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Abstract 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna i Sverige är växande problem. Problemområdet är 

komplext med många tänkbara orsaker, vilket försvårar bedömningen av vilka åtgärder som 

bör tillämpas. Syftet med denna studie var att undersöka vad unga vuxna med psykisk ohälsa 

själva tyckte hade hjälpt dem att må bättre. Fokuset låg på individen, dess närmaste 

omgivning och samhället. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes och tolkades med tematisk 

analys. Deltagarna i studien var 3 kvinnor och 1 man i ålder 25–29 år. Samtliga av deltagarna 

hade erfarenhet av att föreläsa om sin egen psykiska ohälsa. Via analysen återfanns på 

individnivå 3 teman: Acceptans, identitet och egna strategier. Från omgivningen framgick 3 

teman: Praktiskt stöd, emotionellt stöd och gemensamma strategier. Från samhällets återfanns 

3 teman: Information, förståelse och tillit samt hjälpinsatser. En övergripande faktor som var 

gemensamma för samtliga teman var individanpassning. Slutligen diskuterades det kring 

fördelar med att inte enbart fokusera på individen vid psykiska ohälsa; det föreslogs istället 

en helhetssyn som även tog hänsyn till omgivningen och samhället som individen verkade i. 

Dessutom belystes möjligheten att ändra synen på psykisk ohälsa från reaktiv, där 

symptomen behandlas, till att istället fokusera på preventiva insatser; att förhindra att 

symptomen uppstår.  
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Psykisk ohälsa hos unga är ett växande problem i dagens Sverige (Socialstyrelsen, 

2017b). Detta får konsekvens för den drabbade individen i form av försämrad livskvalité och 

vidare förutsättningar i livet; psykisk ohälsa kan bland annat försvåra inträdet till 

arbetsmarknaden (Rüsch, Angermeyer, & Corrigan, 2005). Risken är dessutom stor att 

personens närmaste omgivning påverkas negativt då det kan vara en stressfaktor att vara 

anhörig till en individ med psykisk ohälsa. Enligt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa kan 

det leda till försämrade familjerelationer, minskat välmående och även att den anhöriga 

tvingas att gå ner i arbetstid för att hinna med att hjälpa den drabbade (NSPH, 2015). Även 

samhället i stort drabbas då psykisk ohälsa resulterar i kostnader för vård och bidrag samt 

leder till minskade skatteintäkter i form av utebliven arbetskapacitet (Addington et al., 2018). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att psykisk ohälsa har en negativ inverkan på 

individen, dennes närmaste omgivning och samhället i stort. Samtidigt som problemet växer 

verkar det finnas en lucka i informationen kring vilka åtgärder som kan användas. Detta 

illustreras bland annat i en rapport från Socialstyrelsen (2008) där ungdomsmottagningar 

önskar en ökad kunskap kring psykiska besvär.  

Att den psykiska ohälsan ökar talar även för att de åtgärder som tillämpas idag inte 

når den eftersträvade effekten. Denna studie syftar till att bidra med en ökad kunskap kring 

vad som kan hjälpa unga som drabbats av psykisk ohälsa. Ett vanligt sätt för att fastställa 

vilka interventioner som bör implementeras är genom att utvärdera effekten, kostnaden och 

den praktiska genomförbarheten. En annan metod är att tillfråga experter inom ämnet. I 

denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer med unga vuxna med en historik av psykisk 

ohälsa. Deltagarna var via sina erfarenheter expert på vad som främjat just deras 

tillfrisknande och samtliga föreläser idag kring sin psykiska ohälsa och tillfriskningsprocess. 

De tillfrågades kring vad som hjälpt dem må bättre med fokus på individen, deras närmaste 

omgivning och samhället.  

Psykisk ohälsa bland unga i Sverige  

I en rapport från Socialstyrelsens (2017b) som innefattade åren 2006-2016 påvisades 

en ökning av psykiska ohälsa bland unga i Sverige. I slutet av 2016 var det 15% av kvinnorna 

och 10% av männen i åldern 18–24 som tagit ut psykofarmaka eller vårdas inom slutenvården 

eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos (p. 9). Motsvarande siffor för 

2006 var 9% av kvinnorna och 6% av männen. Detta indikerar att det skett en ökning av 

psykisk ohälsa för både unga kvinnor och män de senaste tio åren. I rapporten konstateras det 

att det är oklart varför den psykiska ohälsa har ökat, men då den skett inom hela 
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ungdomsgruppen så tyder det på att det har att göra med ungas livsvillkor, exempelvis 

skolperioden och inträdet i vuxenlivet.  

Organisationen Mind, som jobbar för att motverka psykisk ohälsa, presenterade under 

2018 en sammanställningsrapport kring unga och deras psykisk ohälsa. I rapporten framgick 

det indikationer på att den psykisk ohälsa hos unga ökar i Sverige (Wikman, 2018). De unga 

uppgav själva att de mådde allt sämre och användningen av antidepressiva läkemedel hade 

ökat markant de senaste åren. Emellertid problematiserade rapporten kring om den psykiska 

ohälsan verkligen ökat och tre alternativa förklaringar presenterades till varför det såg ut så i 

den rapporterade statistiken.  

Den första förklaring som gavs var en större öppenhet för psykisk ohälsa; 

samhällsklimatet hade förändrats vilket bland annat resulterade i ökad rapportering i media 

kring ämnet. Unga vuxna hade även blivit bättre på att sätta ord och tolka sina känslor vilket i 

kombination med en förhöjd acceptans resulterat i att fler uppsökte vård. Den andra faktorn 

var en förändring av psykiska diagnoskriterier vilket påverkade gränsen mellan sjuk och 

frisk. Till skillnad från tidigare resulterar ofta ångestproblematik idag med att individen får en 

psykiatrisk diagnos. Detta leder till att det statistiskt ser ut som att antalet personer med 

diagnoser ökat, men det kan istället bero på en förändring av ramverket för kategorisering av 

psykisk ohälsa. En tredje förklaringsmodell som presenterades var förändrade 

livsförutsättningar: Förändringar på arbetsmarknaden, inom skolsystemet och ökad 

digitalisering samt individualisering. Detta kan resultera i ett naturligt stresspåslag som 

initialt inte borde definieras som psykisk ohälsa, men som idag tolkas som tecken på sjukdom 

när det drabbar unga. 

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns tecken på att psykisk ohälsa 

ökar bland unga i Sverige. Psykisk ohälsa är dock ett brett begrepp och det är därför viktigt 

att klargöra en definition.    

Definition av psykisk hälsa och ohälsa   

Konstrukten psykisk hälsa och ohälsa är vida begrepp med många vardagliga 

associationer. Koncisa definitioner av begreppen är viktiga för att de påverkar utformningen 

av studier och hur resultaten bör tolkas. Världshälsoorganisationen definierar psykisk hälsa 

som “a state of well-being in which every individual realizes his or her potential, can cope 

with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 

contribution to her or his community” (WHO, 2004). Detta är en omfattande definition som 

lägger vikt vid att en god hälsa inte bara är frånvaro av sjukdomar och ohälsa, utan också 

innebär en god livskvalitet inom flera områden.  
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Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är psykisk ohälsa ett begrepp som delvis 

överlappar definitionen av psykisk hälsa, men som i huvudsak är en samlingsterm som täcker 

båda psykiska besvär och psykisk sjukdom, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa överlappar varandra, vilket innebär att de kan 

förekomma samtidigt. Hämtad med tillåtelse från Folkhälsomyndigheten (2018).    

 

Folkhälsomyndigheten (2017) definierar psykiska besvär som ”[…] olika tillstånd då 

människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller 

sömnsvårigheter. […] Symtomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas och är oftast 

normala reaktioner på en påfrestande livssituation.”. Vidare ses psykisk sjukdom som ett 

”[…] tillstånd där flera symtom uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom 

avgränsas i dag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem.”   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att psykisk ohälsa är ett brett begrepp vilket 

kan leda till missförstånd och att studier som egentligen undersöker skilda saker jämförs och 

klumpas ihop. I denna studie definieras psykisk ohälsa som symptom eller en 

funktionsvariation som har en stark negativ påverkan på livskvalitén, antingen som ett 

resultat av en påfrestande livssituation eller på grund av en psykiatrisk diagnos. Förutom 

personligt lidande för den drabbade kan psykisk ohälsa även få negativa konsekvenser för 

individens omgivning och samhället.  

Konsekvenser av psykisk ohälsa   

Att leva med psykisk ohälsa kan få en rad negativa konsekvenser för individen (Rüsch 

et al., 2005). Den drabbade måste handskas med symptom så som ångest, vilket i sig kan vara 

en stor utmaning för individen. Detta kan i sin tur resultera i svårigheter att studera, arbeta 

eller i övrigt leva ett normalfungerande liv. Individen kan även ha svårigheter att återgå till 

arbetsmarknaden; arbetsgivare tenderar till att diskriminera människor med en historik av 

psykisk ohälsa. Den drabbade riskerar även att själv adaptera vanliga fördomar kring psykisk 
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ohälsa. Detta kallas ofta för ”self-stigma” vilket kan leda till ett tappat självförtroende (Rüsch 

et al., 2005). 

 Den yttersta konsekvens av psykisk ohälsa kan vara att den drabbade tar livet av sig. I 

en studie från 2008 framgick det att psykiatriska diagnoser är en av de största riskfaktorerna 

till varför människor väljer att avsluta sitt eget liv (Nock et al., 2008). Sedan året 1994 har 

antalet suicid minskat i nästan alla ålderskategorier, undantaget är åldersgruppen 15-24 år  

där den istället har ökat (Karolinska Institutet, 2018).  

Psykisk ohälsa kan resultera i personligt lidande för individen, men kan även leda till 

negativa konsekvenser för dennes närmaste omgivning. I en enkätundersökning av NSPH  

(2015) tillfrågades 1393 anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa. Av de tillfrågade hade 

nästan alla känt sig tvungna att förändra sitt arbetsliv: gå ner i tid eller byta tjänst, för att 

kunna tillgodose deras närståendes behov av stöd. Av de anhöriga var det 48 % som själva 

blivit sjukskrivna och nästan alla upplevde en oro till följd av deras närståendes psykiska 

ohälsa. Detta påverkade dessutom relationerna i familjen märkbart. 

Förutom det personliga lidande för individen och dess omgivning har psykisk ohälsa 

stora ekonomiska konsekvenser för samhället i form av kostnad för vård och utebliven 

arbetskapacitet (Addington et al., 2018). I Sverige beräknas den årliga kostnaden för psykisk 

ohälsa uppgå till cirka 7,7 miljard euro vilket motsvarar 2% av BNP. Av detta härleds 50% 

till vårdkostnader och de resterande 50% till sjukfrånvaro, sjukersättning och bidrag (OECD, 

2013). I samma rapport framgick det att unga vuxna representerade den ålderskategori med 

högst ökade andel av individer som gjorde anspråk på ersättning; en tredjedel av alla nya 

ärenden kom från åldersgruppen 19–24 år och av dessa var två tredjedelar relaterade till 

psykisk ohälsa. Detta gick att jämföra med att samma åldersgrupp enbart representerade 5% 

av alla ärenden några år tidigare.  

Samfattningsvis kan det konstateras att psykisk ohälsa kan få stora konsekvenser för 

individen, dennes närmaste omgivningen och samhället i stort. För att kunna förstå hur detta 

kan motverkas och förebyggas är det av vikt att känna till tänkbara riskfaktorer.     

Faktorer som kan påverka den psykisk hälsan  

I en longitudinell studie med 240 deltagare i åldern 20-25 undersökte man vad som 

kunde utlösa eller förvärra psykisk ohälsa hos yngre (Addington et al., 2018). Riskfaktorer 

som lyftes fram var psykosociala som familj och skola, biologiska i form av gener samt 

stressfaktorer såsom missbruk, trauma och mobbning. 

I Minds rapport (Wikman, 2018), som också inkluderade Addington et al.’s (2018) 

studie, sammanfattades några fler övergripande kategorier av vad som kunde påverka den 
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psykiska hälsan. En tänkbar riskfaktor för unga var en bristande social kompetens och 

självförtroende. En annan faktor som kunde ha negativ inverkan var familjesituationen, 

såsom ensamstående föräldrar eller ekonomiska svårigheter. Rapporten tog även upp vikten 

av en lyckade skolgång som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, även om det där fanns en 

riktningsproblematik huruvida det var skolgången som påverkar hälsan eller tvärtom. En 

ytterligare faktor som presenterades i rapporten var arbetsmarknaden, då arbetslöshet kan 

resultera i psykisk ohälsa och stressproblematik (Bell & Blanchflower, 2009). Några fler 

övergripande faktorer som presenterades i Minds rapport (Wikman, 2018) var: digital stress, 

problem med kompisar, värderingar, normer och skam samt individualisering. 

Sammanfattningsvis finns det en rad faktorer som kan bidra till att psykisk ohälsa 

utvecklas. Svårigheter inom ett område kan även ge spridningseffekter, där ett problem leder 

till ett annat (Wikman, 2018). Inledningsvis konstaterades det indikationer på att den psykisk 

ohälsa bland unga i Sverige ökar. En relevant fråga att besvara är därför vad som görs idag 

för att motverka den utvecklingen.    

Vad kan motverka psykisk ohälsa?  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer säger att hälsosjukvården bör erbjuda 

psykologisk behandling vid mildare och medelsvåra depressioner. Idag ökar utskrivningen av 

antidepressiva samtidigt som köerna för samtal är långa vilket resulterar i att unga vuxna kan 

få vänta i flera månader innan sitt första samtalsstöd (Socialstyrelsen, 2017a). Vid psykisk 

ohälsa är det viktigt med tidiga åtgärder för att förkorta sjukdomsförloppet och öka 

möjligheten till tillfrisknad (Schilling, Aseltine, & Gore, 2008). Psykisk ohälsa kan även 

betraktas som kumulativ, det vill säga att den byggs på och förvärras av nya trauman som 

individen drabbas av (Schilling et al., 2008). Det är därför viktigt att tidigt fånga upp unga i 

riskzon för att drabbas av psykisk ohälsa, men det verkar saknas tillräckligt med kunskap och 

riktlinjer för vad som bör göras.  

I en annan rapport från Socialstyrelsen (2008) kring ungdomsmottagningars metoder 

för att förebygga psykisk ohälsa framkom det att majoriteten, 107 av 128 mottagningar, 

önskade kunskapsstöd för utveckling av sitt arbete kring psykisk ohälsa. Områden som de 

framförallt önskade mer kunskap om var nedstämdhet, depression och ångest. Detta ger stöd 

för att det behövs en bättre förståelse för vad som kan hjälpa ungdomar och unga vuxna med 

psykiska besvär att må bättre.  

Ett möjligt tillvägagångssätt för att komma fram till vad som kan reducera psykisk 

ohälsa är via kliniska interventionsstudier. Effekter av behandlingsmetoder utredes och 

beroende av praktisk genomförbarhet och ekonomiska aspekter implementeras dessa i 
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hälsovården. I en litteratursammanställning av psykoterapi framkommer dock vikten av att se 

till helheten. Enligt sammanställningen kunde enbart 15% av patientens tillfrisknade 

tillskrivas terapimetoden och 15% uppskattades vara placeboeffekt. Hela 30 % tillskrevs 

gemensamma faktorer med terapeuten där empati, värme och personlig relation verkade vara 

av yttersta vikt. Resterande 40 % av tillfrisknandes ansågs bero på externa faktorer så som 

socialt stöd och lyckosamma händelser i livet (Lambert & Barley, 2001). Det kan därför se 

som väsentligt att förutom att utvärdera terapiformer och andra vårdinsatser även studera 

externa faktorer som kan förbättra livskvalitén för individen.    

Psykisk ohälsa är ett omfattande och brett problemområde vilket kan medföra 

svårigheter med att hitta tydliga orsak-verkan samband. I en artikel föreslår Prilleltensky 

(2005) att det var dags för ett paradigmskifte. Han hävdade att “[r]eactive, individual, 

alienating, and deficit-based approaches that foster patienthood instead of health […]” (p. 7). 

Istället föreslog han preventiva, samhällsorienterade insatser där vikten flyttas till personligt, 

relationellt och kollektivt välmående. Prilleltensky föreslog några proaktiva åtgärder riktade 

mot kollektivet i form av: Hyresrätter, möjlighet till rekreation, skolor av hög kvalité och 

inkomstutjämning. På individnivå förespråkade han bland annat emotionell kunskap, kostråd 

och fitnessprogram. 

 I en studie från 2018 framgår att detta paradigmskifte fortfarande inte ägt rum. I 

rapporten går det att utläsa “There is also a knowledge gap within the system, in the sense 

that psychiatrists seldom know how to treat somatic disorders and vice versa. This is a 

consequence of the singledisease paradigm” (Björk Brämberg, Torgerson, Norman 

Kjellström, Welin, & Rusner, 2018, p. 8). I studien genomfördes 50 kvalitativa intervjuer 

med individer med psykisk ohälsa, anhöriga och kliniker för att utröna vilka faktorer som 

underlättar eller förhindrar tillgängligheten av somatisk vård för de som lider av psykisk 

ohälsa. Slutsatsen som dras är att sjukvården för patienter med psykisk ohälsa borde 

förändras. Ett förslag som presenteras är att införa fallhanterare som kan underlätta för att se 

till helheten i behandlingen.   

Syfte/frågeställning 

Som konstaterats finns det indikationer på att den psykiska ohälsan bland unga i 

Sverige ökar. Då den psykiska ohälsan fortsätter att öka kan det vara rimligt att antaga att det 

finns en kunskapslucka gällande vilka interventioner som fungerar, vilka som har en 

tillräcklig hög effektstyrka och vilka som är tillräckligt kostnadseffektiva för att påverka 

populationen i sin helhet. Psykisk ohälsa är ett komplext problemområde och de rådande 

nationella riktlinjerna verkar inte vara tillräckligt tydliga för att möta problemet.  
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Som tidigare nämnts kan metoder för att förbättra den psykisk hälsan tas fram via 

kliniska studier. Ett annat sätt att försöka lösa problemet är att tillfråga unga med psykisk 

ohälsa om vad som har hjälpt dom. De är via sina erfarenheter själva experter på sin egen 

situation och vad som har haft en inverkan på deras sjukdomsutveckling och tillfrisknande. 

Deras historier kan kasta ljus på vad som hjälpte just deras återhämtning. Detta kan i sin tur 

ligga till grund för en ökad förståelse kring vad som kan göras för att förbättra den psykisk 

hälsa hos unga.   

Med det som utgångspunkt är det av intresse att undersöka vad som har hjälpt unga 

individer som drabbats av psykisk ohälsa att uppnå en tillfrisknad. I studien genomfördes 

kvalitativa intervjuer med unga vuxna som alla arbetade med att föreläsa kring sin egen 

psykiska ohälsa och tillfrisknande. Intervjuerna analyserade via tematisk analys med fokus på 

frågeställningen:  

 

Vad tycker unga med psykisk ohälsa själva har hjälpt dem att må bättre? 

Teoretiskt ramverk 

Frågeställningen vad tycker unga med psykisk ohälsa själva har hjälpt dem att må 

bättre var fortfarande en väldigt bred fråga. För att avgränsa den infördes inledningsvis ett 

teoretiskt ramverk. Ramverket tog sin grund i ett holistiskt synsätt där det tas hänsyn till att 

individen verkar i ett psykosocialt sammanhang. Lider individen exempelvis av en depression 

är då även viktigt att ta hänsyn till de psykologiska och sociala faktorerna och inte enbart de 

biologiska; detta för att få en fullständig sjukdomsbild och behandlingsplan (Sovik, 2001). 

Förutom individen måste det då även tas hänsyn till dennes närmaste omgivning och 

samhället. 

En tidigare teori kring dessa faktorer är Urie Bronfenbrenner’s ekologiska 

utvecklingsteori (1979) : Den ser människans utveckling som en konsekvens av interaktioner 

mellan biologiska, kognitiva och psykosociala förändringar inom personen och dennes 

föränderliga kontext. Varje del av systemet interagerar med det andra, individen är placerad i 

mitten och är omgiven av olika större system. Det som ligger närmast individen kallas för 

mikrosystem och består av den närmaste fysiska och sociala omgivningen så som familj, 

vänner och skola. Nästan nivå, mesosystem, är relationer och interaktioner mellan olika 

mikrosystem till exempel påverkar erfarenheter hemma (ett mikrosystem) de som sker i 

skolan (ett annat mikrosystem och vice versa). Utanför mesosystem ligger exosystemet som 

innehåller element som individen själv inte aktivt deltar i men som ändå påverkar denna.  
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I denna studie användes som teoretiskt ramverk en förenklad och modifierad version 

av Urie Bronfenbrenner’s (1979) modell och som tog hänsyn till: individen, individens 

närmaste omgivningen samt samhället. I modellen hade individen ungefär samma roll som i 

Bronfenbrenners modell, den närmaste omgivning kan ses som ett mikrosystem och 

samhället kan liknas vid en kombination mellan Bronfenbrenners meso-, makro- och 

exosystem. Notera dock att han syftade på individens utveckling medan den teoretiska 

modellen i denna studie fokuserade på individens tillfrisknande från psykiska ohälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teoretisk modell innehållande: Individen, närmaste omgivningen och samhället. Var 

en modifierade version av Urie Bronfenbrenner’s (1979) ekologiska utvecklingsteori. 

  

Den teoretiska modellen utgjorde en avgränsning för att kunna besvara den breda 

frågeställningen: Vad tycker unga med psykisk ohälsa har hjälpt dem att må bättre inom 

ramen för kandidatuppsats. Modellen fokuserade på vad som hade hjälpt deltagaren på 

individnivå samt vilken hjälpt som de upplevde hade fungerat från deras närmaste omgivning 

och samhället; den utgjorde på så vis grunden till utformandet av frågorna som ställdes under 

intervjuerna.  

Metod 

Deltagare  

Efterfrågade individer var de som drabbats tidigt i livet av kraftig psykisk ohälsa och 

som hade uppnått en relativt hög grad av tillfrisknad. Då det var önskvärt att deltagarna haft 

tid att bearbeta sina upplevelser samtidigt som det inte passerat allt för lång tid sattes 

åldersspannet 20–30 år. Deltagarna rekryterades via författarens peer-info nätverk. Fyra 

individer inom det sökta åldersspannet och med en historik av psykisk ohälsa och 

tillfrisknande tillfrågades via sociala medier. Samtliga av de tillfrågade valde att deltaga i 

studien.  

Individen

Närmaste 
omgivningen

Samhället
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I studien deltog tre kvinnor och en man mellan 25 och 29 år (M=26,75 år, s=1,71). 

Samtliga hade minst en psykiatrisk diagnos i form av: Bipolär sjukdom, tvångssyndrom 

(OCD), borderline, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), aspergers och -eller 

generalized anxiety disorder (GAD) och medicinerade mot sina psykiska besvär. 

Sysselsättningsgraden varierad från 25–100% då några av deltagarna var deltidssjukskrivna.  

Deltagarna fick inledningsvis skatta graden av återhämtning på en 10-gradig skala, 

där 10 motsvarade helt återhämtad och 1 inte återhämtad alls. Skattningarna varierad mellan 

6 som lägst och 8 som högst. Samtliga av de som deltog i studien hade erfarenhet av att 

föreläsa kring sin psykiska ohälsa, det var önskvärt för att säkerhetsställa att de var bekväma 

med att dela sina erfarenheter. 

Intervjuaren hade en förförståelse av ämnet då han själv varit drabbad av psykisk 

ohälsa tidigare i livet och uppnått en återhämtning. Han var även verksam och föreläste kring 

psykiska ohälsa inom samma organisation som deltagarna vilket innebär att han hade en 

tidigare relation till dem.  

Etik 

Innan datorinsamlingen diskuterades de etiska aspekterna tillsammans med 

handledare. Att prata kring psykisk ohälsa kan väcka starka känslor och det var därför viktigt 

att redan på förhand besluta hur det skulle ageras om så skedde. Att handplocka deltagare 

med erfarenhet att föreläsa kring sina erfarenheter sågs där som en fördel. Student hade även 

egen erfarenhet av att bemöta personer med ångestproblematik och andra psykiatriska 

svårighet vilket även det sågs som fördelaktig. Det togs även beslut att deltagarna skulle få 

kontaktuppgifter till studenten och handledare om något skulle uppstå efter intervjun. En 

samordnare för organisationen där deltagarna ingick kontaktades även innan intervjuerna 

påbörjades och även kontaktuppgifter till denna förmedlades i slutet av intervjun.  

Deltagarna fick till en början förfrågan via sociala medier om de ville delta i en studie 

kring vad unga vuxna med psykisk ohälsa tycker har hjälpt dem att må bättre. Efter visat 

intresse skickades ett mail med mer information kring studien och där även 

samtycktesblanketten var bifogad, se Bilaga 1. Där framgick det att deltagandet var frivilligt, 

att intervjun skulle spela in och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Samtliga av de 

tillfrågade valde att delta.  

Innan intervjun genomfördes gick samtycktesblanketten gemensamt igenom och 

skrevs på av både deltagaren och studenten. Deltagaren fick då åter veta att den hade rätt att 

när som helst avbryta studien och att den inte behövde besvara frågor den inte var bekväm 
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med. Efter intervjun fick deltagaren en mindre symbolisk gåva som tack samt möjligheten att 

lämna sin mailadress om de vill ta del av uppsatsen när den var färdigställd.   

Datainsamling 

Data samlades in via semi-strukturerade kvalitativa intervjuer på cirka 45 minuter var. 

Intervjuerna var individuella och genomfördes av och hemma hos författaren för att 

säkerhetsställa en lugn miljö som underlättade för deltagaren och ljudupptagningen. 

Deltagarna blev inledningsvis informerade om att det inte fanns några rätta eller felaktiga 

svar på de öppna frågorna, utan att de var deras egna upplevelser som efterfrågades. 

Intervjuguiden (Bilaga 2) tog sin grund i det teoretiska ramverket och fokuserade på: 

Individen, närmaste omgivningen och samhället. Den framtogs tillsammans med handledare 

och efter den första intervjun kristalliserades frågorna ytterligare. Intervjuguiden var 

semistrukturerad med styrda frågor inledningsvis och öppnare frågor i slutet. De inledande 

frågorna behandlade deltagarens ålder, erfarenhet av psykisk ohälsa och graden av uppnådd 

återhämtning. Den öppnare delen fokuserade på vilken hjälp de fått från samhället och 

omgivningen som hade hjälpt dem. Deltagarna tillfrågades även kring egna strategier samt 

vilka rekommendationer de skulle ge till individen, omgivningen och samhället kring psykisk 

ohälsa. En av frågorna handlade om vilka negativa konsekvenser deras psykiska ohälsa haft 

för dem. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att svara på frågan om de hade något mer 

de ville tillföra till studien. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand i sin 

helhet. Vid två tillfällen kom deltagaren med ytterligare information efter att inspelningen 

avslutats. Dessa antecknades på papper och med deras samtycke fördes även det in i 

analysen.    

Analys 

 Materialet från intervjuerna bearbetades och tolkades med hjälp av en kombinerad 

deduktiv och induktiv tematisk analys. De förbestämda deduktiva teman hämtades från den 

teoretiska modellen (figur 2) och var: Individen, den närmaste omgivningen och samhället. 

Dessa ingick i intervjuguiden som tre stora frågeområden.  

Processen för att få fram de induktiva teman genomfördes enligt kurslitteraturen i 

kvalitativ forskningsmetod (Langemar, 2008). Detta innebar att 1) Materialet transkriberades 

i sin helhet och lästes därefter igenom till en god överblick erhållits. 2) Därefter gicks texten 

igenom och nyckelord som var relevanta för frågeställningen markerades i marginalen. 3) 

Citaten sorterades sedan in i prelimära teman. 4) Därefter gicks varje tema igenom och allt 

som tillhörde det plockades ut ur texten. Samtliga prelimära teman gicks igenom tills hela 

texten var undergripen ett tema. Detta steg var något modifierat från Langemars då de 
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induktiva teman underordnades de på förhand bestämda deduktiva. Detta genomfördes på 

följande sätt: Av de teman som framkom valdes de mest framträdande ut. En begränsning till 

3 underteman till varje övergripande användes för att avgränsa omfattningen till att passa 

inom ramen för ett kanditatarbete. 5)Därefter gjordes en slutgiltig benämning och definition 

av varje tema. Material från andra preliminära tema underordnades därefter ett passande av 

de kvarvarande. 6) Slutligen sammanfattades materialet under varje tema med egna ord 

kombinerat med citat från deltagarna.  

Resultat 

De övergripande teman som presenterades redan i det teoretiska ramverket var: Individen, 

närmaste omgivningen och samhället. Dessa fungerade som rubriker i resultatdelen och de 

teman som framkom via den tematiska analysen är placerade som underrubriker till 

respektive huvudtema. Inledningsvis visas en kort överblick av vilka teman som framkommit, 

därefter beskrivs varje tema mer ingående och i slutet placeras även dessa in i en utvecklad 

teoretisk modell (Figur 3) av den ursprungliga se Figur 2.   

1. Individen  

1.1 Acceptans och bearbetning 

1.2 Identitet och syfte  

1.3 Egna strategier  

2. Närmaste omgivningen 

2.1 Praktiskt stöd  

2.2 Emotionellt stöd  

2.3 Gemensamma strategier  

3. Samhället 

3.1 Information 

3.2 Förståelse och tillit 

3.3 Hjälpinsatser  

1. Individen  

Via tematisk analys av intervjuerna framkom det tre teman kopplade till individen. De 

redovisas i följande ordning: Acceptans och bearbetning, identitet och syfte samt egna 

strategier som deltagarna själva ägnat sig åt för att förbättras sin psykiska hälsa.  

1.1. Acceptans och bearbetning.  

 Samtliga av deltagarna nämnde att det hade varit viktigt med att acceptera sin 

problematik för att lättare kunna söka och ta till sig vårdmöjligheter. Acceptansen hade även 

bidragit till att de såg annorlunda på livet och vilka möjligheter de hade. De har kunnat 
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använda sin psykiska ohälsa inom arbetslivet för att anpassa arbetsuppgifterna efter deras 

förutsättningar, men även själva bidragit med en ökad kunskap vilket gjort att omgivningen 

fått en ökad förståelse för olikheter. En av deltagarna beskriver det som ”Samtidigt tycker jag 

ändå att jag lever ett väldigt bra liv, jag har andra möjlighet och det blir bara fler och fler 

möjligheter hela tiden och faktiskt tack vare min psykiska ohälsa”. 

Att acceptera sina förutsättningar hade även hjälp individerna i sina privatliv. 

Förhållandet till alkohol, sömnbrist och överstimulans hade förändrats då de hade insett att de 

behövde återhämtning i en större utsträckning. Deltagarna upplevde att de med tiden fått en 

förhöjd självkänsla och minskad ångest när de lärt sig acceptera att de inom vissa aspekter 

skiljer sig från andra. En av deltagarna förklarade det på följande sätt:  

Det handlar mycket om att jobba med sig själv och finna en acceptans. Och för mig så 

är det att jag accepterade att jag fick en diagnos från dag 1. Men det tog mig kanske 

sex sju år kanske att hitta en acceptans över att jag måste ha ett litet annat 

förhållningssätt till saker och ting.  

 

 Deltagarna tog även upp hur betydelsefullt det varit med bearbetning för att nå deras 

tillfrisknande. Med bearbetning menades att de haft tid att gå igenom vad de varit med om 

och att landa i ny kunskap, insikter och förhållningssätt till livet och omvärlden. Samtliga av 

deltagarna föreläste kring sin psykiska ohälsa, de nämnde hur viktigt det varit för dem att gå 

igenom sina händelser och sätta ord på dem. Det hade även gjort att de hade pratat igenom 

det som varit med deras närmaste omgivning vilket resulterade i en ökad förståelse från alla 

parter och starkare band till varandra. En av deltagarna beskriver det som: 

Egentligen varje gång jag är ute och träffar människor så får jag så mycket kunskap. 

Med att man sorterar sina egna tankar när man pratar [...] Man får nya infallsvinklar, 

så det har gett mig ytterligare en pusselbit, som har varit en jätteviktig. 

1.2. Identitet och syfte.  

 I intervjuerna framgick det hur viktigt det var med synen på sig själv; att kunna gå 

vidare från sjukdomsperioden och se vem man var idag och vart man vill. Att fastna med en 

identitet som sjuk beskrev deltagarna som negativt och som ett hinder på vägen mot 

tillfrisknande. Ett exempel på det var:  

För att om man är sjuk och så kommer man till någon som försöker göra en frisk, 

även fast att man själv har gått dit med sina egna ben, det är lite hat mot den personen, 

från mitt håll i alla fall. Försök inte komma hit med dina trollspön, jag kommer 

fortfarande vara sjuk, bara så att du vet [skratt]. 
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 Några av deltagarna hade även börjat se sin psykiska ohälsa som något positivt. Deras 

resa hade gjort att omgivningen hade lättare att söka sig till dem när de själva mådde dåligt; 

vilket gjorde de lättare för dem att hjälpa sin familj och vänner. Deras kunskap kring psykisk 

ohälsa och hur det var att leva med funktionsvariationer hade även utvecklats till en tillgång 

inom arbetslivet. En av deltagarna beskrev det på följande sätt:  

Jag känner att jag blir anförtrodd, och att folk gärna vill prata med en [...] Så det är en 

positiv grej som jag kan ta med mig, att jag känner att människor tyr sig an mig mer 

och vill prata om sådan här grejer 

 

 I intervjuerna framgick det även hur viktigt det var att ha ett syfte i livet vilket 

exempelvis hade varit att få barn, skaffa husdjur eller börjat föreläsa kring psykisk ohälsa och 

på så sätt hjälpa andra. Att flytta fokus från sin egen ångest till att finnas där för andra har 

stärkt deltagarnas självkänsla vilket gjorde det lättare att bryta destruktiva mönster och finna 

styrka till att förändra livet till något positivt. En av deltagarna beskrev vikten av att känna 

sig behövd på följande sätt:  

För att det är väl så att när man känner sig deprimerad. Man känner sig ensammast i 

världen, man känner att ingen behöver en, ingen kommer att sakna en om man 

försvinner härifrån. Du vet alla dom känslorna. Så att när man då har någonting, 

någon som behöver en, så känner man kanske ändå sådär, ja men jag kanske behövs. 

Jag kanske har en roll här i alla fall. 

1.3. Egna strategier.  

 Med tiden hade deltagarna fått en högre självmedvetenhet och utvecklat strategier för 

att optimera sitt liv. Metoderna hade de delvis fått från terapin och stödgrupper men somliga 

hade även vuxit fram som ett resultat av deras liv och erfarenheter. Deltagarna säger att deras 

strategierna ändrades i takt med att de blev äldre och att livet förändrades. En strategi 

beskrevs på följande sätt:  

Om man säger som så, enklaste strategierna som jag egentligen alltid använt, utan att 

ens veta om det. Men det är ju på publika platser tunnelbanor och allt sådär. Att jag 

alltid har någonting i öronen, jag lyssnar på musik eller youtubeklipp eller någonting. 

 

Via analysen framgick det även flera strategier som deltagarna hade gemensamt. 

Samtliga deltagarna nämnde vikten av träning, kost och sömn och de märkte tydlig hur dessa 

påverkade den psykiska ohälsan. En hälsomedveten livsstil uppgav de gav en jämnare 
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energinivå och gjorde det lättare att hantera både tankar och känslor. De nämnde att det dock 

i perioder kunde vara svårt att förhålla sig till detta, exempelvis vid fysisk sjukdom eller när 

ångesten växt sig för starkt. Tre av fyra av de intervjuade tog även upp att de hade blivit 

hjälpta av mindfulnessövningar för att sortera tankar och vara mer i nuet. En av deltagarna 

beskrev det på följande sätt:  

Sen är det ju att tänka på sömn, kost och motion, förhållningssätt till alkohol, stress. 

Förväntar man sig att alla dom bitarna ska funka 100% hela tiden så kommer det att 

falla. Utan för min del känner jag att det är jag som kontrollerar dom bitarna. 

 

Samtliga deltagare beskrev vikten av att vara trygg i sig själv för att kunna hitta sina 

egna strategier. Det gjorde att de blivit bättre på att säga nej till saker och människor som fått 

dem att må sämre men även aktivt söka sig till saker som fått dem att må bättre. En deltagare 

beskrev vikten av att respekteras sig själv på följande sätt:  

Det där får jag öva på jättemycket på och för att öva på det då behöver man redskap. 

Och för redskap av det, då behöver man styrka, och den styrkan hittar jag från grejer, 

som jag sa, ja men lugn, säga nej till sig själv, respektera sig själv, fokusera på sig 

själv. 

 

 Deltagarna gav en enad bild kring vikten av att hitta och bejaka sina egna intressen; 

de fick dem att må bättre för stunden och inspirerade dem att fortsätta kämpa. Deltagarna 

uppgav att det i perioder kunde vara svårt att finna tid eller ha energi till sina fritidsintressen, 

men att det var viktigt för deras allmäntillstånd. En deltagare beskrev att ett kraftigt 

varningstecken på att dennes psykiska hälsa hade försämrats var när den inte kunde njuta av 

sina fritidsintressen:  

Jag försöker ta mig tid till, då jag vet att jag mår bättre av det, och det är mitt intresse 

för att måla. För att det är verkligen terapi för mitt sinne, det kan vara jobbigt att 

komma igång med målningen, för man ska ta fram grejer och sen så tar det tid att 

måla. Men när jag väl har gjort det eller när jag gör det är det liksom amazing. Jag 

mår skitbra av det. 

2. Närmaste omgivning  

 Deltagarna beskrev 3 temans som omgivningen bidrag till för att underlätta deras 

tillfrisknande: praktiskt stöd, emotionellt stöd och gemensamma strategier.  

2.1. Praktiskt stöd.  
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 I intervjuerna lyfte deltagarna upp hur betydande det varit för dom med praktisk hjälp 

från omgivningen i perioder när deras psykiska ohälsa varit som starkast; då det även 

påverkade deras ekonomin och boendesituation. De upplevde en trygghet i att de alltid hade 

någonstans att sova och någon som kunde hjälpa dem med räkningarna när de själva inte var 

förmögna. Vikten av omgivningens praktiska stöd beskrevs av en deltagare på följande sätt:  

Sen har det varit perioder som man varit sjukskriven och inte haft lika fett med 

pengar, men ändå haft en dyr hyra fått en viss ekonomisk hjälp. Men framförallt så är 

det ju den andra typen hjälp, rent praktiska bitar med att få mat och husrum och i dom 

perioderna som man kanske inte hade mått så bra av att bo ensam. 

 

Deltagarna upplevde det även som positiv när omgivningen accepterade deras svagare 

sidor och hjälpt att rent praktiskt lösa situationerna istället för att vara dömande. En av 

deltagarna beskrev hur mycket vardagen underlättades av att den fick hjälp med några av de 

saker som annars tenderar till att utlösa tvångshandlingar, exempelvis att öppna brev. Fler av 

deltagarna tog upp hur viktigt omgivningens stöd varit för att söka ersättning, arbete och 

utbildning:  

Jag skulle söka kurser och jag är rätt bra på att glömma bort och skjuter upp allt till 

sista sekunden. Hon har ringt mig 3–4 dagar i rad bara har du gjort det där, ska du 

göra det där, så hon stöttade mig väldigt mycket också praktiskt på det sättet. 

 

 Under intervjuerna nämner samtliga deltagare att det har varit viktigt för dem med 

omgivningen stöd för att få en god vård. De beskriver det som komplicerat att hitta de rätta 

instanserna och få den informationen de behöver för att på bästa sätt ta hand om sin psykiska 

ohälsa. En av deltagarna beskrev det på följande sätt:  

Framförallt så sluta inte kriga ändå. För vården är så pass komplex att man måste vara 

tillräckligt frisk för att vara sjuk eller ha starka anhöriga som stöd som tar sig an den 

fighten 

2.2. Emotionellt stöd.  

 Samtliga av de intervjuade tog upp hur väsentligt det hade varit med omgivningens 

emotionella stöd vilket bidragit till att avdramatisera de psykiska besvären och att istället 

fokusera på lösningarna. Samtidigt lyfte de även upp hur svårt det till en början varit att prata 

om sin psykiska ohälsa med familj och vänner och att de i perioder hade isolerat sig. 

Deltagarna beskrev att det som fungerat bäst för dem var att inkludera omgivningen, 

samtidigt som omgivningen fanns där utan att vara alltför påstridig:  
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Tittar man på vänner och den aspekten så har det väl också utvecklats sig, jag har nog 

varit väldigt bra på att exkludera människor i hur jag egentligen mår. Kanske inte 

släppt in dom på samma sätt, men nu är det mer vänner som är inkluderade och vet 

vad det innebär och vi pratar om det. 

 

 Att hitta en gemenskap och ett sammanhang hade också varit betydelsefullt för 

deltagarna. Detta för att känna en tillhörighet, men även för att få hjälp med strategier. Tre av 

deltagarna hade fått mycket stöttning från sin närmsta familj, medan den sista framförallt 

hade fått hjälp av en annan släkting. Även nära vänner, kollegor och personal inom skolan 

hade hjälpt deltagarna mycket, bara genom att fråga dem hur de mådde och visa att de fanns 

där för dem. Samtliga av deltagarna hade funnit en gemenskap inom olika stödorganisationer. 

Deltagarna tog även upp gemenskap som en viktig aspekt för att bryta negativa tankar och 

istället fokusera på vad som får dem att må bättre. Det beskrevs av en deltagare enligt 

följande: ”Jag har ett väldigt stort kompisnätverk, med alla möjliga olika intressen så att det 

alltid finns någon att hänga med och det tycker jag är väldigt viktigt för psykisk hälsa”.  

2.3. Gemensamma strategier.  

 Att lida av psykisk ohälsa kan vara påfrestande för individen men även för den 

närmaste omgivningen. Deltagarna tog upp hur det med tid utvecklats ett ramverk med den 

närmaste omgivningen hur de bäst förhöll sig till den psykiska ohälsan. Detta medförde ett 

förbättrat stöd för den drabbade och minskad belastning för de anhöriga. En viktig aspekt för 

utvecklingen av strategier var information de tillförskansat sig under anhörigträffar. En 

deltagare beskrev det på följande sätt:  

Dom slängdes ju in i någonting som dom inte hade någon aning om vad det var som 

blev en skräck. Men sen har ju deras stöd utvecklats till att dom har fått mer kunskap, 

att man kan prata om det på ett annat sätt.  

 

 Via analysen framgick hur betydande det varit om hur man pratar kring den psykiska 

ohälsan. Det är viktigt att inte enbart fokusera på det negativa utan att även lyfta upp det 

positiva. Detta förklarades av en deltagare med ”Mamma och jag gick i familjeterapi och då 

fick vi lära oss det här pratar vi inte om i hemmet, utan det här går vi ut och pratar om”. 

En annan viktig faktor som framgick i intervjuerna var gränsdragning. Tydliga 

gränser underlättade för den drabbade; då den visste vad som förväntas av den. Men det 

hjälpte även till att skydda den anhöriga så att den inte tog på sig för mycket. Ett problem 

som de nämnde var dock varit kring vilka krav som är rimliga att ställa på någon som är sjuk:   
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”Så det var det jag tänker mest tillbaka på, jag tror jag hade behövt krav ifrån folk. Samtidigt 

är det så svårt att veta när man är med en skör person, vad man kan ställa för krav” 

Deltagarna tog även upp att det kunde vara viktigt för den närmaste omgivningen att 

själva söka stöd. Den anhöriga kunde dra nytt av information kring strategier hur den bäst 

hjälpte och förstod den drabbade, men även hur den själv borde ta hand om sin egen psykiska 

hälsa; detta för att inte själv insjukna eller utveckla ett medberoende.  

3. Samhället 

 I intervjuerna framkom tre teman: information, förståelse och tillit samt hjälpinsatser 

som deltagarna beskrev att samhället kunde vara till hjälp med.  

3.1. Information. 

Deltagarna nämner vid ett flertal tillfällen hur viktigt det varit med information kring 

psykisk ohälsa, något som de ansåg att det funnit en brist av genom deras sjukdomshistoria. 

Informationen underlättade för dem som individer att lättare förstå vilka strategier och 

hjälpinsatser som fanns tillgängliga. Den hjälpte även till att motverka skammen som kan 

uppstå när man drabbas av psykisk ohälsa. En av deltagarna beskrev det på följande sätt: 

Först och främst bara höra att psykisk ohälsa finns, det finns förklaringar för varför du 

mår dåligt, det finns hjälp, om man bara brett informerar dem om att det faktiskt finns 

hjälp. För att det är någonting som många inte vet.  

 

Informationen gjorde det även lättare för den närmaste omgivningen att få en ökad 

förståelse och verktyg för hur de bäst kunde hjälpa den drabbade. Information underlättade 

även för omgivningen att sätta gränser samt minskat stigma kring psykisk ohälsa. Detta 

beskrevs av en av deltagarna på följande sätt:  

Att få ut kunskap till föräldrar också. Över hur gör vi när vår son eller dotter mår 

dåligt, var det ska komma ifrån exakt, från vilken instans det vet jag inte, men att det 

också ska finnas en kunskap att hämta väldigt lättillgängligt för föräldrar när dom blir 

oroliga. 

 

Information kring psykisk ohälsa var även viktigt inom större samhällsinstanser som skola 

och arbetsliv. Det verkade finnas en brist i kunskap om hur man pratade kring psykisk ohälsa 

och hur man kunde ta fram gemensamma förhållningssätt och optimera både för individen 

och organisationen: 

Medkänslan och omtanken kanske har funnits från min chef, men inte kunskapen om 

hur han ska förhålla sig till och tackla det. Bara för att vi har varit vänner har det inte 
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blivit lätt på det sättet. Det kanske har varit jobbigare vissa gånger för att det blir för 

mycket känslor som kommer in och för lite kunskap  

 

 Sammanfattningsvis lyfte deltagarna fram att information om psykisk ohälsa var av 

största vikt. Detta för att öka kunskapen vilket kunde minska stigman och ge bättre strategier 

vilket kunde förbättra för individen, omgivningen och samhället. En av deltagarna tog även 

upp hur viktigt det var med förebilder i samhället; att visa att även framgångsrika människor 

kunde lida av psykisk ohälsa. 

3.2. Förståelse och tillit. 

 Deltagarna tog upp hur viktigt det var att känna en tillit i kontakten med vård och 

hjälpinstanser.  Utan tillit var det svårt för personen att finna en trygghet, öppna upp sig och 

faktiskt bli hjälpt. Bristande förtroende för vården kunde ge en känsla av hopplöshet och att 

individen drog sig undan. Detta kan resultera i ett förlängt sjukdomsförlopp. Vikten av tillit 

beskrevs av en deltagare enligt följande: 

Jag har träffat så mycket olika kuratorer, psykologer, men när jag inte känner någon 

tillit då kan jag inte öppna mig och då får jag inte ut något av mötet. Men den här 

personen, var väldigt fin och stöttade mig jättemycket.  

 

I intervjuerna framkommer det även hur viktigt det var att bli bemött med förståelse. 

Deltagarna uppgav att de ofta blivit missförstådda vilket gett en sänkt självkänsla och en 

förhöjd stressnivå. Samtidigt lyfter de hur stor positiv skillnad det varit när de känt sig sedda. 

En av deltagarna beskrev hur den tidigare blivit bemött i sin skola: 

Nej men du bara larvar dig, när jag var känslig för saker. Eller att du behöver bara 

rycka upp dig liksom ta dig i kragen och applicera dig lite mer. Så att det gjorde ju att 

man hade en enorm stress hela tiden och man hade väldig dålig självkänsla 

 

Förståelse och tillit gör även samhället öppnare vilket kan underlätta för individen att 

prata om sin livssituation och få stöd av andra. Förståelse gör att det är lättare att se individen 

som lider av psykisk ohälsa och inte bara en patient. Det kan resultera i att inte döma någon 

på förhand och istället fokusera på möjligheter till förbättring. Brist på tillit till 

samhällsinstanser kan leda till att människor drar sig från att söka den hjälpen de behöver. 

Detta beskrev av en deltagare på följande sätt:  

Öppenhet skapar öppenhet. Det är att, ja men jag tror verkligen hårt på det, jag märker 

effekten av att när man berättat om psykisk ohälsa för någon som jag inte känner, 
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oftast är inte effekten av att det kanske kommer hundra följdfrågor, utan att det 

kommer ett: aa, men min kompis kompis, eller min mamma, och vill berätta en egen 

historia om det. Och då märker man bristen av att det inte finns utrymmet att prata om 

det här i samhället idag på det sättet man kanske skulle vilja.  

3.3. Hjälpinsatser. 

 Psykisk ohälsa kan resultera i en period i livet där individen har svårt själv ta hand om 

allt. I intervjuerna framkom det att ekonomiska bidrag var en viktig faktor för att känna 

trygghet vilket minskade stressen och underlättade återhämtningen. En av deltagarna 

beskriver att hen kom in tidigt i samhället och kunde ta del av skyddsnäten som finns. De 

andra nämner svårigheter med försäkringskassan och andra hjälpinstanser i form av långa 

väntetider och för låga ersättningar:  

Då hade jag inte skolans ekonomiska stöd längre och så stod jag ju utanför 

arbetsmarknaden. Så det första som slog mig var ju liksom ekonomin, hur fan ska jag 

göra nu? Så på så sätt lugnade det ändå ner, men jag har pengar till räkningar i alla 

fall.  

 

Samtliga deltagare hade varit i kontakt med öppenvården. En av deltagarna var 

tillfreds med sin vård, även om hen lyfte fram problematiken med långa väntetider. En var 

relativt nöjd och två upplevde ett starkt missnöje och beskrev vid ett flertal tillfällen hur de 

hade känt sig felbehandlade och blivit skickade mellan olika instanser. Öppenvården hade 

hjälpt deltagarna med medicinering vilket de uppgav har hjälpt dem i vardagen, men att det 

hade förekommit problematik vid insättning samt biverkningar: ”Det är en kronisk sjukdom, 

jag kommer behöva äta medicin livet ut och det ger mig förutsättningarna att nå upp till en, 

hur ska man säga, utgångsnivå”. 

Via öppenvården hade alla deltagare även tagit del av terapi, vilket de uppgav varit en 

viktig del till deras återhämtning. Terapiformen hade framförallt varit kognitiv beteendeterapi 

(KBT). Terapin hade hjälpt dem bryta negativa beteenden och tankar, se vad som var viktigt i 

livet samt att våga stanna kvar i sina känslor: 

KBT:n hjälpte mig att, identifiera, ställa sig utanför sig själv och se egentligen vem 

man är, eller framförallt vad man gör i vardagen. Hjälpa att bryta dåliga beteenden 

och ändra dem. Men framför allt kanske lära känna igen tidiga tecken men också vad 

som är viktigt.   
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Av deltagarna så var det två av fyra som uppgav att de hade önskat mer stöd i skolan, 

en var på det stora hela nöjd över den hjälpen från skolan och en hoppade av i 

sjuttonårsåldern. Det som verkade ha hjälpt deltagarna var när skolan gjorde anpassningar för 

dem som individer, exempelvis genom en möjlighet att påverka schemat eller lokalen.  

Sen hade jag också önskat att jag fått stöd eller hjälp för att komma ut på 

arbetsmarknaden eller komma ut i skolan. För jag gick ju i olika skolor under livet 

gång på olika behandlingshem, men det var inget ställe som faktiskt var till någon 

hjälp. 

 

I intervjuerna framkom det att arbetsmarknaden skulle behövas att anpassas. En av 

deltagarna hade haft möjligheter att själv påverka sin arbetsplats och förändrade både sättet 

de jobbade och synen på psykisk ohälsa. En annan beskrev hur den idag ser sin psykiska 

variation som en tillgång snarare än ett handikapp. Vägen dit hade dock varit lång och att det 

hade varit svårigheter med att verka på den traditionella arbetsmarknaden. Det verkar vara 

viktigt att arbetsmarknaden kan se individens tillgångar, istället för att den ska verka inom 

samma ramar som alla andra. Detta beskrevs av en av deltagarna på följande sätt:   

Vad är viktigast? Att det ska vara samma rutin som för alla andra eller att få tillbaka 

personen i om det nu är full kapacitet igen. Så vi hittade ju en formel där det här var 

faktiskt det bästa, att göra lite annorlunda. Och resultatet blev ju bättre 

 

Sammanfattningsvis upplevde deltagarna att de hade blivit hjälpta av ekonomiskt stöd 

och öppenvården i form av medicinering och terapi. Samtidigt önskade de kortare väntetider 

samt även förbättrade hjälpinsatser inom skola och arbetsliv, för att lättare komma in i 

samhället.  

Individanpassning  

En genomgripande aspekt som samtliga teman delade var vikten av att den anpassas 

efter individen och dess rådande situation istället för att samma mall skulle appliceras på alla. 

En av deltagarna beskrev det på följande sätt:  

Sen så ska man ju göra en planering på individnivå. Det ska vara individanpassat: Ok 

det som fungerar för Erik kanske inte fungerar för Martin, men vi går in i vardagen 

och ser hur strukturen ser ut, hur fungerar en vardag hos den familjen och vad kan vi 

göra för Erik som underlättar. Vad säger Erik själv underlättar för honom, för att 

kunna fokusera på sina studier, eller inte ha ångest, eller vad det nu är. 

Utvecklad teoretisk modell 



ÖPPENHET SKAPAR ÖPPENHET  23 
 

 
 

I den grundläggande teoretiska modellen (Figur 2) presenterades 3 övergripande 

teman: Individen, den närmaste omgivningen och samhället. De underordnade teman som 

framkom i den tematiska analysen inkorporerades sedermera i den och bildade en utvecklad 

teoretisk modell se Figur 3. I den utvecklade modellen är individen placerad i mitten, den 

närmaste omgivning omsluter den och utanför omgivningen ligger samhället.  

 

Figur 3. Den utvecklade teoretiska modellen innehållande de teman som framkom i den 

tematiska analysen.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad unga med psykisk ohälsa tycker har hjälpt 

dem att må bättre. I studien framtogs ett teoretiskt ramverk som innehöll 3 övergripande 

teman: Individen, närmaste omgivningen och samhället. Detta då psykisk ohälsa ökar bland  

unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2017) vilket får negativa konsekvenser för individen, 

omgivningen och samhället som helhet (Addington et al., 2018). Det borde således vara av 

intresse för samtliga att facilitera ett tillfrisknande av individen. Den teoretiska modellen 

användes även för att avgränsa studien till att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats då 

psykisk ohälsa är ett omfattande och brett ämne.  

I studien genomfördes 4 kvalitativa semistrukturerade intervjuer och via tematisk 

analys återfanns 3 underliggande teman till varje av de 3 övergripande teman. De empiriskt 

grundade teman kompletterad den ursprungliga teoretiska modellen (Figur 2) och 

inkorporerades i den mer utvecklade modellen (Figur 3).  

Metod 

 Metodavsnitt diskuterar i ordningen som följer: förförståelse, förankring i data samt 

den kvalitativa generaliserbarheten. Skulle studien replikeras i framtiden kan det vara 
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rekommenderat att uppdatera intervjuguiden. Den öppna frågan ” För att få en bild av hur den 

psykiska ohälsa påverkat ditt liv, kan du kort beskriva vilka negativa konsekvenser den haft 

för ditt liv?” borde modifieras eller eventuellt tas bort helt. Frågan var till för att få en djupare 

förståelse av deltagaren. Även om frågan bidrog med material till den tematiska analysen var 

den förmodligen bättre lämpad för att besvara frågeställningar kring konsekvenser av psykisk 

ohälsa, istället för vad som faktiskt hjälpt tillfrisknandet.       

Förförståelse.  

Att studenten som genomförde arbetade hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan 

givetvis ha påverkat hur resultatet tolkades och hur deltagarna svarade. En fördel med 

förförståelsen kan antagas vara att det var lättare för studenten att sätta sig in i deltagarnas 

upplevelser och uppnå en närhet. Detta kan ha gjort den enklare för deltagarna att delge sina 

erfarenheter kring det känsliga ämnet psykisk ohälsa. Detta kan även ha underlättats av att 

studenten var bekant med deltagarna sedan innan. 

En nackdel med förförståelse kan vara att det blir svårare att hålla en distans till 

berättelserna och att det även är lätt att tolka in egna erfarenheter i deltagarnas utsagor. Att 

studenten uppnått en hög grad av tillfrisknande samt tidigare träffat många andra med 

psykiska ohälsa underlättade dock till att hålla en sund distans. Att deltagarna sedan tidigare 

kände studenten skulle kunnat resulterat i social önskvärda svar. För att minska risken för det 

nämndes det inledningsvis i intervjun att det inte fanns några korrekta svar på de öppna 

frågorna, det som eftersöktes var istället deltagarnas egna upplevelser. Arbetsprocessen 

strävade efter att hålla en balans mellan närhet och distans enligt Langemar (2008).  

Förankring i data. 

I analysen var de underliggande teman förankrade i data från samtliga deltagare. I de 

enstaka fallen där individerna hade olika upplevelser eller erfarenheter presenterades detta för 

att en god helhetsbild skulle framträda och även påvisa eventuella svagheter i det framtagna 

temat. De övergripande teman: individen, närmaste omgivningen och samhället var däremot 

en teoretisk ansats framtagen innan intervjuerna påbörjades. Dessa påverkade istället data då 

det låg till grund för intervjuguiden vilket i sin tur delvis styrde intervjuerna.  

De övergripande teman sammanfattades i en modell (Figur 2) och hade sin grund i 

tidigare forskning som belyste vikten av en helhetssyn (Lambert & Barley, 2001). Modellen 

underlättade sammanstämmighet då den gjorde en avgränsning av det vida temat psykisk 

ohälsa bland unga vuxna. Samtidigt kan den resulterat i en begränsning då det eventuellt hade 

framkommit andra faktorer om intervjuerna inte varit delvis förhandstyrda. Att ramverket 

dessutom var en förenkling av (Bronfenbrenner, 1979) modell för individens utveckling kan 
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även ifrågasättas. Det går dock att argumentera för att om en individs utveckling påverkas av: 

Den själv, den närmaste omgivning och samhället i det stora hela borde detta även kunna vara 

gällande för individens tillfrisknande från psykisk ohälsa.  

Under hela arbetets gång fördes loggbok för att överblicka arbetsprocessen, men även 

för att kunna följa de egna tankarna och reflektionerna. En bedömartriangulering av analysen 

gjordes även med en annan psykologistudent för att säkerhetsställa att tolkningarna inte varit 

allt för färgade av studenten. 

Kvalitativ generaliserbarhet.    

 Studiens syfte var att undersöka vad unga vuxna med psykisk ohälsa tycker hjälp dem 

att må bättre. Deltagarna handplockades av studenten då de ansågs nått en tillräcklig grad av 

tillfrisknad. En möjlig svaghet var att de inte fick skatta sin tillfriskningsgrad innan de deltog. 

Den lägsta skattning var 6 på en skala av 10 och deltagaren tillförde ett rikt innehåll på vad 

som hjälp just den. En situation hade dock kunnat uppstå där den tillfrågade inte nått 

tillräckligt långt i sin återhämtning och materialet hade tappat i styrka. För framtida studier 

skulle det därför kunna vara relevanta att screena deltagarna innan att de uppnått en 

tillräckligt hög grad av tillfrisknad. Det är därför även relevant att fråga vilken grad av 

tillfriskning måste ha uppnåtts för att svaren ska ha bäring vid rekommendationer för vad som 

kan göras för unga som lider av psykisk ohälsa. Att deltagarna haft en allvarlig 

sjukdomshistorik och idag kan föreläsa kring sina erfarenheter talar dock för att de uppnått en 

tillräcklig grad av bearbetning och tillfrisknad. Att samtliga deltagare delar erfarenheten av 

att föreläsa kring psykisk ohälsa kan dock även ses som en svaghet. Eventuellt kan det ha 

resulterat i att exempelvis temat acceptans och bearbetning fick en allt för stor 

genomslagskraft. I framtida studier kan det därför vara önskvärt med en större spridning av 

urvalet för att säkerhetsställa vilka faktorer som är mer allmängiltiga och vilka som är 

applicerbara på enbart en specifik grupp.  

 Studien hade ett begränsat urval med enbart 4 individer. Antalet deltagare bestämdes 

på förhand tillsammans med handledare för att tidsmässigt möjliggöra en adekvat rekrytering, 

datainsamling och analys inom ramen för en kandidatuppsats. Att urvalet var begränsat till 

enbart 4 individer kan ses som en svaghet då det finns en risk för outliers; att en individs 

erfarenheter som inte är generaliserbara till populationen får en allt för stark genomslagskraft 

i resultatet. I resultatdelen framkommer det dock när det enbart är en individ som beskriver 

sin erfarenhet eller när det råder en samstämmighet. I framtida studier bör urvalet dock vara 

något större för att minska risken för outliers.  
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I studien förekom individer med olika diagnoser och sysselsättningsgrad samt skild 

uppskattad grad av tillfriskning, vilket borgade för en bred spridning av erfarenheter. 

Däremot deltog enbart 1 man i studien och åldersspannet var 25–29 år. Det är därför möjligt 

att en framtida utveckling med fler manliga och även yngre deltagare skulle kunna bredda 

bilden ytterligare. I studien presenteras inte heller en tydlig definition för åldersspannet ung 

vuxen vilket kan se som en svaghet. Deltagarna tog dock upp erfarenheter från barndomen 

och tonåren som hjälpt deras tillfriskande idag och genom placering i åldersfack är det 

möjligt att missa faktorer som är till nytta för alla individer. I framtida studier kan det vara 

intressant med tydligare definierade åldersspann och studera vilka faktorer som kan hjälpa 

dem specifikt och vilka som är mer allmänna.  

Innan studien genomfördes diskuterades det med den kursansvariga kring möjligheten 

att intervjua gymnasielever kring deras erfarenhet av psykisk ohälsa. Det framkom då att det 

kunde vara problematisk av etiska skäl att intervjua yngre individer kring ett ämne som kunde 

väcka starka känslor och negativa minnen. Deltagarna handplockades därför från författarens 

egna kontaktnät och där den yngsta var 25 år. De intervjuade nämnde att somliga strategier de 

använde sig av såg likadan ut som när de var yngre, andra hade förändrats eller växt fram i 

takt med att de hade blivit äldre. I framtida studier borde det därför vara av intresse att även 

få tillgång till ett yngre urval, exempelvis genom att samarbeta med Barn och 

Ungdomspsykiatrin (BUP).    

Att samtliga deltagare hade en psykiatrisk diagnos skulle eventuellt kunna minska det 

allmängiltiga värdet. Frågan var dock inte varför de insjuknat utan vad de hade gjort för att 

tillfriskna. Deltagarna fick hjälp av medicin mot sin specifika diagnos, men de flesta av 

deltagarnas övriga metoder för tillfrisknad var inte specifikt för diagnosen. För framtida 

studien vore det dock intressant att studera individer utan en konstaterad diagnos, som 

tillfrisknat; detta för att öka bredden ytterligare.      

Intervjuerna i studien bidrog med ett rikt material och det hade varit möjligt att 

utvecklat fler underliggande teman till varje övergripande. Det gjordes dock en begränsning 

till de 3 mest framtonade för att den teoretiska modellen inte skulle bli allt för komplex. I 

framtiden skulle den dock kunna utvecklas ytterligare. Att studien var förbestämd till att 

innehålla frågor kring individen, omgivningen och samhället begränsade givetvis 

svarsmöjligheterna. Det är möjligt att det framkommit andra faktorer om deltagarna helt fritt 

fått svara vad som hjälp dem. Detta hade kunnat öka bredden ytterligare på studien, men med 

risken att djupet och samstämmigheten minskade. Deltagarna hade även möjlighet i slutet att 
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helt fritt svara på om det fanns något mer att tillföra. Den ytterligare information som 

framkom då gick att placera under någon av de övergripande teman.   

Delar av intervjuerna var av öppen karaktär med följdfrågor som inte var 

förbestämda. Det är möjligt att svaren hade skiljt sig något med andra deltagare eller en 

annan intervjuare även om samma intervjuguide används. Även analysen hade förmodligen 

skiljt sig något. De framtagna teman hade eventuellt benämnts annorlunda eller skiljt sig 

något då tonvikten hade kunnat hamna på andra faktorer. De som framkom ansåg relevanta 

av deltagarna och genomföraren av studien; de teman som framkom vid den tematiska 

analysen diskuterades med en av deltagarna som givit sitt samtyckte till att svara på 

eventuella följdfrågor. Deltagaren ansåg att de presenterade teman hade varit av vikt för 

dennes tillfrisknad.  

Genom de framtagna faktorer gick det en röd tråd som var anpassning efter individen; 

exempelvis att terapeuten anpassade metoden efter patient. På samma sätt bör modellen 

betraktas, faktorerna kan tänka skilja sig för olika individer, i olika omgivningar som lever i 

olika samhällen. De framtagna faktorerna bör dock kunna ses som en utgångspunkt för vidare 

studier kring vad som hjälper unga vid psykisk ohälsa. Modellen bör även ses som ett 

underlag för framtida diskussioner att flytta fokuset från enbart individens psykiska ohälsa till 

att även inkorporera omgivningen och samhället. Detta i enighet med Prilleltenskys förslag 

på preventiva åtgärd för personligt, relationellt och kollektivt välmående (Prilleltensky, 2005)  

Resultat 

 Resultatdelen i diskussionen går igenom de 3 övergripande teman i ordningen: 

individen, den närmaste omgivningen och tillslut samhället. Avslutningsvis diskuteras den 

teoretiska modellen, förslag på framtida forskning samt eventuella åtgärder kring vad som 

kan tänkas hjälpa eller motverka psykisk ohälsa bland unga vuxna.  

Individen. 

 Via analysen av intervjuerna framkom de 3 faktorer som deltagarna själva hade 

genomför för att förbättra sin psykiska ohälsa och dessa placerades i mitten av modellen 

(Figur 3). Det första temat var acceptans och bearbetning: När individen lärde sig att 

acceptera sina svårigheter och istället fokuserade på sina möjligheter förbättrades det 

psykiska välmående. När fokuset flyttades till styrkor såg även deltagarna nya möjligheter på 

arbetsmarknaden. Acceptansen underlättade även för individerna att förankra sina egna 

strategier. En viktig del för att nå acceptans var att deltagarna hade bearbetat tidigare 

händelser i livet. Detta underlättades av information kring psykisk ohälsa, terapi och att 

deltagarna haft möjlighet att fokusera på återhämtning. Att deltagarna fick tillräckligt med tid 
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för att bearbeta underlättades av hjälpinsatser från samhället, så som sjukersättning. I 

inledningen nämndes det att psykiska ohälsa kunde resultera i ångest och svårigheter att 

studera eller arbeta (Rüsch et al., 2005). Sammanfattningsvis kan acceptans och bearbetning 

möjligtvis motverka några av de negativa konsekvenserna för individen.  

 Den andra faktorn som kom fram i analysen var identitet och syfte. En möjlig 

tolkning är att en identitet som inte kretsar kring psykisk ohälsa gjorde det lättare att inte falla 

in i ”self-stigma”; att individen själv adapterar vanliga fördomar kring psykisk ohälsa och 

vänder dem mot sig själv (Rüsch et al., 2005). Deltagarna nämnde att ha ett syfte ökade deras 

självkänsla och hjälpte dem att bryta destruktiva mönster. Detta kan tolkas som ett incitament 

till att förbättra sina egna strategier. I en utvärdering om terapi (Lambert & Barley, 2001) 

kunde 40 % av individens tillfrisknande tillskrivas externa faktorer . Det är möjligt att 

individens identitet och syfte är en av dessa faktorer.  

 Den tredje faktorn var egna strategier; hur deltagarna på bästa sätt förhöll sig till sin 

psykiska ohälsa. Strategierna hade dels erhållits via hjälpinsatser från samhället i form av 

terapi, men även via egna erfarenheter. I inledningen föreslogs emotionell kunskap, kostråd 

och fitnessprogram som möjliga åtgärder för att motverka psykisk ohälsa (Prilleltensky, 

2005). Detta låg i linje med att mindfullness, kost och -eller träning var strategier som 

samtliga av deltagarna användes sig av för att förbättra sitt välmående.  

Den närmaste omgivningen. 

Via analysen av intervjuerna framkom det 3 faktorer som omgivningen hade bidragit med för 

att underlätta individens tillfrisknande. Dessa placerade så att de omslöt individen i den 

teoretiska modellen. Den första faktorn var praktiskt stöd vilket innebar hjälp med att lösa 

svårigheter i vardagen, ekonomiskt stöd men även assistans med att få tillgång till samhällets 

hjälpinsatser. Ett flertal av deltagarna beskrev att de upplevde vården som komplex och att 

det hade varit svårt att få rätt hjälp utan deras anhöriga. Detta var i linje med Minds rapport 

som tog upp att familjesituationen kunde påverka den psykiska hälsan (Wikman, 2018). 

 Den andra faktorn var emotionellt stöd där samtal och stöttning hade en positiv 

inverkan på individens välmående. Känsla av gemenskap var viktigt för deltagarna och de 

lyfte upp en problematik med att de i perioder isolerat sig och mått sämre. Detta kan tolkas 

som den psykosociala riskfaktor i Addington et al.´s studie (2018). Det emotionella stödet 

hjälpte även deltagarna att nå en acceptans för sin psykiska ohälsa och utveckla sina egna 

strategier.  

 Den tredje faktorn som framkom i analysen var gemensamma strategier; ett 

gemensamt ramverk för hur den drabbade och omgivningen bäst förhöll sig till den psykiska 
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ohälsan. Ett ömsesidigt förhållningsätt gjorde att deltagarna med tiden upplevde ett förbättrat 

emotionellt och praktiskt stöd från omgivningen. Psykisk ohälsa kan även ge negativa 

konsekvenser för omgivningen i form av oro och att livet måste anpassas, för att kunna 

tillgodose behovet av hjälp till den drabbade. Det kan på sikt även resultera i att den anhöriga 

utvecklar psykisk ohälsa (NSPH, 2015). Det är rimligt att antaga att gemensamma strategier 

kring hur man pratar och förhåller sig kring psykisk ohälsa kan ha en skyddande effekt mot 

detta.   

Samhället. 

 Via analysen framkom 3 faktorer som samhället bidragit med som hade haft en 

positiv inverkan för individens tillfrisknande. Dessa placerade utanför den närmaste 

omgivningen i den teoretiska modellen. Den första faktorn var information, då deltagarna 

ansåg att de varit brist på det under deras sjukdomsförlopp. Information verkar dels kunna 

bidra till att individen lättare når en acceptans. Det är även rimligt att anta att det underlättar 

för omgivningen att tillsammans med individen utveckla gemensamma strategier. 

Information kan även bidra till att bryta stigman kring psykisk ohälsa. Även om individen blir 

tillräckligt frisk för att återgå till arbetsmarknaden blir de ofta diskriminerade på grund av sin 

historik av psykisk ohälsa (Rüsch et al., 2005)  

Den andra faktor som framkom var förståelse och tillit. Inom vården var det extra 

viktigt för deltagarna att hitta personal de litade på. Detta kan relateras till att 30% av 

individens tillfrisknade i terapi kunde tillskrivas kontakten mellan terapeuten och patienten 

(Lambert & Barley, 2001). Fler av deltagarna nämner att det saknas förståelse för psykisk 

ohälsa inom skola och arbetsliv. För att öka förståelsen är det viktigt att samhället blir bättre 

på att bidra med information till dessa instanser. Att stå utanför arbetsmarknaden kan 

resulterar i stressproblematik och psykisk ohälsa (Bell & Blanchflower, 2009). 

Den tredje faktor som framkom i analysen var samhällets hjälpinsatser. Deltagarna 

hade blivit hjälpt av vård i form av mediciner och terapi, även om de tog upp en problematik 

kring långa väntetider. Detta är ett problem då det är viktigt med tidiga åtgärder för att 

förkorta sjukdomsförloppen (Schilling et al., 2008). Deltagarna nämnde även vikten av 

ekonomiska bidrag, det var viktig för att individen skulle ha en trygghet och få tid till 

bearbetning. Psykisk ohälsa kan betraktas som kumulativ; den byggs på och förvärras av nya 

trauman som individen drabbas av (Schilling et al., 2008). Det går därför att argumentera för 

att samhället borde utveckla mer lättillgängliga bidrag, med kortare handlingstid. Detta för att 

se till att individens situation inte förvärras ytterligare och vägen tillbaka förlängs. Deltagarna 

upplevde även att skolan delvis hjälpt till men att det saknades mycket kunskap kring psykisk 
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ohälsa. En lyckad skolgång kan vara en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa(Bell & 

Blanchflower, 2009). En möjlig tolkning är därför att skolväsendet skulle behöva utveckla 

tydligare handlingsplaner för hur det tidigare upptäcker och åtgärdar psykisk ohälsa bland 

eleverna. I intervjuerna framkom det även att deltagarna delvis haft en problematik med att 

etablera sig på arbetsmarknaden. I Sverige sker en ökning av andel i åldersgruppen 19-24 år 

som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa(OECD, 2013). I takt med att äldre 

generationer försvinner från arbetsmarknaden kommer det på sikt lämna ett tomrum om det 

inte fylls på med yngre individer. Det borde därför ligga i arbetsgivarna och samhällets 

intresse att se över hur arbetsmarknaden bättre anpassas för kommande generationer. Istället 

för att selektera bort de som inte passar in i rådande arbetsklimat borde det vara möjligt att 

istället betrakta vad de har att tillföra genom att fungera på ett annorlunda sätt.  

Avslutande kommentarer. 

 I den teoretiska modellen (Figur 3) sammanfattades vad deltagarna ansåg hade hjälpt 

dem att må bättre. I mitten av modellen placerades vad individen själv hade gjort: acceptans, 

identitet och egna strategier. I en cirkel utanför placerades faktorer som den närmaste 

omgivningen hade bidragit med för individens tillfrisknande: praktiskt stöd, emotionellt stöd 

och gemensamma strategier. Längs ut placerades faktorer från samhället som hjälpt: 

Information, förståelse och tillit samt hjälpinsatser. Delarna bör ses mer som en helhet med 

påverkan av och på varandra istället för fristående separerade enheter. Exempelvis kan 

samhället bidra med mer information kring psykisk ohälsa. Det är tänkbart att det skulle 

kunna leda till minskat stigma i samhället, lättare att utveckla gemensamma strategier för 

omgivningen samt underlätta för individen att nå en acceptans.   

 Psykisk ohälsa bland unga är ett allt växande problem i Sverige (Socialstyrelsen, 

2017b). Detta kan resultera i begränsad livskvalité för individen (Rüsch et al., 2005) och även 

leda till oro och utveckling av egen psykisk ohälsa för individer i den närmaste omgivningen 

(NSPH, 2015). Dessutom påverkas samhället negativt i form av ökade kostnader för vård och 

utebliven arbetskapacitet (Addington et al., 2018). Det borde därför vara i individens, 

omgivningens och samhällets intresse att individen uppnår ett tillfrisknade så fort som 

möjligt. 

Prilleltensky belyste problematiken med en reaktiv vård enbart fokuserad på individen 

då det kunde resultera i att personen fastade i en identitet som patient (Prilleltensky, 2005). 

Istället föreslog han preventiva insatser för personligt, relationellt och kollektivt välmående. 

Med stöd från underlaget från deltagarna i denna studie går det därför att argumentera för att 
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synen på psykisk ohälsa borde förändras till att i större utsträckning se till helheten, detta i 

linje med Prilleltensky.  

Köerna för samtalsstöd är idag långa vilket kan resultera i flera månader av väntan 

innan det första samtalet (Socialstyrelsen, 2017a). För att förkorta sjukdomsförloppet är det 

dock viktigt med tidiga insatser (Schilling et al., 2008). Då den psykiska ohälsan ökar är det 

rimligt att antaga att samtalsköerna inte kommer minska inom en snar framtid, i alla fall om 

det inte tillförs mer resurser. En tänkbar möjlighet vore att redan vid första vårdkontakten se 

till helheten. Den teoretiska modellen skulle där kunna tjäna som en grund för vad kan 

individen göra, vad kan omgivningen bidra med och vilken hjälp finns det att hämta från 

samhället. För detta skulle det krävas mer information och förbättrade riktlinjer; exempelvis 

informationsblad till anhöriga kring hjälporganisationer och ramverk inom skolan för att 

bättre hantera elevers psykiska ohälsa. Även om det kan ha förbättras i dagsläget belystes 

problemet i en rapport där ungdomsmottagningar önskade kunskapsstöd för utveckling av sitt 

arbete kring psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008).  

Som tidigare problematiserats bygger den teoretiska modellen (se fig3) på ett 

underlag med enbart 4 deltagare, inom ett begränsat åldersspann och där samtliga hade en 

psykiatrisk diagnos. Den kan dock ligga till grund för vidare forskning kring vad som kan 

hjälpa unga som drabbats av psykisk ohälsa. Detta genom att dels tillfråga fler som nått ett 

tillfrisknande vad som hjälpt dem må bättre men även genom att utvärdera befintliga 

interventioner som kan praktiseras inom ramen för varje framkommit tema.  

Modellen kan bidra som ett argument för att flytta fokus från individen till helheten. 

Ett tänkbart alternativ är att psykisk ohälsa på sikt kommer att behandlas mer preventivt. 

Deltagarna i studien beskrev vikten av att anpassa efter individen. Det är möjligt att det inom 

skolan kommer införas lektioner där elever får ta del av metoder som har en bevisad 

skyddande effekt mot psykisk ohälsa. Alla metoder kommer förmodligen inte fungera för 

samtliga, det är därför av vikt att det finns flera att välja mellan så att individen enklare kan 

finna sina egna strategier. En kunskapsökning kring gränsdragning och samtal med 

omgivningen skulle eventuellt leda till en ökade förståelse och bättre stöd från den. Minskat 

stigma kring psykisk ohälsa skulle kunna resultera i att arbetslivets syn på det förändras; 

vilket kan skapa möjligheter istället för svårigheter. Sammanfattningsvis kommer framtida 

forskning förhoppningsvis leda till ökad kunskap och implementering av vad individen, 

omgivningen och samhället kan göra för att problematiken med psykisk ohälsa bland unga 

ska minska.         

 



ÖPPENHET SKAPAR ÖPPENHET  32 
 

 
 

 

  

 

 

  



ÖPPENHET SKAPAR ÖPPENHET  33 
 

 
 

Referenser 

Addington, J., Goldstein, B. I., Wang, J. L., Kennedy, S. H., Bray, S., Lebel, C., … 

MacQueen, G. (2018). Youth at-risk for serious mental illness: methods of the 

PROCAN study. BMC Psychiatry, 18(1), 219. https://doi.org/10.1186/s12888-018-

1801-0 

Bell, D. N. F., & Blanchflower, D. G. (2009). What Should Be Done about Rising 

Unemployment in the UK ? IZA Discussion Paper. 

https://doi.org/10.1016/j.tox.2008.04.005 

Björk Brämberg, E., Torgerson, J., Norman Kjellström, A., Welin, P., & Rusner, M. (2018). 

Access to primary and specialized somatic health care for persons with severe mental 

illness: A qualitative study of perceived barriers and facilitators in Swedish health care. 

BMC Family Practice, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12875-017-0687-0 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Harvard university press. 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Begrepp — Folkhälsomyndigheten. Retrieved January 5, 

2019, from https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-

halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ 

Karolinska Institutet. (2018). Självmord i Sverige | Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention | Karolinska Institutet. Retrieved January 5, 2019, from 

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0 

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship 

and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 

38(4), 357. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig. 
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett 

Information till intervjudeltagare 
 

Vad tycker unga vuxna som haft/har psykisk ohälsa hjälp dem må bättre 
(Kandidatuppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet) 

 

Inbjudan 
Du är välkommen att delta i en forskningsstudie om vad unga vuxna som haft/har psykisk ohälsa tycker 

hjälp dem må bättre.  Det övergripande målet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vad 

som kan ha en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet för unga vuxna som drabbats av psykisk 

ohälsa. Intervjun kommer vara en del av en kandidatuppsats på psykologiska institutionen, Stockholms 

Universitet.  
 
Du tillfrågas härmed om tillstånd att använda data från intervjun som kommer att genomföras med dig. 

Alla data i forskningsstudien kommer att anonymiseras vilket innebär att dina personuppgifter inte 

kommer att synas. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas. Inspelningen 

kommer att lagras säkert utan personlig information såsom namn för att enbart intervjuaren ska kunna 

koppla samman inspelningen med en specifik person. Den insamlade datan kommer enbart att användas 

för kandidatuppsatsen och inget annat. Citat från intervjun kan komma att vara med i rapporten. Din 

medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta intervjun utan att behöva ange något 

skäl för det.  

 
Vad kommer att hända 
I intervjun kommer du inledningsvis få svara på några korta frågor för att få en allmän bild av dig och 

din erfarenhet av psykisk ohälsa. Därefter kommer huvuddelen av intervjun med öppnare frågor kring 

vad som hjälpt dig må bättre. Intervjun kommer därefter att transkriberas, analyseras och tolkas samt 

sättas i sammanhang med svar från andra intervjuer i samma undersökning. Dessa kommer sedermera 

ligga till grund för en kandidatuppsats inom psykologi på Stockholms Universitet.  Du kommer även 

att tillfrågas om din mailadress för att vid behov ge feedback om din information tolkats rätt, samt ta 

del av studien resultat. Även detta är frivilligt.  

 
Studiedeltagarnas rättigheter 
Du har rätt att ställa frågor om proceduren och om du har några frågor om detta informationsblad så 

kan du fråga studenten som genomför studien innan du ger ditt medgivande. Du kan även kontakta 

studenten eller studentens handledare(se nedan för ytterligare information) för att få mer information 

efter att du har gett ditt medgivande och du kan fråga studenten om resultaten efter avslutad studie. Du 

har rätt att ta tillbaka ditt medgivande när som helst innan studien har avslutats och utan att förklara 

varför. 

 
Förmåner och risker 
Det finns inga kända förmåner eller risker för dig i denna studie, men att prata om psykisk ohälsa kan 

kännas obehagligt för somliga. Skulle det uppstå bör du vara medveten om att du närsomhelst kan 

avbryta ditt deltagande och utan förklaring. Om det finns någon oro kopplad till ditt deltagande i denna 

studie så är du välkommen att kontakta studenten eller handledaren och diskutera detta (se nedan för 

ytterligare information).  
 
Sekretess och anonymitet 
Data som används för denna studie kommer inte att innehålla någon personlig information om dig och 

kommer att presenteras helt anonymiserade. Uppgifterna behandlas konfidentiell vilket innebär att 

ingen utöver studenten kommer att ha tillgång till den personspecifika datan. Inspelningen kommer att 

lagras utan personinformation och raderas efter att studien/uppsatsen är avslutad. Datan kommer enbart 

att användas till kandidatuppsatsen och inget annat.  
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För ytterligare information 
Erik Bring Larsson (Student, Psykologi III, Stockholms Universitet) besvarar gärna dina frågor om 

denna studie. Du kan kontakta honom via epost: erik.bring.larsson@gmail.com eller via  telefon: 070-

7254142.  

Du är även välkommen att kontakta Lillian Döllinger (Handledare för studien, M. Sc. Psykologiska 

institutionen, Stockholms Universitet) via epost: lillian.dollinger@psychology.su.se eller per telefon: 

08-16 3801.  

Om du vill få information om de slutliga resultaten av denna studie så kan du också kontakta Erik. 
  

 
Medgivandeblankett: Kandidatarbete 

Vad tycker unga vuxna som haft/har psykisk ohälsa hjälp dem må bättre 

  
Genom att skriva på nedan ger du ditt medgivande till att: (1) du har läst och förstått ”Information till 

deltagare”; (2) frågor om ditt deltagande i denna studie har besvarats tillfredställande; (3) du är 

medveten om möjliga förmåner och risker; och (4) du deltar i denna forskningsstudie frivilligt (utan 

tvång). 

 

  

    
________________________________      _________________________________ 
Deltagarens namn (texta)    Deltagarens underskrift och datum 

 

Erik Bring Larsson         
Kandidatarbete: Vad tycker unga vuxna som haft/har psykisk ohälsa hjälp dem må bättre 

 Psykologiska institutionen, Stockholms universitet   

 
_________________________________ 
Underskrift och datum 
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Bilaga 2-Intervjuguide 

Intervjuguidedraft 5 

 

Innan intervjutillfället:  

Informera kort om att syftet med studien är “Vad tycker unga vuxna som haft/har psykisk 

ohälsa hjälp dem må bättre?”, Intervjun kommer ta cirka en timme och kommer att spelas in, 

man behöver inte svara om man inte vill och har rätt att avbryta. Namnet kommer att bytas ut 

mot ett alias och datan kommer att presenterat anonymiserat. Information kommer användas 

som underlag för en C-uppsats inom psykologi på Stockholms universitet och för ingenting 

annat.  

 

Innan intervjun: 5-10 min 

Informera om samtycke samt att de inte är skyldiga till att svara om de inte vill och att vi kan 

avbryta när som helst. Materialet kommer transkriberas, analyseras och tolkas och ligga som 

grund för min C-uppsats på Stockholms Universitet. I rapporten kommer namnet bytas ut mot 

ett alias för att minska risken för identifiering. Se till att de är införstådda med samtycket 

samt skriv under det.  

 

Det är bra om vi båda sätter telefonen i flygplansläge för att inte bli störda under intervjun.  

 

Berätta lite kort om mig och syftet med studien: “Vad tycker unga vuxna som haft/har 

psykisk ohälsa hjälp dem må bättre?”. Kortfattat går studien ut på att få en bild av vad som 

kan hjälpa unga människor som drabbats av psykiska ohälsa, detta genom att ta del av unga 

som själv drabbats och fått hjälp. 

 

Upplägget är att vi inleder med några korta frågor för att få en allmän bild om dig och din 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Därefter kommer vi till den större delen av intervjun som är av 

mer öppen karaktär där du gärna får utveckla dina svar längre.  Här kommer jag eventuellt att 

skriva ner korta följdfrågor som uppstår.  Du behöver inte oroa dig för tiden utan den håller 

jag kolla på, kommer be dig att runda av om vi måste gå vidare eller hjälpa till med 

följdfrågor när det behövs.Har du någon fråga innan vi börjar?  

 

Intervjuguide -cirka 45 min  

 

Korta frågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Har du några diagnoser? 

3. Hur länge har du levt med din psykiska ohälsa?  

4. Hur gammal var du när den bröt ut?  

5. Äter du några mediciner mot dina psykiska besvär?  

a. Om ja: Vad är syftet med medicineringen?  

6. På en skala mellan 1-10 hur psykisk återhämtad skulle du beskriva dig, där 1 är: inte 

återhämtad alls och där 10 är helt återställd.  

7. Kan du kort beskriva hur din psykiska hälsa varit det senaste året? 

 . Tycker du att du på det stora hela kan leva ett “normalt” liv?  

 Öppna frågor:  

• Vilken hjälp har du fått från samhället som du tycker hjälp dig?  

o Kan du utveckla lite mer.. hur har det hjälp dig etc? 
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o Tex: 

▪ Kontakt med psykiatrin  

▪ Stödgrupper 

▪ Psykolog  

▪ Stöd i skolan  

▪ Sjukersättning 

 

• Vilken hjälp har du fått från övriga i din omgivning, vänner, familj etc som du tycker 

hjälp dig? 

o Kan du utveckla lite mer.. hur har det hjälp dig etc? 

o Tex: 

▪ Hur har dina familj/vänner/partner reagerat på dina psykiska 

svårigheter..Vad har hjälpt ditt tillfrisknande?  

• Kan du komma på några övriga faktorer som fick det att vända för dig?  

o Kan du utveckla lite mer.. hur har det hjälp dig etc? 

• Tänker att vi vill avsluta med lite mer positiva faktorer, men för att få en bild av hur 

den psykiska ohälsa påverkat ditt liv, kan du kort beskriva vilka negativa 

konsekvenser den haft för ditt liv? 

o Förlorad inkomst  

o Minskad social kontakt etc  

• Vilka strategier använder du dig av idag för att må så bra som möjligt?  

o Kan du utveckla lite mer.. hur har det hjälp dig etc? 

• Nu är vi snart klara men tänker att vi går baklänges i fråga ordningen, vi har pratat om 

vilken hjälp du fått: 

o Men vad skulle du rekommendera till en ung vuxen som lider av psykisk 

ohälsa? 

o Vad skulle du råda familjen eller närmaste omgivning att göra? 

o Kan du komma på något du tror samhället skulle kunna göra?  

• Slutligen har du något sista du vill tillägga som kan vara av vikt för studien?  

 

Efter intervjun:  

 

Be om feedback och tack för intervjun. Kan ske att ytterligare intressant information 

tillkommer vilket kan användas i analysen om respondenten samtycker.  

 

Slutligen be om att få återkoppla med respondenten igen om det skulle behövas, kortare 

uppföljningar går att genomföra exempelvis via telefon. Om de går med på det skriv ner deras 

telefonnummer samt mailadress.  

 

Innan de går därifrån se till att tacka dem ordentligt att de har mina och samordnarens 

telefonnummer om de skulle behöva prata om sig samt folder med olika hjälpinstanser som 

finns att vända sig till. Även om den söka populationen har nått ett tillfrisknande/mår relativt 

bra är det av största viktigt att de även känner att det finns någon att prata med om intervjun 

triggad gamla minnen etc.  

 


