningar av 
genomförandet och av metodens framtidsutsikter utgöra grund för metodutvecklingen, då 
metoden kan bli mer verkningsfull. Sex nyblivna DISA-gruppledare i Västmanland valdes ut 
som intervjupersoner genom strategiskt urval. Kvalitativa intervjuer fullbordades och 
manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes på transkriberingarna. 
 
Intresset för metoden är generellt sett stort och framtidsutsikterna är goda, enligt 
undersökningsresultatet. Grundutbildningen i DISA kan emellertid upplevas som tung och 
intensiv med negativt fokus. Det strukturerade metodmaterialet har ett avancerat språk och 
stereotypt genusperspektiv, vilket inverkar på gruppträffarna som kräver mycket arbete och 
tid. Handledningen underlättar för gruppledarna, då de under handledningen kan lära av 
varandras erfarenheter. En slutsats är att god förankring av metoden underlättar för DISA-
gruppledarna under implementeringen där gruppträffarna genomförs. 
 
Nyckelord: DISA-metod, Kvalitativ intervju, Manifest kvalitativ innehållsanalys, SWOT-
modell, Tonårsflickor, Universell depressionsförebyggande metod. 



 

ABSTRACT 
 
Twice as many women as men suffer from mental ill-health. The negative trend of mental 
problems among teenagers continues. In certain places in Sweden, 40 per cent of the teenage 
girls have outspoken symptoms of depression. This is why it is important to observe mental 
ill-health in a public health perspective. 
 
One effect evaluation of the DISA method (Depression In Swedish Adolescents) drew the 
conclusion that this universal depression preventive method is well working. The DISA 
method includes cognitive behavioural techniques that change negative pattern of thinking, 
give practice of communication, strategies of problem solution plus exercises to strengthen 
the social network. The purpose, in current investigation, was to let the group leaders’ 
estimations of the carrying through and of future prospects of the method be the basis of the 
method development as the method can be more effective. Six persons, who recently had 
became group leaders of DISA in Västmanland, were selected as interviewees by structured 
selection. Qualitative interviews were completed. A manifest qualitative content analysis 
carried through on the transcriptions. 
 
Generally speaking, the interest of the method is great and there are bright prospects, 
according to the result of investigation. The basic education of DISA could however be 
experienced as heavy and intensive with a negative focus. The structured method material has 
an advanced language and a stereotyped gender perspective that influence the group meetings, 
which takes a lot of work and time. The supervision facilitates for the group leaders, as they 
through supervision will learn from each other’s experiences. A conclusion is that good 
anchorage of the method facilitates for the group leaders during implementation where the 
group meetings are carried through. 
 
Keywords: DISA method, Manifest qualitative content analysis, Qualitative interview, SWOT 
model, Teenage girls, Universal depression preventive method. 
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1    INTRODUKTION 
 
Ett av de snabbast ökande folkhälsoproblemen i dag är psykisk ohälsa, vilket gäller främst 
förekomsten av depressiva symptom, depressioner, självskattad oro och stress, 
sömnsvårigheter samt lågt självskattat psykiskt välbefinnande bland flickor i tonåren. Aktuell 
forskning visar att ungefär en femtedel av svenska tonårsflickor har depressiva symptom, 
vilka i sin tur leder till depression. Det är således viktigt att insatser sätts in i tidigt skede för 
att förebygga depressioner. 
 
För att främja den psykiska hälsan och förebygga den psykiska ohälsan har olika metoder 
tagits fram. Det finns olika, mer eller mindre utvecklade, förebyggande metoder gällande 
depressioner. DISA-metoden (Depression In Swedish Adolescents) är en 
depressionsförebyggande metod för tonårsflickor. 
 
Valet att studera folkhälsoproblemet psykisk ohälsa kopplat till ungdomar gjordes för att det 
alltid varit ett intressant ämne, då den psykiska hälsan uppfattas som en stor påverkansfaktor 
av individens välbefinnande och hälsa samt för att många ungdomar, i synnerhet 
tonårsflickor, i dagsläge inte mår psykiskt bra. Därför är det av vikt att främja den psykiska 
hälsan och förebygga den psykiska ohälsan. 
 
Författaren kom i kontakt med DISA-metoden genom fem veckors fältarbete på 
Folkhälsoenheten, Landstinget Västmanland, hösten 2007. Där har två av de anställda, sedan 
år 2007, arrangerat gruppledarutbildningar i den nämnda metoden för främst skolsköterskor, 
barnmorskor och kuratorer samt startat upp ett nätverk för utbildade DISA-gruppledare i 
Västmanland. En egen vilja fanns att skriva något för Folkhälsoenheten gällande psykisk 
hälsa, därför föreslog dåvarande handledare från Folkhälsoenheten att DISA-metoden kunde 
undersökas utifrån gruppledarnas perspektiv. 
 
Förslaget verkade bra, eftersom det är viktigt att göra uppföljningar och utvärderingar av 
hälsofrämjande samt skade- och sjukdomsförebyggande insatser, men även då det är 
grundläggande att verktyg lärs ut på rätt sätt för att en insats, i detta fall metod, ska kunna 
fungera som den ska och för att insatsen ska kunna utvecklas. Med anledning av att en 
effektutvärdering av DISA-metoden redan gjorts och tidigare undersökningar om 
gruppledarnas perspektiv inte har kommit till kännedom, bestämdes det, i samråd med de två 
involverade av DISA-metoden på Folkhälsoenheten, att en undersökning om hur gruppledarna 
uppfattar metoden skulle kunna göras. 
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2    BAKGRUND 
 
För att förenkla för läsaren inleds detta avsnitt med en definitionslista av, i detta sammanhang, 
centrala begrepp. 
 
 

2.1    Begrepp och definitioner 

 
Depression Depression kan delas in i tre faser; mild, måttlig och svår, 

beroende på vilken grad av och hur många depressiva symptom 
(exempelvis nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, dåligt 
självförtroende, dålig självkänsla, självmordstankar och 
skuldkänsla) den deprimerade individen har (WHO 2001). 

 
 
DISA Akronym för ”Depression In Swedish Adolescents”. Preventiv 

metod med kognitiva beteendetekniker mot depression hos 
tonårsflickor. Förändrar negativa tankemönster, ger 
kommunikationsträning, problemlösningsstrategier och övningar 
till att stärka det sociala nätverket. (Treutiger 2007). 

 
 
Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa innefattar både psykiska sjukdomar, som psykos 

och depression, och lättare psykiska besvär som oro, ångest och 
sömnproblem (Socialstyrelsen 2005). DISA-metoden riktar sig 
till dem som befinner sig i dimension I och III (se Figur 1). 

 
Figur 1. Matris av den psykiska hälsans hälso- och 
sjukdomsdimension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Modell av Claes-Göran Stefansson, Socialstyrelsen 
(2005). 
 

 
 
SWOT Akronym för “Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths”. 

Modell som analyserar styrkor, svagheter, möjligheter och faror 
av ett eller flera ämnen. (Cartwright 2000). 
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2.2    Politiska måldokument mot psykisk ohälsa 

 
Nedan följer politiska mål på olika nivåer för att minska den negativa trenden av psykisk 
ohälsa. 
 
 

2.2.1    Europeiska folkhälsopolitiska mål 
 
WHO:s (Världshälsoorganisationen, World Health Organization) europaregions hälsopolitiska 
strategi Hälsa 21 (Health 21) vägleder regionens länder till en bättre och jämlik hälsa. Hälsa 
21 behandlar psykisk ohälsa i mål nummer sex – Bättre psykisk hälsa (Improving mental 
health). Målet är att det psykosociala välbefinnandet hos människor ska förbättras samt att ett 
bättre, väl utbyggt och mångsidigt vårdsystem, vilket ska vara tillgängligt och åtkomligt, ska 
finnas för människor med psykiska hälsoproblem. Detta mål, som ska vara uppfyllt år 2020, 
har två delmål. (WHO 1998). 
 
Det första delmålet är att prevalensen av psykiska problem ska minskas i väsentligt avseende 
och att människor ska ha en bättre förmåga att, i olika livssituationer, hantera stress. Det andra 
delmålet är att frekvensen av självmord ska minskas minst en tredjedel, med störst minskning 
i länder och befolkningsgrupper med för närvarande höga självmordstal. Hälsa 21 
rekommenderar att personal i hälsoyrken ska bli bättre utbildade, tränade och uppdaterade i 
att identifiera riskfaktorer. För att kunna identifiera psykiska hälsoproblem tidigt och 
behandla dem enligt moderna metoder föreslår Hälsa 21 att lämpliga nya verktyg ska 
användas. Hälsa 21 förklarar vidare att grundläggande och tillämpad forskning, inklusive mått 
för att undersöka faktorer som påverkar människors förståelse för frågor om psykisk hälsa, 
ska förbättras för att förbättra strategier för prevention (förebyggande) och behandling. Målet 
anses kunna uppnås om mer uppmärksamhet läggs på promotion (främjande) och skyddande 
av psykisk hälsa under hela livet, särskilt för socialt och ekonomiskt missgynnade grupper. 
(WHO 1998). 
 
 

2.2.2    Svenska folkhälsopolitiska mål 
 
Regeringens proposition 2002/03:35, Mål för folkhälsan, innehåller målområdet Trygga och 
goda uppväxtvillkor, som delvis handlar om att uppmärksamma barn och ungdomars ökade 
psykiska ohälsa. En av utgångspunkterna är att olika utbildningsformer, som skola och 
fritidsverksamhet, spelar en viktig roll vid utjämnandet av skillnaderna i barns uppväxtvillkor. 
(Socialdepartementet 2002). 
 
I Regeringens proposition 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik, betonas att kommuner 
och landsting har en nyckelroll i arbetet inom folkhälsa och därför bör förbättra och utveckla 
sina hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder och verktyg. Nuvarande regering 
planerar att avsätta 50 miljoner kronor, som Statens Folkhälsoinstitut (FHI) ska disponera, för 
utveckling av lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet 
ska ha en vetenskaplig grund och främja bland annat ungdomars psykiska hälsa för att bland 
annat generera kunskap om effektiva metoder. (Socialdepartementet 2007). 
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2.3    Prevalens av psykisk ohälsa i Sverige 

 
Det kan vara besvärligt att precisera omfattningen av psykiska hälsoproblem, då det finns 
problem att definiera psykisk ohälsa (WHO 1998). Enligt Socialstyrelsen (2005) är 
utbredningen av den psykiska ohälsan i den svenska befolkningen omfattande och i 
Regeringens proposition Mål för folkhälsan går att utläsa att ungefär dubbelt så många 
kvinnor som män lider av psykisk ohälsa (Socialdepartementet 2002). Omfattningen av 
psykiska problem i Sverige verkar även fortsätta öka (Socialstyrelsen 2005). Dessutom 
framhäver Bremberg (1998) att cirka fem till 20 procent av svenska barn lider av psykisk 
ohälsa. 
 
Det tillstånd, som i dag fordrar störst uppmärksamhet ur ett folkhälsoperspektiv gällande den 
psykiska ohälsan, är den ökade utbredningen av psykiska besvär bland ungdomar. I många 
avseenden har folkhälsan förbättrats men frekvensen av psykiska besvär har ökat och den 
största ökningen av psykisk ohälsa har skett bland kvinnor i åldrarna 16 till 34 år, därför 
måste ungdomars psykiska ohälsa uppmärksammas. (Socialstyrelsen 2005 och 
Socialdepartementet 2007). 
 
Psykiska symptom ökar hos både flickor och pojkar successivt över tid och det finns ett 
tydligt könsmönster; ju äldre flickorna blir desto högre frekvens av nedstämdhet, nervositet, 
inåtvänt beteende och irritation, men olika grad av frekvens av psykiska besvär är inte 
åldersrelaterat för pojkar. (Socialstyrelsen 2005). 
 
I början av 2000-talet uppgav 26 procent av kvinnorna att de led av ängslan, oro eller ångest. 
Under åren 2004 till 2005 var andelen 24 procent, förutom för unga kvinnor mellan 16 till 24 
år där den negativa trenden fortsätter, vilket är oroande. (Socialdepartementet 2007). 
 
 

2.3.1    Faktorer som bidrar till och motverkar psykisk ohälsa och depression 
 
Depressioners orsaksstruktur är komplex, därför beror inte depression på endast en faktor. Det 
är när riskfaktorer interagerar som depression uppstår. (Garber 2006). Janlert (2000) förklarar 
att riskfaktorer antingen kan vara förvärvade eller medfödda egenskaper och behöver inte vara 
orsaken till depression utan ökar bara risken för det. Medfödda faktorer som exempelvis kön 
och gener är inte påverkningsbara (Garber 2006). Men det finns en hel del riskfaktorer som 
kan påverka den psykiska hälsan i negativ riktning. Ensamhet, brist på socialt nätverk och 
socioekonomisk förändring är exempel på riskfaktorer gällande psykisk ohälsa. (WHO 1998). 
Bremberg (1998) anser att barn som är socialt ogynnade har större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa, närmare bestämt depressiva symptom, koncentrationssvårigheter och psykosomatiska 
besvär. Det psykiska tillståndet påverkas också bland annat av den kognitiva förmågan att 
förstå och tolka omvärlden (Socialstyrelsen 2005). Det finns även en studie som förklarar att 
depression är mer förekommande hos ungdomar som inte bor med sina båda föräldrar jämfört 
med dem som gör det (Kaltiala-Heino et al. 2001). På följande sida (se Figur 2) finns en bild 
på hälsans bestämningsfaktorer, vilka påverkar både den psykiska hälsan och den psykiska 
ohälsan. 
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Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer. 
 

 
 
 
Källa: Utarbetad efter Dahlgren & Whitehead (1991). 

 
 
Riskfaktorer till depression är: att vara flicka, medfödd sårbarhet, exponering av stress, att 
tidigare ha varit deprimerad samt att ha deprimerade föräldrar (Clarke et al. 1995). Ytterligare 
riskfaktorer är: oro, negativt tänkande och problem med självbestämmande (Garber 2006). 
Det som också ökar risken för depression hos tonårsflickor är sexuella övergrepp i familjen, 
sexuella trakasserier samt jämförelser med den kvinnliga stereotypen, vilket leder till 
missnöje med den egna kroppen (Gillander-Gådin & Hammarström 2005). 
 
Friskfaktorerna som motverkar depression är: hög självaktning, att kunna klara sig på egen 
hand samt många trevliga händelser och aktiviteter (Clarke et al. 1995). Annat som påverkar 
ungdomars psykiska välbefinnande är relationer, inklusive dess kvaliteter, med 
familjemedlemmar, vänner och andra vuxna. En stödjande familj, accepterande och 
förstående vänner och andra betydelsefulla vuxna människor är avgörande för den enskilda 
tonåringen gällande en hälsosam utveckling och en positiv självbild. (WHO 1998 och 
Bremberg 1998). Den friskfaktor som har blivit mest studerad är socialt stöd. Ett minskat 
socialt stöd kan leda till ökad grad av psykiska problem. Skolan har en meningsfull roll 
gällande ungdomars sociala stöd. Där finns möjlighet för ungdomarna att få stöd både från 
personal och kamrater. (Ellonen, Kääriäinen & Autio 2008). 
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2.3.2    Prevalens av depression 
 
Förekomsten av depressioner är mindre känt än exempelvis förekomsten av schizofreni, men 
majoriteten av olika studier rapporterat en högre frekvens av depression hos kvinnor än hos 
män (Socialstyrelsen 2005). Dessutom ser prevalensen av depressioner ut att öka. Det finns 
uppgifter om att flickor redan i elva års ålder oftare har symptom än jämnåriga pojkar och 
könsskillnaden ökar med åldern. (Socialdepartementet 2002). Ungefär 19 procent av svenska 
flickor i 16 till 17 års ålder och ungefär sex procent av svenska pojkar i samma ålder har 
depressiva symptom (Bremberg 1998). 
 
Landstinget i Västmanland har gjort undersökningar om hälsa, levnadsvillkor och livsvillkor 
gällande skolelever från årskurs sju och nio på grundskolenivå och årskurs två på 
gymnasienivå, vilket har resulterat i rapporten Liv & Hälsa Ung 2006. I den rapporten 
framkommer det att andelen med uttalade depressionssymptom bland både flickor och pojkar 
i årskurs nio har ökat mellan åren 2004 och 2006. För flickornas del steg prevalensen med 
cirka fem procentenheter under dessa två år, från cirka 25 till 30 procent, och trenden verkar 
inte avta. Rapporten redovisar även andelen med uttalade depressionssymptom för olika 
områden i Västmanland. Där framkommer det att andelen flickor med uttalade 
depressionssymptom är upp till 40 procent i Hallstahammar och Skinnskatteberg. (LTV 
2006). 
 
 

2.4    Prevention av psykisk ohälsa och depression 

 
Då prevalensen av depression hos tonårsflickor är stor, finns det behov av effektiva 
behandlingar och/eller preventiva insatser (Gillham et al. 2006). Om inte den psykiska hälsan 
främjas eller att depression förebyggs för tonårsflickor, finns betydlig risk att de som vuxna 
får psykosociala problem och skadeverkande självbeteende, inklusive självmord (Kaltiala-
Heino et al. 2001). 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) och tillhörighet måste byggas upp från barndomen. Högt 
självförtroende och bra möjligheter att lösa problem, inklusive konfliktlösning, är värdefulla 
resurser för att klara av livet. Hälsa skapas om det finns en övertygelse hos vardera individen 
att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Hälsa skapas också om individen har 
adekvata psykiska, fysiska, emotionella, sociala och materiella resurser för att kunna möta det 
som krävs. (Antonovsky 1991). 
 
Åtgärder som förebygger ohälsa kan delas in i de tre nivåerna primär, sekundär och tertiär. 
Primärprevention förhindrar eller minskar incidensen, det vill säga nya fall, av depression hos 
flickor och riktar sig till dem som i huvudsak är friska men ibland även till dem som är utsatta 
för riskfaktorer. Då åtgärden minskar prevalensen av depression genom att upptäcka och 
behandla tidiga tecken av depression, handlar det om sekundärprevention. Tertiärprevention 
går ut på att minska de negativa följderna av depression genom rehabilitering. (Merry et al. 
2004). Den mest förekommande metoden av depressionsprevention hos ungdomar är kognitiv 
beteendeterapi (Garber 2006). 
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Kognitiv beteendeinsats är effektiv vid behandling av depression hos vuxna, därför verkar det 
lovande att denna typ av insats är lika effektivt för ungdomar. Metoder med inriktning av 
kognitiv beteendeterapi lär deltagarna bland annat färdigheter i problemlösning och att 
omstrukturera sina tankar. (Gillham et al. 2006). Clarke och kollegor (1999) har dragit 
slutsatsen att kognitiv beteendeterapi är effektivt som intervention gällande behandling av 
depression hos ungdomar. 
 
 

2.4.1    Prevention i skolarenan 
 
Gillham med flera (2006) anser att det är positivt att genomföra depressionsförebyggande 
metoder i skolan, eftersom eleverna kan känna sig mer bekväma då miljön är familjär. 
Sannolikheten är även stor att de känner resterande gruppmedlemmar och det behövs inga 
ytterligare resor. Bremberg (1998) instämmer med att det finns förutsättningar för skolan att 
jämna ut ohälsa ur socialt perspektiv. Huruvida implementeringen av en preventiv metod på 
en skola fungerar, eller av vilken kvalitet implementeringen är, beror på graden av rektorns 
stöd och gruppledarnas yrkeserfarenhet, entusiasm och förberedelse. Då både 
implementeringen är av hög kvalitet och graden av rektorns stöd är högt har elever ett bättre 
utfall än då implementeringens kvalitet är låg och rektorns stöd är lågt. (Kam, Greenberg & 
Walls 2003). 
 
 

2.5    DISA-metoden 

 
Den skolbaserade DISA-metoden är en universell kognitiv beteendemetod, som har för avsikt 
att förebygga depressiva symptom hos tonårsflickor (Treutiger 2006). Universella preventiva 
metoder vänder sig till hela befolkningen, oavsett grad av risk för depression, och därför 
handlar DISA-metoden om primärprevention (Merry et al. 2004). 
 
 

2.5.1    Teoretiska utgångspunkter 
 
Det är Stockholms läns landstings kunskapscentrum Centrum för Folkhälsa som har utarbetat, 
översatt och anpassat Clarke och Lewinssons metod The Coping With Stress course (CWS) 
till svenska förhållanden (Treutiger 2006). The Coping With Stress course är en förebyggande 
metod inriktad på hantering av negativa tankemönster, stress och andra påfrestningar (Clarke 
& Lewinsohn 1995c och Clarke 1995), som i sin tur bygger på samma författares 
gruppbehandling av depression inom ramen för kognitiv beteendeterapeutisk tradition (KBT). 
Med andra ord bottnar DISA-metoden i en behavioristisk beteendemodifikation med rötter 
från inlärningspsykologi, vilket innebär att fokus läggs på beteenden i olika situationer och 
vad människan undviker att göra trots att det skulle bli bättre för henne. I den svenska 
översättningen har metoden av någon anledning blivit könsspecifikt, vilket inte förekommer i 
översättningar till andra språk.1 

                                                 
1 Torsten Jönsson, legitimerad psykolog, mejlkontakt den 7 april 2008. 
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DISA-metoden har även ursprung i Aaron Becks behandlingsversion gällande tidsbestämd 
och strukturerad kognitiv terapi för depression, som på svenska ofta kallas kognitiv 
psykoterapi. Där handlar det om att vända tankesättet, uppmärksamma den inre monologen 
samt ifrågasätta och förändra synsättet. (Beck et al. 1979). Becks behandlingsversion löper 
som en röd tråd genom hela DISA-metoden2, vilket exempelvis syns på att deltagarna får 
hemläxor (Beck et al. 1979). 
 
 

2.5.2    Metodens struktur 
 
Rollen som gruppledare lämpar sig bäst för kuratorer, annan skolpersonal eller personal från 
ungdomsmottagningar (Thorell 2006). För att bli gruppledare ska en grundutbildning på tre 
dagar genomgås (Centrum för folkhälsa u.å.). Under grundutbildningen genomför kursledaren 
tioveckorsprogrammet med DISA-gruppledarna. DISA-gruppledarna blir då tilldelade 
metodmaterialet, som består av en handledarmanual och en arbetspärm.3 Efter 
grundutbildningen, när de nyblivna DISA-gruppledarna håller sin första DISA-grupp, ges 
handledning. Handledning ges endast till nyblivna gruppledare, då gruppledare som haft flera 
grupper kan uppleva metodmaterialet klarare och tydligare, vilket gör det lättare att arbeta 
som gruppledare. För DISA-gruppledarna i Västmanland har handledning getts via 
handledningsträffar och möjlighet har även funnits att kontakta kursledaren och de två 
handledarna utöver handledningsträffarna. De två handledarna har även fungerat som 
nätverkssamordnare.4 
 
Efter att ha arbetat med metoden ett flertal gånger utökas alltså förståelsen för materialets 
organisation och uppbyggnad, vilket kan liknas vid att ta körkort; ju mer träning desto bättre 
går det 5. Utbildade DISA-gruppledare, som haft flera grupper, har möjlighet att genomgå en 
Steg två-utbildning, vilken ger kompetens att utbilda nya DISA-gruppledare6. 

 
Tioveckorsprogrammet, vilket innefattar strukturerade gruppövningar där deltagarna (för 
nuvarande enbart tonårsflickor) får träna i kognitiva beteendetekniker för att kunna urskilja 
och hantera stress samt negativa tankar. Gruppövningarna inkluderar dessutom 
kommunikationsträning, problemlösningsstrategier och övningar som syftar till att stärka det 
sociala nätverket. Deltagarna träffas under tio tillfällen, en gång i veckan à en timme. 
Deltagarna blir tilldelade en arbetspärm, vilken inkluderar övningar och hemuppgifter och 
som de kan ha användning för tiden mellan gruppträffarna. (Treutiger 2007). I Västmanland 
blev deltagarna tillfrågade om de ville vara med i en DISA-grupp. Oftast frågade de nyblivna 
DISA-gruppledarna lärare och rektorer på närliggande skolor eller skolor de arbetade på 
vilken klass som skulle vara lämplig.4 

                                                 
2 Torsten Jönsson, legitimerad psykolog, mejlkontakt den 7 april 2008. 
3 Sussan Öster, metodutvecklare och sidohandledare, telefonsamtal den 5 maj 2008. 
4 Eva-Mari Thomas, skolkurator och auktoriserad socionom, mejlkontakt den 5 april 2008. 
5 Eva-Mari Thomas, skolkurator och auktoriserad socionom, mejlkontakt den 8 april 2008. 
6 http://www.disa-metoden.com 2008-05-27. 
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De tio gruppträffarna är följande (Clarke & Lewinsohn 1995a och 1995b): 
 

1. Lära känna varandra, 
2. Att hantera stress och hur man ändrar sitt sätt att tänka, 
3. Stressiga situationer och negativt tänkande, 
4. Det positiva tänkandets kraft, 
5. Ändra negativt tänkande till positivt tänkande, 
6. Orimligt tänkande, 
7. Undersöka ursprunget till negativa tankar och finna sätt att hantera stressiga händelser, 
8. Stoppa negativa tankar, Kommunikationsträning del I, 
9. Kommunikationsträning del II och 
10. Att planera för att må bättre. 

 
Till varje ny gruppträff får deltagarna en hemuppgift, som delvis består av att följa sin 
sinnestämning med hjälp av en så kallad sinnesstämningsdagbok, vilken innehåller en skala 
som är graderad ett till sju. Sinnesstämningsdagboken är ett kvalitetssäkringsinstrument av 
DISA-metoden, eftersom den visar skiftningar i sinnesstämningen bland deltagarna. 
Självskattningsformuläret The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D), 
vilket mäter depressiva symptom, ingår också under tioveckorsprogrammet. Tonårsflickorna 
fyller i formuläret vid första och sista gruppträffen och visar på så vis om de tio 
gruppträffarna haft någon omedelbar effekt på deltagarnas sinnesstämning. (Treutiger 2007). 
 
 

2.5.3    Tidigare och planerade studier 
 
Även om DISA-metoden funnits i några år verkar det inte finnas mycket studier om den 
varken ur effekthänseende, implementeringshänseende eller gällande hur gruppledarna känt 
inför utbildningarna7. Dock finns en önskan att en processutvärdering görs när DISA-
gruppledarna arbetat med metoden ett tag8, då dessa förmodligen har en bredare och djupare 
förståelse för materialet än de som precis blivit gruppledare och är nybörjare på materialet9. 
Det som gjorts, och fått mycket uppseende, är en effektutvärdering av DISA-metoden, vilken 
kan vara den enda utvärderingen på det svenska materialet. Effektutvärderingen, som bygger 
på formuläret CES-D, kom fram till att de 61 flickorna i interventionsgruppen fortsatte att 
vara symptomfria efter tre och tolv månader medan flertalet av de 126 flickorna i 
kontrollgruppen fick symptom efter tolv månader. Dessutom hanterade flickorna i 
interventionsgruppen Tsunamikatastrofen, som inträffade slutet av år 2004, bättre än flickorna 
i kontrollgruppen. Slutsatsen av effektutvärderingen var att DISA-metoden är effektiv 
gällande förebyggande av depressiva symptom samt att metoden kan ge ökad förmåga att 
hantera krissituationer. En begränsning i effektutvärderingen var dock att DISA-
gruppledarnas förmåga att genomföra metoden inte mättes. (Treutiger 2006), vilket delvis 
görs i föreliggande undersökning. Det har kommit till kännedom att det finns planering för att 
utvärdera DISA-metoden i Ronneby och den utvärderingen beräknas vara klar tidigast våren 
20097. 

                                                 
7 Torsten Jönsson, legitimerad psykolog, mejlkontakt den 7 april 2008. 
8 Eva-Mari Thomas, skolkurator och auktoriserad socionom, mejlkontakt den 5 april 2008. 
9 Eva-Mari Thomas, skolkurator och auktoriserad socionom, mejlkontakt den 7 april 2008. 
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Med denna bakgrund är det av vikt att utveckla förebyggande metoder som DISA för att 
kunna hindra att prevalensen av depressioner i synnerhet och psykisk ohälsa i allmänhet bland 
tonårsflickor ökar. För att kunna utveckla metoden, och därmed göra den mer verkningsfull, 
måste gruppledarna som använder metoden göra sina röster hörda för vad som fungerar bra 
respektive mindre bra med det som hör metoden till. 
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3    SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

3.1    Syfte 

 
Syftet med undersökningen var att studera hur gruppledarna bedömer genomförandet av 
DISA-metoden samt dess framtidsutsikter, för att med gruppledarnas åsikter och erfarenheter 
lägga en grund för utvecklingen av DISA-metoden. 
 
 

3.2    Frågeställningar 

 
Frågeställningarna var följande: Hur bedömer gruppledarna DISA-metodens 

grundutbildning? 
 

Hur bedömer gruppledarna DISA-metodens 
handledning? 

 
Hur bedömer gruppledarna DISA-metodens 
metodmaterial? 

 
Hur bedömer gruppledarna rollen som gruppledare? 

 
Hur bedömer gruppledarna DISA-metodens 
framtidsutsikter? 
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4    METOD OCH MATERIAL 
 
I detta avsnitt presenteras först val och motivering av studiedesign (metod, urval, bearbetning 
och analys) och sedan etiska överväganden. De som har blivit intervjuade kommer att 
benämnas som intervjupersoner, då det anses vara ett mer neutralt begrepp än till exempel 
respondent, (forsknings)subjekt, informant eller medforskare (Ryen 2004). 
 
 

4.1    Kvalitativ metod 

 
Undersökningens avsikt var att kunskapen om DISA-metoden, som skulle förmedlas via 
intervjuer, skulle vara deskriptiv (kartläggande och beskrivande), vilket undersökningens 
syfte och frågeställningar styrde (Janlert 2000). För att kunna beskriva DISA-metoden utifrån 
DISA-gruppledarnas perspektiv, åsikter och erfarenheter, och inte analysera några eventuella 
samband, ansågs kvalitativ forskning lämpligast (Lantz 2007 och Denscombe 2000). 
 
Genom kvalitativ intervjuteknik togs det del av intervjupersonernas, tillika DISA-
gruppledarnas, prioriteringar, åsikter och idéer (Denscombe 2000). Intervjuerna var öppet 
riktade, vilket karaktäriserades av att syftets frågeställningar handlade om intervjupersonernas 
bedömningar av DISA-metoden som helhet och att det inte fanns något i förväg bestämt 
svarsalternativ (Lantz 2007). På detta vis fanns möjligheten för intervjupersonerna att 
utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och identifiera vad de tyckte var centralt med 
DISA-metoden (Denscombe 2000). 
 
Intervjupersonernas personbundna åsikter och erfarenheter var av vikt för att kunna lägga en 
grund för utvecklingen av DISA-metoden, därför fanns viljan att få fram intervjupersonernas 
uppfattning om DISA-metoden, eftersom intervjupersonerna sågs som experter på sig själva, 
sin kunskap, sin förståelse och känslor (Ryen 2004). DISA-metoden blev därmed belyst på ett 
subjektivt sätt, där intervjupersonerna svarade på frågor utifrån egna förväntningar, 
önskningar och tidigare erfarenheter (Lantz 2007). 
 
 

4.2    Urvalsmetod 

 
Alla nyblivna DISA-gruppledare i Sverige sågs som urvalsunderlag, det vill säga population. 
Ett strategiskt urval genomfördes, med avsikt att uppnå bästa möjliga resultat. 
Tillfällighetsurval avgjorde att totalt 14 nyblivna DISA-gruppledare i Västmanland blev 
urvalsgruppen, då dessa var det första bästa som fanns till hands. För att få vara med som 
intervjuperson skulle ett par urvalskriterier uppfylldas. (Denscombe 2000). 
Urvalsavgränsningarna var 1) att vara ny som DISA-gruppledare i Västmanland och 2) att ha 
genomfört tioveckorsprogrammet innan intervjutillfället. 
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Första kontakten med de nyblivna DISA-gruppledarna i Västmanland var under december 
2007, då de hade en handledningsträff. De närvarande DISA-gruppledarna fick 
undersökningens syfte presenterat, med anledning av att få uppfattning om hur stort intresset 
verkade vara för undersökningen och viljan att ställa upp som intervjuperson. Förhoppningen 
var att urvalet skulle vara heterogent, det vill säga ha en variation gällande ålder, yrkesroller 
(kurator, barnmorska etcetera) och geografi (komma från olika ställen i Västmanland). 
 
Då intresset för undersökningen verkade stort togs en andra kontakt med DISA-gruppledarna 
under en annan handledningsträff i februari 2008. Denna gång tillfrågades samtliga 
närvarande DISA-gruppledare vem som skulle vilja ställa upp som intervjuperson. Det 
informerades ytterligare en gång om förhoppningen om variationen av ålder, yrkesroller och 
geografi samt att urvalsstorleken endast skulle uppgå till sex intervjupersoner. Sex av de 
närvarande DISA-gruppledarna anmälde sitt intresse att på frivillig basis ställa upp som 
intervjupersoner. Kontaktuppgifter utbyttes med intervjupersonerna och dessutom 
preliminärbokades tid och plats för intervju med respektive intervjuperson. 
 
Gällande urvalets egenskaper bestod intervjupersonerna av fem kuratorer och en barnmorska. 
Tre av dem, en barnmorska och två kuratorer, arbetar på ungdomsmottagningar (varav en, då 
undersökningen genomfördes, nyligen bytt arbetsplats och numera arbetar på Barn- och 
Ungdomspsykiatrin). Resterande tre kuratorer arbetar på skolor. Det fanns en viss spridning 
geografiskt sett; de kom från kommunerna Västerås, Fagersta, Sala och Köping. Två av 
intervjupersonerna hade varsin DISA-grupp tillsammans med två andra nyblivna DISA-
gruppledare från Västmanland. En intervjuperson hade en DISA-grupp tillsammans med den 
nyblivna DISA-gruppledaren som intervjuguiden förtestades på. Två av intervjupersonerna 
hade en DISA-grupp tillsammans. Och slutligen hade en intervjuperson en DISA-grupp med 
en person som inte utbildats som DISA-gruppledare, men som intervjupersonen i fråga hade 
samarbetat med vid tidigare tillfällen gällande gruppmetoder. 
 
 

4.3    Genomförandemetod 

 
För att bekräfta att kontaktuppgifterna stämde, skickades mejl ut till vardera intervjupersonen 
kort efter andra kontakten. I mejlen tillfrågades intervjupersonerna om tid och plats för 
respektive intervju fortfarande var okej. Det meddelades dessutom att ett informationsbrev 
skulle skickas ut innan intervjun skulle äga rum. 
 
Ungefär en vecka innan varje intervju skulle hållas skickades ett informationsbrev, även kallat 
missivbrev, ut till intervjupersonerna (se Bilaga 1). I detta informationsbrev informerades 
intervjupersonerna om att undersökningen ingår i ett examensarbete, syftet klargjordes, vem 
som ansvarade för studien presenterades, etiska aspekter tydliggjordes, det angavs hur lång tid 
intervjun beräknades att ta, att den skulle spelas in på band samt att anteckningar skulle föras. 
Det förklarades även att intervjupersonerna kan ta del av examensarbetet under sommaren 
2008 via disa-metoden.com eller via DISA-nätverket. 
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4.3.1    Intervjuguidens struktur 
 
En förhandskonstruerad intervjuguide (se Bilaga 2) användes, vilket innebär att intervjuerna 
grundande sig i frågeområden och frågor som hade ställts upp på förhand i kronologisk 
ordning. Även om intervjuguiden styrde intervjuerna var ordningsföljden på frågorna flexibel, 
diverse följdfrågor ställdes och intervjupersonerna fick plats för spontanitet, reflektion och 
fördjupning. (Ryen 2004). Intervjupersonerna fick utveckla sina tankar, idéer och synpunkter 
om frågeområdena som togs upp under intervjun. Svaren var öppna och betoningen låg på 
intervjupersonerna, med andra ord var intervjuerna semistrukturerade (Denscombe 2000). 
 
SWOT-modellen användes som underlag i intervjuguidens frågeuppbyggnad, för att på ett 
enkelt och lättöverskådligt sätt kunna erhålla och presentera intervjupersonernas åsikter och 
erfarenheter av DISA-metoden (Cartwright 2000). Utifrån syfte och frågeställningar 
sorterades intervjufrågor in i olika frågeområden. Frågeområdena uppkom efter en 
genomgång av vad DISA-gruppledarna har fått vara med om, alltså vilka olika steg de har fått 
gå igenom. Frågeområdenas benämningar valdes efter egna idéer (rollen som gruppledare, 
framtidsutsikter, SWOT-modellen) men även efter att ha fått idéer från disa-metoden.com 
samt deltagit på ett par handledningsträffar för DISA-gruppledarna (grundutbildningen, 
handledningen, handledarmanualen). Introduktionsfrågorna var enligt egen bedömning 
lättsamma och enkla att svara på, för att ge möjlighet till uppbyggnad av förtroende (Lantz 
2007). I slutet av varje intervjutillfälle visades SWOT-modellen för intervjupersonen som i 
sin tur sa, om möjligt, ett sammanfattande nyckelord för varje ämne gällande dåtidens eller 
nutidens styrkor och svagheter samt framtidens möjligheter och faror. Sammanfattande 
nyckelord för det femte och sista ämnet skrevs endast in som möjligheter och faror av logiska 
skäl. (Cartwright 2000). 
 
 

4.3.2    Prövning av verktygen 
 
Innan intervjuerna ägde rum gjordes först en granskning av SWOT-modellen och sedan en 
granskning av intervjuguiden, båda gällande upplägg och noggrannhet (Lantz 2007). SWOT-
modellen testades för att kontrollera att den fungerade som tänkt. Modellen testades i sin 
enkelhet på en kurskamrat. För att ämnena i SWOT-modellen skulle vara relevanta för 
kurskamraten modifierades den till att belysa den nuvarande kursen, handledningen, 
skrivanvisningarna, rollen som student samt framtiden med det folkhälsovetenskapliga 
programmet (se Bilaga 3). Prövningen av SWOT-modellen gjordes ungefär en vecka innan 
första intervjun. 
 
Efter att prövning av SWOT-modellen genomförts och innan första intervjun hölls, prövades 
instrumentet intervjuguiden i sin helhet via telefon på en DISA-gruppledare, som tillhörde 
samma kategori som de tilltänkta intervjupersonerna, eftersom DISA-gruppledaren kom från 
Västmanland och var ny på att leda grupper i DISA. Syftet med provintervjun var dels att 
kontrollera att frågorna blev förstådda, att ordningen var logisk och att inga upprepningar 
fanns men även att träna på att hålla i en intervju. (Lantz 2007). 
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Under provintervjun fördes inga anteckningar mer än komihåganteckningar till förändringar i 
intervjuguiden. Samtalet spelades inte heller in på band. Under telefonsamtalet, där 
intervjuguiden lästes innantill, upptäcktes att några delar av intervjuguiden kunde förtydligas, 
vilket ändrades både under och direkt efter att telefonsamtalet var över. 
 
 

4.3.3    Intervjuförfarande 
 
De sex intervjuerna ägde rum under april och maj månad år 2008. Intervjupersonerna fick 
avgöra var respektive intervju skulle hållas av trygghetsaspekt. Alla intervjuer utom en, vilken 
hölls i intervjupersonens hem, genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. Vardera 
intervjun tog cirka 60 till 75 minuter. (Denscombe 2000). 
 
Då det är svårt att minnas eller hinna med att anteckna allt som sägs under intervjuer, 
tillämpades bandinspelning för att kunna citera intervjupersonerna korrekt. Bandinspelningen 
kombinerades även med anteckningar av viktiga synpunkter, av egna reflektioner och av 
frågor i intervjuguiden som borde justeras. Anteckningarna gicks igenom i samband med 
transkriberingen. (Ryen 2004). 
 
Direkt när bandspelaren sattes igång fick intervjupersonen ta del av samma information som i 
informationsbrevet. Det nämndes att intervjun var en del av detta examensarbete, syftet 
presenterades, etiska frågor togs upp så som att deltagandet som intervjuperson var frivilligt, 
att det inte fanns något tvång att svara på frågor som ställdes under intervjun samt att det 
fanns möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan någon motivering. Den planerade 
tidsåtgången för intervjun angavs också och det framhölls återigen att intervjun spelades in på 
band och att anteckningar skulle föras. Det berättades även för intervjupersonerna att 
intervjuinspelningarna skulle transkriberas för att sedan skrivas ut för analys, vilket skulle 
behandlas med konfidentialitet. Anonymiteten av citat och utdrag från intervjuutskrifterna 
betonades också. (Lantz 2007). 
 
Ytterligare information som togs upp, men som inte fanns med i informationsbrevet, var att 
SWOT-modellen låg som grund för intervjun och att den skulle användas som en 
sammanfattning i slutet av intervjun. Intervjuns upplägg – att intervjun skulle börja med ett 
par introduktionsfrågor följt av fem frågeområden och vilka dessa frågeområden var – 
berättades också för intervjupersonerna. Innan intervjufrågorna började ställas sades det även 
att det var intervjupersonernas beskrivande uppfattningar i rollen som DISA-gruppledare som 
var av intresse i denna undersökning. Därefter blev intervjupersonerna informerade om att det 
skulle finnas möjlighet att ta del av undersökningen under sommaren 2008 via DISA-
nätverket eller genom disa-metoden.com. När inledningen med all information var klar fick 
intervjupersonerna frågan om de hade någon fundering, sedan påbörjades 
introduktionsfrågorna följt av frågeområdena och sammanfattningen. 
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4.4    Bearbetnings- och analysmetod 

 

4.4.1    Transkribering 
 
Data från intervjuerna skrevs ut ordagrant i talspråk. Pauser, skratt, hostningar, om 
intervjupersonerna visade upp något, reste sig eller dylikt skrevs ut i texten inom parenteser. 
För att förenkla för läsaren har citat i resultatavsnittet rättats till språkmässigt, med andra ord 
har talspråket gjorts om till skriftspråk, vilket innebär att ord som ”typ”, ”ju”, ”så”, ”eh”, 
”liksom” etcetera har exkluderats på ett flertal ställen, likaså svordomar och upprepande ord. 
 
Att transkribera gav möjlighet till att både lyssna på och läsa intervjuerna, vilket i sin tur gav 
möjlighet till reflektion av intervjufrågorna och av interaktionen med intervjupersonerna. 
(Ryen 2004). De sex intervjuutskrifterna innefattade radnummer, för att på ett enkelt sätt 
kunna hitta och identifiera enskilda data snabbt och exakt. Dessutom innehöll de ett två 
centimeter stort indrag för kolumn vid höger marginal på varje sida för att ge plats för 
kodning av materialet. (Denscombe 2000). Varje sidhuvud i intervjuutskrifterna förseddes 
med respektive intervjus datum, tid och plats samt intervjupersonens namn, yrkestitel och 
intervjuns ordningsnummer. Sidfötterna visade sidnumreringen. För att lättare kunna 
överblicka intervjuutskrifterna användes dubbelt radavstånd. Vid skiftning av person som 
pratade, antingen intervjupersonen (IP+ordningsnummer, till exempel IP3) eller intervjuaren 
(I), påbörjades ett nytt stycke. ”IP:” följt av ordningsnummer eller ”I:” skrevs i början av 
varje nytt stycke och det som sades skrevs i kursiv stil. Om något annat hördes förutom det 
som sades, till exempel att telefonen ringde i bakgrunden, röster utanför eller att det 
skrattades, sattes detta inom parantes med normal stil i den kursiva texten. Det tog ungefär 
åtta till tio timmar att framställa en intervjuutskrift. Sammanlagt resulterade det i 385 
transkriberade sidor, inklusive anteckningar, introduktion och efterprat. Anteckningarna, som 
skrevs med för att för egen del minnas vad som skedde innan och efter bandspelaren var i 
gång, baserades på minnen av intervjuerna samt noteringar som gjordes under intervjuerna. På 
kassettbanden från intervju nummer ett skrevs datumet för intervjun följt av ”IP1” och ”band 
1” om det var det första bandet, ”band 2” om det var det andra bandet etcetera. Samma sak 
gjordes på övriga kassettband från övriga intervjuer för att arbeta på ett systematiskt sätt. 
 
 

4.4.2    Manifest kvalitativ innehållsanalys 
 
Analysarbetet var under lång tid, då det var stort hopp i tid mellan första och sista intervjun, 
och påbörjades redan tankemässigt under första intervjun (se Figur 3). Analysarbetet fortlöpte 
under transkriberingarna och då intervjuutskrifterna lästes igenom ett par gånger. Det 
konkreta analysarbetet gjordes genom en manifest kvalitativ innehållsanalys, där analysen 
hade fokus på vad som stod i intervjuutskrifterna och inte på ”underliggande meningar” 
(Graneheim & Lundman 2004). 
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                    Figur 3. Schematisk bild över analysprocessen. 

 

 
                    Källa: Egen, omarbetad efter Pope, Ziebland och Mays (2006). 
 
 
Den version av manifest kvalitativ innehållsanalys som användes i denna undersökning, 
exkluderade ”läsning mellan raderna” för att säkerställa trovärdigheten. Intervjuutskrifterna 
delades med andra ord inte upp i mindre delar. Därmed förmedlar resultatavsnittet endast 
intervjupersonernas åsikter utan inverkan av externa värderingar. (Krippendorff 2004). 
 
Först markerades relevant data (meningsbärande enheter) för undersökningen med 
överstrykningspenna i en intervjuutskrift i taget och dess koder skrevs i höger kolumn. 
Koderna blev likvärdiga med intervjuguidens ämnesfrågor. Därefter kategoriserades koderna, 
vilka blev likvärdiga frågeområdena i intervjuguiden (se Figur 4). Dessa kategorier skrevs vid 
respektive kod ute i kolumnen. (Denscombe 2000). 
 
 

Figur 4. Exempel på meningsbärande enhet, dess kod och kategori. 
 
Meningsbärande enhet Kod Kategori 

 
”… grundutbildningen 

var tung.” 
 

 
Upplevelse av 

grundutbildningen 

 
Bedömning av DISA-

metodens grundutbildning 

 
”… dela upp den stora 

gruppen i mindre 
grupper…” 

 

 
Förslag på utveckling av 

handledningen 

 
Bedömning av DISA-

metodens handledning 
 

Källa: Egen, omarbetad efter Graneheim & Lundman (2004). 

Datainsamling 

Dataanalys 

Tid 



18 

4.5    Etiska överväganden 

 
Intervjupersonerna blev, enligt god forskningsetik, informerade om de forskningsetiska 
principerna. 
 
 

4.5.1    Informationskravet 
 
Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte; muntligt via ett par 
handledningsträffar, skriftligt via informationsbrevet samt ännu en gång muntligt som en 
första del i intervjun. Vid dessa tillfällen informerades intervjupersonerna om att medverkan 
var frivillig och att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun utan någon motivering 
samt att intervjuerna skulle spelas in på band. Under andra handledningsträffen utbyttes 
kontaktuppgifter. I mejl till intervjupersonerna skrevs också kontaktuppgifter ut, likaså på 
informationsbrevet. Det framgick dessutom vid respektive kontakt när och hur 
intervjupersonerna skulle kunna ta del av undersökningen. (Vetenskapsrådet 2002). 
 
 

4.5.2    Samtyckeskravet 
 
Då intervjupersonernas deltagande skulle vara aktivt, erhölls muntligt samtycke från dem vid 
förfrågan om intresset fanns att vara med i undersökningen. Intervjupersonerna hade även rätt 
att avbryta sin medverkan av intervjun. (Vetenskapsrådet 2002). 
 
 

4.5.3    Konfidentialitetskravet 
 
Intervjupersonernas kontaktuppgifter och intervjuutskrifterna har inte kommit obehöriga till 
del. Dessutom riskerar inte citat och utdrag från intervjuutskrifterna intervjupersonernas 
anonymitet. För att försvåra identifieringen av den enskilda intervjupersonen ändrades 
intervjunumret (ordningsnumret bland alla intervjuer) till en slumpmässigt utvald bokstav. 
Bokstäverna a-f skrevs på smålappar. IP1-IP6 skrevs upp på en lodrät lista och parades ihop 
med den bokstav som drogs i tur och ordning. (Vetenskapsrådet 2002). 
 
 

4.5.4    Nyttjandekravet 
 
I detta examensarbete var intervjuerna uppriktiga med avsikt att producera material i 
undersökningssyfte. Insamlad data kommer inte att användas i andra avseenden. 
Bandinspelningar och intervjuutskrifter raderades direkt när examensarbetet blev godkänt. 
(Vetenskapsrådet 2002). 
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5    RESULTAT 
 
Resultatet är uppdelat efter de fem frågeställningarna. Resultat av frågeställning nummer fem, 
gällande framtidsutsikter, är uppdelat. Först är framtidsutsikterna för vartdera ämnet inbakade 
i övriga frågeställningar. Sedan presenteras metodens framtidsutsikter gällande exempelvis 
förankring, olika arenor, intervjupersonernas yrkesutövning och förslag på alternativ 
tillämpning av metoden. 
 
Några av DISA-gruppledarna kom i kontakt med metoden för första gången under förra året, 
då Västmanlands Folkhälsoenhet skickade ut en skriftlig inbjudan till grundutbildning i DISA. 
Andra kom i kontakt med DISA-metoden för fyra fem år sedan genom en kuratorsträff. Då 
intervjupersonerna i sina yrkesroller möter ”… de här tjejerna som är deprimerade, som har 
självskadebeteende… med ätstörningar… ristar sig, skär sig, bränner sig, slår sig…” (IPb), 
ansåg de att de skulle få nytta av DISA-metoden, att kunna förbättra den psykiska hälsan 
bland tonårsflickor. Intervjupersonerna var överens om att det är viktigt att satsa på all 
förebyggande verksamhet... 
 

”… och inte bara ha de här akuta brandkårsutryckningarna när det 
redan har hänt något eländigt… utan att kunna få in ett annat tänk 
genom det här kognitiva som bland annat DISA har.” (IPa). 

 
 

5.1    Bedömning av grundutbildningen 

 
Intervjupersonerna var eniga om att det finns både positiva och negativa aspekter med 
grundutbildningen. Under intervjuerna framkom att grundutbildningen fungerade bra, att alla 
var delaktiga och att de blev väl omhändertagna. Dock upplevde intervjupersonerna 
grundutbildningen som mastig och tung, eftersom det var mycket fokus på det negativa. I 
början av grundutbildningen fanns känslan av förvirring, bland annat för att det fanns mycket 
pappersmaterial. Samtliga intervjupersoner berättade att de känt sig nedstämda och nästan 
deprimerade under grundutbildningen. En av dem berättade att hon, när grundutbildningen var 
klar, hade åkt hem och slagit ihop pärmarna. Hon upplevde det som motigt att ta tag i det, att 
starta en första DISA-grupp. Andra påpekade att det blev lättsammare och mer positivt med 
tiden. När de funderade vidare på grundutbildningen kom det fram att de kanske tänker utifrån 
vad de har i bagaget och att det är okej att vara lite förvirrad när det är något nytt att lära sig. 
De ansåg även att de förstod tanken bakom metoden när de gått klart grundutbildningen. 
 

”Det kräver mycket kraft utav oss också, för att vidareutvärdera 
negativa tankar och försöka få mottankar - - - Det kändes ibland 
ganska teoretiskt och svårt och väldigt styrt - - - man var rätt trött när 
man åkte därifrån - - - det tog en hel del för man får fundera lite själv 
också, man går ju kursen - - - det var skojigt samtidigt - - - det var 
många roliga stunder… men… man fick vända in på sina egna 
tankar.” (IPe). 
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Intervjupersonerna var samstämmiga gällande kursledaren (kursutbildaren) under 
grundutbildningen. De förklarade att hon är en bra, duktig, tydlig, kunnig, rutinerad och lugn 
ledare, som följde metodmaterialet noggrant. De skildrade henne även som modellen för 
DISA-metoden. 
 

”… hon har varit med och tagit fram materialet… det känns bra… 
hon hade själv haft grupper och det tror jag är viktigt, att inte bara ett 
material… presenteras av någon som utformat någonting och inte vet 
hur det egentligen fungerar i praktiken. Det är en fördel att hon hade 
gjort det, också att hon verkade öppen för att komma med idéer och 
förändringar i materialet… hon kan materialet, hon är duktig på det.” 
(IPb). 

 
Vid frågan om bedömningen av handledarna under grundutbildningen var inte 
intervjupersonerna helt eniga. Majoriteten tyckte att handledarna fanns med och servade och 
tog till sig DISA-gruppledarnas tankar och idéer. En intervjuperson ansåg att handledarna inte 
var aktiva under grundutbildningen utan först efter grundutbildningen under 
handledningstillfällena. Samtliga tyckte att handledarna var välorganiserade, entusiasmerande 
och kompletterade varandra bra samt arbetade bra i team bland annat för att de har olika profil 
i sin framtoning och olika synsätt. 
 
Intervjupersonernas förslag på utveckling av grundutbildningen handlade till störst del om 
upplägget. De ville att grundutbildningen ska ha långsammare tempo, till exempel genom att 
fördela grundutbildningen på fler halvdagar för att motverka för stora pass. Ett annat förslag 
var att börja med en teoretisk del, där metodens ursprung och statistik över psykisk ohälsa tas 
upp. En annan idé var att en diskussionsdag skulle kunna tilläggas. Under denna 
diskussionsdag ska det finnas tid för att samla upp frågor och ge tid för reflektioner. En 
intervjuperson tänkte att det kanske skulle fungera att ha en DISA-grupp parallellt med 
grundutbildningen, för att minimera risken att något viktigt glöms bort. 
 
 

5.2    Bedömning av handledningen 

 
Gruppledarna, som blev intervjuade, var eniga om att handledning är bra, positivt och en 
styrka, eftersom de alla ställs inför olika situationer och kommer på olika frågor. En 
intervjuperson ansåg handledningen vara mycket mer genomtänkt än vad som uppfattades 
från början. De var också överens om att det var god stämning och social tillvaro under 
handledningsträffarna och att dessa var givande, då de resulterade i att DISA-gruppledarna 
blev sammansvetsade. Handledningsträffarna, som var cirka sex timmar långa per gång, 
bedömdes vara lagom i tid. Däremot fanns det olika åsikter om tiden mellan träffarna. Några 
tyckte att det var lagom och rimligt, och ett par upplevde tiden mellan handledningsträffarna 
som oregelbundet och om handledningsträffarna ligger för tätt är risken att gruppledarna får 
svårt att komma från sitt arbete. Det fanns önskemål om att ha mer handledning utifrån 
metoden innan tioveckorsprogrammet med DISA-grupperna sattes igång och två gånger under 
tioveckorsprogrammet och slutligen en i slutet. Möjligheten att kunna nå handledarna via 
telefon eller mejl utöver handledningsträffarna ansåg de var bra. Några kontaktade 
handledarna utöver handledningsträffarna, andra hade inte behov av det. 
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Gruppledarna hade stor nytta av att lyssna på varandras positiva och negativa erfarenheter, de 
gav varandra tips och råd. En av intervjupersonerna hade det inte lätt med sin grupp. Andra 
berättade att de lärde sig av att få höra hur arbetet med gruppen fungerade. Intervjupersonen 
som hade problem med sin grupp upplevde stöd från handledarna, som kom med tips och råd, 
men det stora stödet upplevdes komma från övriga gruppledare, eftersom gruppledarna 
handledde varandra på bästa sätt. Det påpekades att gruppledarna som hade problem med sin 
grupp skulle ha behövt egen handledning om den gruppen, om känslor och om vad som hade 
hänt och då skulle inte övriga gruppledare behövt vara med. En intervjuperson förklarade att 
handledningen var bra utifrån DISA-metoden, men inte gällande saker och ting som inte går 
att styra över, exempelvis om gruppen inte är tillmötesgående, om det inte finns god 
förankring på ledningsnivå etcetera. 
 

”Det fanns en öppenhet, man delade med sig av både motgångar och 
medgångar och det är det man lär sig någonting av. Man lärde sig av 
dem som hade katastrof och man lärde sig av dem det gick jättebra 
för, att man både fick… idéerna och tipsen… det är någonting… man 
har med sig att alla grupper kanske inte bara flyter på och att… det... 
kanske kommer saker under vägen som man får jobba med, att det kan 
bli tufft…” (IPb). 

 
Även negativa synpunkter fanns om handledningen. En kände sig frustrerad över att ”… inte 
kunnat få något korrekt svar.” (IPc). En annan tyckte inte att det var handledning i den mån 
hon definierar handledning. Hon ansåg att gruppen med alla gruppledare var för stor och 
upplevde det som att alla inte vågade berätta vad de funderade över inför hela gruppen. Hon 
fortsatte berätta att det som tagits upp som bekymmer inte bemöttes, att dessa gruppledare inte 
fått professionell handledning, utan frågan togs upp och bollades mellan övriga gruppledare. 
En annan intervjuperson kände besvikelse över hur hemuppgifterna sköttes. Hon hade 
föreberett sig mycket hemma och märkte, när hon kom till följande handledningsträff, att 
många inte hade gjort sina hemuppgifter. Besvikelsen var känslan av orättvisa, att inte alla tog 
hemuppgifterna på allvar och att det kunde bli en mer givande diskussion om alla gjort 
hemuppgifterna. 
 
Det nämndes att kursledaren under handledningsträffarna var tämligen diskret, sa inte mycket 
och släppte iväg saker och ting lite för lätt. En intervjuperson önskade att kursledaren skulle 
berätta hur det går till på andra skolor, för att få större kännedom om hur hon som gruppledare 
skulle gå tillväga. 
 
Förslag på utveckling, som kom in gällande DISA-metodens handledning, var att det kan 
finnas en metodhandledning och en processhandledning. Metodhandledningen skulle då vara 
som den var nu och processhandledningen skulle vara för gruppledare som exempelvis har 
svårt med sin grupp. Ett annat förslag var att tillsätta en extern handledare om behovet av 
detta fanns. Ytterligare ett förslag var att dela upp gruppen med DISA-gruppledarna i mindre 
grupper och avsätta fördjupad tid för respektive lilla grupp. 
 

”Och sen att de kan bemöta det som faktiskt är problem som en riktig 
handledare ska kunna göra. Man ska få hjälp och stöd för att kunna 
gå vidare. Nu blev det bara att det togs upp och sedan rann det liksom 
ut i sanden - - - Så det tror jag nog att de får tänka om lite, och göra 
lite bättre.” (IPa). 
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5.3    Bedömning av metodmaterialet 

 
Det fanns delade meningar om handledarmanualen. Vissa tyckte att den var som bibeln i det 
här, att den var tydlig, faktamässig och strukturerad. Men den bedömdes även som rörig och 
ansågs ha ett avancerat språk. Att det är en manual har både sina för- och nackdelar. Någon 
tyckte att det var bra att kunna läsa innantill, eftersom de höll sin första DISA-grupp och inte 
var varma i kläderna. Det ansågs även bra att kunna läsa innantill när det inte hunnits med 
någon förberedelse inför en gruppträff. En annan ansåg att nackdelen med att det är en manual 
är att det inte blir gruppledarnas egna ord. En tredje tillade att det inte var lätt att slå upp i 
pärmen trots registret. Intervjupersonerna upplevde att det var svårt att sticka iväg utanför 
metodmaterialet, att det är ett stort material och att det fordrar mycket arbete, men samtidigt 
tyckte de också att det fanns en röd tråd genom hela metodmaterialet. Fastän några tyckte att 
metodmaterialet hade ett avancerat språk tyckte andra att gruppdeltagarna inte verkade 
komplicera det, att det var enklare för dem än för gruppledarna. 
 

”Jag kanske behöver tre grupper minst innan den sitter… jag tycker 
det varit svårt att förstå den. Den är inte implementerad på något sätt 
i mig - - - ju mer jag lär känna manualen desto… lättare tror jag att 
det kommer att bli. Sen tror jag väl också att… de här delarna som 
jag har lite svårt att förstå eller översätta till mitt eget, de kommer 
nog jag att göra om eller lämna… det är… fara… att jag kanske 
missar den röda tråden i just det området då.” (IPd). 

 
”… jag tycker att det är bra, man glömmer inget om man… har en 
manual. Och… alla de här tjejerna som har gått DISA, de har fått 
ungefär samma innehåll… det enda är några praktiska grejor kanske 
som blir lite varierat annars har alla fått precis samma. Om man ska 
tänka att den ska vara i undervisning, är det en styrka att kunna säga 
att oavsett lärare, oavsett elevgrupp så kommer alla att få samma 
material…” (IPb). 

 
Beroende på vilken åldersgrupp DISA-grupperna innefattade, fick några av 
intervjupersonerna lägga tid på att omformulera metodmaterialet för att få det lite mognare, 
medan andra inte behövde forma om det alls. En intervjuperson klargjorde att gruppledarna 
mer eller mindre kan lämna de delar av materialet som de upplever svåra med motivationen: 
”… det som är oviktigt för mig det gör jag oviktigt.” (IPd). 
 

”… de här trettonåriga flickorna… förstår inte riktigt alla gånger det 
som stod. Men nu efter sista handledningen har vi ju förstått att man 
behöver inte vara väldigt strikt och gå efter den, man får ju 
improvisera lite grann också och det kändes bra. Men annars har vi 
försökt att hålla oss till manualen ordentligt - - - eftersom det här var 
första kursen… då vill man gärna göra det… det ska man göra, man 
ska följa manualen men sen kan man göra små vinklingar… beroende 
på hur gruppen är - - - nu har vi gått igenom den här processen en 
gång. Nu kan jag väl bara tycka att den känns trygg. Den är väldigt 
tydlig och trygg. Och nu vet man också att man kan mjuka upp den lite 
grann.” (IPe). 
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”… ibland tyckte vi exemplen var lite mossiga… vi försökte hitta 
andra ord ibland och egna seriestrippar - - - det kunde vara lite 
högtravande… och sitter man där och går i sjuan, då kanske man inte 
vet vad sådana svåra ord betyder…” (IPa). 

 
Under intervjuerna gavs flera förslag på hur metodmaterialet skulle kunna utvecklas. Något 
alla berörde var vikten av att ha balans mellan positivt och negativt genom hela 
metodmaterialet, då det för nuvarande är något mer negativt än positivt. 
 

”Farorna är just om man har en grupp där det är några tjejer som 
mår riktigt dåligt och man snöar in på det här mycket negativa tänket 
i början, då är min stora skräck att de kommer på DISA de första två 
gångerna och sen kommer de inte för det blir för mäktigt… då är det 
jätteviktigt att man fångar upp dem och sitter och pratar med dem 
efteråt, för då har de bara fått det här negativa fokuset. Det är jätte 
viktigt att de är med hela tiden när det vänder och så. Jag känner det 
kan vara lite faran med DISA när det är sådant fokus på negativt i 
början då.” (IPa). 

 
Ett annat förslag var att slå ihop handledarmanualen och arbetsboken i en pärm, delvis för att 
det var svårt att ha två pärmar, delvis för att vissa viktiga saker som finns i 
handledarmanualen inte finns med i arbetsboken. Andra förslag var att trycka pärmarna i olika 
papper eller ha olika färger på olika avsnitt, eftersom det nu blev mycket bläddrande. 
Ytterligare en lösning är att det i handledarmanualen skulle kunna finnas små rutor från 
arbetsboken, för att gruppledarna ska bli påminda om vad som står i arbetsboken och för att 
slippa behöva slå i två pärmar. Det kom även på tal att det kanske borde konstrueras en 
handledarmanual för nyblivna DISA-gruppledare. Gällande själva tioveckorsprogrammet kom 
det som förslag att slå samman de två sista gruppträffarna. Dessutom skulle ett individuellt 
utvecklingssamtal, för att gå igenom förväntningar, kunna införas innan 
tioveckorsprogrammet börjar. En annan värdering var att materialet har ett stereotypt 
genusperspektiv, att det i materialet står att flickorna ska ha pojkvän med mera, när de i 
verkligheten kan vara homosexuella. 
 

”… kan ha mer neutrala saker… man kan använda ordet relation i 
stället - - - det var lite väl tjejigt ibland… stereotypt - - - Sen om 
tjejerna säger själv: ’Ja men det skulle vara mysigt att sminka sig’… 
det är helt okej att de skriver det på övrigt! Men det behöver inte stå 
skrivet i manualen… och det måste de byta om de ska ha både killar 
och tjejer… då blir det extra tydligt… och det blir inte bra.” (IPf). 

 
 

5.4    Bedömning av gruppledarrollen 

 
Intervjupersonerna har med sig olika upplevelser och erfarenheter efter att ha haft sin första 
DISA-grupp. Majoriteten tyckte att det var roligt och spännande att vara DISA-gruppledare, 
och de förklarade ”… att man sätter ett frö och någonstans sätter det sig…” (IPd), att ”… det 
är som att ge dem en förbandslåda med psykiskt mående.” (IPb) samt att ”Det är ungefär som 
att fiska, om man börjar fiska första gången och inte får napp, då är det inget kul.” (IPf). 
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De intervjuade DISA-gruppledarna har ställts inför olika situationer gällande 
implementeringen av metoden. En av dem ansåg att tiden för att informera kollegor inte 
fanns. Andra förklarade att det tar tid att implementera metoden och att det är viktigt att vara 
med från början vid implementeringen, till exempel då information ska spridas till föräldrar 
och lärare. Det framkom också under intervjuerna att det gått bättre för dem som haft 
förankring i skolan än de som varit utan. Den intervjuperson som förankrat DISA-metoden 
mest berättade följande: 
 

”… allra först var jag… och talade om för rektorn… att jag ville ha 
tid att förankra det hos alla på skolan som jobbar här. - - - jag 
förankrade det till hela kollegiet när vi hade en sådan här 
arbetsplatsträff ute i aulan. Då berättade jag om syftet med DISA och 
jag hade som bakgrund då Liv & Hälsa-undersökningen och att DISA 
var ett led i det här förebyggande arbetet.” (IPa). 

 
Utöver denna muntliga information lade hon ibland in en text om DISA i skolans veckobrev 
och på hemsidan. Dessutom utformade hon ett standardbrev med förklaringar av DISA-
metoden till lärarna, för att de i sin tur skulle kunna förklara för flickorna i sin klass. 
Intervjupersonen berättade vidare att hon ska skicka ut ett brev om DISA-metoden till 
flickornas föräldrar i höst. 
 
Ett par av intervjupersonerna tyckte att det var bra att vara två gruppledare per DISA-grupp, 
eftersom det gav möjlighet till komplettering och direkt feedback. En intervjuperson hade till 
och med samarbetat med två personer, en av dem höll också i gruppen och den andra 
fungerade som observatör för att se vad som hände och skedde. Två andra intervjupersoner 
spelade in sig själva med videokamera under gruppträffarna och ansåg att det också gav en 
bra feedback, att det var nyttigt att se sig själv. 
 
Intervjupersonerna fick olika bemötande från utomstående personer, till exempel lärare och 
föräldrar. En av dem upplevde att utomstående undrade vad DISA är för någonting. En annan 
sa att skolan inte kom med något bra bemötande och förklarade att det kanske berodde på 
dålig förankring och avslutade med att detta gjorde henne och hennes kollegor besvikna, 
delvis för att skolan inte ordnat någon sal som DISA-gruppen kunde vara i. 
 

”Lärarna tycker vi kom behandla eleverna ganska respektlöst genom 
att inte lyssna på dem när de inte ville … det var vid ett tillfälle, då 
var det en lärare som mer eller mindre rev upp dörren och bara 
slängde in den där flickan för att hon skulle vara med… det blev 
väldigt konstigt för oss, vi tog ju parti med flickan och tyckte synd om 
henne… vi hade sagt det är frivilligt, och hon hade gått då, men det 
var ju inte frivilligt för lärarna, de ansåg att det var obligatoriskt. - - - 
Och det här speglar väl lite grann i att rektor är ju inte med i det 
här.” (IPe). 

 
En annan av intervjupersonerna fick ett positivt bemötande från olika håll – chefen på 
ungdomsmottagningen var positiv till att arbeta förebyggande, skolans rektor tyckte arbetet 
med DISA-metoden var bra och lärarna på skolan tyckte metoden verkade spännande när de 
fick information om DISA. En tredje berättade att flickornas föräldrar och syskon blivit 
nyfikna på DISA-metoden på ett positivt sätt. 
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DISA-grupperna i Västmanland hade olika konstellationer. En intervjuperson hade 17 till 18-
åriga unga kvinnor i sin grupp. Två andra intervjupersoner hade DISA-grupper med flickor i 
13 till 14 års ålder. Det skiljde sig något mellan antalet deltagare som intervjupersonerna 
hade. En hade fyra flickor i sin grupp, och tyckte att det var behändigt. En annan hade börjat 
med 13 flickor i sin grupp, och sedan sjönk antalet till cirka åtta till tio. Resten hade sex till 
åtta deltagare i sina grupper. De som hade åtta deltagare resonerade att det var maxantalet i en 
gruppledares första DISA-grupp. Oavsett deltagarnas ålder och storlek på grupp ansåg 
intervjupersonerna att det gått bra att nå fram till flickorna och få deras tillit. För vissa gick 
det direkt, för andra tog det lite längre tid. 
 

”… en stor del i det här är att de vågar vara öppna, att de vågar vara 
ärliga, att de vågar berätta om saker som de tänker och känner, som 
de kanske aldrig riktigt har satt ord på tidigare.” (IPc). 

 
”Ja jag tycker att de slappnade av mer och mer när de lärde känna 
oss och se att vi kunde göra bort oss ibland och skratta åt våra 
missar… kuratorer är ju inga personer som eleverna träffar varje dag 
och känner, utan det här att lära känna oss först tar lite tid och sen 
när de ser att vi var inte farliga… då släppte det mer och mer…” 
(IPa). 

 
Det fanns en samstämmighet angående tiden för vardera gruppträffen – det behövs gott om 
tid, cirka en timme och en kvart. En intervjuperson påpekade dock att det kanske inte är lätt 
att få hur mycket tid som helst om tioveckorsprogrammet genomförs i skolan, då det kan vara 
svårt att knycka tider från lektioner och att tider efter lektionstid inte intresserar eleverna. 
Intervjupersonerna var även medvetna om att det kanske blir lättare att hinna med avsnitten i 
tioveckorsprogrammet ju fler grupper som de genomför. Gällande antalet gruppträffar tyckte 
de att tio träffar var lagom, möjligtvis att en extra träff skulle kunna tilläggas för att samla 
ihop det som inte hunnits med under gruppträffarna. På frågan hur lång tid det ska gå mellan 
varje gruppträff svarade intervjupersonerna lite olika. Flertalet ansåg att det var lagom med en 
vecka för att inte tappa tråden. Men en annan tyckte att önskedrömmen var att ha gruppträff 
två gånger per vecka. 
 
Gruppträffarna hölls i diverse lokaler. En intervjuperson berättade att de tio gruppträffarna 
hade ägt rum i hennes arbetsrum och förklarade att det blev hoppressat men samtidigt mysigt 
och hemtrevligt. En annan intervjuperson hade ungdomsmottagningen till förfogande. Enligt 
henne tyckte flickorna i hennes grupp att det var bra att komma ifrån skolan. 
 

”… första gången ja då var det biblioteket och där gick det bara att få 
tillstånd ett runt bord och runt det här bordet fick inte vi plats så med 
andra ord stod vi bakom vissa elever och pratade… det var ju inte 
bra… Sen satt vi i klassrum… när då eleverna kom in och hade satt 
sig där, då satte de sig i lite olika hörn. Det var några som satt sig 
längst fram alltid och så är det några som sätter sig längst bak och 
någon stackare som… sitter ensam - - - vi fick eleverna framför oss i 
alla fall. Vi började också sen att möblera om… vi försökte få fram 
dem… men det var inte alltid det gick. De satt i sina hörn och 
tryckte…” (IPe). 
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Intervjupersonerna hade god förmåga och kompetens att genomföra arbetet, bland annat för 
att de tidigare arbetat med andra typer av grupper. Men i efterhand tyckte de att de skulle vara 
bättre pålästa och förberedda. En ansåg att hon saknade pedagogisk kunskap.  
 

”Det är som med allt annat, ju mera man håller på desto mera van 
blir man. Det jag ser framför mig är att jag ska slippa de här 
pärmarna, att jag ska kunna det här… och då kan man ju svänga ut 
lite grann, kanske också tillbaka och ändå veta var man håller sig.” 
(IPd). 

 
 

5.5    Bedömning av framtidsutsikterna 

 
Framtidsutsikterna för DISA-metoden ser ljusa ut. Intervjupersonerna var enade om att alla 
borde få gå DISA, att DISA-metoden borde ingå i skolschemat, eftersom ”… det är lite som 
en vaccinationsspruta mot Polio.” (IPc). Intervjupersonerna såg möjligheten att motverka 
flickors nedstämdhet och negativa tankar med DISA-metoden, men de såg även faran att alla 
inte får ta del av DISA-metoden, i synnerhet de som behöver det. Andra faror är att det finns 
för stark tro på metoden, att metoden inte följs upp eller att det uppkommer praktiska hinder, 
enligt intervjupersonerna. Det gäller därmed att det finns en tro på idén, att metoden upplevs 
som viktig, att det finns ekonomi för att utbilda personal i DISA och att olika yrkesroller kan 
vara DISA-gruppledare. Därför har kursledaren och handledarna uppgiften att sprida DISA-
metoden genom att fortsätta utbilda gruppledare. Intervjupersonernas förslag på 
utbildningsform var studiecirkelform på kvällstid, distansutbildning eller att skolorna köper in 
det som fortbildning. 
 

”… det här är en bra metod och den ligger i linje med dagens 
kognitiva utveckling… man kanske ska ha in killar också… man skulle 
kunna ha blandade grupper, för det har man faktiskt i USA och 
Holland… skulle… kunna ha en killgrupp och en tjejgrupp… hur man 
gör det spelar ingen roll… men att man inriktar sig på tjejerna först 
är… inget konstigt eftersom att det är de som mår sämst.” (IPf). 

 
En intervjuperson tyckte att DISA-metoden är mer lämplig för skolans personal än 
ungdomsmottagningens personal, eftersom det som utomstående inte är lätt att komma in i 
skolans värld. Oavsett var tioveckorsprogrammet genomförs är det viktigt att ha en god 
förankring på ledningsnivå. Fastän intervjupersonen ansåg att metoden lämpade sig bättre i 
skolarenan såg hon framtida möjligheter att i sin egen yrkesutövning på 
ungdomsmottagningen ha DISA-grupper. 
 

”… det måste vara rektor som står bakom och säger utåt också till 
föräldrar, lärare: ’Det här ska vi satsa på i vår skola och det här är 
viktigt och den här tiden ska vi avsätta’, och då finns även tiden… 
både för att planera och genomföra grupper - - - får man det här mer 
förankrat i skolledningen och skolan och att det blir någon slags 
policy att: ’I den här skolan jobbar vi hälsoförebyggande med DISA’, 
eller att man får in det som en modell eller någonting man jobbar med 
så man kan känna stolthet, att det är en styrka i skolan, då höjer man 
status…” (IPb). 
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Intervjupersonerna delgav sina tankar om DISA-metodens framtidsutsikter i den egna 
yrkesutövningen. En intervjuperson var tveksam till att fortsätta som DISA-gruppledare, då 
hon numera arbetar mot andra grupper av tonåringar. Men hon förklarade att hon kan fungera 
som en resursperson till andra gruppledare, eftersom hon ansåg att det är viktigt att arbeta 
med metoden kontinuerligt för att bibehålla kunskapen. En annan tänkte att det skulle kunna 
gå att remittera tonåringar till henne som DISA-gruppledare. För en intervjuperson är det 
redan bestämt att hon ska ha en DISA-grupp i höst med en åttondeklass och en DISA-grupp 
till våren 2009 med en sjundeklass. En annan har föreslagit att DISA-metoden kan 
genomföras i skolan under Elevens val, eftersom det då inte uppfattas som konstigt eftersom 
många förhoppningsvis går DISA år efter år. En fara kan vara att DISA-gruppledarna blir 
uttråkade efter att ha haft fem till sex grupper. Men möjligheten finns att de under den 
perioden peppat andra till att ställa upp som DISA-gruppledare och att metoden på så vis kan 
leva vidare. 
 

”… jag vill kunna genomföra det här på bred front. - - - jag tror ju på 
metoden som sådan… att det här kan bli någonting riktigt bra… att 
det här kan bli en nisch bara för skolan… det måste vara 
professionalism i det för de flickor som kanske mår alldeles för dåligt. 
Men jag tänker också samtidigt så har vi kanske möjlighet att fånga 
upp dem på ett annat sätt, man måste se till då att de kommer till rätt 
ställe. - - - jag ser det som ett långsiktigt arbete i allra högsta grad. - - 
- Jag har tänkt sjuor, det är för att i årskurs åtta då har man 
hälsosamtal… det blir för mycket och det är första året med betyg. 
Årskurs nio är det stor stress… och de är också på väg härifrån. - - - 
vi är fyra paralleller och de är ungefär trettio elever i varje klass och 
sen femton tjejer, så skulle jag vilja att man bara delar den gruppen 
rakt av… och kör det samtidigt. Det tror jag vore det mest enkla, än 
att börja… mixa och matcha… och då tänkte jag också att då lär de 
känna varandra.” (IPc). 

 
Intervjupersonerna använde metoden i andra sammanhang, exempelvis i individuella samtal. 
En valde ut delarna med att identifiera negativa tankar, och hitta positiva möjligheter att 
vända de negativa tankarna, skriva sinnesstämningsdagbok. En annan använde sig av den 
kognitiva triaden med tanke-känsla-handling. Intervjupersonerna ansåg att det fungerade bra 
och att metodmaterialet gjorde nytta på individnivå. Det fanns dessutom en förhoppning om 
”… att man ska hitta ett sätt att nå pojkarna också…” (IPa). 
 

”… i elevpärmen… är bland annat… aktiviteter som man ska göra får 
att må bra och då finns det långa listor, de har jag kopierat upp och 
delat ut till… ensamma elever som går hem på lov… och som bara ser 
det som en enda stor ensamhet… det finns ungefär femtio olika förslag 
på… trevliga saker man kan roa sig med att göra.” (IPc). 
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”… jag har haft tjejer som har varit inne i ett självskadebeteende… då 
har jag plockat… till exempel triangeln… så kunde de berätta det här 
om att styra sin tanke och försöka jobba med tjejerna utifrån där de 
är, fastän de är i ett självskadebeteende, men att försöka fokusera på 
det positiva och vända… negativa till positiva… det har jag gjort. - - - 
att hitta aktiviteter som är roliga och som är positiva, det är att ändra 
det här med tanken och ändra negativa tanken till något positivt… att 
man har möjlighet att styra sin egen tanke och känsla.” (IPb). 

 
Det verkar som att intresset för metoden ökat hos intervjupersonerna och de förespråkar den, 
vilket kan bero på att metoden ”… är ännu mer i ropet… den skrivs mera om i media.” (IPc). 
En har blivit mer nyfiken på det kognitiva och en annan ansåg sig ha blivit manisk på hela 
metoden. 
 
En av dem intervjuade försökte värva lärare till höstens grundutbildning, vilket resulterade i 
en handfull intresserade. En annan intervjuperson berättade att många från Norberg, Fagersta 
och Skinnskatteberg anmält sitt intresse att gå grundutbildningen. En tredje lockade sex sju 
personer från Sala som vill gå grundutbildningen. En fjärde intervjuperson intresserade fem 
från skolarenan och två utanför skolarenan (varav en från Kultur & Fritid som arbetat på en 
ungdomsgård och en från Svenska Kyrkan som har haft konfirmandgrupper) att bli DISA-
gruppledare. Därmed sprids metoden över skolans och ungdomsmottagningarnas gränser.  
 

”… vi har pratat för DISA väldigt mycket och det är en hel del utav… 
elevvårdspersonalen då på skolan som har anmält sitt intresse och jag 
hoppas att de ska kunna gå, för det är ett stort behov, man tänker på 
’Liv & Hälsa Ung’ så har ju inte vi några lysande siffror här uppe… 
det är ju väldigt bra om det är några som går från respektive 
område.” (IPe). 

 
”… jag har lobbat för att det är många som ska få gå den, just för att 
vi ska kunna sprida det på skolan då och erbjuda alla flickor i en viss 
årskurs det här och ha det återkommande varje år… hade jag inte fått 
med mina kollegor på den här utbildningen då hade jag tänkt att då 
går jag själv steg två och så utbildar jag mina kollegor - - - jag får 
fyra stycken som blir utbildade - - - varav två får gå nu i höst och två 
till våren… jag tror att det är sällan de ser mig brinna så för 
någonting…” (IPc). 

 
 

5.6    Bifynd 

 
En av intervjupersonerna hade det personligt jobbigt under grundutbildningen och därför 
ställdes frågan om metoden hade haft en positiv inverkan. Svaret blev att det var möjligt, 
eftersom hon kunde se problemet på ett annat vis då. ”… det kanske var DISA-metoden till 
viss del för min egen del i alla fall.” (IPe). 
 
Intervjupersonerna beskrev gruppdeltagarnas reaktioner på DISA-metoden samt hur 
deltagarnas poäng på sinnesstämningsformuläret hade ändrats efter de tio gruppträffarna. 
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”En del tycker att det har varit bra och att det har gett dem något… 
fått redskap att kunna möta problem, men en del tycker att det har 
varit tråkigt.” (IPe). 
 
”… alla hade inte gått ner - - - jag tror ändå att de har tyckt att det 
har varit bra - - - Men så kommer det alltid se ut… det är alltid någon 
som kommer att må sämre som man måste fortsätta remittera.” (IPf). 

 
 

5.7    Resultatsammanfattning 

 
Intervjupersonernas sammanfattande beskrivningar av ämnena; grundutbildning, handledning, 
handledarmanual, gruppledarroll och framtidsutsikter, har förtydligats som en 
resultatsammanfattning i form av en tabell (se Tabell 1). Ett ämne är kopplat till en 
frågeställning. Ämnena är belysta ur dåtids- eller nutidsperspektiv gällande styrkor och 
svagheter och framtidsperspektiv gällande möjligheter och faror. 
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Tabell 1. Sammanställning av gruppledarnas bedömningar. 
 

Ämne 

 

Dåtid / Nutid 

 

Framtid 

 

1 Grund-

utbildningen 

 

 

2 Handledningen 

(på och utöver 

handlednings-

träffarna) 

 

 

3 Handledar-

manualen 

 

 

4 Rollen som 

gruppledare 

 

 

5 Framtiden av 

det egna arbetet 

med DISA-

metoden 

 

Styrkor 
 

1:    Var tydlig och metodisk. Alla, 

       både handledare och kurs- 

       deltagare, var nya. Det var en 

       bra grupp och det var bra att 

       det fanns ett material att utgå 

       ifrån. 
 

2:    Gav förutsättningar, kunskap 

       och lärdom. Var matnyttig och 

       strukturerad. Gruppen delgav 

       erfarenheter, tips och stöd till 

       varandra. 
 

3:    Att den finns över huvud taget. 

       Att den är tydlig, lätt att följa, 

       strukturerad och ger grupp- 

       handledarna något att hålla sig i. 

       Blandar olika moment. Ger 

       samma möjlighet till alla. 
 

4:    Är givande, kul och ger 

       erfarenhet. Två gruppledare 

       med olika bakgrund 

       kompletterar varandra. Många 

       yrkeskategorier kan vara grupp- 

       ledare. Positiv inställning smittar 

       av sig. Bra om gruppledaren har 

       tidigare gruppledarerfarenhet. 

 

Möjligheter 
 

1:    Att den är under halvdagar, blir ordentligt förankrad, får utökad tid och 

       utökat deltagande. Att den genom någon teoretisk genomgång skapar 

       förförståelse. 
 

2:    Förblir utvecklande och upplyftande. Ger styrka till gruppledarna. 

       Gruppen med gruppledarna är mindre och varje liten grupp får 

       ordentlig uppföljning. Handledningsträffarna är fler till antalet och är 

       fördelade annorlunda. Ordna nätverksträffar för inventering av grupp- 

       ledare och för att delge tips och material. 
 

3:    Förblir tydlig och kan utvecklas. Att kunna göra den till sin egen. Att 

       pärmarna är mer lättöverskådliga genom att papperna eller registret 

       har olika färger för olika avsnitt och innehåller anteckningsblad och 

       plastmapp. Den blandar positivt och negativt från träff ett och 

       innehåller dagsaktuella seriestrippar, som är hämtade ur flickornas 

       värld, till exempel genom musikvideos, låtar, filmer. 
 

4:    Kan ge flickorna mera verktyg. Det är viktigt att vara med i 

       implementeringen och förbereda sig. Manualen kommer efter ett tag 

       att sitta i ryggmärgen och man växer. Samarbete med annan yrkes- 

       kategori. Hittar de som mår dåligt och ge dem bestående kunskap. 

 

5:    Delge metoden för att ge insikt hos fler och peppa andra att gå 

       utbildningen. Kunskapen hos gruppledaren blir bestående. Kunna ge 

       flickor redskap att möta negativa tankar. Det är ett förbättringsarbete. 

       Det gäller att ha en positiv inställning, engagemang och intresse. 

       Fånga upp flickorna innan det är för sent. Användning av materialet i 

       andra sammanhang, till exempel i individuellt arbete. Förankring. 

 

Svagheter 
 

1:    Var komprimerad och intensiv, 

       hade långa dagar och fokus på 

       det negativa för snabbt och det 

       gick fort. 
 

2:    Var otydlig och lämnade 

       obesvarade frågor, till exempel 

       på frågor utöver metoden. Det 

       som togs upp följdes inte upp 

       professionellt. Det fanns en 

       ojämn tidfördelning per grupp. 
 

3:    Har stereotypt genusperspektiv 

       och facktermologi. Är väldigt 

       styrd och komprimerad. Ger litet 

       utrymme till att diskutera. Har för 

       mycket fokus på det negativa i 

       början. 
 

4:    Är svår och man kan ha för 

       mycket makt. Negativ inställning 

       smittar av sig. Svårt att påverka 

       om man arbetar på bortaplan. 

 

Faror 
 

1:    Att det inte finns ekonomi för att kunna genomföra den. Att den blir 

       krävande och går för snabbt fram. 
 

2:    Att det finns begränsningar, till exempel i tid. Att gruppledarna inte 

       vågar vara ärliga eller öppna sig. Att gruppen med DISA-gruppledarna 

       blir för stor för genuin handledning. Att det inte ges utrymme eller 

       uppbackning för andra problem som kan uppstå utöver metoden. 
 

3:    Att den upplevs som tråkig. Att det blir för personligt inflytande av den. 

       Om den inte utvecklas, att det stagnerar. Att någon i DISA-gruppen 

       hoppar av tioveckorsprogrammet innan man kommer till det positiva 

       och därmed börjar må ännu sämre. 
 

4:    Att man blir trött på det. Att man känner flickorna för bra. Att man inte 

       har förmåga att hantera negativa tankar. Yrkeskategorier utan 

       erfarenhet av att arbeta psykosocialt kan antingen underreagera 

       genom att missa flickor som mår dåligt eller överreagera genom att 

       dra på för stort när de möter flickor som mår dåligt. 
 

5:    Att det inte finns tillräckligt med tid. Att gruppledaren i sin yrkes- 

       utövning inte arbetar mot rätt målgrupp. Att man inte når ut till alla. För 

       dålig ekonomi. För få gruppledare. Outbildad personal som är grupp- 

       ledare men som inte kan fånga upp de som mår dåligt. Att det inte blir 

       någon kontinuerlig fortsättning. 

Källa: Egen, omarbetad efter Cartwright (2000). 
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6    DISKUSSION 
 

6.1    Metoddiskussion 

 
Nedan diskuteras först kvalitativ metod, urvalet, genomförandet samt bearbetningen och 
analysen. Därefter diskuteras intervjuareffekt och kvalitetskriterier. 
 
 

6.1.1    Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
 
Kvalitativ ansats med intervjuteknik användes då det stämde bäst överens med 
undersökningens syfte och frågeställningar. Om en kvantitativ ansats med enkätteknik hade 
använts i stället, skulle fler DISA-gruppledare kunna ingå i urvalsgruppen, exempelvis både 
nyblivna och erfarna DISA-gruppledare. På detta vis skulle eventuell skillnad mellan nyblivna 
och erfarnas bedömningar kunna påvisas. Enkätteknik skulle även kunna ge möjlighet till att 
se eventuell skillnad hur DISA-metoden genomförs geografiskt sett i Sverige. Men med 
föreliggande syfte och frågeställningar är som sagt kvalitativ ansats lämpligast. Om hela 
denna undersökningsprocess skulle göras om, hade intervjuerna om möjligt lagts tidigare i 
tidsplanen, eftersom det i detta fall varit en ojämn fördelning av göromål – det har blivit 
mycket att göra i slutet av arbetet med examensarbetet, vilket är en nackdel. 
 
 

6.1.2    Urvalet 
 
I denna undersökning intervjuades nyblivna DISA-gruppledare från Västmanland, vilket beror 
på att Folkhälsoenheten i Västmanland (där fältarbetet hölls) arbetade med dessa. Nyblivna 
DISA-gruppledare kan ses som nyckelpersoner i att ha färsk kunskap om hur det var att 
använda sig av materialet för första gången. Det handlar om perspektiv. Erfarna DISA-
gruppledare hade kanske gett andra bedömningar av rollen som gruppledare och 
handledarmanualen och därmed hade antagligen resultatet blivit något annorlunda. De givna 
anvisningarna var att urvalsstorleken skulle vara sex intervjupersoner. Självklart skulle 
resultatets omfattning ha blivit större och speglat verkligheten bättre om urvalet varit större. 
Men uppfattningen är att urvalet var tillräckligt stort för att ge en bra bild av att arbeta med 
DISA-metoden som ny gruppledare i Västmanland, då de är totalt 14 nyblivna DISA-
gruppledare varav vissa kommer att ha sin första grupp i höst. 
 
Urvalskriterierna var 1) att vara ny som DISA-gruppledare i Västmanland och 2) att 
tioveckorsprogrammet skulle vara avslutat. Vissa nyblivna DISA-gruppledarna i Västmanland 
uteslöts, då dessa inte skulle hinna genomföra tioveckorsprogrammet innan 
inlämningsdatumet för detta examensarbete. Förhoppningen om variation gällande yrkesroller 
infriades inte, då de nyblivna DISA-gruppledarna i Västmanland till flertalet består av 
kuratorer. Med tanke på resultatet gick det i denna undersökning inte att se någon skillnad på 
svaren mellan barnmorskan och kuratorerna. Intrycket var att förstagångsgruppledarna för 
DISA i Västmanland befann sig i medelåldern, därför lades ingen stor vikt vid detta. 
Intervjupersonerna arbetade på olika ställen i Västmanland (Fagersta, Köping, Sala och 
Västerås), och därmed uppfylldes förhoppningen om den geografiska spridningen. 
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6.1.3    Genomförandet 
 
Författaren tog del av material om DISA-metoden inför utarbetandet av intervjuguiden för att 
kunna förstå intervjupersonerna bättre under intervjuerna och genom intervjuutskrifterna. Att 
skaffa förkunskap är alltid en fördel men nackdelen var att det i nuläget inte finns mycket 
skrivet om DISA-metoden. 
 
Efter det gjordes ett första utkast av intervjuguiden och SWOT-modellen. Det fanns viss 
svårighet med att gruppera alla frågor som skrivits ned, men det klarnade allteftersom. För att 
kontrollera att intervjuguiden och SWOT-modellen fungerade som tänkt prövades verktygen. 
Vid prövning av SWOT-modellen på kurskamraten kom det till kännedom ungefär hur lång 
tid det skulle komma att ta att gå igenom den med intervjupersonerna. Då SWOT-modellen 
testades förklarades även hur den skulle komma att se ut för intervjupersonerna. Förtestet av 
SWOT-modellen resulterade i att den förtydligades. 
 
Tanken var först att prövningen av intervjuguiden skulle ske som en personlig intervju. På 
grund av tidsbrist blev det inte så. Därför gjordes det näst bästa alternativet, nämligen att 
prova intervjun via telefon. I efterhand går att se att det inte var stor skillnad mellan telefon- 
och personlig intervju gällande svaren på frågorna. Att verktygen testades innan intervjuerna 
ägde rum var bara positivt, då det skapade säkerhet och trygghet av intervjuguiden under de 
personliga intervjuerna. 
 
Det fanns inga svårigheter med att få sex frivilliga intervjupersoner eller att bestämma tid och 
plats med dessa. Kanske beror detta på att kontakt togs med intervjupersonerna i god tid i 
förväg. Efter att tid och plats för intervjuerna var bestämt skickades ett informationsbrev ut 
via mejl till respektive intervjuperson. I mejlet bekräftades tid och plats ännu en gång för att 
vara på den säkra sida. I början av varje intervju blev intervjupersonerna frågade om de fått 
informationsbrevet, vilket samtliga hade. 
 
Som tidigare nämnts fick varje intervjuperson själv välja intervjuplats. Fem intervjuer hölls på 
intervjupersonernas respektive arbetsplats och en intervju hölls i en intervjupersons hem. Det 
är en fördel att intervjupersonerna fick välja intervjuplats, då detta sannolikt medförde 
trygghet hos varje intervjuperson. Det upplevdes inte som att rummens storlek och inredning 
påverkade intervjuerna. Nackdelarna har däremot varit att telefoner ringde till två av 
intervjupersonerna, en tredje väntade besök precis utanför dörren och en fjärde hade inget 
ljudisolerat rum, vilket innebar att det ibland var svårt att höra vad som sades på grund av 
skrik och skratt utanför. Detta ledde till två avbrott under intervjuerna; en svarade i telefon 
och en gick ut till besökaren. Det finns ingen tro om att dessa nackdelar och avbrott påverkat 
intervjuerna avsevärt, men alla är olika känsliga för diverse störande inslag. 
 
Intervjupersonerna fick, innan och i början av intervjun, information om ungefär hur lång tid 
intervjun skulle ta. De skulle räkna med en till två timmar för genomförandet av intervjuerna. 
Det är positivt att samtliga intervjupersoner avsatte upp till två timmar för intervju, då det 
förde med sig att ingen behövde känna av stress och kunde i lugn och ro svara på 
intervjufrågorna och ha chans till eftertanke. 



33 

Intervjuguiden fungerade i stort sett bra och fördelen med intervjuguiden var att dess frågor 
var öppna men inte ledande. Det gjordes småförändringar, utifrån egna anteckningar, efter 
varje intervju, dock inte mellan femte och sjätte intervjun då den sjätte intervjun kom direkt 
efter den femte. Kommande ändringar av intervjuguiden noterades under och efter 
intervjuerna. Det gällde bland annat frågor som fick förklaras. Tanken med ändringarna var 
att förklaringar inte skulle behöva upprepas i kommande intervjuer. 
 
Intervjuguiden har bestått av samma upplägg med inledning, introduktionsfrågor, 
frågeområden och SWOT-modell. Det som ändrats är omformuleringar av frågor, ett fåtal 
frågor har tagits bort (inte för att de inte har fungerat utan för att de varit snarlika andra 
frågor) eller slagits ihop med en annan fråga. Omformuleringarna gjordes efter att det 
uppmärksammats under intervjuerna att vissa frågor inte blev förstådda direkt, att förklaringar 
behövde ges. SWOT-modellen fungerade precis som tänkt. SWOT-modellen har spelat en 
viktig roll och styrkan med den är att intervjupersonerna fick tänka till vad det väsentligaste 
var med ämnena ur både positiv och negativ synvinkel. 
 
Gällande bandinspelningarna uppkom inga tekniska problem. Det enda som kan ha varit en 
nackdel är bandens tidslängd. Ett band svarade för 30 minuter, det vill säga 15 minuter på 
vardera sidan. Intervjupersonerna fick ibland upprepa det de hade sagt för att säkra att ingen 
information gick förlorad vid sid- eller bandbyte. 
 
Författaren hade inte någon tidigare erfarenhet av intervjuteknik, då detta var första ”riktiga” 
gången intervjuer gjordes med tillhörande intervjuutskrifter. Trots det gick det bra och det 
fanns ingen särskild nervositet eller oro inför och under intervjuerna för egen del. Däremot 
visade två av intervjupersonerna viss anspänning innan bandspelaren sattes igång, men efter 
varje intervju verkade alla intervjupersoner glada och avslappnade. Under intervjuerna föll 
naturliga pauser in, till exempel då intervjupersonerna tänkte efter eller då intervjuguiden 
kollades igenom för att kontrollera att inga frågor hoppats över, vilket gav chans till 
eftertänksamhet för båda parter. Som intervjuare fanns en uppmärksamhet mot 
intervjupersonerna och mot bandspelaren och det är viktigt med tystnader och pauser men 
ibland fanns oron att respektive intervju skulle ta för lång tid. Det fanns emellertid en önskan 
om att fånga in så mycket data som möjligt under en begränsad intervjutid, vilket kan ha lett 
till att det forcerades snabbt till nästa fråga. 
 
I början av intervjuerna lästes en introduktion upp mer eller mindre utantill, sedan ställdes 
frågorna mer eller mindre i kronologisk ordning, men ibland hann intervjupersonerna svara 
innan vissa frågor var ställda. Om intervjupersonerna svarade på en fråga som inte blivit ställd 
bockades denna av. Det fanns ändå en vilja att beta av ett frågeområde i taget för att undgå att 
bläddra i papperna och för att känna kontroll över vad som tagits upp och inte. Dessutom 
lades vissa frågor till ibland, då intervjupersonen kom in på ett relevant ämne eller då det 
fanns en vilja att intervjupersonen skulle utveckla eller motivera svaret, eftersom ett fast 
upplägg kan minska möjligheten att fånga upp det som är viktigt för intervjupersonen. 
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Det fanns avsikt med introduktionsfrågorna i intervjuguiden. För det första var de inte 
djupgående utan relativt lättsamma, då tanken var att intervjupersonerna skulle känna sig 
bekväma. För det andra gav de relevant information till resultatet. Risken finns att 
intervjupersonerna glömt, förenklat eller omtolkat viktiga områden i DISA-metoden, eftersom 
frågorna under intervjuerna delvis var retrospektiva. Med andra ord svarade 
intervjupersonerna på hur de under intervjuerna såg på hur det var. Men då det inte gått lång 
tid mellan till exempel grundutbildningen och intervjuerna, finns det ingen anledning att tro 
att någon väsentlig information gick förlorad. Intervjufrågorna fungerade överlag bra, vilket 
kan bero på att det fanns tid för eftertanke, då frågorna började formuleras redan i december 
2007, samt att intervjufrågorna hade relevant koppling till syftet och frågeställningarna innan 
intervjuerna påbörjades. När alla frågor var ställda blev intervjupersonerna tillfrågade om det 
fanns något mer som ville tilläggas. Några var nöjda och några fördjupade sig lite i det som 
redan sagts. Direkt efter det tackades intervjupersonerna med en liten present för att de 
upplåtit sin tid och deltagit i intervjun. 
 
 

6.1.4    Bearbetningen och analysen 
 
Det var tidskrävande och omfattande att göra intervjuutskrifter, eftersom det insamlade 
datamaterialet var stort. Under transkriberingen uppdagades tonfall, pauser, avbrott med mera. 
Då intervjuerna låg spridda tidsmässigt, gavs tid för reflektion och det fanns möjlighet att 
transkribera de första intervjuerna och läsa dessa intervjuutskrifter innan resterande intervjuer 
ägde rum. Genom transkribering och läsning av intervjuutskrifterna har en förståelse skapats 
av det som gick bra respektive mindre bra under de första intervjuerna, vilket togs till lärdom 
till följande intervjuer. Det har exempelvis handlat om att lyssna, vara tyst och sedan prata, 
det vill säga att inte avbryta eller tala samtidigt som intervjupersonerna, vilket gav möjlighet 
till att studera sig själv, hur rollen som intervjuare fungerat, för att delvis kunna lära av egna 
misstag. 
 
Svårigheten med intervjuutskrifterna var att det ibland inte gick att höra vad som sades. Detta 
beror på att båda ibland pratade samtidigt, men även att intervjupersonen tidvis talade tyst. Då 
det inte gick att uppfatta vad som sades skrevs ”(Ohörbart)” i texten. En annan svårighet var 
alla ofullständiga meningarna som sades. För att för egen del kunna förstå vad som sades 
under läsning av intervjuutskriften lades skiljetecken till i texten. Dessa svårigheter var inte i 
stor grad och därför fanns inget behov av att gå tillbaka till någon av intervjupersonerna för 
att kontrollera något. 
 
Då det inte fanns tillräckligt tidsutrymme, skickades ingen intervjuutskrift ut till respektive 
intervjuperson för ”godkännande”. Det skickades inte heller ut ett sammandrag av vad som 
kommit fram under intervjuerna. Nackdelen med detta är att intervjupersonerna inte godkänt 
de uttagna citaten, men å andra sidan godkände de, innan intervjuerna ägde rum, att de skulle 
bli citerade. 
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Det kändes bra att göra en manifest kvalitativ innehållsanalys, eftersom citat och utdrag från 
intervjuutskrifterna anses innehållsrika och kan tala för sig själva. En annan anledning till att 
inte dela upp texten och tolka den är att alla kan tolka olika och se från olika perspektiv. Om 
intervjuutskrifterna bevaras som de är blir det samma förutsättningar för alla. Därför har inte 
heller citat lyfts medvetet, och förhoppningsvis inte omedvetet, ur sitt sammanhang. En annan 
kritisk fråga är hur läsaren kan veta om citaten består av rimliga urval och är representativt för 
helhetsbilden. Svaret är att det inte har funnits någon avsikt att på något vis snedvrida 
resultatet. Troligtvis är manifest kvalitativ innehållsanalys den lämpligaste analysen för 
undersökningens syfte och frågeställningar. Om den kvalitativa innehållsanalysen varit latent 
i stället, hade intervjusvaren tolkats och då hade antagligen inte intervjupersonernas 
reflektioner framkommit på samma sätt. Om en kvantitativ innehållsanalys hade gjorts, då 
hade ord räknats, vilket inte heller sammanfaller med undersökningens syfte och 
frågeställningar. Andra analysmetoder skulle exempelvis kunna vara meningskoncentrering, 
där intervjupersonernas svar formuleras koncist och narrativ strukturering, som inriktar sig på 
historier som framkommit under intervjuerna. Men dessa ingår på sätt och vis i den manifesta 
kvalitativa innehållsanalysen. Sammanfattningsvis har analysen fungerat bra och det har inte 
funnits något behov av en annan analys. Om en annan analys hade tillämpats, skulle 
antagligen syftet och frågeställningarna ha varit annorlunda. 
 
 

6.1.5    Intervjuareffekten 
 
Direkt efter varje intervju var avklarad fick, som tidigare nämnts, respektive intervjuperson en 
present som tack för att de tagit sig tid att ställa upp på intervju tillhörande detta 
examensarbete. Detta bör inte ha påverkat intervjupersonernas ärlighet, då presenten gavs 
efter att intervjun var gjord samt att de inte visste om att de skulle få en present för att de 
ställde upp som intervjuperson. 
 
De omgivande miljöerna under intervjuerna tros inte ha någon särskild påverkan i negativ 
riktning. Däremot kan det ha främjat intervjuerna, då intervjupersonerna förmodligen känt sig 
trygga i den miljö respektive intervju var och de verkade ärliga i sina svar. Dessutom tog inte 
intervjuerna upp känsliga ämnen. Att som student intervjua personer med både 
yrkeserfarenhet och god kännedom av DISA-metoden har inte upplevts som en 
påverkansfaktor av resultatet. Likaså gäller åldersskillnaden. Det har inte heller kommit till 
kännedom att någon av intervjupersonerna haft eventuell åsikt om detta. Sedan kanske även 
likheter kan påverka resultatet. Den största likheten till intervjupersonerna var 
könssamhörigheten, men det finns dock ingen tro på att resultatet skulle ha blivit annorlunda 
om någon skulle vara av annat kön. 
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6.1.6    Undersökningskvaliteten 
 
För att läsaren ska kunna bedöma kvaliteten av föreliggande undersökning diskuteras 
förförståelsen samt kvalitetskriterierna trovärdighet, fasthet, opartiskhet och överförbarhet. 
 
Innan intervjuguiden konstruerades fanns redan en viss förförståelse för DISA-metoden, då 
det kändes viktigt att veta en del om metoden i fråga innan undersökningen började. En viss 
förförståelse för DISA-metoden uppkom eftersom fältarbetet genomfördes under fem veckor 
på Folkhälsoenheten i Västmanland hösten 2007. Dessutom lästes allt om metoden som gick 
att komma åt. Frågan är om denna förförståelse påverkat kvaliteten av undersökningen. En 
nackdel med förförståelsen kan vara att den ger en blindhet för viktiga saker. En fördel är att 
förförståelsen resulterar i god kännedom för DISA-metoden och på så vis kunde relevanta 
frågor ställas. Förhoppningen är att förförståelsen inte påverkat kvaliteten i negativ riktning, 
och det verkar inte vara på det viset eftersom ingen av intervjupersonerna hade något mer om 
DISA-metoden att tillägga när alla frågor var ställda. 
 
Trovärdigheten är hög då det som var avsett att mätas blev mätt genom ett relevant 
insamlande av data och hänsyn till etiska aspekter. Dock är det upp till läsaren att avgöra om 
intervjumaterialet är trovärdigt genom att granska frågorna i intervjuguiden. Att detta är en 
kvalitativ undersökning är en styrka för trovärdigheten, eftersom det som undersöks är det 
som är viktigt för en intervjuperson i en fastställd situation. Dessutom är frågorna i 
intervjuguiden förtestade, tydliga och inte vinklade, vilket också ökar trovärdigheten. Fler 
saker som ökar trovärdigheten är att samtliga intervjuer har spelats in på band, det har 
redogjorts för procedurerna kring datainsamlingen och större utdrag från data har presenterats 
och inte bara resultatsammanfattningar. 
 
Fastheten (Tillförlitligheten) och användbarheten av intervjuguiden anses god, då frågorna 
ställdes på liknande sätt till alla intervjupersoner och situationen var likvärdig för alla 
intervjupersoner. Dessutom bedöms förutsättningarna goda till att samma resultat erhålls om 
en ny mätning görs, eftersom flertalet frågor var retrospektiva och intervjupersonerna inte lär 
ändra uppfattning om något som har varit vid en ny mätning. Det svar som dock kan ändras är 
det om framtidsutsikterna. Det som talar emot fastheten är att intervjuguiden inte hade många 
konkreta frågor, så som ”Har Du/Ni använt Dig/Er av videoinspelning på gruppträffarna?”. 
Majoriteten av frågorna var därmed abstrakta; ”Hur bedömer du…?”. En annan sak som 
minskar fastheten är att det inte fanns några kontrollfrågor i intervjuguiden, alltså att samma 
fråga ställdes två gånger. Däremot blev svaren om dåtiden och nutiden jämförbara med svaren 
om framtiden; det fanns en vilja om att det som var mindre bra då och nu skulle bli bättre i 
framtiden. Med anledning av dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv gicks frågorna i princip 
igenom två gånger vardera. Ytterligare en kvalitetsaspekt gällande fastheten handlar om 
ledande frågor som påverkar resultatet i negativ riktning. Det har inte medvetet ställts någon 
ledande fråga, fast i viss mån kan alla frågor anses någorlunda ledande, då undersökningens 
syfte och frågeställningar skulle bli besvarade. 
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Opartiskheten anses hög då meningen var att ge undersökningen en rättvis och balanserad bild 
utan egna förutfattade meningar, värderingar eller fördomar. Det fanns alltså en eftersträvan 
att vara opartisk genom att hålla tillbaka egna åsikter under intervjuerna. Dessutom har 
subjektiva tankar och idéer endast framförts i diskussionsavsnittet. För att låta läsaren själv ta 
ställning till opartiskheten och studiens resultat, beskrivs relationen till ämnet i introduktionen 
och val som gjordes har både tydliggjorts och motiverats. Det bör inte heller finnas några 
sakfel, då tanken var att återge diverse källor på korrekt vis samt att inte snedvrida data med 
förstärkningsord. 
 
Då denna undersökning bygger på DISA-gruppledares åsikter och erfarenheter, som haft sin 
första grupp, kan vissa delar av resultatet överföras till liknande situationer där andra 
använder sig av en metod för första gången, antingen DISA-metoden eller en annan metod. 
 
 

6.2    Resultatdiskussion 

 
Tidigare studier visar att psykisk ohälsa, inklusive depression, kopplat till ungdomar, i 
synnerhet flickor, är ett stort folkhälsoproblem som växer och att riskfaktorerna är många, 
därför finns stort behov av effektiva preventiva metoder som DISA-metoden. Examensarbetet 
har inte som avsikt att hitta den ultimata lösningen gällande reducering av den psykiska 
ohälsan eller att höja DISA-metoden till skyarna i jämförelse med andra 
depressionsförebyggande metoder. Däremot anses det viktigt att angripa problemet på olika 
sätt samt följa upp och utvärdera det som görs. 
 
Folkhälsopolitiska mål på olika nivåer stödjer arbetet mot psykisk ohälsa bland ungdomar. Att 
detta politiska stöd finns spelar en viktig roll gällande acceptans av diverse 
depressionsförebyggande metoder. Politiker kan även ge möjlighet till ekonomiskt bistånd till 
att genomföra, uppfölja och utvärdera sådana metoder. Som tidigare nämns i bakgrunden, ska 
nuvarande regering eventuellt avsätta 50 miljoner kronor till bland annat främjandet av 
ungdomars psykiska hälsa. DISA-metoden kanske kan ta del av detta och på så vis kan 
utvecklingen av DISA-metoden bli finansierad. 
 
Styrkorna med DISA-metoden är att den grundar sig i kognitiv beteendeterapi, vilket har 
påvisats vara effektivt gällande behandling av depression hos ungdomar, och att den är 
universell. Svagheter med DISA-metoden är att den enbart riktar sig till flickor och att det för 
nuvarande inte finns mycket studier om den. 
 
För tillfället genomförs DISA-gruppträffar på skolor och ungdomsmottagningar. En 
intervjuperson har engagerat fler yrkeskategorier – en från Svenska Kyrkan och en från en 
ungdomsgård. Framtidsutsikterna för dessa användningsområden är antagligen goda, i alla fall 
kan det inte göra någon skada att testa. Det kan ses som lämpligast att genomföra DISA-
metoden på skolor, där tonåringar tillbringar sin största del av dagen. Att använda DISA-
metoden på andra platser men under skoltid kan vara svårt att genomföra. En annan svårighet 
är att det kan vara svårt att engagera tonårsflickorna till att gå till exempelvis en 
ungdomsmottagning efter skoltid för att ta del av DISA-metoden. Det ultimata vore att alla 
tonåringar någon gång under uppväxten kan ta del av DISA-metoden och lämpligast arena är 
då skolan, då i princip alla tonåringar tillbringar största delen av dagen där. 
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Det bör även diskusteras hur långt ner och upp i åldrarna DISA-metoden ska erbjudas. Har en 
förebyggande metod ett bäst-före-datum? Finns risken att exempelvis tioåringar inte har ett 
helt utvecklat kritiskt analystänk? Sen bör det även funderas kring konsekvenserna med 
enbart pojkgrupper eller blandkönade grupper. Kan sådana gruppkonstellationer fungera lika 
bra? 
 
Det rekommenderas att hålla gruppträffarna i ett konferensrum där det finns plats för alla 
flickor i gruppen och gruppledarna, eftersom alla ska få plats med sina pärmar, samt att 
möjligheten ska finnas att både kunna arbeta enskilt och i grupp. Dessutom ges då 
möjligheten till ögonkontakt med alla.10 Trots denna rekommendation var det ingen av 
intervjupersonerna som uppfyllde detta. Frågan är om det hade en negativ påverkan? 
 
Hur gruppkonstellationerna än ser ut, oberoende av vilken yrkeskategori DISA-gruppledaren 
tillhör samt oberoende av var tioveckorsprogrammet genomförs, är det lämpligt att det finns 
en kontinuerlig uppföljning i utvecklandet av DISA-metoden, vilket kan ses som en slags 
avstämning. 
 
Nedan följer en diskussion av DISA-metodens grundutbildning, handledning, metodmaterial 
och gruppledare i relation till metodutveckling, sedan nämns även bifynd och ytterligare 
utvecklingsmöjligheter. Först bör det delges att inga särskilda förväntningar av resultatet 
fanns, men förhoppningen var att svaren skulle vara givande och innehållsrika, vilket 
infriades. Förhoppningen är också att detta examensarbete ökar läsarens förståelse för 
folkhälsofrågor. 
 
 

6.2.1    Grundutbildningen 
 
Grundutbildningen fick mycket negativ kritik gällande upplägget. Då intervjupersonerna 
upplevde grundutbildningen som tung och intensiv kan det i framtiden vara av fördel om 
kursledaren informerar de blivande gruppledarna om upplägget, för att gruppledarna ska vara 
beredda på att det kommer bli tungt och intensivt, för att i sin tur motverka känslan av 
depression. Förutom att informera bättre om grundutbildningens upplägg kan det i framtiden 
gynna de nyblivna DISA-gruppledarna om grundutbildningen är under större pass eller under 
fler halvdagar. Självklart spelar utomstående faktorer en roll; om tid och pengar inte utgör 
något hinder vore det lämpligt om grundutbildningens upplägg förändras. 
 
Däremot sades enbart positiva åsikter om kursledaren och handledarna under 
grundutbildningen. I detta sammanhang var kursledaren rutinerad, kunnig och öppen för 
förändringar, vilket är en viktig aspekt om DISA-metoden ska kunna utvecklas. Andra 
framtida kursledare bör alltså ha dessa egenskaper. Även de två entusiastiska handledarna, 
som funnits med hela tiden och stöttat, var öppna för nya idéer, vilket är bra egenskaper för 
handledare. 

                                                 
10 www.disa-metoden.com  2008-05-21. 
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6.2.2    Handledningen 
 
Till största del ansågs handledningen positiv och handledning har stor betydelse för metodens 
effektivitet, eftersom gruppledarna via handledning får svar på frågor och kan lära av 
varandras erfarenheter. Det kan vara lämpligt att både handledarna och DISA-gruppledarna, 
under första handledningsträffen, säger sina förväntningar och tankar kring handledningen. 
Detta för att motverka missnöje och besvikelse för att förväntningarna inte uppfyllts. 
 
En utveckling av metoden i detta hänseende kan vara att utöka utbudet av handledningsträffar, 
eftersom handledning ger möjlighet till att få svar på frågor som dykt upp samt att 
gruppledarna drar nytta av varandras erfarenheter. Hållhaken är, precis som med 
grundutbildningen, tid och pengar. Om det inte går att utöka antalet handledningsträffar är det 
viktigt att det är lätt för gruppledarna att kunna nå handledarna utöver handledningsträffarna, 
vilket samtliga intervjupersoner ansåg att det var för dem. 
 
Handledningen skulle även kunna delas upp i en metodhandledning och en 
processhandledning, där metodhandledningen är densamma som den som getts för DISA-
gruppledarna i denna undersökning och processhandledningen är handledning för diverse 
problem utöver metoden, till exempel med DISA-gruppen eller implementeringen. Om det 
inte är möjligt kanske en extern handledare kan tillsättas som får hjälpa dem med sådana 
besvär. 
 
 

6.2.3    Metodmaterialet 
 
Intervjupersonerna bedömde metodmaterialet lika positivt som negativt. De ansåg att det 
fanns både för- och nackdelar med ett strukturerat metodmaterialet och de tyckte att 
metodmaterialet var för barnsligt för 17-åringar men för avancerat för 13-åringar. En tanke är 
att försöka göra om materialet så att det passar olika åldersgrupper, lite kanske lämpar sig mer 
till 17-åringar och annat kan lämpa sig bättre för 13-åringar, både gällande språk och 
exempel. Det är av vikt att det positiva och det negativa får lika mycket utrymme redan från 
första gruppträffen, för om metodmaterialet är mest negativt kan det riskera metodens 
effektivitet. 
 
En central synpunkt, som en av intervjupersonerna hade, är att metodmaterialet bör vara 
neutralt och inte ha ett stereotypt genusperspektiv. Detta eftersom deltagarna är med i gruppen 
för att få verktyg i att hantera negativa tankemönster och inte för att bli placerade i särskilda 
fack. Med ett stereotypt genusperspektiv finns risken att deltagarna känner sig obekväma, 
vilket kan leda till minskad effektivitet. 
 
Då intervjupersonerna kom med olika förslag gällande utformandet av metodmaterialet är det 
kanske som så att materialet aldrig kommer att vara bra för alla? Därför vore det en idé att 
trycka upp metodmaterialet i olika versioner; uppdelat i två pärmar som det är för nuvarande, 
sammanställt i en pärm, uppdelat i olika färger etcetera. På så vis får gruppledarna själv välja 
den version de känner sig mest bekväm med. De olika versionerna ska även kunna ge 
möjlighet till individuell utformning utan att det påverkar metoden, och då menas att om en 
gruppledare vill ha anteckningspapper eller plastfickor i pärmen/pärmarna, då ska denna 
gruppledare också få ha det. 
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6.2.4    Gruppledarrollen 
 
Det positiva verkar överväga gällande intervjupersonernas bedömningar av rollen som 
gruppledare. Intervjupersonerna såg vikten av att arbeta depressionsförebyggande och för 
majoriteten fungerade det bra. Om de fortsätter att arbeta som DISA-gruppledare kommer de 
troligtvis att lära av sina erfarenheter och bli mer bekant med metodmaterialet. 
 
Vem är då lämplig i att hålla DISA-grupper? Ska kriterierna vara att kunna se om flickorna 
mår dåligt samt att ha tidigare erfarenhet av gruppverksamhet? Dessa saker är av fördel. Om 
en person med oerfarenhet av psykiskt mående och gruppverksamhet utbildar sig till DISA-
gruppledare, är det bra om denna person samarbetar med en som har erfarenheten. Oavsett 
vem som håller i en DISA-grupp, kan det vara bra att det finns en observatör, vilket en av 
intervjupersonerna hade i början av sina tio gruppträffar. Observatören ska då lämpligen vara 
insatt i ämnet och ha haft egna grupper. Även videoinspelning fungerar bra. Ett par av 
intervjupersonerna spelade in sig själva under gruppträffarna för att kunna se hur de själva 
agerar och de tyckte att det var nyttigt, vilket övriga intervjupersoner höll med om. 
 
För nyblivna DISA-gruppledare bör det finnas en rekommendation av gruppstorleken, till 
exempel fyra till sex deltagare, för att undvika att DISA-gruppledaren får det för jobbigt och 
för att på ett lätthanterligt sätt känna av hur det är att arbeta med metoden. Kanske är det även 
så att flickorna sinsemellan måste känna varandra? Annars kanske de inte vågar yttra sig fullt 
ut. Om de inte känner varandra från början är det kanske lämpligast att ha mindre grupper, så 
att de lättare kan lära känna varandra och skapa tillit och på så vis våga öppna sig mer. Risken 
finns att den ideala gruppkonstellationen aldrig kommer att uppnås om flickorna blir 
handplockade. Om flickorna däremot själva bildar en grupp och anmäler sitt intresse om att få 
gå tioveckorsprogrammet tillsammans, då kommer säkerligen den tillmötesgående gruppen 
med tillit till varandra att skapas och då kommer de antagligen att våga öppna sig mer, vilket 
förhoppningsvis leder till att metoden blir mer verkningsfull. Det är således viktigt att 
deltagarna i DISA-grupperna deltar på frivillig basis, att de inte blir tvingade. Annars finns 
risken, som var det faktiska fallet för en av intervjupersonernas grupp, att det försämrar 
stämningen både för de som inte vill vara med och för resterande som vill vara med i gruppen. 
Alla borde bli erbjudna DISA-metoden, men av etiska skäl ska det inte påtvingas, som en del 
lärare ansåg vara okej enligt den nämnda intervjupersonen. 
 
Om det inte ges tillräckligt med tid för varje DISA-gruppträff, finns risken att vissa delar i 
materialet blir påskyndat, eller till och med lämnat för att hinna med andra delar som anses 
viktigare. Då är det bättre att det avsätts gott om tid för att vara säker på att allt hinns med i 
lagom takt. Självklart kan det vara en svårighet med att avsätta exempelvis två timmar i 
veckan under skoltid, men om det går att lösa vore det betydligt bättre än 45 minuter per gång. 
Samma sak gäller tiden mellan träffarna, vilket också måste diskuteras med skolan. 
 
Gällande DISA-gruppledarnas relation till gruppen är det möjligt att relationen påverkar 
metodens effekt. Tankegångarna kring detta är att om DISA-gruppledarna redan har en 
uppbyggd relation till deltagarna, finns antagligen en tillit och tilliten kan göra att det är 
lättare att ta till sig det som förmedlas. Men det kan även bli motsatt effekt; att deltagarna inte 
tar det på allvar om de känner DISA-gruppledaren. 
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För att DISA-metoden ska kunna utvecklas genom gruppledarna, är det viktigt att 
gruppledarna förankrar metoden på olika sätt, vilket förhoppningsvis leder till bättre 
utomstående bemötande. Det är även viktigt att gruppledarna förtydligar för deltagarna att 
DISA-metoden kan ses som en förmån, att de kommer att ha nytta av lärdomarna från DISA-
metoden genom hela livet, eftersom det kommer att komma stora som små kriser. 
 
 

6.2.5    Övriga fynd 
 
Gällande det första bifyndet är det möjligt att DISA-metoden har en positiv påverkan på 
gruppledarna i längden. Det vore inte konstigt om det är på det viset, eftersom gruppledarna 
också får lära sig metodens depressionsförebyggande verktyg. 
 
Andra bifyndet säger att deltagarna har, enligt intervjupersonerna, uppfattat DISA-metoden 
olika. En del har tyckt att metoden är bra, andra har ansett att den är tråkig. Resultatet av 
sinnesstämningsdagboken skilde sig också åt mellan deltagarna. Vissa fick ett bättre resultat 
medan andra fick ett sämre. Det kommer alltid att finnas delade åsikter om saker och ting. För 
att säkerställa vad majoriteten av deltagarna anser om DISA-metoden bör det göras en 
undersökning kring det. 
 
 

6.2.6    Utvecklingsbehov av DISA-metoden 
 
Syftet med denna undersökning var att med gruppledarnas bedömningar av genomförandet 
och framtidsutsikterna gällande DISA-metoden, lägga en grund för metodutvecklingen. 
Resultaten och bifynden kan användas i praktisk tillämpning av utformare för DISA-metoden, 
genom att utveckla det som är positivt och korrigera det som är negativt med metoden. På så 
vis främjas folkhälsoarbetet gällande psykisk ohälsa kopplat till tonåringar. 
 
Då det inte gjorts mycket studier gällande DISA-metoden finns det ett stort behov av framtida 
utvecklingsarbeten: 
 

� Det behövs fler studier gällande deltagarnas bedömningar av arbetsboken i synnerhet 
och DISA-metoden i allmänhet. 

 
� Det vore relevant att testa metoden på grupper med endast pojkar eller med både 

flickor och pojkar, för att se om metoden är lika effektiv vid dessa 
gruppkonstellationer och hur DISA-gruppledarna samt deltagarna bedömer det, 
eftersom det inte finns något som säger att könen skulle svara olika på DISA-metoden 
(Garber 2006). 

 
� Det vore bra att undersöka om metodens effekt skiljer sig åt vid applicering av 

metoden på olika åldersgrupper (Treutiger 2007). 
 

� Det bör göras en uppföljning av resultatet från sinnesstämningsformuläret, det vill 
säga låta flickorna (och eventuella pojkarna), som fyllt i sinnesstämningsformuläret 
under tioveckorsprogrammet fylla i det igen efter en tid, exempelvis efter ett år, för att 
se om metoden har en långtidsverkan. 
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� DISA-metodens effektivitet bör sättas i jämförelse med andra preventiva metoder, till 
exempel genom QALY’s (Quality-adjusted life years) (Janlert 2000), för att undersöka 
hur stor samhällsvinst metoden har i jämförelse med andra depressionsförebyggande 
metoder. 

 
� Liknande undersökning som denna bör genomföras med gruppledare som har 

genomfört flera grupper och som är mer erfarna av metoden, just för att se om 
nyblivna och erfarna DISA-gruppledare uppfattar metoden olika. 

 
� Slutligen skulle det behövas göras en undersökning gällande till vilken grad rektorns 

och skolledningens inställning påverkar implementeringen av DISA-metoden på 
skolor, eller om rektorns och skolledningens inställning till metoden påverkar 
gruppdeltagarna på något vis. 

 
 

6.3    Etikdiskussion 

 
Det uppstod inte några etiska problem och det fanns inga särskilda svårigheter under denna 
undersöknings arbetsprocess. Etiska överväganden gjordes i enlighet med de etiska 
principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Ingen av 
intervjupersonerna har hittills ifrågasatt någon del av undersökningen. 
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7    SLUTSATSER 
 
Syftet med undersökningen fullbordades och frågeställningarna besvarades, vilket synliggörs i 
resultat- och diskussionsavsnitten. Nedan presenteras undersökningens slutsatser. 
 

� Grundutbildningen bedömdes som tung, intensiv och mastig i början, men ansågs mer 
lättsam och positiv i slutet. Gruppledarna var nöjda med både kursledaren och de två 
handledarna; de hade roligt och blev omhändertagna på ett bra sätt. 

 
� Handledningen ansågs generellt sett positiv och bra; den sammansvetsade 

gruppledarna samt gav gruppledarna möjlighet att lära av varandras erfarenheter. En 
nackdel med handledningen var att det inte alltid gavs svar på frågor som ställdes. 

 
� DISA-metodens material bedöms vara tydligt, faktamässigt, strukturerat, tryggt och 

har en röd tråd men samtidigt rörigt, fordrar mycket arbete, har ett avancerat språk, 
mossiga exempel och högtravande seriestrippar. Att DISA-metoden bygger på en 
manual innebär att inga väsentliga avsnitt glöms bort samt att alla DISA-deltagare, 
oavsett gruppledare, får lära sig samma sak. 

 
� Rollen som gruppledare är viktig då gruppledaren ger gruppdeltagarna verktyg för att 

må psykiskt bra. Det är bra att vara två gruppledare per grupp. Ett sätt att förenkla 
implementeringen är att förankra DISA-metoden på olika sätt där DISA-gruppen ska 
hållas, exempelvis förankring på ledningsnivå. 

 
� Det bedömdes finnas risk i framtiden att tonåringar som behöver verktygen inte får ta 

del av metoden och att metoden inte följs upp ordentligt. Antalet gruppledare utökas 
ständigt, då intresset för metoden är stort. DISA-metoden kan fungera som en nisch på 
skolor. Delar av metoden, till exempel sinnesstämningsdagboken, kan användas i 
andra sammanhang. 
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1 

 

 

Information om kommande datainsamling 

gällande DISA-metoden 

 

Detta brev har skickats ut till Dig som ska ingå i en intervjuundersökning om DISA-metoden. 
Undersökningen ingår i ett examensarbete i folkhälsovetenskap på kandidatnivå, som skrivs 
vid Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka Din och övriga gruppledares bedömningar om 
DISA-metoden gällande grundutbildningen, handledningen, handledarmanualen, rollen som 
gruppledare samt framtidsutsikterna. Detta då förhoppningen är att Era bedömningar ska ligga 
till grund för utveckling av DISA-metoden. Det är med andra ord Dina åsikter och 
erfarenheter kring DISA-metoden som är av vikt. Jag som gör undersökningen heter Elin 
Sandberg och min sidohandledare är metodutvecklare Sussan Öster från Folkhälsoenheten, 
Landstinget Västmanland. 
 
Sex personer av gruppledarna i Västmanland har gett sitt medgivande till att ställa upp på en 
enskild intervju. Deltagandet i intervjuundersökningen är frivilligt, vilket innebär att Du inte 
behöver svara på frågor som ställs i intervjun och kan när som helst avbryta deltagandet utan 
någon motivering. Under intervjun, som räknas ta ungefär en till två timmar, kommer 
anteckningar att föras och intervjun kommer även att spelas in på band. 
 
Intervjusvaren, som kommer att skrivas ut för analys, kommer att behandlas med 
konfidentialitet. Det innebär att intervjusvaren kommer behandlas varsamt och enbart av 
mig, som är författare till examensarbetet. Efter att examensarbetet är godkänt kommer 
bandinspelningarna att raderas. I examensarbetet kommer inte intervjusvaren kunna kopplas 
till en viss intervjuperson. 
 
Undersökningen kommer i juni månad presenteras som ett examensarbete vid Mälardalens 
Högskola och för uppdragsgivaren Folkhälsoenheten Västmanland. Du kan då ta del av 
examensarbetet via DISA-nätverket eller genom disa-metoden.com. 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta nedanstående ansvariga. 
 
 
Elin Sandberg   Sussan Öster 
Mälardalens Högskola   Metodutvecklare 
0739-30 17 97   Folkhälsoenheten, 
esg05005@student.mdh.se   Landstinget Västmanland 
    0221-265 82 

sussan.oster@ltv.se
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Intervjuguide 

 
Introduktionsfrågor – Första kontakten med DISA-metoden 
 

� Vilken var Din första kontakt med DISA-metoden? 
 

� Varför ville Du bli DISA-gruppledare? 
 
 
Frågeområde – Bedömning av grundutbildningen 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med grundutbildningen? 
(upplägget, informationen, antalet dagar) 

 
� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med kursledaren och 

handledarna under grundutbildningen? (tydligheten, sättet, attityden) 
 

� Hur bedömer Du de framtida möjligheterna och farorna med 
grundutbildningen? (för andra, utveckling, upplägget, informationen, antalet 
dagar) 

 
� Hur bedömer Du de framtida möjligheterna och farorna med kursledaren och 

handledarna under grundutbildningen? (för andra, tydligheten, sättet, 
attityden) 

 
 
Frågeområde – Bedömning av handledningen 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med handledningsträffarna? 
(upplägget, informationen, antalet träffar, tiden för träffarna, tiden mellan varje 
träff) 

 
� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med handledarna under 

handledningsträffarna? (tydligheten, sättet, attityden) 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med möjligheterna att nå 
handledarna utöver handledningsträffarna? 

 
� Har Du nyttjat handledningen utöver handledningsträffarna? 

- Om ja; varför? 
- Om nej; varför inte? 

 
� Hur bedömer Du de framtida möjligheterna och farorna med handledningen 

gällande både under och utöver handledningsträffarna? (för Dig och andra, 
utveckling, upplägget, informationen, antalet träffar, tiden för träffarna, tiden 
mellan varje träff, möjligheten att nå handledarna utöver 
handledningsträffarna) 
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Frågeområde – Bedömning av handledarmanualen 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med handledarmanualen? 
 

� Hur bedömer Du att det gått att använda handledarmanualen? (följsamheten) 
 

� I handledarmanualen går att läsa att DISA-metoden ska utföras under tio 
gruppträffar på en till en och en halv timme. Hur bedömer Du styrkorna och 
svagheterna med: 

- antalet träffar? 
- tiden för vardera gruppträffen? 
- tiden mellan varje träff? 
- gruppstorleken? 

 
� Hur bedömer Du de framtida möjligheterna och farorna med 

handledarmanualen? (följsamheten, användningen, upplägget, utveckling) 
 

� Är handledarmanualen i sig självt användbar på annat sätt? 
- Om ja; på vilket sätt?  
- Om ja; har Du själv använt den i ett annat sammanhang, och i så fall 

hur? 
- Om nej; varför inte? 

 
 
Frågeområde – Bedömning av rollen som gruppledare 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med implementeringen av DISA-
metoden på Din arbetsplats (eller där DISA-metoden implementerades)? 

 
� Har Du/Ni stött på hinder? (interna och/eller externa, till exempel hinder i 

organisationen som har lett till att Du/Ni blivit tilldelad andra arbetsuppgifter 
och inte hunnit med arbetet gällande DISA-metoden som Du/Ni önskat) 

- Om ja; hur har det gått? 
- Om nej; tror Du att Du/Ni kommer att stöta på hinder i framtiden? 

 
� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med Din egen förmåga och 

kompetens att genomföra arbetet? 
 

� Hur har det gått att nå fram till flickorna? 
 

� Om och när fick Du/Ni flickornas tillit? 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med stödet från kursledaren och 
handledarna och övriga kursdeltagare som var med på grundutbildningen? 
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� Har Du/Ni använt Dig/Er av videoinspelning på gruppträffarna? 

- Om ja; hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med 
videoinspelningen? 

- Om nej; varför inte? 
- Om nej; kan Du tänka Dig att göra det i framtiden om Du kommer att 

fortsätta arbetet med DISA-metoden? 
 

� Hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med responsen från till exempel 
kollegor, flickornas föräldrar med flera? 

 
� Har Du/Ni lärt ut DISA-metoden till arbetskollegor? 

- Om ja; hur bedömer Du styrkorna och svagheterna med att lära ut 
DISA-metoden? 

- Om nej; varför inte? 
 

� Hur bedömer Du de framtida möjligheterna och farorna med arbetet som 
gruppledare? (för Dig och andra, DISA-träffarna, den egna förmågan och 
kompetensen, stödet, att nå fram till flickorna, implementeringen, 
videoinspelning, utlärning av metoden) 

 
� Nu i efterhand, finns det något Du skulle ha gjort annorlunda i rollen som 

gruppledare? 
- Om ja; vad? 
- Om nej; betyder det att Du är nöjd med hur Du gått tillväga? 

 
 
Frågeområde – Bedömning av framtiden gällande det egna arbetet med DISA-
metoden 
 

� Kommer Du fortsättningsvis att arbeta med DISA-metoden? 
- Om ja; är det redan bestämt att DISA-metoden kommer vara en del av 

Dina arbetsuppgifter framöver? 
- Om ja; när kommer Du att fortsätta med det? 
- Om ja; i vilken utsträckning? 
- Om nej; vad beror det på? 

 
 
Avslutning – Om möjligt, ett sammanfattande nyckelord i SWOT-modellen 
gällande dåtidens eller nutidens styrkor och svagheter samt framtidens 
möjligheter och faror för vartdera ämnet. 
 

� Något annat Du vill tillägga? 
 

� Tack för att Du deltog! (+ överlämnande av tackpresent) 
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Ämne 

 

Dåtid / Nutid 

 

Framtid 

 

1 Grundutbildningen 

 

 

 

 

2 Handledningen 

(på och utöver 

handledningsträffarna) 

 

 

3 Handledarmanualen 

 

 

 

 

4 Rollen som gruppledare 

 

 

 

 

5 Framtiden av det egna 

arbetet med DISA-

metoden 

 

Styrkor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Möjligheter 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Svagheter 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Faror 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Ett sammanfattande nyckelord i SWOT-modellen gällande nutidens 

styrkor och svagheter samt framtidens möjligheter och faror med 

kursen, handledningen, anvisningarna och rollen som student. 

 

 

Ämne 

 

Nutid 

 

 

Framtid 

 

 

 

1 Kursen 

 

2 Handledningen 

 

3 Skrivanvisningarna 

 

4 Rollen som student 

 

5 Framtiden med 

folkhälsovetenskapliga 

programmet 

 

Styrkor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Möjligheter 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

1 Kursen 

 

2 Handledningen 

 

3 Skrivanvisningarna 

 

4 Rollen som student 

 

5 Framtiden med 

folkhälsovetenskapliga 

programmet 

 

Svagheter 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Faror 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 


