
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

- Socialhögskolan - 
 
 
 
 
 
 

PSYKISK OHÄLSA 
- ELLER ÄNDÅ INTE 

 

 
Om hur ungdomars psykiska ohälsa har 

förändrats i en tid av välfärdsnedskärningar 
och kulturell modernisering 

 
 
 
 

D-UPPSATS 
10 poäng 

 

 
Av 

Thomas Jonsland 
 

jonsland@bredband.net 
 
 
 

2004 
 
 

Handledare: Thomas Öhlund 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

ABSTRACT
 
PSYKISK OHÄLSA – ELLER ÄNDÅ INTE? 
Det har den senaste tiden publicerats en rad statistiska studier som tycks tyda på en allt sämre psykisk hälsa bland 
ungdomar. Jag såg ett problem i att det inte fanns mycket till kartläggande helhetsbild över dessa studier, och att 
analyserna av var och en av studierna ofta var bristfälliga. Syftet med uppsatsen är därför att göra en kartläggning av 
statistiska studier som visar på förändringar av ungdomars psykisk ohälsa, för att sedan göra en analys av vad dessa 
studiers resultat kan bero på. Min metod är inspirerad av kritisk teori, där en tolkande ansats, självreflektion och 
synen på människan och samhället som en helhet är grundläggande. Utöver de statistiska studierna har jag använt 
andra former av sekundär empiri, från TV, tidningar, internet och egna erfarenheter. Resultaten från de statistiska 
studierna analyseras dels genom teorier om den kulturella moderniseringen och i synnerhet Thomas Ziehes begrepp 
om kulturell friställning, och dels genom Aaron Antonovskys teori om vikten av KASAM – känsla av sammanhang 
– för god hälsa. Utöver detta har även Välfärdskommitténs rapporter om välfärdsutvecklingen i Sverige under 1990-
talet en central plats i uppsatsen. Jag har kommit fram till att de statistiska studiernas resultat kan ha andra 
förklaringar än just sämre psykisk hälsa, som exempelvis att det skett en avdramatisering vad gäller allt som rör 
psykisk ohälsa. Vilket gör att ungdomar idag i större utsträckning kan beskriva psykiska symptom och nyttja 
psykiatrisk vård utan att de egentligen behöver må sämre än tidigare årskullar. Jag har utöver det gjort en analys som 
bygger på tolkningen att ungdomar trots allt mår psykiskt sämre idag än för 10-15 år sedan. Orsaken till detta finner 
jag i de påfrestningar som en försämrad välfärd och den kulturella moderniseringen inneburit. Påfrestningar utifrån 
den kulturella moderniseringen bygger i huvudsak på den stress som det innebär att växa upp i ett samhälle där 
traditionella normer har ersatts av ett myller av möjligheter, som det är helt upp till individen själv att göra något av. 
Detta leder lätt till en lägre grad av känsla av sammanhang, KASAM. Och vidare en bräcklig psykisk hälsa. I min 
avslutande diskussion konstaterar jag att efter att KASAM tidigare skapades kollektivt, är det nu i större utsträckning 
ett individuellt projekt. För att klara av detta menar jag att ungdomar behöver vettiga verktyg att arbeta med. De kan 
hitta dessa verktyg i det flöde som finns omkring dem, men det krävs också verktyg i form av vuxna samtalspartners, 
som vardagliga motvikter till marknadens krafter.  
 
Nyckelord: psykisk ohälsa, ungdomar, KASAM, kulturell modernisering, välfärd. 
 
MENTAL ILLNESS – OR NOT? 
In recent times statistical findings suggesting a deteriorating mental health among teenagers, have been published. 
Not only did I find the lack of an all-inclusive analysis problematic, but also the fact that the studies themselves 
where often insufficient. Thus my purpose has been to chart these statistical studies, and then scrutinize the 
results.My method has been inspired by critical theory, where an interpretive starting point, self-reflection, and the 
idea that man and society interacts as a whole, is of great importance. Aside from the above mentioned studies, I 
have also employed secondary empirical data from TV, newspapers and the Internet. My own experience as a social 
worker has also been an important resource for this paper. The results from the statistical studies are analysed 
through theories regarding cultural modernisation, in particular Thomas Ziehe's ideas about cultural release of 
constraints, and Aaron Antonovsky's ideas concerning the importance of SOC (sense of coherence). Rapports from 
the Welfare Commission pertaining to developments in the Swedish welfare during the 1990's are also central for 
this thesis. I have found that the results from the statistical studies could be the outcome of other factors than mental 
illness per se - such as the play down in society concerning some of the taboos associated with it. This means that 
today's youth have easier access to psychiatric care (in so far as they are more willing to talk about psychiatric 
problems) and therefore necessarily don't feel worse than preceding age groups. Having said that, my conclusion is 
that today's youth is more inclined to mental illness than teenagers 10-15 years ago. My belief is that this is due to 
cultural modernisation and growing shortcomings within the social welfare. Cultural modernisation can make for an 
arduous upbringing, and a society where traditional norms are being replaced by everlasting possibilities, do put a 
fair amount of strain on the young individual. In my final discussion I'll conclude that SOC, which was previously 
created collectively, is now an undertaking of the sole individual. Therefore, I mean, today's teenagers are in the need 
of sufficient tools in their identity work. Naturally these can be found within the perpetual bombardment of 
information and symbols that surrounds them, but this should not diminish the importance of an everyday contact 
with sensible grownups, who understands the need to counterbalance a manipulative market. 
 
Keywords: mental illness, youth, SOC, cultural modernisation, welfare 
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1 INLEDNING 
Ungdomar äter allt mer psykofarmaka, allt fler söker psykosocialt stöd/ behandling och själva 
beskriver de hur de psykiskt mår allt sämre. Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Bris, 
Stockholms läns landsting, Välfärdskommittén och Folkhälsoinstitutet beskriver alla hur 
ungdomars psykiska hälsa på olika sätt har försämrats. De svarta rubrikerna tycks tala klarspråk – 
ungdomar mår allt sämre!1

 
Så vad är det som händer? Stämmer det verkligen? Och vad kan det i sådana fall bero på? 
  
Jag kommer undersöka tendenser i samhället rörande ungdomars psykiska ohälsa. Jag vill - i 
fråga om attityder, vanor, erfarenheter och upplevelser - skildra de förändringar som just nu 
håller på att ske, eller har skett under den senaste tiden. Hur ser tendenserna ut; hur ter sig 
förändringarna? Vad är bakgrunden? 
 
Eftersom jag sätter fokus på en vardaglig psykisk ohälsa är min förhoppning att en mängd olika 
yrkesgrupper inom socialt arbete ska ha nytta av uppsatsen. Jag hoppas att alltifrån fältarbetare, 
socialsekreterare och kuratorer till administrativt utredande tjänstemän med uppsatsen ska få en 
större kunskap på området. En kunskap som jag tänker ska kunna öka förståelsen för och 
förbättra arbetet om och med ungdomar i allmänhet, och de med smärre psykisk ohälsa i 
synnerhet.  
 
Det är ingen slump att just jag väljer detta ämne. Alltsedan studierna på socionomlinjen har jag 
haft ett speciellt intresse för barn och ungdomar. Jag har både jobbat som socialsekreterare i 
barn/ungdomsgrupp och kurator på ungdomsmottagning, och dessutom arbetat ideellt på Bris i tio 
år. Denna min bakgrund gör att jag från början sitter med kunskap och tankar på området. 
Dessutom finner jag hos mig själv och i min bekantskapskrets många aspekter av det område jag 
vill belysa. Faktiskt än idag, trots att jag är 36 år gammal. 
 
1.1 Problemformulering 
Det har, som jag noterat ovan, publicerats en rad statistiska studier som pekar på förändringar av 
ungdomars psykiska ohälsa. Studierna har publicerats på flera olika håll och berör vitt skilda 
områden. Trots att dessa studier alla berör olika aspekter av ungdomars psykiska ohälsa har de 
sällan skett en jämförelse dem emellan. Var och en av studierna har ofta fått stå för sig själva. 
Detta ser jag som ett första vetenskapligt problem. Jag finner det därför nödvändigt att göra en 
övergripande kartläggning av dessa olika studier, för att få en helhetsbild av förändringar 
gällande ungdomars psykiska ohälsa.  
 
Jag är kritisk till de analyser som är kopplade till nämnda studier. Ett slående resultat konstateras, 
men försöken att förstå och förklara är alltför ofta skrala eller helt frånvarande. De analyser som 
ändå har gjorts utgår till avgörande del från tolkningen om att förändringarna beror på en 
försämrad psykisk hälsa. Dessa analyser behöver kompletteras med en bred kulturell 
samtidsanalys. Detta för att man bättre ska kunna förstå vad studierna berättar; på vilket sätt de 
visar på förändringar av ungdomars psykiska ohälsa och vad dessa förändringar kan bero på. 

                                                 
1 Starrin, 2003:243; Nyberg, 2004; Harnesk & Sandelin 2004; Dalman & Wicks, 2000:25-26; Börjeson, 2001:150-
153; Wintzer (red), 2003:21-26 
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Denna brist och vidare behov av analys på området ser jag som ett andra vetenskapligt problem, 
en andra grund för min uppsats.  
 
1.2 Syfte 
Att göra en kartläggning av statistik och studier som visar på en förändring av ungdomars 
psykiska ohälsa, och vidare problematiserande diskutera vad dessa studiers resultat kan ha för 
förklaringar. 
 
1.3 Frågeställningar 

• Hur ser den statistik och de studier ut som visar på en förändring av ungdomars psykiska ohälsa? 
• Vad kan de uppvisade förändringarna av ungdomars psykiska ohälsa bero på? 
• Hur kan man förklara förändringarna av ungdomars psykiska ohälsa utifrån vår tids kulturella 

modernisering? 
• Hur kan man förklara förändringarna av ungdomars psykiska ohälsa utifrån socioekonomiska 

förändringar i den svenska välfärden under 1990-talet? 
• Hur kan man förklara förändringarna av ungdomars psykiska ohälsa utifrån begreppet om 

KASAM? 
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2 METOD 
2.1 Kritisk teori – som metod 
Det är inte så att jag i min metod utgått från en viss skola. Istället har det blivit som en, möjligen 
vetenskapligt tveksam, omvänd tågordning. En omvänd tågordning som inneburit att jag mot 
slutet av arbetet med uppsatsen begett mig in i litteraturen för att leta efter metodologiska och 
kunskapsteoretiska riktningar som kan stämma in med mitt sätt att tänka och forska. I det 
sökandet hamnade jag i Alvesson och Sköldbergs resonemang kring kritisk teori2, och fann mig 
ganska väl hemma i den. Så här i efterhand kan jag konstatera att även om jag inte medvetet var 
inläst på metoden, så har jag ändå naturligt tyckts arbeta utifrån den. Resonemang utifrån 
Alvesson och Sköldberg kompletterar jag med diskussioner från annan litteratur. 
 
Själva grundstommen, ontologin, inom kritisk teori bygger på att man ser samhälle och människa 
som en helhet. Att det inte går att separera samhälle och individer. Och vidare vikten av att 
beakta den sociala och historiska kontexten. Att till exempel se empiriskt material som något 
socialt konstruerat, 3 det vill säga att exempelvis enkäter och tolkningarna av dess resultat 
påverkas av samhället omkring. Det går med andra ord inte att självklart överföra resultat och 
tolkningar från en tid eller en miljö till en annan. Kritiska teorins tankar om individ och samhälle 
kan kopplas till mitt intresse att tolka det samtida samhällets kultur. 
 
Kritisk teori kännetecknas av en tolkande ansats, kombinerad med ett utpräglat intresse för 
kritiskt ifrågasättande av existerande samhällsförhållanden. Vägledande är också ett 
emancipatoriskt, frigörande, kunskapsintresse. Att alltså stimulera till självreflektion och undvika 
att bli låst vid etablerade institutioners tankar och idéer. Avgörande för kritisk teori är även 
ambitionen att bidra till en vetenskap som kan stimulera autonomi, klargörande, ansvarstagande 
och demokratiska processer.4
 
Kritisk teori kan sägas vara en gren av hermeneutiken.5 Den kallas också ibland för kritisk 
hermeneutik.6 På flera håll i litteraturen redogörs för en konflikt mellan den kritiska 
hermeneutiken och den mer traditionella hermeneutiken. I grunden handlar det om man i sitt 
hermeneutiska synsätt grundar sig på Hans Georg Gadamer, som står för en mer traditionell 
hermeneutik, eller Jürgen Habermas och hans kritiska hermeneutik.7 I mina ögon är emellertid 
skillnaderna inte så stora. Det mesta jag har nämnt innan kan sägas stå för hermeneutiken i stort 
och förenar alltså de båda riktningarna; att man sätter tolkningarna i centrum, utgår från helheten 
och lägger stor vikt vid självreflektion.8 Den kritiska teorin skiljer sedan ut sig genom att vara 
mer politisk och kritisk; vara mer fokuserad på hur samhälleliga institutioner och materiella 
förutsättningar inverkar på folks liv och leverne. Den är inte på samma sätt ute efter samförstånd 
och konsensus, utan snarare konflikt och motstånd.9 Dessutom har kritisk teori ett tydligt 
emancipatoriskt kunskapsintresse, vilket ytterligare skiljer ut den från den traditionella 

                                                 
2 Alvesson & Sköldberg, 1994:176-222 
3 Alvesson & Sköldberg, 1994:196, 204 
4 Alvesson & Sköldberg, 1994:176, 192, 201 
5 Helenius, 1998:67 
6 Alvesson & Sköldberg, 1994:176 
7 Thompson, 1981; Wright, 1984;  Helenius, 1998 
8 Helenius, 1998:67 
9 Helenius, 1998:70-71. 
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hermeneutiken. Detta kunskapsintresse bygger på en strävan efter att identifiera källor till 
missförståelse och ideologiska föreställningar. För detta krävs det att både strukturella och 
omedvetna källor till sociala och psykiska fenomen undersöks.10 Samtidigt beskrivs den 
traditionelle hermeneutiska forskaren, på annat håll i litteraturen, som ”misstrons mästare”; att 
denne måste vara misstrogen mot den uppenbara och omedelbara innebörden, och istället försöka 
tyda det dolda.11 Detta senare är något som jag egentligen tolkar som typiskt för kritisk teori, och 
också något som min uppsats mycket präglas av. Jag är kort sagt intresserad av att finna och tolka 
det dolda i ett antal tidigare publicerade studiers resultat. I fråga om åtskillnaden mellan 
hermeneutik och kritisk teori (kritisk hermeneutik) skulle jag vilja säga att jag hamnar någonstans 
mittemellan, både och; en grundläggande hermeneutik med tydliga inslag av den kritiska teorin. 
 
Alvesson och Sköldberg menar att det inte är helt lätt att hitta konstruktiva metodförslag i kritisk 
teori. Därför har de själva kommit fram till olika metoder som på ett eller annat sätt är inspirerade 
av kritisk teori.12  
 
Alvesson och Sköldberg menar att kritisk teori inspirerar till en friare hållning till forskningen. 
Där forskarens fantasi, kreativitet, beläsenhet och analytiska och tolkande förmåga utnyttjas. I 
den friare hållningen ligger exempelvis inställningen till empirin. Tyngdpunkten ska inte ligga på 
just själva empirin, utan på tolkningarna av den. Dessutom menar de att ett gott råd till kritiskt 
sinnade forskare är att utnyttja sekundärempiriskt material, alltså redan befintliga empiriska 
studier. En breddning av den empiriska receptiviteten bör även ske genom att nyttja empiri som 
man stöter på lite överallt – från iakttagelser av bekanta till reklamskyltar. De förklarar också att 
det empiriska materialet bör kompletteras med observationer och tolkningar av den samhälleliga 
kontext som omger materialet.13

 
I grund och botten handlar det om att inte se empirin som den avgörande vägen till kunskap. 
Skälen till att man inte ska göra det är flera. Ett skäl är att bara begränsade aspekter av ett 
fenomen låter sig belysas i en specifik empirisk undersökning. Ett annat skäl är att sociala 
förhållanden och omedvetna processer hela tiden finns närvarande, som gör att det är tvetydigt 
vad intervjuer och enkäter egentligen förmedlar.14  
 
Det är mycket i detta som jag tycker stämmer väl överens med min uppsats. Min empiri är just 
sekundär. I första hand rör det sig om befintliga statistiska studier. Och jag nöjer mig inte med 
just en specifik studie, utan gör en kartläggning av flera stycken. Därutöver använder jag flitigt 
annan form av empiri, i synnerhet iakttagelser från media, men också reflektioner utifrån mina 
egna erfarenheter. Dessutom tar jag med kommentarer från diverse forskare och praktiker. 
Främsta syftet med denna övriga sekundära empiri är just att ge en bild av den samhälleliga 
kontext som omger de statistiska studiernas resultat. Dessutom finns de där för att komplettera 
och kritiskt kommentera de statistiska studierna. Jag nyttjat dem även till att styrka mina egna 
tolkningar i analysen. 
 

                                                 
10 Alvesson & Sköldberg, 1994:193 
11 Börjeson, 1998:14-15 
12 Alvesson & Sköldberg, 1994:205 
13 Alvesson & Sköldberg, 1994:205, 208 
14 Alvesson & Sköldberg, 1994:209 
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Alvesson och Sköldberg konstaterar att eftersom empiriskt material inte betraktas som så 
avgörande inom kritisk teori, så blir de teoretiska referensramarna desto viktigare. Dessa 
referensramar krävs för att just inte empirin ska ta överhand, och också för att man ska kunna 
göra goda tolkningar. Mot bakgrund av teoriernas stora betydelse är det också av stor vikt att det 
ingår inte bara en utan flera teoretiska överväganden i forskningsprocessen.15

 
Detta anammar jag genom att ge stort utrymme i uppsatsen för teori. Jag använder flera ganska 
väsenskilda teorier, som får komplettera varandra. Jag ser det som att de både var för sig och i 
synnerhet tillsammans belyser det fenomen jag vill skildra. Jag går närmre in på dessa i 
teoriavsnittet, men kort rör det sig om teorier kring den kulturella moderniseringen, KASAM 
(känsla av sammanhang) samt olika välfärdsteorier16. 
 
Teoriernas främsta betydelse är, enligt Alvesson och Sköldberg, att ge en grogrund för de så 
viktiga tolkningarna. Tolkningarna har en central betydelse i kritisk teori. Att arbeta tolkande 
innebär att man intresserar sig för meningsnivån; att ge innebörd och betydelse åt olika fenomen. 
I tolkningarna ska både finnas en ambition att försöka förstå och försöka förklara. En bra tolkning 
tvingar människor att tänka till – och tänka om. Tolkningen ska alltså i viss mån bygga på och 
bekräfta människors föreställningar, men också utmana och problematisera dessa.17  
 
Även för mig står tolkningarna i centrum. Det är därför jag överhuvudtaget ger mig in ett sådant 
här arbete; för att få delge mina tolkningar om hur man kan förklara och förstå förändringar vad 
gäller ungdomars psykiska ohälsa. För mig är kritisk teori ett intresse av att tolka det dolda både i 
samhället i stort och i vetenskapens empiri. Och i denna uppsats är jag ute efter att tolka det dolda 
i några tidigare publicerade studiers resultat.  
 
Slutligen kan jag konstatera att kritisk teori, precis som jag själv, lägger stor vikt vid 
självreflektion. Inom kritisk teori menar man att hela forskningsprocessen måste bestå av en 
omfattande och kvalificerad självreflektion, som utgör själva grunden för den kritiska 
tolkningen.18

 
2.2 Min litteraturstudie 
Litteraturstudie brukar det jag gör kallas. Jag är inte helt vän med begreppet. Egentligen skulle 
jag utifrån diskussionen ovan hellre vilja kalla det sekundärempirisk studie, eftersom jag tycker 
det bättre fångar in vad det handlar om. Av det jag studerar och använder i min uppsats är 
nämligen bara en beskärd del hämtad från publicerad litteratur. Resten har sitt ursprung i 
opublicerad statistik, tidningar och tidskrifter, internet, TV och egna erfarenheter. 
 
För enkelhetens skull kallar jag det ändå en litteraturstudie, då grundstommen trots allt består av 
just tidigare publicerad forskning. Genomgångar av sådant har alltid varit en central del av 
vetenskaplig verksamhet. Man kan se vetenskapen som en kumulativ verksamhet, där tidigare 
resultat och erfarenheter ligger till grund för en utveckling av teori och metod. Och där då mina 

                                                 
15 Alvesson & Sköldberg, 1994:210 
16 Notera att dessa välfärdsteorier av olika anledningar inte hittas under Teori utan under Empiri 4.2 
17 Alvesson & Sköldberg, 1994:221-212 
18 Alvesson & Sköldberg, 1994:221 
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resultat ska kunna bli ytterligare en pusselbit i kunskapsbyggandet.19

 
Jag väljer alltså att göra en litteraturstudie. En studie som bygger på sekundär empiri. Givetvis 
skulle jag också kunnat finna empirin direkt via ungdomar eller institutioner. Men jag tycker att 
det förekommit så många statistiska studier på området den senaste tiden att det är svårt att se att 
jag skulle tillföra så mycket med ytterligare en. Däremot hade det säkert kunnat finnas ett värde i 
att djupintervjua ett antal lämpliga ungdomar. Dessa intervjuer hade kunnat ge nyttiga synvinklar 
på mina valda teorier. Men i sådana fall hade jag tvingats begränsa mitt perspektiv rejält. Med 
litteraturstudien blir det möjligt att hålla ett bredare och mer mångfacetterat perspektiv än vad 
som är möjligt annars. Och det är just detta breda, tvärvetenskapliga perspektiv jag är nyfiken på, 
och finner ett alldeles speciellt värde i. 
 
Grundstommen i min uppsats är ett antal statistiska studier, som utgör den avgörande delen av 
avsnittet Empiri. Mina allra första kontakter med dessa och liknande statistiska studier har jag 
under åren fått genom personligt intresse och mina arbeten på Bris och Huddinge 
ungdomsmottagning. Mer konkret och närmre kontakt med många av studierna fick jag under 
magisterkursen ”Välfärd och välfärdssamhället” på Socialhögskolan i Stockholm höstterminen 
2003. Stommen var då Välfärdskommitténs rapporter.20 En stor del av studierna letar jag mig 
fram till just via referenser i dessa rapporter, och från annan relevant litteratur. Jag gör också 
vissa databassökningar. Främst på Libris och Artkelsök, men även PsycINFO, SveMed+ och 
IBSS.  
 
Redovisning sker av studiernas upplägg och resultat. Dessutom redovisar jag resultat från 
opublicerad statistik, som jag själv har sökt upp och delvis bearbetat. Jag har i dessa fall haft 
direktkontakt med statistikansvarig på respektive myndighet eller organisation, och fått önskat 
material via telefon eller mejl. Anledningen till att jag på detta vis även själv sökt och bearbetat 
statistik är att jag i vissa fall har velat få mer färska resultat, då publicerad statistik haft några år 
på nacken. I andra fall har jag velat fånga in andra åldersgrupper än vad den publicerade 
statistiken kunnat erbjuda. Och i vissa enstaka fall har publicerad statistik helt saknats på det 
område jag har varit ute efter. Jag kan inte se några problem i denna egna komplettering av 
befintlig statistik, eftersom jag har haft direktkontakt med den som sammanställt den 
ursprungliga statistiken, och med honom/henne resonerat kring siffrorna. Dessa kompletteringar 
och egna bearbetningar berör statistiken om läkemedelsanvändning, nyttjandet av psykiatrisk 
öppenvård och ungdomsmottagningarna. Resten av den statistik jag refererar till är tagen direkt 
från publicerad litteratur. 
 
Vilket statistiskt material jag har valt bygger på min egen uppfattning om vad som kan vara 
relevant för uppsatsens syfte. Denna uppfattning bygger på mina egna tidigare erfarenheter i 
kombination med att materialet just används i litteraturen för att skildra förändringar av 
ungdomars psykiska ohälsa. Det är uppenbart att de statistiska studier jag använder ofta skiljer sig 
åt vad gäller metod, tidsram mm, vilket självklart innebär ett problem. Min ambition är emellertid 
inte att egentlig mening jämföra dem eller slå ihop dem till någon form av metaanlys. Istället vill 
jag lägga dem bredvid varandra, för att närma mig den helhetsbild av ungdomars förändrade 
psykiska ohälsa, som jag vill tolka.  

                                                 
19 Medin & Alexandersson, 2000:19 
20 SOU 2001:79 
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Vilket tidigare har framkommit så innebär min litteraturstudie mer än detta statistiska material. 
Jag använder även empiri i form av andra studier och erfarenheter av forskare och praktiker. 
Dessutom relaterar jag till material från massmedia och internet. Denna sekundära empiri har jag 
funnit på liknande vis som de statistiska studierna. Dels har jag känt till dem sedan tidigare 
genom personliga intressen eller arbeten, och dels har jag sökt upp dem genom olika databaser. 
Förutom de tidigare nämnda databaserna har jag för denna empiri även nyttjat Mediearkivet och 
Presstext, samt sökt på internet via sökmotorn Google.  
 
Mina sökningar bland databaser m m, både vad gäller de statistiska studierna och övrig empiri, 
har inte varit särskilt strukturerad. Jag kan därför inte exakt redogöra för vilka sökord jag har 
använt. Oftast har det emellertid varit ”ung*” kombinerat med en eller flera mer specifika fraser 
kopplade till det jag varit ute efter, till exempel ”psykisk ohälsa”, ”ångest”, ”depression”, 
”antidepressiva läkemedel”, ”självrapporterad” osv.  
 
Givetvis har jag under dessa sökningar fått en mängd träffar. Därför har jag haft en ganska sträng 
urvalsprocess utifrån några specifika kriterier. 1. Det ska i första hand ha handlat om ungdomar, 
och vad jag menar med ungdomar reder jag ut i avsnittet 2.5.1 nedan. 2. Jag har till absolut 
avgörande del varit ute efter material som avser en förändring över tid. Och då en förändring för 
hela eller en del av tidsperioden från slutet av 1980-talet fram till idag. 3. Materialet ska antingen 
ha givit en bild av förändringar av förekomsten av psykisk ohälsa under den här tiden eller givit 
en bild av orsaken till dessa förändringar. 4. Då jag har begränsat mitt syfte till en vardagligare 
form av psykisk ohälsa, så har jag uteslutit material rörande exempelvis psykiatrisk slutenvård 
och självmord. 5. Jag har till absolut avgörande del varit ute efter att skildra ungdomar boendes i 
Sverige. 
 
Till detta vill jag tillägga att jag generellt inte är ute efter att särskilja olika grupperingar av 
ungdomar, så som utifrån kön, klass och etnicitet. Bakgrunden till det är att man sällan i de 
refererade statistiska studierna gör några sådana åtskillnader. Fast undantag förekommer. Det 
främsta exemplet på det är ifråga om kön, där många statistiska studier skiljer på unga män och 
unga kvinnor. Inledningsvis i mitt uppsatsarbete hade jag ambitionen att studera och analysera 
skillnaderna mellan könen, men fick i ett sent skede besluta att inte göra det, då det skulle ha tagit 
för stor plats. Denna tidiga ambition syns fortfarande i form av att jag i den refererade statistiken 
ofta just redogör för skillnaderna mellan könen. 
 
Mitt relativt ostrukturerade sätt att komma fram till relevant litteratur m m är förstås något 
vetenskapligt problematiskt. Den största nackdelen är att min forskningsprocedur inte direkt går 
att upprepa, för att falsifiera eller verifiera. Fördelen är att jag på detta explorativa vis har kunnat 
söka brett och någorlunda förutsättningslöst. Jag har hela tiden varit öppen för nya spår som 
kunnat hjälpa mig att upptäcka mer relevant material. En bok har via referenslistan kunnat leda 
mig vidare till en annan, en databasträff har givit mig nya sökord att söka vidare på. Det har varit 
av avgörande betydelse att min breda nyfikenhet på detta vis fått vara styrande. På det viset har 
jag hela tiden kunnat känna ett fortsatt lustfyllt driv i arbetet. 
 
Denna typ av tämligen ostrukturerad forskningsprocess skulle jag vilja likna vid ett induktivt 
tänkande. Ett induktivt sätt att bedriva forskning karakteriseras av ett öppet sökande, där 
erfarenheter under processens gång leder arbetet vidare. Man har som på förhand inte bestämt var 
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arbetet ska landa.21 Mer eller mindre tillfälliga iaktagelser som väcker nyfikenhet får delvis styra 
arbetet.22 Det induktiva tänkandet bygger vidare på ett holistiskt perspektiv, där man inte utgår 
ifrån någon självklar sanning, utan söker efter alternativa slutsatser, genom att till tex studera 
samband mellan icke tidigare relaterade data.23 I detta senare finner jag klara beröringspunkter 
med kritiska hermeneutiken: jag kan sägas ha arbetat induktivt kritiskt eller sökande i min 
samtidsanalys. 
 
2.3 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Jag känner en viss skepsis inför begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. De tycks, 
som Kvale beskriver, ”höra hemma i något abstrakt rike, i en vetenskapens helgedom långt borta 
från vardagsvärldens interaktion, respektfyllt dyrkade av alla rättrogna”.24 Det är för mig inte lätt 
att ta dem till sig, bli vän med dem. Dessutom ställer jag mig bakom ett postmodernt 
förhållningssätt som ser validitet som en social konstruktion,25 vilket jag menar även gäller 
reliabilitet och generaliserbarhet. Att det med andra ord är tveksamt att tala om några universella 
sätt att försäkra sig om kunskap och sanning, utan att det är beroende av det sociala sammanhang 
som forskaren och läsaren befinner sig i.  
 
Jag tycker helt enkelt att det blir svårt att diskutera kring dessa begrepp i allmänhet, och i relation 
till min uppsats i synnerhet. Ändå ska jag försöka.  
 
Relativt enkelt är det att tala om dessa termer vad gäller min kartläggning av de kvantitativa 
statistiska undersökningarna. Dessa undersökningar bygger ju i de flesta fall på stora och 
välkända studier. Min uppfattning är att de överlag betraktas ha hög grad av i synnerhet 
generaliserbarhet och reliabilitet. Däremot finns det anledning att ifrågasätta vissa studiers 
validitet, och då ifråga om begreppsvaliditet. I de studier av självrapporterad psykisk ohälsa som 
jag refererar till är det underförstått att vissa beskrivna beteenden och tankar – tex sömnbesvär 
och upplevelser av ångest, oro och ängslan – indikerar högre grad av psykisk ohälsa, och att när 
fler och fler beskriver sådana beteenden och tankar så tyder det på att allt fler lider av sämre 
psykisk hälsa. Frågan är om detta verkligen stämmer, eller om sådana förändringar kan bero på 
annat. Det är kort sagt en fråga om undersökningarna är valida i förhållande till en förändrad tid, 
ett förändrat samhälle, en förändrad kultur.26 Detta är en diskussion som jag för vidare i 
uppsatsen. 
 
Fast om man i egentlig mening ska tala om min uppsats generaliserbarhet, validitet och 
reliabilitet så är det beträffande mina analyser och tolkningar. Och det är då det börjar bli riktigt 
svårt. Utifrån min diskussion ovan (2.1) menar jag att min uppsats i grunden är en hermeneutisk 
studie, om än en kritisk sådan. Det som kan generaliseras i en sådan studie är möjligen olika 
mönster, genom vilka olika bilder av människor kan fås att framträda. Denna generalisering 
handlar om insikten om hur det kan te sig för människor att leva under vissa villkor. Alla 

                                                 
21 DePoy & Gitlin, 1999:17-19 
22 Hellevik, 1984:67 
23 DePoy & Gitlin, 1999:17-19 
24 Kvale, 1997:207 
25 Kvale, 1997:207 
26 DePoy & Gitlin, 1999:251-254 
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människor är unika, men de delar samtidigt personlighetsdrag och förhållanden med andra.27 Jag 
skulle vilja säga att det är sådana mönster, av personlighetsdrag och förhållanden, som min 
uppsats vill visa på. I detta finns det likheter med Kvales tal om en kvalitativ generaliserbarhet. 
Målet för en sådan generalisering kan exempelvis vara att studera ”det som är – att försöka 
fastställa det typiska, det allmänna, det vanliga”. Då är man alltså ute efter en överensstämmelse 
mellan forskningsresultat och det vidare skeendet i samhället.28  
 
Beträffande validiteten är det viktigt att konstatera att granskningen är något som berör alla 
stadier under forskningsproduktionen.29 I stort handlar denna validitet om i vilken utsträckning 
resultat och analyser speglar de fenomen som man intresserat sig för.30

 
Inom hermeneutiken sker prövningen av tolkningarna ofta genom argumentering eller helt enkelt 
att läsaren ges möjlighet att själva pröva tolkningarnas rimlighet genom att både utsaga och 
tolkning presenteras.31 Detta kan jämföras med Kvales tal om kommunikativ validitet, där 
kunskapsanspråken prövas i dialog med läsaren.32 Och utifrån samma resonemang menar jag att 
man kan tala om en kommunikativ generaliserbarhet. Det vill säga att det, precis som Kvale 
nämner, finns en möjlighet att lämna över generaliseringen till läsaren.33  
 
Kort sagt är min specifika uppfattning – i detta fall att validiteten, reliabiliteten och 
generaliserbarheten är hög – inte särskilt relevant, utan det viktiga är vad läsaren tycker. 
 
I en förlängning av resonemanget ovan menar jag att man, för en uppsats som min, istället för 
generaliserbarhet, validitet och reliabilitet lika väl kan tala om trovärdighet och ärlighet. En 
trovärdighet och ärlighet som innefattar hela forskningsprocessen. Allt ifrån hur jag har sökt och 
valt empiri till hur kopplingarna har gjorts mellan teori och empiri. Kan man lita på att mitt urval 
av publicerad litteratur och övrig sekundär empiri är adekvat, eller har jag misslyckats att finna 
eller till och med undanhållit material av värde? Har de teorier jag valt en självklar relevans, eller 
finns det andra teorier som skulle leda till helt andra vettigare slutsatser? Leder mina analytiska 
tolkningar till någon form av ny kunskap, eller resonerar jag helt enkelt fel?  
 
Det finns inte några enkla eller självklara svar på detta. Och det är svårt för mig att lägga fram 
bevis för att det jag har gjort verkligen är rätt och riktigt. Vad läsaren ger för svar bygger snarare 
på hans/hennes egna erfarenheter och idéer i kombination med en bedömning av just min 
trovärdighet och ärlighet. 
 
 
 
 

                                                 
27 Haraldson, 2004: 42 
28 Kvale, 1997:212 
29 Kvale, 1997:213 
30 Kvale, 1997:215 
31 Börjeson, 1998:12 
32 Kvale, 1997:221 
33 Kvale, 1997:211-212 
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2.4 Disposition 
Till avgörande del är uppsatsens disposition traditionell och självklar. Med vissa undantag, som 
jag går närmre in på.  
 
I Inledningen ger jag en snabb inblick i vad som fångade mitt intresse för ämnet, och vad i min 
bakgrund som ligger bakom detta intresse. Därefter beskriver jag en Problemformulering och 
vidare Syfte och Frågeställningar.  
 
Avsnittet Metod inleds med en diskussion kring den kritiska teorin, som jag ser som bas för min 
metod. På det följer en beskrivning av hur jag mer praktiskt har gått till väga i 
forskningsprocessen. Jag för också ett resonemang kring uppsatsens generaliserbarhet, validitet 
och reliabilitet. Därefter följer denna redogörelse för uppsatsens disposition. Och slutligen 
avslutar jag avsnittet Metod med Begreppsdefinitioner av ungdom respektive psykisk ohälsa 
 
Under rubriken Teori ger jag en sammanfattande redovisning av mina teoretiska referensramar 
vad gäller kulturell modernisering och KASAM.  
 
Empiriavsnittet är något mer komplext. Det hela inleds med Psykisk ohälsa i siffror. Där jag 
redovisar resultat från ett antal statistiska studier som i rena siffror på olika sätt beskriver 
förändringar som är kopplade till psykisk ohälsa. Denna redovisning är uppdelat i tre separata 
delar: Självrapporterad psykisk hälsa, Nyttjande av psykosocial stöd/vård och 
Läkemedelsanvändning. Var och en av dessa tre avsnitt följs av Kritiska kommentarer, där jag 
refererar till olika forskare och praktiker, som har kritiska synpunkter på de redovisade resultaten 
- alltså synpunkter som på endera vis innebär en alternativ tolkning av resultaten.  
 
Min empiri består även av de två avsnitten Välfärd i förändring och Sambandet KASAM och 
psykisk ohälsa. Dessa avsnitt bygger på ett antagande om att ungdomars psykiska hälsa har 
försämrats (som Psykisk ohälsa i siffror kan tolkas som en bekräftelse på). Utifrån det redovisas 
studier som kan ge förklaringar till vad försämringen av ungdomars psykiska hälsa beror på. 
Notera också att jag för dessa avsnitt inte har några Kritiska kommentarer, på grund av att jag 
inte funnit mycket av material för något sådant vad gäller dessa områden. Däremot har jag egna 
alternativa tolkningar av detta material, som framkommer i analysen. 
 
I analysavsnittet kopplar jag ihop uppsatsens teori och empiri. Och gör utifrån det analytiska 
tolkningar av vad en sämre psykisk hälsa bland ungdomar kan bero på. Dessutom gör jag på 
samma sätt analytiska tolkningar som istället talar för att empirin just inte visar på sämre psykisk 
hälsa, utan på andra förändringar i ungdomars livsvärld. Dessa kopplingar mellan uppsatsens 
teori och empiri kompletteras med ny sekundär empiri. Denna nya empiri är i form av referenser 
till mina egna erfarenheter, men framför allt till olika delar av massmedia. Det kan tyckas lite 
rörigt att komma med ny empiri i analysen på det här viset. Men då jag på ett direkt vis i analysen 
vill styrka mina tolkningar med inslag från den samhälleliga och mediala kontexten, så finner jag 
ingen annan väg än denna.  
 
I avslutande diskussion kommer jag med några mer sammanfattande analytiska tolkningar, som 
också mer känns som mina alldeles egna; ett lite nytt och annorlunda sätt att se på problematiken. 
Jag avslutar definitivt med några ord om fortsatt forskning, som kan ta vid där jag slutar. 
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2.5 Begreppsdefinitioner 
2.5.1 Begreppet ungdom 
Både allmänt och bland forskare talar man idag om en alltmer utsträckt ungdomstid - att den 
börjar allt tidigare, och slutar allt senare.34 Detta innebär att begreppet ungdom blir allt mer 
flytande; att allt fler kan inbegripas. Bakgrunden är både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt 
betingad. Fysiskt är det exempelvis så att svenska flickors första menstruation idag i genomsnitt 
kommer vid 13 års ålder - två år tidigare än för ett sekel sedan. Psykiskt är det så att 
frigörelseprocessen från föräldrarna idag börjar allt tidigare, men det dröjer också allt längre 
innan den är slutförd. Socialt är det en allt mer vidsträckt åldersgrupp som behandlas och 
betraktas som ungdomar. Detta visar sig till exempel i olika åldersgränser. När man åker tåg med 
SJ är man ungdomar om man har fyllt 16, men inte 26 år. Kulturellt kanske är den aspekt som 
idag mest ligger bakom den allt mer utsträckta ungdomstiden. Både modeindustrin och 
musikmarknaden ger uttryck för en ungdomlighet som riktar sig till allt från småskolebarn till 
mormor och morfar i övre medelåldern.35

 
Utifrån denna vida skara som kan betraktas som ungdomar lägger jag fokus på åldersgruppen 16-
25 år. Fast jag tänker att uppsatsen även ska kunna vara till nytta för förståelse av yngre 
barn/ungdomar och även de långt äldre än 25 år.  
 
Jag väljer som synes att exkludera de yngre ungdomarna. Detta beror främst på att de statistiska 
studier, som var upprinnelsen till uppsatsen och är dess bas, oftast just utgår från den valda 
åldersgruppen, och också talar om dem som ”ungdomar”. Jag tycker även själv att den 
traditionella tonårsproblematiken, som främst berör de yngre ungdomarna, inte riktigt har med 
det jag vill studera att göra. Jag vill studera aspekter som berör en åldersgrupp som för en tid 
sedan självklart skulle ha setts som vuxna, men som idag nästan lika självklart ses som 
ungdomar. Jag vill studera vad denna förändring beror på och vad den har inneburit. Då passar 
det bättre med en äldre grupp av ungdomar. 
 
Ett alternativt begrepp till ungdomar, som kanske egentligen bättre fångar in det jag vill 
undersöka, är "unga vuxna". På vissa håll i litteraturen använder man sig av detta begrepp, och 
syftar då oftast på just åldersgruppen 16-25 år, eller möjligen en äldre del av den.36 Jag tycker 
dock att begreppet är lite otympligt. Ändå använder jag mig emellanåt av det, då det av endera 
anledning känns rätt. Det kan vara av språkliga skäl eller för att jag just vill sätta fokus på de 
äldre ungdomarna. 
 
De studier jag refererar till har alltså undersökt just åldersgruppen 16-25 år. Eller åtminstone en 
del av den. Åldersindelningarna skiftar en del mellan studierna. Ibland inkluderas även ungdomar 
som är några år yngre, och ibland ungdomar som är några år äldre. Det går inte vad gäller 
åldersindelningar att vara dogmatisk – alltså att bara hålla sig till exakt en åldersfördelning - 
eftersom dessa indelningar skiftar från studie till studie. Jag ser inte det som ett problem, då det är 
den övergripande bilden jag är ute efter. I uppsatsen framgår det hur som helst vilken specifik 
åldersgrupp som åsyftas i varje enskild studie. Ibland syftar man emellertid på ungdomar i 
allmänhet, och då har jag av förklarliga skäl inte kunnat specificera åldern.  
                                                 
34 Börjeson, 2001:112; Sjöblom, 2003:4; Fornäs & Ganetz, 1991:69-72 
35 Fornäs & Ganetz, 1991:70-73 
36 se tex Jacobsson, 2003 
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2.5.2 Begreppet psykisk ohälsa 
Övergripande i uppsatsen använder jag begreppet psykisk hälsa/ohälsa. Men vid direkta 
referenser till studier och statistik förekommer en rad andra snarlika begrepp. Därför kan en 
genomgång av den flora av begrepp som florerar vara på sin plats. 
 
För det första är det i egentlig mening psykisk ohälsa som mäts i de studier som jag refererar till - 
inte psykisk hälsa. Alltså snarare närvaron av problem och svaghet, än närvaron av 
välbefinnande. Välfärdskommittén konstaterar att studier av psykisk ohälsa är vanligare därför att 
det helt enkelt är lättare att definiera och mäta, och att det många gånger också kan anses mer 
angeläget.37  
 
Socialstyrelsen har försökt att definiera de huvudsakliga begrepp som figurerar kring psykisk 
problematik. Psykisk sjukdom eller allvarlig psykisk störning är en från normaliteten allvarlig 
avvikelse, som kännetecknas av en störd verklighetsuppfattning. Psykisk störning är en lindrigare 
avvikelse, där sjukdomsgrupper som depression och ångesttillstånd ingår. Och slutligen psykisk 
ohälsa. Som blir som allomfattande; både kan innefatta ovanstående begrepp, men också 
subjektivt upplevda besvär, så som sömnsvårigheter, trötthet för jämnan, ängslan, oro och 
ångest.38 På andra håll i litteraturen kan samma symptom ligga till grund för att konstatera 
bristande välbefinnande i psykisk mening,39 psykiska besvär eller lättare psykiska problem.40

 
Sedan figurerar det ytterligare begrepp, som mer eller mindre tangerar psykisk ohälsa/hälsa. 
Välfärdskommittén talar om psykiskt välbefinnande. Och avser en självskattad inre och subjektiv 
känsla av välmående. Det handlar om att känna trivsel, tillfredsställelse och glädje eller, å andra 
sidan, vantrivsel, missnöje och nedstämdhet.41 Folkhälsoinstitutet talar vid ett tillfälle om nedsatt 
psykiskt välbefinnande i betydelsen ängslan, oro, ångest, sömnproblem, ständig trötthetskänsla  
m m. Och menar vidare att detta vanligtvis är naturliga reaktioner på påfrestningar i livet, men att 
de kan leda till psykisk ohälsa.42

 
Barnpsykiatrikommittén utgår istället från begreppet psykiska problem. Detta har barn och 
ungdomar om det kan fastställas symptom som kräver stöd och vård, och vidare är varaktiga och 
hindrar dem att fungera/utvecklas optimalt. Symptomen kan både vara objektiva och subjektiva; 
både vara något som individen själv upplever och besväras av och sådant som snarare noteras av 
omgivningen.43

 
Psykosomatiska symptom, menar Välfärdskommittén, är en konsekvens av psykisk ohälsa, och 
används därför som indikatorer på lindrigare former av psykiska besvär.44

 
Allmänmänskliga psykiska reaktioner i samband med kris och sorg anses inte vara uttryck för 
psykisk ohälsa. Stress är en för kroppen normal och nödvändig reaktion vid olika typer av 
                                                 
37 Östberg, 2001:241 
38 Wintzer (red) 2003:18 
39 Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin 2003:65 
40 Starrin 2003:243 
41 Östberg, 2001:255 
42 Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin, 2003:65 
43 SOU 1998:31 s. 60-61 
44 Östberg 2001:255 
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påfrestningar, men kan bli skadligt under vissa förhållanden, då det kan leda till 
alkohol/narkotikamissbruk, depressioner, kronisk trötthet och inte minst en massa kroppsliga 
sjukdomar och besvär.45

 
Det är tydligt att det svårt att precisera vad psykisk ohälsa egentligen är för något. Det kan sägas 
vara en allmän benämning på en mängd tillstånd som i olika historiska och kulturella 
sammanhang givits en rad skilda benämningar. Vad psykisk ohälsa är för något och vilka som 
anses lida av den är beroende av den vetenskapliga utvecklingen, vårdens utformning och av 
människors upplevelser och erfarenheter.46

 
Då min uppsats bygger på en rad olika studier och teorier så kommer jag använda flertalet av 
nämnda begrepp. Och hur jag själv i uppsatsen, mer övergripande, använder psykisk ohälsa kan 
närmast jämföras med Socialstyrelsens definition ovan. Alltså i betydelsen av ett allomfattande 
begrepp som inbegriper psykisk sjukdom, psykisk störning och mer subjektivt upplevda besvär så 
som sömnsvårigheter, trötthet för jämnan, ångest, oro och ängslan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin, 2003:65 
46 Socialstyrelsen, 2001 
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3 TEORI 
3.1 Kulturell modernisering 
För att ge en bakgrund till begreppet kulturell modernisering utgår jag i huvudsak från den 
ungdomskulturforskning som växte fram under 1980-talet. Ett framträdande drag i denna 
forskning är en tydlig tvärvetenskaplighet, där en blandning av sociala, kulturella och 
psykologiska uttryck bland ungdomar är i fokus. Som dess grundgestalt ser jag Thomas Ziehe. 
Utifrån den västtyska socialisationsteorin, som dominerades av en samhällskritisk tradition där 
psykoanalys och marxism kombinerades, utvecklade Ziehe en idé om att ungdomars 
personlighetsmönster ändrats som en följd av förändringar i samhälle och uppväxtvillkor.47  I 
Sverige har denna tradition av ungdomskulturforskning anammats av ett flertal forskare. Av 
dessa kommer jag i huvudsak relatera till Johan Fornäs, Ove Sernhede och Thomas Öhlund. 
Dessutom ger jag plats åt samhällsteoretikerna Anthony Giddens, Ulrich Beck och Zygmunt 
Bauman, trots att de inte har fokus på just ungdomar, men som i sitt sätt att ägna sig åt frågor om 
modernitet ändå gör dem betydelsefulla för min uppsats. 
 
3.1.1 Modernitet och senmodernitet 
Modernisering/modernitet/det moderna är inga självklara och tydliga begrepp i sammanhanget. 
Det är inte helt lätt att ringa in en någorlunda enhetlig förklaring. Genom att relatera till flera 
samhällsteoretiker menar Sernhede att modernisering kan förstås som "de samhälleliga och 
kulturella förändringsprocesser som under de senaste två seklen på djupet omvandlat det 
västerländska samhället".48  Med modernitet menar Giddens "de institutioner och 
beteendemönster som framför allt etablerades i det postfeodala Europa, men som på 1900-talet i 
allt högre grad fått en världshistorisk betydelse".49 När Fornäs ska reda ut modernitetstemat talar 
han om att det har att göra med nutiden, nuet och det nya. Nutiden; ett intresse att förstå vår epok 
och dess karaktäristiska drag; det aktuella i form av strömningar och tendenser i vår tid. Nuet; ett 
intresse att närma sig upplevelsen av det aktuella ögonblicket, livskänslan och de kulturella 
föreställningarna om samtiden. Det nya; ett intresse för förändringar, i kontrast till arketyper och 
deras stabila reproduktion.50

 
Inte minst vad gäller tidsaspekten är modernisering som synes ett vitt begrepp. Fast de i stycket 
ovan beskrivna förändringsprocesserna kan sägas ha fördjupats under de senaste decennierna. 
Därför är det vanligt att ringa in denna speciellt sociokulturellt föränderliga tid som den 
senmoderna.51 De fenomen och den tidsperiod jag fokuserar mig på kan till och med 
karaktäriseras som en sen senmodernitet. Något som alltså berör de allra senaste 10-15 åren, då 
jag menar att moderniseringsprocessen accellererat ytterligare. 
 
3.1.2 Ungdomskultur 
Ett annat mer övergripande begrepp som har stor betydelse för detta teoriavsnitt är det i fråga om 
kultur, och då ungdomskultur i synnerhet. Jag har fokus på en mer antropologisk eller etnologisk 
betydelse. Det syftar alltså knappt alls på den kultur som konsumeras eller utövas, så som teater, 

                                                 
47 Fornäs, 1989:7 
48 Sernhede, 1995:22 
49 Giddens 1997:24 
50 Fornäs, 1994:10 
51 Sernhede, 1995:23 
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film, konst eller musik. Utan snarare på sådant som språk, normer, relationer, föreställningar och 
beteendemönster. Ziehe beskriver kulturbegreppets omfattning som "…sambanden mellan 
samhällets materiella produkter, symbolerna, identitetsmönster och tolkningar av sammanhangen 
hos människorna".52

 
Fornäs gör en distinktion mellan olika former av modernisering; politisk, social, kulturell och 
psykisk.53 Min uppfattning är emellertid att de flesta av de teoretiker jag använder (även Fornäs) 
oftast inbegriper alla dessa former inom begreppet kulturell modernisering, eller möjligtvis 
sociokulturell modernisering. Jag ser det som att dessa olika former både påverkar och 
begreppsligt går in i varandra på ett sätt som gör dem svåra att hantera var för sig. Därför 
kommer jag använda begreppet kulturell/sociokulturell med den vidare betydelsen. 
 
Ziehe förklarar hur de stora globala frågorna av ekonomisk, teknologisk och social natur har en 
nära koppling till förändringar av ungdomars vardagsmotiv, självtolkningar, 
varseblivningsmönster, livsstilar och livsformer. Och att detta för honom är ungdomens kulturella 
modernisering.54

 
Vidare kan man fråga sig om det finns anledning att tala om en specifik ungdomens kulturella 
modernisering. Min uppfattning är att mycket av det jag kommer att beskriva även gäller barn 
och äldre vuxna. Min empiri bekräftar också att det som i debatten ofta har betraktats som ett 
ungdomsproblem, tills stor del är generellt för alla åldrar. 
 
Ändå vill jag mena att det finns särskilda anledningar till att fokusera på just ungdomar. Ett skäl 
är att ungdomar på olika sätt är mer utsatta för modernitetens strömningar. Eller som Sernhede 
uttrycker det: "Att vara ung innebär att ännu inte ha utvecklat stabila strukturer och rutiner för sitt 
sociala liv. Dessutom befinner man sig i en fas av livet då också den inre världen kännetecknas 
av öppenhet och osäkerhet. Denna situation innebär inte bara en hög grad av känslighet och 
sårbarhet utan också möjligheter att hantera sin situation, bla via kulturella uttryck och 
praktiker".55  
 
Ett annat skäl till att fokusera på ungdomar är att de ofta får en central plats när man inom kultur- 
och samhällslivet försöker fånga utvecklingstendenser. Man ser det som att ungdomars känslighet 
och rörlighet gör dem till stormsvalor i förändringarnas vindar.56 Ziehe tycks lite skeptisk till 
detta att ungdomen fått något av en representativ funktion; en representation av tidsandan.57  
Samtidigt konstaterar han att "…kulturellt sett behöver vi en medvetenhet om att fler och fler 
ungdomsproblem kommer att bli vuxenproblem, och att fler och fler vuxna kommer att ha 
ungdomsproblem".58

 
3.1.3 Kulturell friställning 
Begreppet friställning har sin grund i Karl Marx teorier. Han talade om hur bönderna vid 
                                                 
52 Ziehe, 1987:154 
53 Fornäs 1994:27 ff 
54 Ziehe, 1989:154 
55 Sernhede, 1995:21 
56 Sernhede, 1995:21, 35 
57 Ziehe 1989:51-52 
58 Ziehe, 1989:61 
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kapitalismens genombrott, både på gott och ont, blev friställda från de sociala och ekonomiska 
villkor som de feodala bindningarna innebar. Ziehe menar att det i senmoderniteten pågår en 
friställningsprocess som går att jämföra med den Marx beskriver, men att det nu handlar om en 
kulturell friställning; en befrielse från den kulturella traditionen. Denna friställning berör ett antal 
skilda områden, så som arbetsliv, sexualitet, relationer och familjeformer. Ziehe talar också om 
en friställning vad gäller bilder i våra huvuden; medier, reklam och medvetandeindustrin frigör 
inom oss explosioner av bilder, drömmar och fantasier som tidigare generationer inte ens var i 
närheten av.59   
 
Beck är inne på samma sak när han förklarar att vi "…idag bevittnar en samhällsförändring inom 
det moderna under vilken människan kommer att frigöras ur industrisamhällets sociala former - 
klass, skikt, familj, könsroller - på samma sätt som hon under reformationen 'släpptes ut' i 
samhället från kyrkans världsliga makt".60

 
Tydlig blir den kulturella friställningen om man jämför med ungdomar från några generationer 
tillbaka, låt säga från första delen av 1900-talet. Då var den enskildes liv i hög grad samhälleligt 
uttänkt från början, och utrymmet att avvika därifrån var mycket snävt. Eller som Ziehes citat 
från någon ur denna äldre generation: "Vi led nu inte så mycket av den tidens 
levnadsförhållanden, därför att vi helt enkelt inte kom på idén att vi kunde ha det annorlunda”.61 
Det är tydligt att den kulturella friställningen inte bara innebär en allt större möjlighet att välja 
bort gamla normer och traditioner, utan också att de alternativ som erbjuds blir allt fler och allt 
mer varierade.62  
 
Sernhede konstaterar att i tider då inte mycket tycks givet - vad jag ska arbeta med, hur jag ska 
vara eller se ut som man/kvinna - tvingas vi alla bli sökare.63

 
Ziehe talar om att friställningen för den enskilde kan vara en kreativ och vital grund för positiva 
förändringar; att man vågar prova och testa sig fram i livet. Och också att det finns en 
protestpotenial i den; att den hjälper ungdomen att sätta stopp för något som känns orätt.64  
 
Men Ziehe ser också i friställningen sådant som utan tvivel ökar vissa former av subjektiv 
påfrestning. Problemet är att friställningen har gett upphov till en mängd drömmar och 
förväntningar på livet och vardagen, som sedan kommer i konflikt med den krassa verkligheten, 
där mycket de facto ändå inte går att förverkliga. Det blir kort sagt ett påtagligt avstånd mellan å 
ena sidan de problem man stöter på och å andra sidan de kulturellt skapade förväntningarna av 
livet och vardagen. Friställningen från traditioner och normer har dessutom gjort att man inte kan 
skylla misslyckandet på så mycket annat än just sig själv; det är du själv som bär ansvaret, ska ta 
besluten. Dessutom finns ju så många alternativ att välja mellan. Beslutskonflikter och 
medvetandet om ens egen otillräcklighet tränger sig på. Följden kan bli en ökad känsla av 
motsägelser och egen ambivalens, som gör att hela verkligheten upplevs som fylld på krav och 
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62 Fornäs, 1994:41 
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förväntningar som är omöjliga att uppfylla.65  
 
Zygmunt Bauman menar att denna ambivalens har blivit något av den styrande principen i vårt 
samhälle. Och för honom handlar ambivalensen om en brist på överensstämmelse mellan "jag vill 
ha" och "jag kan". Eller med andra ord det faktum att våra behov är större än förmågan att 
tillfredställa dem. Bland annat är det något som marknaden drar nytta av och utnyttjar.66

 
Slutligen konstaterar Ziehe att ambivalens och motsägelser i slutändan kan leda till både 
depressioner och somatiska sjukdomar.67

 
Jag har tidigare konstaterat att mycket av min teori lika väl kan användas på vuxna som på 
ungdomar. Ziehe menar emellertid att den kulturella friställningen först och främst berör 
ungdomar, eftersom de har mindre möjligheter att skyla över de kulturella 
förändringsprocesserna genom att hålla fast vid en vardagsrutin som inövats under ett långt liv.68 
Sernhede konstaterar emellertid att även de vuxna är tvingade att leva med en rotlöshet och 
osäkerhet. Vilket i sin tur påverkar barnen/ungdomarna, då både föräldrars och omsorgspersonals 
möjligheter att på traditionellt vis fungera som förebilder för barnen/eleverna har urholkats.69  
 
3.1.4 Kulturell expropriation 
Kulturell expropriation ser Ziehe som något av en syskonprocess till friställningen; de äger rum 
parallellt och är nära förknippade med varandra. Begreppet syftar på att det utbud och de 
möjligheter som friställningen ger upphov till hela tiden struktureras och tolkas av samhället, 
marknaden och media. Känslan av att helt fritt kunna välja och vraka är alltså imaginär. 
Dessutom är det så att denna expropriation hindrar möjligheten att göra primära erfarenheter; vad 
man än tänker göra så är man redan innan fulladdad med samhälleligt och medialt producerade 
bilder och tolkningar av det som ska göras.70  
 
Giddens resonerar kring detta och konstaterar att "…förmedlade erfarenheter alltsedan 
skriftspråkets begynnelse påverkat både självidentiteten och den grundläggande organiseringen 
av relationer". Och fortsätter: "I och med utvecklingen av masskommmunikation/.../blir denna 
ömsesidiga genomträngningsprocess mellan självutveckling och sociala system allt mer uttalad, 
ända upp på global nivå".71 Thomas Öhlund pekar på TVs centrala roll i detta sammanhang. TV 
ger människan dels möjligheter till att spegla sig (vem är jag?) och dels erbjudande om 
självtematisering (hur skulle jag kunna vara?). Vilket är av särskild vikt för ungdomar i deras 
socialisation; deras sökande efter modeller och förebilder.72 Öhlund skrev om detta i slutet av 
1980-talet. Självklart är det så att andra medier, som internet, video/DVD och dataspel, idag har 
en betydelse liknande TVs. 
 
Fornäs är kritisk till den negativa syn på expropriation som han menar att både Ziehe själv och 
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andra forskare har. Han menar att expropriationen har en tydlig positiv sida i form av att den står 
för ett viktigt församhälleligande och språkliggörande av förut tabubelagda eller icke-
kommunicerbara erfarenheter.73 Att man i allt ifrån det privata vardagslivet till det massiva 
mediavimlet idag kan uppleva och diskutera sådant som tidigare fördes bakom ljuset, och att det i 
sin tur har skapat ett naturligt språk för många tidigare hemliga erfarenheter. 
 
3.1.5 Ökad reflexivitet, görbarhet och individualisering 
Ziehe menar att den kulturella friställningen medför förändringar av vetandet. Han har beskrivit 
tre aspekter av dessa förändringar av vetandet - ökad reflexivitet, görbarhet och 
individualisering.74 Fornäs konstaterar att dessa begrepp har vissa motsvarigheter i annan 
litteratur, tex Habermas. Han menar vidare att medan friställning och expropriation handlar om 
processer i livsvärlden, handlar dessa begrepp om egenskaper i människors vardagsliv, som 
nämnda processer resulterar i.75 Sernhede konstaterar att reflexivitet, görbarhet och 
individualisering innebär möjligheter, men även har en uppfordrande och tvingande sida.76  
 
3.1.5.1 Ökad reflexivitet och subjektivering 
Reflexivitet står här för möjligheten till självrelatering och självvärdering.77 Den ökade 
reflexiviteten hänger nära samman med expropriationen. De flöden av bilder som expropriationen 
står för utgör redskap för reflexiviteten.78 Med dessa redskap utvecklas kapaciteten att iaktta, 
förstå, kommentera och förhålla sig till sig själv och andra.79 Giddens talar om självets 
reflexivitet, som är kontinuerligt och allomfattande. I snart sagt varje ögonblick ombeds individen 
att ställa sig frågor som: Vad händer just nu? Vad känner jag? Hur andas jag? Självet skapas helt 
enkelt reflexivt, liksom den bredare institutionella kontext som självet existerar i. I detta har 
livsplanering och livsstilsval en central plats för inte minst ungdomar. Detta skapande, dessa val 
är dessutom inte helt enkla när de måste göras mitt i ett virrvarr av möjligheter och alternativ.80 
Problemet kan beskrivas som en ambivalens. Man strävar hela tiden efter att bli någon, samtidigt 
som detta skapar en rädsla för att upptäcka att man har stagnerat. "Jag är jag och kan inte 
förändra mig!" I en kultur som hela tiden påminner oss om att vi ska vara på väg mot nya 
upplevelser och uppenbarelser upplevs det statiska som inget mindre än stillhet, leda och död.81

 
Nära förknippad med den ökade reflexiviteten är olika psykologiska bearbetningsformer som 
Ziehe nämner.82 Alltså sätt att bearbeta det som friställningen/expropriationen leder till. 
 
Först bland dessa psykologiska bearbetningsformer talar Ziehe om en ökad subjektivering. I 
grunden handlar det om ett intresse att "finna sig själv"; att uppleva sig själv eller representera sig 
själv på ett unikt sätt. Detta intresse leder vidare till en längtan efter att bli känslomässigt berörd; 
att få uppleva närhet, psykisk intimitet. Att till exempel öppet och inkännande få dela 
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förtroligheter med folk omkring. Detta innebär också ett nytt språkliggörande, som innebär att det 
är möjligt att prata om snart sagt allting.83 Den ökade förekomsten av olika behandlingsformer av 
kropp och psyke kan ses som ett uttryck för detta behov.84 Subjektiveringen visar sig också i en 
ökad känslighet för stämningar. Hur kommer jag överens med hon/han? Hur upplever jag den här 
situationen? Sådant har blivit psykiskt mer betydelsefullt. Denna subjektivering ser Ziehe som en 
i grunden god möjlighet, men risken finns att den slår över till ett tvång.85  
 
Ziehe talar också om en växande känslighet för den egna självkänslan. Han menar att frågan om 
egenvärdet idag har blivit den centrala psykiska problematiken. Man är alltså oerhört känslig för 
vad andra tycker och tänker om en, och har med det också upparbetat förfinande känselspröt för 
att just känna av detta. Risken för att känna sig avvisad, kränkt eller icke omtyckt ökar, och 
därmed även risken för ångest. Det finns emellertid även en annan, mer positiv sida, av denna 
ökade känslighet för det egna värdet. Nämligen en större kapacitet för att identifiera sig med 
andra, inte minst de som är utsatta eller råkat illa ut. Något som ju kan vara en fördel både 
vardagligt och professionellt.86

 
3.1.5.2 Ökad görbarhet 
Med en ökad görbarhet syftar Ziehe på ökade förväntningar och möjligheter att i vardagen 
förändra sig själv och sin livsstil. Detta "görbara" är emellertid inte alltid möjligt att förverkliga, 
men är däremot alltid tänkbart eller eftersträvansvärt.87 Fornäs tolkar det som att denna ökade 
görbarhet i synnerhet handlar om psyket; att ens psyke upplevs som möjligt att forma och 
omskapa.88 Sernhede i sin tur drar in det mesta i denna ökade görbarhet; det kan handla om 
yrkeslivet, relationer, kroppen och psykiska symptom. Allt går att förändra, göra om. Sådant som 
i tidigare generationer betraktades som en oföränderlig natur, ses idag som inte alls givet eller 
definitivt. Gamla tiders "öde" får stå tillbaka för en hållning där livet, kroppen och psyket istället 
blivit ett öppet projekt. Detta nya sätt att vara ansvariga för vilka vi är har, enligt Sernhede, 
försatt oss under ett prestationstryck som ständigt pressar oss att försöka bli någon annan än den 
vi är.89 Giddens relaterar till en självhjälpsbok i psykoterapi när han konstaterar att självet 
betraktas som ett reflexivt projekt som individen är ansvarig för. Vars motto kan sammanfattas 
som: Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till.90

 
 
3.1.5.3 Ökad individualisering 
Individualiseringen är nära förknippad med friställningen. Den handlar i grunden om att 
kollektivet - familjen, kulturen - inte längre erbjuder någon självklar mall att leva efter. Det finns 
inte längre mycket till normer och traditioner att luta sig emot. Istället måste individen tampas 
med denna mångfald av möjligheter, som den alldeles själv ska ta ansvar för, ta beslut kring.91  
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Beck beskriver en komplexitet i detta, som kan sammanfattas med att individualiseringen sker i 
en tid när förutsättningarna för ett individuellt, självständigt liv är sämre än någonsin. 
Bakgrunden till detta menar han är att det nu, istället för gamla traditioner och normer, finns en 
mängd sekundära institutioner som präglar den enskildes liv. Massmedia och marknaden m.m. 
skapar en extern styrning och standardisering av allt ifrån nyttjande av bruksföremål till 
arbetslivets gestaltning. Med andra ord blir det individualiserade privatlivet alltmer beroende av 
villkor som man som privatperson inte har något inflytande över. Ändå är individen invaggad i 
individualiseringens tanke om att hon själv bär ansvaret; att det som sker är konsekvenser av 
beslut som hon själv tagit. På så sätt förvandlas problem som ligger i systemet till personliga 
misslyckanden; samhälleliga kriser ser ut att vara individuella. Ett exempel är arbetslösheten, 
som kan betraktas som ett kollektivt öde, ett samhällsproblem, men som i spåren av 
individualiseringen tynger de drabbade som om det vore blott ett personligt öde.92  
 
Bauman utvecklar denna individualiseringens baksida. Han förklarar att det inte längre går att 
hitta förklaringar till sina nederlag än i sin alldeles egen lättja och tröghet, och att det mot detta 
inte finns något annat botemedel än att anstränga sig ännu lite hårdare. Att leva dagligen med 
denna risk för självförebråelse och självförakt är ingen lätt sak, utan ger utrymme för ännu mer av 
plågsamma osäkerhetskänslor.93

 
Både Beck och Ziehe beskriver också att man kan se på individualiseringsprocessen som en 
kamp eller konflikt mellan å ena sidan ungdomarnas vilja till eget liv och identitet och å andra 
sidan statliga institutioners och kommersiella intressen.94  
 
3.2 Antonovsky och KASAM (känsla av sammanhang) 
Detta teoriavsnitt bygger till avgörande del på material av den amerikansk-israeliske sociologen 
Aaron Antonovsky. Under slutet av 1970-talet började han formulera det salutogena95 begreppet 
och vidare begreppet om KASAM (känsla av sammanhang). Detta arbete fortskred under 1980-
talet och resulterade 1987 i boken Unraveling the Mystery of Health, vars svenska utgåva med 
titeln Hälsans mysterium är den jag utgår ifrån.96 Med tiden har KASAM blivit ett centralt 
begrepp i diskussioner om sambandet mellan personliga och sociala faktorer och hälsa.97 Min 
uppfattning är att åtminstone bland socionomer i Sverige idag är KASAM ett väl använt och 
självklart begrepp att känna till, och salutogen har blivit ett vanligt förekommande begrepp till 
och med bland allmänheten. 
 
3.2.1 Salutogena synvinkeln 
I korthet kan man säga att det salutogena begreppet handlar om att vända på den konventionella 
frågeställningen om vad som gör människor sjuka och istället fråga sig: Vad är det som gör att 
vissa personer förblir friska?98

                                                 
92 Beck, 1998:213-222 
93 Bauman, 2002:130 
94 Beck, 1998:123; Ziehe, 1987:162 
95 I litteraturen förekommer andra översättningar på Antonovskys ”salutogenic”, men utifrån Hanssons resonemang 
(1998:49) samt min uppfattning om vad som idag är allmänt vedertaget använder jag enbart ”salutogen”. 
96 Cederblad 1998:45 
97 Forskningsrådsnämnden, 1998:4 
98 Forskningsrådsnämnden,1998:4 



 28

Antonovskys utgångspunkt är forskningsresultat som visar att en majoritet av befolkningen i det 
moderna industrisamhället vid varje given tidpunkt präglas av något sjukligt eller patologiskt 
tillstånd. Sjukdom är med andra ord inget konstigt eller ovanligt.99 Detta leder vidare till tanken 
om att vi inte kan se på sjukdom/hälsa som en dikotomi, det vill säga att man antingen är sjuk 
eller frisk. Utan snarare som att människans hälsa över tid omväxlande rör sig på ett kontinuum, 
en skala, mellan polerna hälsa och ohälsa.100 Den salutogena synvinkeln innebär då att man 
undersöker var en viss person, vid en viss tidpunkt, befinner sig på detta kontinuum. Och vidare 
vad som bidrar till att man behåller sin position på kontinuet eller rör sig mot den friska polen.101 
Just det sistnämnda betraktar jag som den avgörande "salutogena frågan". 
 
Det är som svar på den salutogena frågan som KASAM kommer in i bilden.102 Antonovsky 
menar att KASAM är en mycket viktig faktor för var man befinner sig och åt vilket håll man rör 
sig på kontinuet hälsa-ohälsa.103

 
3.2.2 KASAM – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Vad är då KASAM för något? Marianne Cederblad, tidigare professor på institutionen för 
psykiatri vid Universitetssjukhuset i Lund, har gjort en god grundläggande sammanfattning: 
 
”Med begreppet ”känsla av sammanhang” försöker Antonovsky formulera hur olika strukturella faktorer av 
sociologisk och socialpsykologisk natur skapar en inre upplevelse hos individen, en personlig världsbild, som styr 
dennes förhållningssätt till olika typer av påfrestningar, som man möter i livet.”104

 
Antonovsky pekar på tre centrala komponenter i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.105

 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli - alltså sådant som 
händer i och omkring en - som sammanhängande, strukturerat och tydligt, snarare än kaotiskt, 
slumpmässigt och oförklarligt. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att det 
som kommer hända i framtiden är tämligen förutsägbart, eller att det som kommer som 
överraskningar åtminstone går att ordna och förklara. Och dessutom upplevs livets skeenden som 
erfarenheter att kunna handskas med, utmaningar möjliga att möta. Kontrasten blir den med låg 
begriplighet, som betraktar sig som ständig "olycksfågel"; eftersom man tidigare råkat ut för 
olyckliga saker så räknar man med att det ska fortsätta så resten av ens liv.106

 
Hanterbarhet handlar om till vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, för 
att handskas med de krav som kommer av alla stimulin omkring. Dessa resurser kan hittas i ens 
alldeles egna inre, men också utifrån bland släkt och vänner och vidare Gud, läkare, politiker 
mm. En hög känsla av hanterbarhet leder till att man inte känner sig som offer för 
omständigheterna. Utan istället konstaterar att olyckliga saker händer här i livet, och att det 

                                                 
99 Antonovsky, 1991:12 
100 Ekblad, 1998:90 
101 Antonovsky 1991:12, 34 
102 Kumlin, 1998:11 
103 Antonovsky, 1991:37 
104 Cederblad 1998:46 
105 Antonovsky, 1991:38 
106 Antonovsky, 1991:39-40 
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handlar om att trots allt reda sig och inte sörja för alltid.107

 
Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd. Och då menar 
Antonovsky tanken om att åtminstone en del av de krav och problem som man möter i livet är 
värda engagemang, värda att investera energi i, och vidare kan ses som utmaningar snarare än 
bördor. Meningsfullhet har Antonovsky också beskrivit som vikten av att vara delaktig i sitt eget 
liv, känna sig som medverkande i de processer som ligger till grund för både ens dagliga 
erfarenheter och livsödet i stort.108

 
Jag avslutar denna övergripande beskrivning av KASAM med Antonovskys formella definition 
av begreppet: 
 
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker vilken utsträckning man har en genomträngande och 
varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 
är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 
engagemang.”109

 
3.2.3 Spänning och stress 
En central plats i Antonovskys teorier har frågan om stress. Han slår fast att den mänskliga 
existensen är stressande i sig. Oavsett hur vi lever finns det inga sätt att undkomma stressorernas 
närvaro.110

 
Stressor är ett annat ord för de inre och yttre stimuli som vi dagligen möts av, och som vi kanske 
inte har några automatiska svar på, men som vi ändå måste svara på. Antonovsky talar om tre 
olika former av stressorer.  
 
Den kroniska stressorn är en livssituation, ett tillstånd eller en egenskap som väsentligen 
karakteriserar en persons liv. Denna form av ständig eller tilltagande brist i vardagen ser 
Antonovsky som enbart negativ. Livshändelsestressorer handlar istället om större händelser i 
livet som går att specificera i tid och rum, exempelvis att få barn, vara med om att någon 
närstående dör, att bli arbetslös, sluta skolan mm. Det viktiga är inte händelserna i sig, utan vad 
de ger upphov till. Och det kan både vara något positivt och negativt. Den tredje formen av 
stressor är dagliga förtretligheter, som trots dess negativa klang både syftar på mindre positiva 
och negativa händelser i vardagen, så som att missa en uppkörning, få en överraskande 
komplimang, göra succé med ett föredrag mm.111  
 
Alla dessa stressorer leder till en spänning. Spänning uppstår när hjärnan har konstaterat att man 
har ett behov som är otillfredsställt; att ett krav ställts på en som måste bli bemött; att man måste 
göra något för att uppnå ett visst mål. Problematiken är då dubbel. Dels måste man tackla själva 
situationen, lösa det eventuella problemet, men därefter måste man också handskas med de 
känslor som sätts igång. Det är här KASAM kommer in i bilden. En stark KASAM bidrar till att 

                                                 
107 Antonovsky, 1991:40 
108 Antonovsky, 1991:40-41 
109 Antonovsky, 1991:41 
110 Kumlin, 1998:17 
111 Antonovsky, 1991:52-53 
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lösa upp spänningen, med en svag KASAM omvandlas spänningen istället till stress. Detta 
bygger på att personer med stark KASAM bedömer stressorn som positivare, mindre 
konfliktfylld och ofarligare än de med svag KASAM, som istället upplever kaos, känner sig 
överbelastade och utan hopp.112  
 
3.2.4 Utvecklandet av KASAM genom livet 
Antonovsky menar att vid 30-års-åldern har styrkan på vårt KASAM i stort sett blivit fastlagt.113 
Det som har inflytande på KASAMs utveckling hittas inom en diger flora. Klasstillhörighet, 
materiella resurser, socialt nätverk, religion, kön, gener och andra både individuella och 
sociokulturellt strukturerade betingelser och erfarenheter kan ha betydelse i sammanhanget.114  
 
För barnet och ungdomen är en stabil uppväxtmiljö viktig för känslan av begriplighet. Och då kan 
det både handla om att det i samhället inte sker alltför drastiska förändringar och att familjen inte 
splittras eller flyttar alltför ofta. Känslan av hanterbarhet bygger istället på att det finns en balans 
och relevans i de krav man utsätts för. Att man får tampas med utmaningar, men att de är 
anpassade till ens förmåga; varken blir för lätta eller för svåra. Känslan av meningsfullhet nås 
genom att individen får känna att den deltar i de beslut som rör henne.115

 
Kontrasten är en upplevelse av att omvärlden står likgiltig inför vad man gör, tycker och tänker. 
Vilket i sin tur leder till en känsla av att denna omvärld har förlorat sin mening. Det kan gälla i 
personliga relationer, i ens dagliga sysselsättning och i ens roll i samhället i stort.116

 
En bakgrund till barn och ungdomars framväxande KASAM är förstås också föräldrarnas 
KASAM. Ju starkare föräldrarnas KASAM är, desto starkare KASAM lär barnen få.117

 
Antonovsky lägger stor vikt vid vilken roll arbetssituationen kan ha för graden av KASAM; 
vikten av att få känna glädje och stolthet över det man arbetar med och att det ger social 
uppskattning och ekonomiska belöningar. Samtidigt betonar han att det finns andra viktiga 
sociala roller, förutom yrkesrollen, som inbegriper livserfarenheter som påverkar KASAM.118

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Antonovsky, 1991:162-168 
113 Antonovsky, 1991:150 
114 Cederblad, 1998:45-46; Svartvik & Nilsson, 1998:60; Antonovsky, 1991:131-132 
 
115 Cederblad, 1998:46 
116 Antonovsky, 1991:120 
117 Antonovsky, 1991:128 
118 Antonovsky, 1991:140 



 31

4. EMPIRI 
4.1 Psykisk ohälsa i siffror 
4.1.1 Självrapporterad psykisk ohälsa 
Beträffande studier av självrapporterad psykisk ohälsa står Statistiska centralbyråns (SCB) 
undersökningar av levnadsförhållande (ULF) i täten. Sedan 1975 har SCB genomfört dessa 
undersökningar. Årligen görs besöksintervjuer av ett slumpmässigt urval på 7500 personer av 
Sveriges befolkning mellan 16-84 år.119 De frågor i ULF som jag utgår ifrån är följande: Har du 
ofta känt dig trött de senaste två veckorna? Har du haft besvär med sömnen de senaste två 
veckorna? Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? På sista frågan har man också fått svara 
på om det rör sig om svåra eller lätta besvär.120

 
På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har SCB bearbetat ULF för åren 1988-89, 1994-95, 1998-
99 samt 2000-01 avseende ungdomars psykiska ohälsa. För att nå statistiskt säkra resultat har 
data som synes lagts ihop för två år i taget. Varje sammanslagning utgörs av drygt 1000 
individer, hälften kvinnor och hälften män, i åldern 16-24 år.121  
 
I denna bearbetning visar det sig att den självrapporterade ohälsan har ökat markant år för år 
mellan 1988-89 och 2000-01. På alla de tre ovan nämnda frågorna är det mellan två och tre 
gånger så många ungdomar som 2000/01 svarade att de hade besvär jämfört med 1988/89. Det är 
också tydligt att på alla områden är det fler unga kvinnor som beskriver en psykisk ohälsa än 
män. I stort sett är andelen unga kvinnor som beskriver besvär dubbelt så stor som andelen unga 
män.122 (Se figur 1) 
 
   88/89          00/01 

Totalt   Män   Kvinnor        Total   Män   Kvinnor 
 
Lätt och svår ångest, oro eller ängslan     6 %    4 %    8 %        19 %   12 %   26 % 
 
Ofta känt sig trött  5 %     3 %  7 %        11 %    7 %    15 % 
 
Sömnbesvär   8 %     5 %   11 %        21,5 %    18 %   25 %      
 
Figur 1. Andel ungdomar (16-24 år) som uppger olika former av besvär. 
Källa: Wintzer (red) 2003 
 
Om man jämför ungdomarna med befolkningen i stort, visar det sig att i alla åldersgrupper 
förutom den äldsta (65-84 år) har den självrapporterade ohälsan ökat under 1990-talet, men inte 
alls i samma utsträckning som för ungdomarna. ULF från 1990-talets början visar att andelen 
som beskrev "ängslan, oro eller ångest" ökade tydligt med åldern – de äldsta beskrev alltså detta i 
högre grad än ungdomarna. Mot slutet av 1990-talet var dessa skillnader mellan åldersgrupperna 
helt försvunna. Alla åldersgrupper beskrev då ”ångest, oro eller ångest” i ungefär samma 
utsträckning.123  
                                                 
119 Statistiska centralbyrån, 2003 
120 Statistiska centralbyrån, 1999 
121 Wintzer (red), 2003:17 
122 Wintzer (red), 2003:21-25 
123 Wintzer (red), 2003:18-22;  SOU 2000:41 s. 103-104 
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Statens folkhälsoinstitut genomför även själva en studie av bland annat självrapporterad hälsa. 
Det är en tvärsnittsundersökning med ett representativ urval av drygt 1200 elever i åk 9 (15-
16 år). Denna enkätundersökning genomförs i intervaller om fyra år. En fråga lyder: Hur ofta har 
du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär?124 Sedan väljer eleverna en av fem olika 
tidsangivelser, allt ifrån ”I stort sett varje dag” till ”Sällan eller aldrig”. Bland besvären har jag 
valt ut följande som relevanta för uppsatsen: Känt mig nere. Känt mig nervös. Varit irriterad eller 
på dåligt humör. Haft svårt att somna.125  
 
I en jämförelse från 1985/86 fram till 2001/2002 är det allt fler, år för år, som beskriver att de en 
gång i veckan eller mer lider av något av besvären. Det handlar om en ökning på mellan 25 – 60 
procent. Störst är ökningen vad gäller de som uppger att de "känner sig nere" minst en gång i 
veckan. I likhet med undersökningen ovan är det på alla områden fler flickor som uppger besvär 
än pojkar.  
 
  85/86       01/02 
  Total     Pojkar    Flickor      Totalt    Pojkar     Flickor 
 
Känna sig nere 26 %     18 %       34 %       42 %     29 %       55 % 
 
Svårt att somna 28,5 %   30 %      27 %       40 %     37 %       43 % 
 
Känna sig nervös   29 %      25 %       33 %        41 %    34 %       48 % 
 
Irriterad/dåligt humör 49,5 %     45 %      54 %        62,5 %    57 %     68 % 
 
Figur 2. Andel elever i åk 9 som uppger att de lider av olika besvär minst en gång veckan. 
Källa: Witzer (red) 2003 
 
Dessutom finns det i samma studie följande fråga: ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?”.  
Fyra alternativ erbjuds. Från ”Jag trivs mycket bra” till ”Jag trivs inte alls”.126 Framför allt bland 
flickorna är det bra mycket färre som svarade "Jag trivs mycket bra" på den frågan 2001/02 
jämfört med 1985/86 (29 resp. 51 procent), men även bland pojkarna har det blivit färre (49 resp. 
59 procent).127   
 
Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, har vart fjärde år sedan 1990 genomfört 
Folkhälsoenkäten. I den ingår ett slumpvis urval på 50 000 personer, mellan 18 och 84 år, 
boendes i Stockholms län. Enkäten består bland annat av tolv frågor som på endera vis berör 
psykisk ohälsa. Utifrån den internationella modellen General Health Questionnaire (GHQ12) 
använder man dessa frågor till att göra en samlad beräkning av det psykiska välbefinnandet, och 
kommer fram till om personen ifråga lider av nedsatt psykiskt välbefinnande eller ej. 128 De 
berörda frågorna är bland annat följande: Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat 

                                                 
124 1985 löd frågan istället ”Hur ofta har du följande besvär?”. (Danielson, 2003:54) 
125 Danielson, 2003:59 
126 Danielson, 2003:69 
127 Wintzer (red), 2003:20 
128 Stockholms läns landsting, 2003:15, 66 
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klara dina problem? Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? Har du de senaste 
veckorna känt dig olycklig och nedstämd?129

 
I Folkhälsorapportens redovisning av enkäten har man av någon okänd anledning uteslutit de 
mellan 18-20 år. Enligt denna redovisning har det under 1990-talet blivit tydligt fler med nedsatt 
psykiskt välbefinnande dels bland yngre medelålders, men i synnerhet bland unga vuxna (21-24 
år). Skillnaden mellan unga vuxna och övriga åldersgrupper har generellt ökat för varje år. Enligt 
dessa beräkningar var det 1990 24 procent i åldern 21-24 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, 
och 2003 hade det ökat till 46 procent. Andelen kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande var 
vid båda mätningstillfällena ungefär dubbelt så stor som andelen män.130  
 
4.1.1.1 Kritiska kommentarer 
De ovan redovisade statistiska studierna av självrapporterad ohälsa tycks otvetydigt peka på att 
ungdomars psykiska hälsa har blivit sämre. Men det råder en viss diskussion kring dessa former 
av studier. 
 
Folkhälsoinstitutet konstaterar att utvecklingen är tydlig mot en ökad förekomst av 
självrapporterade psykiska problem bland unga vuxna. Samma utveckling har observerats i 
Norge. De menar emellertid att det råder en oklarhet kring tolkningen av denna trend. Därför har 
de initierat ett arbete för att klargöra olika förklaringar till den uppvisade trenden.131 Docent Sven 
Bremberg på Folkhälsoinstitutet förklarar att det florerar många olika tolkningar, men inget har 
ännu kunnat publiceras.132

 
I Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2003 konstateras hur svårt det är att definiera 
förekomsten av psykisk hälsa, då det inte finns några entydiga mått att använda vid mätningar. 
Det gör det svårt att bedöma hur den psykiska hälsan utvecklats över tid utifrån självrapporterade 
psykiska symptom. De menar att innebörden av begreppet psykisk hälsa kan ha förskjutits.133 
Östberg är inne på liknande spår när hon poängterar att det finns olika metoder för att mäta 
psykisk ohälsa, och att beroende på vilken metod man använder får man delvis olika bilder av 
verkligheten.134

 
På flera håll i litteraturen pekar man på normförändringar eller skillnader i att uttrycka sig över 
tid. Tidsandan, den allmänna debatten och mediers bevakning ska ha lett till att det har blivit allt 
mer accepterat att tala om psykiska hälsoproblem; mer accepterat att erkänna att man mår 
psykiskt dåligt. Och därmed en större benägenhet att beskriva det vid diverse undersökningar. 
Denna ökade verbalisering ska också ha lett till att sättet att uttrycka sig förändrats. Vilket gör att 
förändringar mellan undersökningar från olika år blir svåra att tolka.135  
 
Just den sistnämnda diskussionen återkommer jag till i analysen, utifrån teorin om kulturell 
modernisering. 
                                                 
129 Stockholms läns landsting, 2002:8-9 
130 Stockholms läns landsting, 2003:66 
131 Statens folkhälsoinstitut, 2003 
132 Bremberg, Personlig kommunikation, 2004 
133 Stockholms läns landsting, 2003:65 
134 Östberg, 2001:240 
135 Persson, 2003:1; Socialstyrelsen, 2001:89; Stockholms läns landsting, 2003:65; Statens folkhälsoinstitut, 2003 
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4.1.2 Nyttjande av psykosocialt stöd/vård  
4.1.2.1 Landstingets psykiatriska öppenvård  
Landstingets psykiatriska öppenvård för ungdomar bedrivs i huvudsak på BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin) för de upp till 18 år och på vuxna psykiatriska mottagningar för de över 18 
år. Denna vård består av läkarbesök, enskilda samtalskontakter och gruppverksamheter. 
 
Publicerat material kombinerat med egen inhämtad statistik direkt från ansvarig i Stockholms 
läns landsting visar att i åldersgruppen 18-24 år har antal personer i den vuxna psykiatriska 
öppenvården ökat med ca 50 procent mellan 1997 och 2001. 2001 var ca 430 personer/10 000 
invånare i åldern 18-24 år i sådan vård. Det är en klar skillnad mellan könen; generellt över alla 
åldrar är det fler kvinnor än män i den vuxna psykiatriska öppenvården - ca 50 procent fler 2001. 
Och tendensen är att skillnaderna ökar mellan könen år för år. Barnpsykiatriska 
öppenvårdskontakter för de mellan 13-17 år har under samma tidsperiod ökat med drygt 30 
procent, till ca 290 kontakter/10 000 invånare.136  
 
Barnombudsmannen (BO) genomförde 2002 en undersökning av barn- och ungdomspsykiatrin, 
för att bland annat få en bild av besöksfrekvensen. BO hade via mejl och telefon kontakt med ett 
antal verksamhetschefer för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar runt om i landet. 
Utifrån verksamhetschefernas redogörelser konstaterade BO att antalet sökande till barn och 
ungdomspsykiatrin på tio år ökat kraftigt, och att det på flera håll rörde sig om en fördubbling.137  
 
En markant ökning till den psykiatriska öppenvården har inte bara skett bland ungdomar utan i 
alla åldrar, förutom de över 65 år. Ökningen är dock klart störst i åldern 18-24 år. Fortfarande är 
emellertid de flitigaste besökare yngre medelålders (25-44 år) med ca 460 personer/10 000 
invånare i vård 2001.138  
 
4.1.2.2 Ungdomsmottagningarna 
Ungdomsmottagningarnas huvudsakliga syfte är att verka för sexuell hälsa bland ungdomar, men 
även främjandet av psykisk hälsa har en central plats. Förutom barnmorskor arbetar läkare och 
kurator eller psykologer där. Över två hundra ungdomsmottagningar finns runt om i landet, som 
vänder sig till en åldersgrupp mellan ca 13-23 år. Den första mottagningen öppnades redan 1970. 
Men det är under 1990-talet som ungdomsmottagningarna har haft sin stora utveckling.139  
 
Uppgifter i Socionomen från några verksamma kuratorer säger att Ungdomsmottagningarna 
under de senaste åren fått ca 10 procent fler besök för varje år.140 Egen inhämtad statistik från 
ansvarig i Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) visar att besöksantalet till just 
kuratorer och psykologer mellan 1999 och 2002 ökade från 46 000 besök till 72 000. Unga 
kvinnor/tjejer står för 80-90 procent av besöken till kurator/psykolog.141  

                                                 
136 Dalman, 2004; Dalman och Wicks, 2000:25-26 
137 Barnombudsmannen, 2003 
138 Dalman, 2004; Dalman och Wicks, 2000:25-26 
139 Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM), 2004 
140 Socionomen, 2003. 
141 Källqvist, 2004 (Statistiken bygger på de uppgifter om besöksantal, som varje enskild ungdomsmottagning 
skickar till FSUM varje år. Uppgifterna är något osäkra, då andelen mottagningar som skickar in sina uppgifter 
varierar från år till år. Tillsammans med statistikansvarig Källqvist har jag gjort en bearbetning av dessa uppgifter, 
som gör att jag finner den redovisade statistiken tillförlitlig).  
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4.1.2.3 BRIS 
BRIS är en organisation som i över trettio år har bedrivit en stödverksamhet i form av Barnens 
Hjälptelefon och på senare tid även BRISmejlen. Barn och ungdomar upp till 18 år kan ringa eller 
mejla anonymt, och få kontakt med någon av alla de jourare som arbetar ideellt. I vissa sällsynta 
fall kan de även få mer handfast och professionell hjälp av de anställda BRIS-ombuden.142

 
Även om BRIS stödverksamhet kom igång redan tidigt under 1970-talet så är det på 1990-talet 
som verksamheten haft sin stora utveckling. 1991 statistikfördes 3000 stödsamtal, 1997 10 300 
och slutligen 2003 16 000. Lägg därtill att den nyligen startade verksamheten med mejl 2003 
resulterade i 6000 stödjande mejl. BRIS stödverksamhet kan alltså sedan 1991 sägas ha ökat med 
mer än 700 procent. Utöver dessa statistikförda kontakter svarar BRIS på ytterligare en stor 
mängd telefonsamtal och mejl, som karakteriseras som "testsamtal". År 2003 tog BRIS emot över 
60 000 sådana samtal. Genom alla år har andelen tjejer som tagit kontakt varit mycket större än 
andelen killar. 2003 var nio av tio mejl och tre av fyra statistikförda samtal från tjejer.143

 
4.1.2.4 Kritiska kommentarer 
Jag konstaterar att de redovisade statistiska studierna unisont visar på att ungdomar i en allt större 
utsträckning har nyttjat psykosocialt stöd/vård de senaste åren. Sedan är det frågan om detta 
enbart bottnar i en sämre psykisk hälsa, eller ej. 
 
En diskussion som förs på flera håll i litteratur och debatt är att den redovisade ökningen av 
kontakter med psykiatrin skulle bero på minskade resurser till elevvård och skolhälsa; färre 
skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer.144 Då denna bas för vård av unga 
utarmas, skulle de tvingas till andra "högre" instanser. Vilket då skulle förklara ökningen inom 
psykiatrin.145 Som jag ser det skulle man kunna använda samma förklaring för ökningen av 
kontakter till ungdomsmottagningar, och kanske även BRIS.  
 
Förutom detta har jag inte funnit mycket till kritiska diskussioner kring det ökade nyttjandet av 
psykosocialt stöd. Det är som att man bara tar som självklart att det är ett givet tecken på sämre 
psykisk hälsa. I analysen kommer jag utifrån teorin om kulturell modernisering ge några 
alternativa förklaringar till denna statistik. 
 
4.1.3 Läkemedelsanvändning 
Jag redogör huvudsakligen för statistik rörande antidepressiva läkemedel (N06A), som bland 
annat inkluderar de så kallade SSRI-preparaten (selektiva serotoniåtertagshämmare). Jag har 
inhämtat statistik från Apotekets Centrala Servicesystem (APC), via ansvarig på 

                                                 
142 BRIS, 2004a 
143 BRIS, 2004b:7, 19 
144 Förutom de valda referenserna nedan är min uppfattning att man i debatt och litteratur frekvent utgår ifrån att 
elevvård/skolhälsa fått minskade resurser. Frågan är emellertid om detta verkligen stämmer. Jag har själv plockat 
fram statistik från Skolverkets hemsida, vad gäller antal elever per årsarbetare inom elevvård/skolhälsa. Denna 
statistik visar att mellan 1994 och 1997 skedde en smärre ökning på några få procent beträffande skolkuratorer och 
skolsköterskor, medan skolläkare och skolpsykologer fick ca 30 % fler elever. Men därefter har antal elever per 
årsarbetare sjunkit. Redan 2000 var det färre elever per årsarbetare än 1994 för alla yrkesgrupper förutom skolläkare. 
Exakt samma statistik finns inte att tillgå för 2000 till 2003, men det går i alla fall att konstatera att kostnaderna för 
elevvård/skolhälsa har fortsatt att öka i samma takt som åren dessförinnan. (Skolverket, 2004) 
145 Persson, 2003:2; Nyberg, 2002; BRIS, 2004:33 
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Socialstyrelsen.146  Denna visar att försäljningen av antidepressiva läkemedel till ungdomar mer 
än fördubblades mellan 1999 och 2003. 2003 skrevs det ut ca 24 dygnsdoser per dag och 1000 
invånare i åldern 15-24 år, och då stod de unga kvinnorna för dubbelt så mycket som männen. 
Med andra ord innebär detta att drygt 3 procent unga kvinnor och 1,5 procent unga män dagligen 
behandlades med antidepressiva läkemedel. Inom åldersgruppen ökar utskrivningen ju äldre 
ungdomarna är; de mellan 20-24 år står för mellan två och tre gånger så mycket dygnsdoser som 
de mellan 15-19 år. Slutligen gör jag en jämförelse med sent 1980-tal, då inte ens en (1) dygnsdos 
antidepressiva läkemedel skrevs ut per 1000 ungdomar och dag. En ökning alltså mellan 1989 
och 2003 på flera tusen procent!  
(Större delen av dessa uppgifter är även publicerade av Statens folkhälsoinstitut.147)   
 
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar med högre ålder. Befolkningen i stort får 
utskrivet ungefär dubbelt så mycket sådana läkemedel jämfört med ungdomar. Den äldre 
befolkningens förskrivningar har också ökat markant de senaste åren, tendensen är dock att 
förskrivningen till ungdomar ökar något mer. Skillnaden mellan könen består i alla åldrar; att 
alltså kvinnor använder dessa läkemedel i dubbelt så stor utsträckning som män.148  
 
Utskrivningen av sömnmedel och lugnande medel har inte ökat i samma utsträckning som 
antidepressiva läkemedel. För hela befolkningen har utskrivningen av lugnande medel i stort sett 
varit den samma under hela 1990-talet, medan utskrivningen av sömnmedel ökade med 50 
procent, från drygt 20 dygnsdoser per dag och tusen invånare 1992, till drygt 30 dygnsdoser 
2002.149. Enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tycks 
det som att konsumtionen ökar något mer bland unga vuxna (15-29 år) än övriga befolkningen.150 
Bland elever i åk 9 har andelen personer som uppger att de fått sömnmedel eller lugnande medel 
utskrivet till sig mer än fördubblats mellan 1989 och 2002 - från ca 3 till ca 7 procent. I detta fall 
ingen nämnvärd skillnad mellan könen.151

 
4.1.3.1 Kritiska kommentarer 
Jag konstaterar att utskrivningen av sömnmedel, lugnande medel och framför allt antidepressiva 
läkemedel har ökat rejält år för år under det senaste decenniet. Om man enkelt kan tolka denna 
ökning som ett tydligt tecken på sämre psykisk hälsa, eller hur man nu ska se på den påvisade 
ökningen, råder det en viss diskussion kring. 
 
Den successivt ökade utskrivningen av antidepressiva läkemedel går i stort sett hand i hand med 
lanseringen och därefter den ökade försäljningen av just de preparat som går under beteckningen 
SSRI (selektiva serotonin återupptagshämmare). Dessa lanserades i USA 1989, och vidare i 
Sverige 1990.152 Att dessa läkemedel alltså inte ens fanns innan är ju lätt att se som en rent logisk 
förklaring till den markanta ökningen.  
 
I Läkemedelsvärlden nr 3/2004 poängterar man emellertid att antidepressiva läkemedel i stort sett 
                                                 
146Leimanis, personlig kommunikation, 2004  
147 Wintzer (red), 2003:25-26 
148 Wintzer (red), 2003:25-26; Stockholms läns landsting, 2003:70 
149 Stockholms läns landsting, 2003:70 
150 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2002:288 
151 Hwitfeldt, 2003:71 
152 Rose, 2004:48-49 
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har sett likadana ut sedan 1950-talet. Det handlar alltså inte om några fullständigt nya läkemedel. 
Vissa förändringar har skett som har lett till mindre och färre biverkningar.153 Ibland hävdas det 
dessutom att SSRI-preparaten inte är beroendeframkallande, i motsats till de tidigare typerna. 
Men enligt Örjan Eriksson, utredare på Socialstyrelsens läkemedelsenhet, råder det en flytande 
gräns för vad som ska betraktas som ett beroende eller ej. Han förklarar också att man alltmer 
börjat diskutera SSRI-preparatens biverkningar; att de kanske inte är så lindriga som tidigare 
hävdats.154

 
Samme Eriksson menar ändå att dessa SSRI-preparatens förmodade både lindrigare biverkningar 
och icke beroendeframkallande verkan är en stor del av förklaringen till att konsumtionen har 
ökat så kraftigt. Läkarna har helt enkelt mer och mer tyckt det vara lämpligt att skriva ut dem. 
Eriksson beskriver också en glidning i uppfattningen om vad som ska behandlas; numera skriver 
man ut antidepressiva läkemedel även för lättare depressioner och ångestsyndrom.155 
Folkhälsoinstitutet talar om en indikationsglidning; det vill säga att läkemedel förskrivs för 
lindrigare symptom, när åtgärden egentligen borde vara en annan.156

 
Barbro Rosberger, ledamot i läkemedelsutskottet vid Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 
läkemedelsberoende (RFHL), menar att ökningen beror på en alltför slentrianmässig utskrivning: 
"Myndigheterna borde ålägga läkarna att vara mindre lättvindiga när de skriver ut. Men läkarna 
är också i en pressad situation med tidsbrist och personalbrist. Det har blivit allmänt accepterat att 
medicinera bort ångest och depression även hos unga. Vi är på väg mot en kultur där allt kan 
lösas med tabletter".157 Något liknande är Sven Thelander, psykiater vid Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, inne på, när han konstaterar att: "Alla kan skriva ut recept, men få 
behärskar de terapiformer som är dokumenterat effektiva".158  
 
Thelander noterar vidare att parallellt med utvecklingen av de nya läkemedlen har läkare fått ett 
internationellt system för att kunna fastställa psykiatriska diagnoser (DSM-III, ICD-10). Detta 
diagnossystem har vidgat definitionen av vad som räknas som psykisk sjukdom. Han förklarar att 
"ibland talar man om läkemedel som söker sina sjukdomar".159  
 
Vad Thelander och Rosberger är ute efter är en risk för överdiagnostisering och överutskrivning. 
Även på annat håll i litteraturen sker det en diskussion utifrån denna risk. I ett arbete om unga 
vuxna på Psykoterapinstitutet pekar Gunnel Jacobsson på erfarenheter bland psykoterapeuter att 
diagnoser bland ungdomar ska sättas med försiktighet, eftersom det i normalutvecklingen ryms 
svängningar som gränsar till patologi. De mest extrema känslolägen kan förekomma. Om man 
använder vuxna som referens är risken stor för överpatologisering.160 Barnpsykiatrikommittén 
förklarar att inget barn eller ungdom kan leva och växa upp helt förskonat från psykiska obehag. 
Perioder av obalans och lättare psykiska besvär hör till livsvillkoren. I dynamiska 
utvecklingsskeenden är barnet ofta extra känsligt eller labilt; man talar om normala 

                                                 
153 Lagercrantz, 2004 
154 Liljestrand, 2003 
155 Liljestrand, 2003 
156 Wintzer (red), 2003:26 
157 Liljestrand, 2003 
158 Folcker, 2003 
159 Rose, Joanna, 2004:48-49 
160 Jacobsson, 2003:1 
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utvecklingskriser eller populärt sagt "psykisk växtvärk". Omvälvande och svåra händelser i 
ungdomens liv kan ge upphov till psykisk smärta, utan att det kan betraktas som psykiska 
problem.161

 
Thelander har också fört fram kritiska synpunkter på att forskningen om antidepressiva 
läkemedel i stor grad styrs av läkemedelsföretagen; få oberoende studier har gjorts. Thelander ser 
det som ett problem, och menar att det förekommit studier som läkemedelsföretagen mörkat; att 
allmänheten helt enkelt inte fått tillgång till resultat som varit negativa.162

 
Ett annat sätt att se på den ökade förskrivningen av antidepressiva läkemedel är i ljuset av 
forskning och marknadsföring. Örjan Eriksson, på Socialstyrelsen, poängterar att dessa nya 
läkemedel har marknadsförts ambitiöst av läkemedelsföretagen, och att det nog har påverkat 
utvecklingen.163 Dessutom tycker jag att det i massmedia och kulturlivet har skapats en generellt 
positiv bild av dessa läkemedel utifrån epitetet "lyckopiller". Lars Davidsson, överläkare och 
specialist i psykiatri, konstaterar just att begreppet "lyckopiller" använts flitigt i massmedia. Och 
berättar vidare att när det första SSRI-preparatet Prosac introducerades i USA fick det en stor 
genomslagskraft. Tidningen Newsweek skrev om Prosac som ett undermedel, som kunde ge ökad 
självtillit och handlingskraft. Dessa egenskaper stod också i centrum i Elisabeth Wurtzels roman 
"Prosac, min generations tröst", som blev en stor framgång världen över, inte minst i Sverige.164

 
Detta med massmedia och den allmänna kulturens inverkan på användningen av antidepressiva 
läkemedel återkommer jag till i analysen, utifrån teorin om kulturell modernisering. 
 
4.2 Välfärd i förändring 
På regeringens initiativ tillsattes 1999 en kommitté, med uppdrag att göra en samlad bedömning 
av människors välfärdsutveckling i Sverige under 1990-talet. Välfärd har av kommittén 
definierats med utgångspunkt i individuella resurser med vars hjälp medborgare kan kontrollera 
och medvetet styra sina livsvillkor. Välfärdsutvecklingen beskrivs utifrån uppgifter om 
levnadsförhållanden, såsom hälsa, utbildning, arbete, ekonomi, trygghet, sociala relationer och 
politiska resurser.165  
 
Kommitténs ledamöter utförde själva och sammanställde forskning på olika områden, samt 
anlitade externa forskare.166 Mitt material består av uppgifter från flera olika av kommitténs 
rapporter, och därmed både från själva kommittén och från ett antal externa författare, vilket 
framkommer av fotnoterna. Dessutom har jag kompletterat med material från andra studier och 
forskare, som jag funnit relevanta. I Välfärdskommitténs rapport Ofärd i välfärden har Martin 
Börjeson, Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen, gjort en översikt av välfärdsutvecklingen 
för just ungdomar, och utgår då till stora delar från Statistiska centralbyråns undersökningar av 
levnadsförhållanden (ULF).167 Mitt material har denna översikt som bas.   

                                                 
161 SOU 1998:31 s. 61 
162 Folcker, 2003 
163 Liljestrand, 2003 
164 Davidsson, 2004:1 
165 SOU 2001:79 s. 9 
166 SOU 2001:79 s. 3, 9 
167 Börjeson, 2001:143-172 
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4.2.1 Studier, arbete och boende 
Andelen ungdomar som befinner sig i studier har ökat kraftigt under decenniet. 1988-90 var det 
ca 65 procent av 18-åringarna respektive ca 16 procent av 22-åringarna som studerade, 1998-99 
hade andelen ökat till 95 procent för 18-åringarna och mer än fördubblats till ca 40 procent för 
22-åringarna. Bakgrunden är den sk gymnasiereformen i början av 1990-talet, som innebar att 
samtliga gymnasieprogram blev treåriga. Och också att antalet platser har ökat både på 
gymnasieskolan och högskolan.168

 
Att alltfler ungdomar studerar har även lett till att arbetskraftsdeltagandet minskat. Dessutom 
ökade själva arbetslösheten bland ungdomar. Mest ökade den bland 21-åringarna. 1988-90 var ca 
6 procent av 21-åringarna arbetslösa, 1998-99 hade andelen ökat till ca 23 procent. En ökning på 
nästan 400 procent. 169

 
Börjeson menar att det minskade deltagandet i arbetslivet framstår som den viktigaste 
förklaringen till den påtagliga försämringen av ungdomars ekonomiska situation.170 Den reella 
disponibla inkomsten bland ungdomar 16-24 år, som flyttat hemifrån, minskade med 15 procent 
mellan 1988/89 och 1997/98. Medan det för invånarna i stort skedde en ökning med ca 4 
procent.171 Socialbidrag är en annan måttstock på ekonomisk utsatthet. Och även i fråga om detta 
har ungdomarna en sämre utveckling än övriga befolkningen. I åldersgruppen 18-24 år ökade 
antalet bidragstagare med ca 80 procent mellan 1990-98, medan ökningen i befolkningen stort 
var på 20 procent. 1998 fick ca 15 procent av de mellan 18-24 år socialbidrag.172

 
För ungdomar är även frågan om möjligheten att flytta hemifrån av betydelse för deras personliga 
välfärd. Börjeson konstaterar att i ett flertal rapporter har det hävdats att kvarboendet hos 
föräldrar ökat under 1990-talet. Men han menar att det inte finns någon officiell statistik som 
bekräftar detta.173 På annat hålla i kommitténs rapporter pekar Salonen emellertid på en ökning av 
andelen kvarboende 20-24-åringar, från 30 procent 1990 till 38 procent 1998.174

 
4.2.2 Förlängd ungdomstid 
Efter att ha gått igenom dessa olika förändringar i ungdomars välfärd under 1990-talet frågar sig 
Börjeson vad denna utveckling kan ha fått för konsekvenser för ungdomars välfärd på andra 
områden. För att diskutera detta beger han sig in i en diskussion om en förlängd ungdomstid, och 
citerar som utgångspunkt en SOU-rapport från 1994.175

 
”Etableringen i vuxenvärlden sträcker sig över en allt längre tidsperiod, den avslutas senare, och antalet ungdomar 
som befinner sig i en mellanställning, mellan barndom och ett mer självständigt liv som vuxen, ökar. Det rör sig om 
en allt mer utbildad, allt äldre och allt större ungdomsgrupp, och dess levnadsvillkor släpar allt mer efter de äldres.” 
 
Tal om en förlängd ungdomstid finns också på annat håll i litteraturen. Att allt fler, allt längre 

                                                 
168 Börjeson, 2001145-146 
169 Börjeson, 2001:147-148 
170 Börjeson, 2001:149 
171 SOU 2000:41 s. 70 
172 Bergmark 2000:46 
173 Börjeson, 2001:149 
174 Salonen, 2000:187 
175 Börjeson, 2001:112 
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befinner sig i en mellanställning mellan barndom och vuxen. Alltså att det dröjer innan man har 
egen bostad, tiden för studier sträcker sig upp i åren och eget föräldraskap inleds allt senare. Det 
dröjer helt enkelt innan man etableras i en traditionell vuxenvärld.176

 
Börjeson menar att bland många arenor av betydelse för ungdomars etablering i vuxenlivet träder 
arbetsmarknaden fram som den viktigaste. Då arbete för de flesta är en förutsättning för en 
självständig ekonomi.177

 
Detta antagande om arbetets betydelse både bekräftas och dementeras i Ungdomsstyrelsens 
rapport ”De kallar oss unga”. Jan Carle gör i rapporten denna sammanfattning: 
 
”Arbetet har i allmänhet en viktig plats i det svenska samhället. I jämförelse med andra länder och historiskt sett har 
vi idag en hög andel av befolkningen sysselsatta i lönearbete eller på annat sätt verksamma i arbetskraften. En stor 
del av vårt sociala skyddsnät är på ett eller annat sätt kopplat till en verksamhet i yrkeslivet och internationellt sett 
har vi långa arbetsdagar och sen pensionsålder.”178

 
I Ungdomsstyrelsens attitydundersökning av 5000 ungdomar 16-29 år finns frågan: Hur viktigt är 
det att du när du är 35 år har en fast anställning? Svar anges på en sjugradig skala, där ett är 
"inte alls viktigt" och sju är "mycket viktigt". Från jämförelsetabeller i medföljande CD-ROM till 
rapporten har jag noterat att det skett tydliga förändringar 1997-2002. 1997 är det färre som 
kryssar i "mycket viktigt" ju äldre de är inom åldersgruppen. 2002 är det tvärtom, då är det de 
yngre som tycker det är minst viktigt. I hela åldersgruppen har det blivit färre som ser det som 
mycket viktigt. Allra största är minskningen bland de mellan 16-19 år - 65 procent 1997 och 52 
procent 2002.179

 
Ungdomsstyrelsen sammanfattar ändå på annat ställe i rapporten att "vuxenblivandet kopplas 
idag till arbete och unga tycker att det är viktigt med arbete".180 Det är med andra ord tydligt att 
man kan se på det här på lite olika vis. 
 
Utifrån studier av Prognosinstitutet på Statistiska centralbyrån ger Börjeson en bild av hur 
ungdomars etablering på arbetsmarknaden förändrats under 1990-talet. I denna statistik talar man 
om etableringsålder, och menar då den ålder vid vilken 75 procent av en födelsekohort är 
sysselsatt på arbetsmarknaden. För den unga mannen ökade denna ålder från 21 år 1990 till 27 år 
1997. Och för den unga kvinnan från 20 år 1990 till 31 år 1997.181

 
Börjeson hävdar alltså att denna allt högre etableringsåldern i sig, tillsammans med 
arbetslösheten, är något som i stort påverkat ungdomars livsvillkor. Frågan är emellertid hur. Han 
pekar på olika studier som visar att arbetslösheten i sig och/eller den ekonomiska utsatthet som 
arbetslösheten resulterar i utgör en orsak till försämringar av ungdomars hälsa. Exempelvis finns 
ett påvisat samband mellan arbetslöshet och bristande psykiskt välbefinnande.182  
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179 Bohlin, 2003 
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182 Börjeson, 2001:163-164 
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Välfärdskommittén i sig konstaterar att det inte är "orimligt att arbetslöshet och ekonomiska 
svåra tider sätter omedelbara avtryck i befolkningens psykiska välbefinnande”.183

 
4.2.3 Försämringar inom skolverksamheten 
Jag vill lägga till en annan aspekt av de förändringar som skett i välfärdssverige under 1990-talet, 
nämligen den som rör arbetsmiljön bland skolpersonal. Det är ju inte något som alldeles direkt 
berör ungdomar, men jag betraktar det ändå som självklart att skolpersonalens arbetsmiljö 
indirekt påverkar ungdomarna.  
 
Den studie som kommittén gjort av arbetsmiljön utgår från datamaterial från Statistiska 
centralbyråns arbetsmiljöundersökningar (AMU).  AMU genomförs vart annat år sedan 1989. Det 
rör sig om ett tvärtsnittsurval av alla yrkesverksamma. 14 000 personer vid varje 
undersökningstillfälle, då alltså skolpersonalen bara är en beskärd del. I kommitténs bearbetning 
har man just jämfört skolpersonal med andra kategorier av välfärdsyrken (sjukvård, barnomsorg 
mm) samt alla övriga förvärvsarbetare i stort.184 Jag jämför åren 1991 och 1999.  
 
En fråga som besvaras är om man instämmer i påståendet att man har för mycket att göra. 
Andelen lärare som instämmer helt eller delvis i detta ökar 1991-99 med knappt 40 procent. 1999 
är det drygt 80 procent som instämmer helt eller delvis i att de har för mycket att göra, vilket är 
klart högst bland alla jämförda yrkesgrupper.185

 
Bland arbetsrelaterade besvär finns en fråga om man känner oro på grund av arbetet. Här är 
skolpersonalen i särklass. Mellan 1991-99 ökar andelen skolpersonal  som uppger oro på grund 
av arbetet med ca 75 procent. 1999 uppger 25 procent av skolpersonalen detta, vilket är ungefär 
dubbelt så stor andel som de flesta andra undersökta yrkesgrupperna.186

 
Det kan finnas anledning att i anslutning till statistiken om arbetsmiljön för skolpersonalen se hur 
de ekonomiska resurserna för skolan förändrats. I grundskolan sjönk totalkostnaden per elev med 
10 procent 1991-96. Därefter har den åter ökat. 1999 var den fortfarande 5 procent lägre än 1999. 
Lärartätheten har dock sjunkit för varje år, sammanlagt med 20 procent 1991-99. Även för 
gymnasieskolan sjönk resurstilldelningen under början av 1990-talet, men i slutet av decenniet 
var lärartätheten uppe på samma nivå som 1990 och totalkostnaden per elev 10 procent högre än 
1991.187  
 
4.3 Sambandet KASAM och psykisk ohälsa 
Antonovsky har beskrivit sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa. Istället för psykisk hälsa 
talar han i och för sig om välbefinnande. Välbefinnande beskriver han som upplevelser av lycka, 
livstillfredsställelse och livsmod, men också om hur man upplever sitt sätt att fungera. Det är i 
synnerhet det senare han kopplar till KASAM. Han menar att ibland råkar vi ut för smärtsamma 
upplevelser, till exempel att någon närstående dör. Den med stark KASAM är då inte lyckligare 
än någon annan, men den har förmågan att hantera situationen. Det blir inte outhärdligt. Vilket då 
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är en form av välbefinnande som KASAM har starkt inflytande på. Han konstaterar också att alla 
de motståndsresurser man har byggt upp under livet, som befrämjar en stark KASAM, också har 
ett direkt förhållande till välbefinnande.188

 
Det har gjorts flertalet empiriska studier av sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa. I en 
artikel beskriver Marianne Cederblad och Kjell Hansson tidigare gjorda undersökningar samt två 
stycken som de själva genomfört, varav en på högstadieelever. Det är denna artikel jag har hämtat 
alla uppgifter nedan ifrån.189

 
För att undersöka graden av KASAM utgår man från ett instrument som Antonovsky konstruerat. 
Det utgörs av en självskattningsskala utifrån ett antal påståenden, som de berörda personerna får 
svara på. Genom analys av svaren gör man sedan en sammanfattande uppskattning av personens 
KASAM. Detta resultat kombineras sedan med en undersökning av personens psykiska hälsa. En 
sådan undersökning går oftast till på ett liknande vis som med undersökningen av KASAM. Ett 
formulär fylls i, med frågor, skalor och påståenden, som fångar in den psykiska hälsan hos 
individen. Detta kompletteras ofta ytterligare med liknande undersökningar av personens 
personlighetsdrag, temperament och familjeförhållanden. 
 
Som synes är det en ganska komplex historia att undersöka sambandet mellan KASAM och 
psykisk hälsa. Därför är det också lite svårt att kortfattat och lättfattligt beskriva resultaten. 
 
Bland de tidigare gjorde undersökningarna, som Cederblad och Hansson beskriver, finns det en 
där man kom fram till att ”de psykiskt friskaste individerna” hade ”det högsta KASAM-
medelvärdet”. I en annan ”visade känslan av sammanhang högst medelvärde i den grupp som var 
både kompetent och tillfredställd med livet”. I en tredje fann man en koppling mellan låg grad av 
KASAM och ångest och depressivitet. 
 
De två undersökningarna som Cederblad och Hansson själva gjort skiljer sig sinsemellan ganska 
drastiskt åt. Den ena bygger på en longitudinell, psykiatrisk epidemiologisk undersökning som 
startade 1947. En uppföljning av denna genomfördes 1989, av de som var barn 1947. Från 
undersökningsprotokollen och andra handlingar har man skaffat fram uppgifter om bland annat 
psykisk ohälsa, relationsstörningar och socioekonomiska förhållanden både hos föräldrarna och 
barnen. Sedan har man intervjuat 148 stycken, som utifrån materialet betraktades som en 
riskgrupp för psykisk ohälsa även i vuxen ålder. Intervjuerna har därefter legat till grund för 
bedömningen av sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa.  
 
I den andra studien undersöktes 687 elever i trettio klasser i åk 7-9, från olika orter i södra 
Sverige. Denna studie byggde helt på de formulär, beskrivna ovan, som eleverna fyllde i under 
lektionstid. 
 
De två undersökningarna bekräftar ytterligare sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa. På 
samma sätt som i tidigare undersökningar finner man kopplingar mellan låg grad av KASAM och 
psykisk ohälsa - särskilt ångest och depression.  
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Undersökningarna visar också att KASAM tycks ha samband med personlighetsdraget optimist, 
känslan av att kunna styra sitt öde samt förmågan att utveckla och behålla sociala relationer.  
 
Det är också tydligt hur stor betydelse familjen har och har haft för graden av KASAM. 
Ungdomarna med hög KASAM upplevde sina familjer som väl fungerande och stödjande, medan 
de ungdomar som beskrev sina familjer som kaotiska och konfliktfyllda hade lägre KASAM. 
 
4.4 Sammanfattning av empirin 
4.4.1 Psykisk ohälsa i siffror 
Denna min sekundära empiri inleddes med en rad statistiska studier som på olika vis tycks tyda 
på en försämrad psykisk hälsa bland ungdomar. De påvisade ökningarna är i alla fall slående. I 
denna sammanfattning gör jag ganska vårdslösa ihopslagningar  av och jämförelser mellan olika 
undersökningar. Undersökningarna kan skilja sig åt både i tidsperioder, åldersgrupper och annan 
väsentligt bakgrund. Men då undersökningarna beskrivs mer noggrant ovan, väljer jag ändå att 
här sammanfatta på detta summariska vis. 
 
I studierna av självrapporterad psykisk ohälsa är ökningen allt mellan 25-300 procent. Nyttjandet 
av psykosocial vård/stöd visar också på en tydlig ökning. Statistiken visar på ökningar mellan 30-
100 procent, om man bortser från Bris ökning på 700 procent. På tal om ökning slår ju 
läkemedelsanvändningen det mesta. Och då i synnerhet vad gäller antidepressiva läkemedel. Mer 
än 100 procent ökning sedan slutet av 1990-talet, och flera tusen procent sedan slutet av 1980-
talet.  
 
I en jämförelse mellan ungdomar och övriga åldersgrupper har jag konstaterat att ungdomar har 
sämre eller liknande självrapporterad hälsa som övriga åldersgrupper. Läkemedelsanvändningen 
är lägst bland ungdomarna. Medan nyttjandet av psykosocial vård/stöd är svår att jämföra mellan 
olika åldersgrupper. Därutöver visar studierna att befolkningens övriga åldersgrupper följer 
samma trend som ungdomarna, med ökningar på alla beskrivna områden, men att ungdomarnas 
ökningar är tydligt större. Dessutom pekar alla studier på "sämre" siffror för de unga kvinnorna 
jämfört med männen, och att skillnaderna dessutom blir allt större år för år.  
 
Det är inte så konstigt om man tolkar dessa statistiska studier som en rungande bekräftelse på en 
allt sämre psykisk hälsa bland ungdomar. Samtidigt har jag i de kritiska kommentarerna pekat på 
att denna till synes självklara tolkning kan ha sina brister och tveksamheter. Och som jag har 
förklarat så återkommer jag i analysen med fler alternativa förklaringar, i synnerhet utifrån teorin 
om kulturell modernisering. 
 
4.4.2 Välfärd i förändring 
Med Välfärdskommitténs utredning som bas har jag visat att ungdomars villkor i 
välfärdssamhället har förändrats sedan slutet av 1980-talet. Man kan tala om en förlängd 
ungdomstid. Den innebär att tiden för studier blir allt längre, förankringen på arbetsmarknaden 
dröjer, arbetslösheten ökar och ungdomar bor allt högre upp i åldern kvar hemma hos föräldrarna.  
Denna förlängda ungdomstid innebär också att ungdomarna har blivit alltmer ekonomiskt utsatta 
- inte minst jämfört med övriga befolkningen. Den reella disponibla inkomsten har minskat 
betydligt bland ungdomar, medan den har ökat bland befolkningen i stort. Och andelen unga 
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socialbidragstagare fördubblades nästan under 1990-talet, vilket var mångt mycket mer än övriga 
befolkningen. 
 
Jag har också visat på försämringar inom skolverksamheten. Skolpersonal har visat sig vara den 
yrkesgrupp som i störst utsträckning beskriver oro på grund av arbetet och att de har för mycket 
att göra. Andelen som beskriver detta har dessutom ökat markant under 1990-talet. 
 
De ekonomiska resurserna till skolan har också försämrats, i synnerhet under början av 1990-
talet. Under slutet av 1990-talet ökade resurserna igen. I grundskolan var både totalkostnaden per 
elev och lärartätheten lägre 1999 än 1990. Medan gymnasieskolan från början till slutet av 
decenniet istället fick något mer ekonomiska resurser per elev. 
 
4.4.3 Sambandet KASAM och psykisk ohälsa 
Antonovsky själv har bara i viss utsträckning pekat på ett samband mellan KASAM och psykisk 
hälsa, eller välbefinnande som han benämner det. Framför allt har han då talat om att den med 
hög KASAM vid smärtsamma upplevelser lättare kan uthärda situationen, och på det viset når ett 
större välbefinnande. 
 
För mer empiriska studier av sambandet har jag refererat till en artikel av Cederblad och 
Hansson. I denna redovisar de resultat just från olika studier som undersökt sambandet mellan 
KASAM och psykisk hälsa. Dessa studier bygger i huvudsak på att personer har fått fylla i 
formulär som på olika vis fångar in graden av KASAM respektive den psykiska hälsan. De 
redovisade studierna visar alla på ett tydligt samband. Man kunde exempelvis se en nära koppling 
mellan låg grad av KASAM och ångest, depression och ensamhet/utanförskap. Och mellan hög 
grad av KASAM och optimism, känsla av att styra sitt öde samt utveckla och behålla sociala 
relationer. 
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5 ANALYS   
Trots att det har framkommit en hel del som gör att man bör förhålla sig något skeptisk till de 
redovisade statistiska studierna, så är det ändå mycket som talar för att ungdomar sedan ett 
decennium tillbaka mår allt psykiskt sämre. Och denna tolkning är jag inte ensam om. På flera 
håll i litteraturen konstaterar man just en försämrad psykisk hälsa bland ungdomar, ofta just 
utifrån någon av de statistiska studierna. Ungdomsstyrelsen konstaterar att ”den psykiska ohälsan 
bland ungdomar har ökat sedan slutet av 1980-talet”.190 Ungefär på samma sätt slår Sjöblom fast 
att ”den psykiska ohälsan har/…/ökat hos både pojkar och flickor under 1990-talet”.191 Och 
Barnombudsmannen skriver: ”Vi ser att barns och ungdomars psykosociala hälsa blir allt 
sämre”.192   
 
Min analys utgår i mångt å mycket från denna tolkning, då jag i huvudsak ska försöka komma 
fram till vad den allt sämre psykiska hälsan bland ungdomar beror på. Fast jag kommer inte helt 
lämna skepsisen, utan fortsätter att ge vissa alternativa förklaringar. Alltså förklaringar som 
istället talar emot ett enkelt konstaterande av att ungdomars psykiska hälsa har blivit allt sämre. 
 
5.1 Sämre välfärd, sämre psykisk ohälsa 
Det finns några detaljer bland förändringarna av välfärden under 1990-talet som jag menar kan 
förklara att ungdomar mår allt psykiskt sämre.  
 
5.1.1 Arbetslöshet och psykisk ohälsa 
Den ökade arbetslösheten är väl det tydligaste exemplet på en socioekonomisk förklaring till att 
ungdomars psykiska hälsa försämrats det senaste decenniet. Andelen arbetslösa 21-åringar blev 
nästan fem gånger så många från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet. Välfärdskommittén 
och Börjeson är inne på en koppling mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa, främst då med 
anledning av den ekonomiska utsatthet som arbetslöshet innebär. Utifrån den kulturella 
moderniseringen och vidare dess ökade individualisering beskriver Beck hur hårt arbetslöshet kan 
drabba någon idag. Individualiseringens grundläggande element är att det är individen själv som 
bär ansvaret för vad som händer omkring henne. Det går inte längre att skylla på någon annan. 
Även om arbetslösheten oftast är ett strukturellt och samhälleligt problem, så leder den ökade 
individualiseringen till att den enskilde individen ändå ser det som ett personligt misslyckande, 
som bottnar i hennes egna beslut och handlingar. Det handlar helt enkelt bara om att komma igen. 
Och, som Bauman konstaterar, i detta ligger förstås en stor risk för självförebråelse och 
självförakt. Från det är steget sedan inte långt till en sämre psykisk hälsa. 
 
Även Antonovsky och KASAM har sitt att säga om arbetslöshetens inverkan på den psykiska 
hälsan. Det är i detta sammanhang värt att notera att beträffande KASAM är ungdomarna i en 
ålder då de både håller på att skapa sitt KASAM för framtiden, och samtidigt lever utifrån det 
KASAM som formats under deras uppväxt. Jag menar att mina tidigare redovisade statistiska 
studier i mångt å mycket kan tolkas som en bekräftelse på en allt sämre KASAM bland 
ungdomar. Antonovsky har själv pekat på kopplingar mellan låg KASAM och välbefinnande. Än 
mer tydlig är Cederblad och Hansson då de utifrån olika studier slår fast en koppling mellan låg 
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grad av KASAM och stress, ångest och depression. 
 
Av denna utvikning drar jag slutsatsen att arbetslöshet dels kan orsaka lägre KASAM (=sämre 
psykisk hälsa) för framtiden, men också att arbetslöshet på grund av en sedan tidigare låg 
KASAM (=dålig psykisk hälsa) kan orsaka ännu lägre KASAM (=ännu sämre psykisk hälsa). 
 
Antonovsky beskriver hur stor roll detta att ha ett arbete har för graden av KASAM. Han syftar 
då på den glädje och stolthet det innebär, och att det ger social uppskattning och ekonomiska 
belöningar. Annorlunda uttryckt tänker jag att man kan se arbetslöshet som något som ger en 
minskad meningsfullhet, genom att individen med arbetslösheten tvingas till en vardag hon själv 
inte alls valt. Istället är hon en bricka i ett spel som hon själv har svårt att påverka. Det blir då allt 
svårare att känna något känslomässigt engagemang för vardagen i sig och livsprojektet i stort. 
Detta förvärras förstås om man sedan tidigare har en låg KASAM. Att drabbas av arbetslöshet ser 
jag som en sådan form av livshändelsestressor Antonovsky talar om. Dessa stressorer ger upphov 
till en spänning. Med en hög grad av KASAM kan man lättare lösa upp spänningen och finna sig 
i situationen, men med låg KASAM omvandlas spänningen istället till stress. Och ökad stress är 
ofta synonymt med sämre psykisk hälsa. 
 
Mot denna tes om arbetslöshetens negativa inverkan på den psykiska hälsan talar det faktum att 
allt färre ungdomar anser det viktigt att vid 35-års ålder ha fast anställning. Jag tänker att om man 
i ung ålder lägger allt mindre betydelse vid fast anställning, så drabbas man också mindre 
psykiskt den dag arbetslöshet drabbar en. Därutöver är min uppfattning att arbetslöshet kan te sig 
väldigt olika för olika personer, beroende på vilken livssituation och vilka resurser de i övrigt bär 
på. För vissa är arbetslöshet en katastrof som är svår att resa sig ifrån, för andra något av mer 
marginell betydelse. Min erfarenhet är att det även finns en hel del ungdomar som kan välkomna 
en tid av arbetslöshet. Säkert finns det till och med de som aktivt väljer arbetslöshet, för att göra 
annat de är intresserade av en tid.  
 
5.1.2 Ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa 
En bristande förankring på arbetsmarknaden leder ganska logiskt till en högre grad av ekonomisk 
utsatthet. Därför innebär ju ekonomisk utsatthet i stort sett samma risker som beskrivits utifrån 
arbetslöshet. Fast de arbetslösa står ju inte för hela den ekonomiska försämring som ungdomar 
råkat ut för. Även studenter och vissa anställda har fått tuffare ekonomiska villkor, som i sig blir 
stressande och i förlängningen påverkar den psykiska hälsan. Än mer utsatta är förstås den ökade 
andelen ungdomar med försörjningsstöd. En kontakt med socialtjänsten av den anledningen, med 
allt vad det innebär, leder ju lätt till en ännu större risk för individualiseringens stämpling; att 
känna det som ett personligt misslyckande, som är upp till en själv att ordna till. Och dessutom 
innebär socialbidrag att man i sin vardag i än större utsträckning är beroende av andras beslut, 
som man själv inte nämnvärt kan påverka. Detta kan leda till en känsla av meningslöshet och 
vidare lägre KASAM, sämre psykisk hälsa. 
 
5.1.3 Boende och psykisk ohälsa 
En tredje detalj i ungdomars sämre välfärd under det senaste decenniet är bostadsfrågan; att 
ungdomar i allt högre utsträckning bor kvar hemma, bor trångbott eller för övrigt har en osäker 
bostadssituation. Statistiken är dock osäker, och visar bara på smärre förändringar. Min 
erfarenhet från ungdomsmottagningen och vardagsliv är ändå att detta är ett betydande problem. 
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Och också en betydande bakgrund till just psykisk ohälsa. Jag vill mena att många depressioner 
delvis föds och gror ur det enkla faktum att ungdomar tvingas bo kvar hos föräldrarna, i kanske 
en till på köpet alltför trång lägenhet. De kan inte välja att flytta hemifrån när de så önskar, och 
hemma tvingas de i allt för hög grad, i förhållande till ålder och mognad, förhålla sig till beslut 
som föräldrarna tar. Och om de väl lyckas ta sig hemifrån tvingas de ofta hoppa runt som 
inneboende eller med andra- och tredjehandskontakt. En erfarenhet som jag inte kan se annat än 
inverkar negativt på deras känsla av sammanhang, KASAM. Ungefär på samma sätt som med 
arbetslöshet och ekonomisk utsatthet leder det till en känsla av brist på delaktighet i deras egna 
liv. Dessutom ger det upphov till än fler negativa livshändelsestressorer som ska tas om hand. 
 
Värt att notera är att min erfarenhet huvudsakligen är från Stockholm, och förmodligen är den 
beskrivna bostadsproblematiken mest något som berör universitets- och storstäder.  
 
5.1.4 Psykisk ohälsa bland skolpersonal och föräldrar 
Slutligen vill jag peka på en försämring i välfärden som mer indirekt drabbar ungdomar. Det 
gäller den psykiska hälsan bland föräldrar, skolpersonal och övriga vuxna. Skolpersonalen 
beskriver i mycket högre grad än andra yrkesgrupper att de både har för mycket att göra och 
känner oro på grund av arbetet. Dessutom har andelen som anger detta ökat väsentligt under 
1990-talet. Men även den vuxna befolkningen i stort mår allt psykiskt sämre. Studien av 
självrapporterad psykisk hälsa visade ju inte bara att ungdomar beskriver allt fler besvär, utan 
även att vuxna gör det. Det menar jag att man kan se som en bekräftelse på det Sernhede 
beskriver, om att den kulturella friställningen också har tvingat vuxna till en osäkerhet och 
rotlöshet.  
 
En annan bakgrund till skolpersonalens vacklande psykiska hälsa kan man eventuellt också finna 
i de försämrade resurser som drabbade i synnerhet grundskolan under 1990-talet. Allt fler elever 
per lärare är ju sådant som både drabbar elever och lärare. 
 
Jag menar att allt detta kan var sådant som talar för att även de vuxna lider av en lägre grad av 
KASAM. Stress och oro har ju sina kopplingar till KASAM. Hur som helst drabbar det 
ungdomarna. Antonovsky har slagit fast att ju svagare föräldrars KASAM är, desto svagare blir 
barnens KASAM. Vilket jag menar även gäller relationen skolpersonal och ungdomar. Sernhede 
skriver att vuxnas rotlöshet och osäkerhet urholkar deras möjligheter att på traditionellt vis 
fungera som förebilder för ungdomarna. Med det i bakgrunden tycker inte jag det är svårt att se 
vuxnas bristande psykiska hälsa i allmänhet och skolpersonalens ökade stress och oro i synnerhet, 
som en bidragande orsak till ungdomars allt sämre psykiska hälsa. 
 
5.2 Att vilja men inte kunna 
5.2.1 Skit i traditionerna 
Skit i traditionerna är titeln på en roman av den danske författaren Leif Panduro, som kom i slutet 
av 1960-talet och skildrar hur en tonåring på 1950-talet bryter med sina föräldrar och hela den 
småborgerliga vuxenvärlden.193 Den ger jag som exempel på att ungdomars motstånd till normer 
och traditioner inte är något nytt. Men det ska noteras att huvudpersonen just är tonåring, beskrivs 
som en klar excentriker och till och med betraktas som psykisk sjuk av omvärlden. Idag snarare 
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förväntas det av ungdomar att de inte ska bry sig om de kulturella traditionerna, och då talar vi 
inte enbart om några halvgalna excentriker eller just tonåringar. Nej, idag är det upp till även 
äldre ungdomar överlag att skita i traditionerna.  
 
I grund och botten handlar detta om en kulturell friställning som har accelererat det senaste 
decenniet. Alltså att folk överlag, och i synnerhet ungdomar, inte i samma utsträckning som 
tidigare är bundna vid traditioner och normer. Denna friställning berör de flesta områden i 
vardagslivet – alltifrån arbete och studier till sexualitet och relationer. De innebär också att man i 
mindre utsträckning är bunden vid olika sociala roller, så som kön, klass och etnisk bakgrund. Ta 
en jämförelse med den unge mannen som vid förra sekelskiftet växte upp på en bondgård. Det var 
närmast lagbundet att han bara skulle läsa de sex åren på folkskolan och i sinom tid överta 
gården. Vidare träffa en flicka i grannbyn, att så småningom förlova och gifta sig med - självklart 
innan första barnet blev till. Traditioner och normer satte upp de begränsningarna. Traditioner 
och normer som är mer fjärran idag. 
 
Denna friställning från normer och traditioner skapar förstås en frihet. Men denna frihet behöver 
inte enbart vara välgörande. Jag tänker att traditioner och normer har haft den funktionen att de 
givit ungdomar en tydlig känsla av sammanhang, hög grad av KASAM. Tillvaron har präglats av 
en hög begriplighet. Det vill säga sammanhängande, strukturerad och förutsägbar. Normerna och 
traditionerna har varit något man kunnat luta sig emot. Något stabilt, något tryggt. Idag står 
ungdomen där ganska utelämnad. Det finns inte mycket till tydliga riktlinjer eller kollektiva tåg 
att hoppa på. Nuet blir så obegripligt och framtiden så oförutsägbar. Känslan av sammanhang 
lägre. Och därmed risken för psykisk ohälsa större. 
 
Vare sig det är något gott eller ej med denna frihet från traditionerna kan vi som Sernhede 
konstatera att när inte mycket tycks givet tvingas vi alla bli sökare. 
 
5.2.2 Allting är möjligt 
Den kulturella friställningen innebär inte bara att du som sökare har möjligheten att strunta i 
gamla traditioner, utan framför allt att det finns så oerhört mycket att annat att söka bland. Det 
handlar om en ökad görbarhet. Alternativen tycks oändliga för vad du kan göra med din vardag 
och ditt liv, din kropp och ditt psyke. Och i individualiseringens fotspår är det du, alldeles själv, 
som har ansvaret. För vem du ska vara, vem du ska bli. Du är inte den du är, utan den du gör dig 
till... 
 
Jag menar att denna ökade görbarhet för ungdomar i Sverige har accelererat under 1990-talet. Det 
gäller kanske inte minst jobb och studier. Redan i åk 9 ska du välja mellan en uppsjö av olika 
gymnasieprogram. Universiteten har blivit fler, och högskolor finns det nu i varje län. Sverige har 
gått med i ett EU som utvecklats allt eftersom. Vilket har inneburit att studier och jobb i ett 
europeiskt grannland beskrivs som närmast en självklarhet. Men egentligen är hela världen ett 
självklart forum för ungdomars möjligheter. Som socionomstudent uppmanas du att göra praktik 
på ett barnhem i Indien eller bland gatubarn i Brasilien, som studerande på tekniska högskolan 
kan du läsa ett år i Tokyo och som fotointresserad kan du få studiemedel för att förverkliga dina 
drömmar i New York. 
 
Lika stor görbarhet präglar kroppen. På gymmet kan du från att ha varit spinkig göra dig till atlet 
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- med eller utan otillåtna medel. Med för tjock mage är det bara att banta, kanske med hjälp av 
inköpt undermedel. För ful näsa eller för små bröst kan plastikkirurgen fixa till. Till och med 
psyket är en del av denna ökade görbarhet. Med medicin kanske du kan bli lite gladare, med 
psykoterapi lite mindre stressad.  
 
Bakgrunden till denna acceleration av görbarheten under 1990-talet finner man till stor del inom 
media och marknaden. Ziehe talar om att moderniseringen innebär en friställning vad gäller 
bilder i våra huvuden. Att media, reklam och medvetandeindustrin frigör inom oss explosioner av 
drömmar och fantasier, som tidigare generationer inte var i närheten av. Under 1990-talet skedde 
det beträffande detta verkligen en explosion. Internet utvecklades från i stort sett ingenting till 
något av den mest nyttjade mediaformen bland ungdomar. Och TV innebär inte längre två 
reklamfria svenska helylle-kanaler, utan femtioelva högst varierande kanaler från världens alla 
hörn - med marknaden och reklamen som hörnsten. Dessa explosioner innebär att ungdomar hela 
tiden omedvetet matas med eller medvetet söker upp information, underhållning och marknadens 
budskap - allt sprängfyllt av bilder av görbarhetens möjligheter.  
 
Och vad man bland annat ska använda alla dessa görbarhetens möjligheter till är ju att skapa sin 
identitet, bli någon. Alla möjligheter ger sken av att det hela tiden är möjligt att gå vidare, 
förändra sig, bli någon annan. Detta skapar en rädsla för att stagnera; det statiska kan upplevas 
som allt från ganska trist till riktigt ångestfyllt. 
 
För mig är det uppenbart att alla dessa möjligheter leder till ett svagare KASAM, i synnerhet i 
form av en lägre grad av begriplighet. Det är inte lätt att begripa vad man ska göra av all 
information, alla bilder; vad man ska göra av sig själv i detta kaos av görbarhet. Vad ska man 
välja, vem ska man bli? Och på grund av friställningen från kollektivet och traditionerna har man 
inget annat att luta sig emot än sig själv. Man står ensam med beslutskonflikterna som härjar. 
Vilka också kan betraktas som stressorer. Antonovsky skriver att stressorer leder till en spänning 
om hjärnan har konstaterat att det finns ett behov som är otillfredsställt; att krav ställs på en som 
måste bli bemötta. Om man inte kan ta hand om det här på vettigt sätt upplever man bara kaos, 
känner sig överbelastad och utan hopp. En bräcklig psykisk hälsa, helt enkelt. 
 
5.2.3 Den krassa verklighetens hinder 
Det är ändå inte i detta som Ziehe ser främsta faran med kulturella friställningen och ökade 
görbarheten. Nej, den stora problematiken inträder när drömmar och förväntningar möter den 
krassa verkligheten. Konflikten blir uppenbar när individen inser att det mesta inte alls går att 
förverkliga, eller åtminstone är bra mycket svårare att förverkliga än vad som framställts. 
Bauman förklarar det som en bristande överensstämmelse mellan "jag vill ha" och "jag kan"; våra 
behov är större än förmågan att tillfredställa dem.  
 
Denna diskrepans mellan behov och verklighet är något som marknaden drar nytta av, menar 
Bauman. Vad som är marknad eller ej kan väl vara svårt avgöra ibland. För mig är det i alla fall 
klart att både mediaindustrin i allmänhet och reklamen i synnerhet är i stor makt att bygga upp 
dessa behov. I stort handlar det om behov av att känna sig vacker, lycklig och intressant, och mer 
i detalj ett behov av de smartaste kläderna, det häftigaste jobbet, det gladaste humöret, den 
perfekta kroppen, den mest spännande fritiden osv. Marknaden ser till att behoven når upp till 
oöverstigliga höjder, oöverstigliga i synnerhet med tanke på de extra hinder som marknaden 
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bygger upp i form av de många kronor och euro som lyckan och skönheten utges för att kosta... 
 
Men det är inte bara marknaden som bygger upp hinder för att tillfredställa behoven. Även 
statliga institutioner kan stå i vägen för inte minst ungdomars drömmar och planer. Ziehe och 
Beck talar om att det byggs upp en kamp och konflikt mellan å ena sidan ungdomars vilja till eget 
liv och identitet, och å andra sidan statliga institutioners (och kommersiella) intressen. Ofta kan 
man säga att staten ger med ena handen, och tar med andra. I betydelsen - skapar behov, och 
sätter sedan själv upp hinder för att tillfredställa dem. Samhällets institutioner går exempelvis 
ideligen ut med parollen att kön, makt och etnisk bakgrund inte ska ha någon betydelse för 
ungdomars möjligheter. Alla har samma chans. Samtidigt är min uppfattning att alltifrån 
bostadspolitik till studiemedlens utformning i praktiken sätter hinder för många. 
 
Tendensen i samhället är dessutom att viktiga beslut i våra liv tas allt längre ifrån oss. Känslan av 
att inte vara delaktig är inte konstig i ett Sverige där en stor del av makten finns i Bryssel, och i 
en värld där marknaden allt mer globaliseras. När man inte känner sig medverkande i de 
processer som ligger till grund för ens vardag och liv inträder en brist på meningsfullhet, en brist 
på känsla av sammanhang, KASAM. 
 
Trots statens och marknadens så tydliga roll i sammanhanget har friställningen och 
individualiseringen dessutom lett till en känsla av att man inte kan/ska skylla på någon än just sig 
själv. Detta att inte kunna tillfredställa sitt behov blir till ett personligt misslyckande. När dessa 
misslyckanden hopar sig fylls man av en känsla av motsägelser och ambivalens, som gör att hela 
verkligheten upplevs som fylld på krav och förväntningar som inte går att uppfylla. Ziehe 
konstaterar att detta kan leda till både depressioner och somatiska sjukdomar. 
 
5.3 Psykisk ohälsa i vardagen 
I avsnittet ovan nämnde jag mest i förbifarten att den kulturella friställningen även berör psyket, 
alltså mer direkt den psykiska hälsan. Jag ska nu fördjupa mig något i detta. 
 
Den kulturella friställningen handlar bland annat om ett accelererande utbud i samhälle och 
medier, i form av allehanda information, diskussion och underhållning, inte minst vad gäller olika 
aspekter av psykisk ohälsa. Det är min uppfattning att detta utbud idag skiljer sig drastiskt åt 
jämfört med bara tio, femton år sedan. Jag har inte haft möjlighet till någon jämförande studie 
från olika år, men jag ska bjuda på en liten genomgång av några typiska exempel från de senaste 
åren. På sätt och vis rör sig detta om ny empiri, som på detta okonventionella vis dyker upp mitt i 
analysen. Det är egentligen inte att föredra, men då jag vill styrka mina tolkningar med inslag 
från den samhälleliga och mediala kontexten så finner jag ingen annan väg än denna. 
 
5.3.1 Psykisk ohälsa i media och samhälle 
Som ett av mina främsta exempel har jag valt tidskriften Darling. Jag hade säkert lika väl kunnat 
ta exempelvis Veckorevyn. Darling var emellertid enkelt och nära till hands på internet. Det gick 
lätt att söka bland gamla nummer. Dessutom var min känsla från när jag tidigare läst tidningen att 
den är ett tydligt tecken i tiden.  
 
Jag ser Darling som något av en indie(pendent)-variant av just Veckorevyn. Musik, mode, konst, 
sex, hälsa och mycket annat slåss om utrymmet. Fokus är på tjejer mellan 15-30 år, även om det 
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inte alls är uttalat. Inte minst är det tydligt att redaktionen vill att tidningen ska läsas av båda 
könen. Tidigare var det en papperstidning, som fanns i den vanliga distributionen, men idag finns 
den bara på internet.194 Mitt intryck är att i synnerhet pappersversionen både var uppskattad och 
uppmärksammad, inte minst i andra medier.  
 
Vid en sökning på ordet ångest bland gamla Darling-nummer, får man upp sådan som "bh-
ångest", "fylleångest" och "födelsedagsångest".195 De har vidare i varje nummer en frågespalt 
med titeln "Fråga Darling om ångest". Där blandas totala nonsensfrågor med mer allvarliga 
teman. Alla frågor besvaras väldigt raljerande, men med stort hjärta och seriöst allvar i 
grunden.196 Dessutom har Darling genom åren upprepade gånger haft längre reportage om olika 
aspekter av psykisk ohälsa. Här är raljerandet nertonat för en mer seriös information, men ändå 
med en stor dos humor och ständiga kopplingar till vardagslivet och populärkulturen. I till 
exempel ett nummer är rubriken "Gör det själv - psykoser, hysteri och ångest". En informativ 
intervju med en psykoterapeut varvas med reflektioner som "Nick Drake blir lite vackrare för att 
han var så deprimerad och Karin Boye, Hope Sandoval och Ian Curtis ses som romantiskt lidande 
konstnärer".197

 
Det finns fler exempel från populärkulturen. Inte minst har det de senaste åren dykt upp flera 
populära amerikanska TV-serier, där psykisk ohälsa på olika sätt haft en central plats. I Sopranos 
är kärnan i serien hur maffialedaren går till en traditionell psykoterapeut för att råda bot på sin 
panikångest.198 Vad jag har förstått så har serien inte minst blivit populär bland många 
yrkesverksamma psykoterapeuter, för dess seriösa och informativa sätt att tackla temat. I Six feet 
under går en av huvudpersonerna upprepade gånger till kurator i skolan, och hemma diskuteras 
om hon lider av depression eller inte. En annan person i serien åker in och ut från psykiatrisk 
tvångsvård, och under tiden diskuteras hans medicinering och eventuella tillfrisknande flitigt.199 
Och till och med den annars så vackra och framgångsrika advokaten i Ally McBeal går 
kontinuerligt till psykoterapeut.200 Psykisk problematik har väl alltid varit ett tacksamt tema i 
filmer och TV-serier, men det för mig nya är att det nu framställs på ett tämligen avdramatiserat, 
verklighetstroget och informativt vis. 
 
Även internet ger en tydlig bild om hur vardagligt psykisk hälsa betraktas numera. På sökmotorn 
Google får man ca 70 000 träffar på "ångest" (att jämföra med ”eufori” som ger 11 400 träffar...). 
Bland de första av dessa träffar finns en rad sajter där man enkelt och lättläst kan få information 
om både psykiatriska diagnoser och behandlingar – till exempel web4health.info/sv, 
netdoktor.passagen.se, infomedica.se, kenslotanken.com.201

 
Även i övriga samhället finns sådant som kan ses som tecken på en öppnare attityd till psykisk 
ohälsa. Min erfarenhet är att ämnet Livskunskap är på stor frammarsch runt om på grund- och 
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gymnasieskolor. På sökmotorn Google gav Livskunskap 3400 träffar.202 Bland annat beskriver 
Centrum för barn och ungdomars hälsa i Göteborgs stad sin verksamhet med Livskunskap. På 
deras hemsida räknar man upp ett antal skolor som för tillfället har detta på schemat i Göteborg. 
För att förklara vikten av Livskunskap skriver man bland annat: "Det är viktigt att skapa utrymme 
för diskussion som hjälper unga att sätta ord på känslor...". De beskriver vidare hur Livskunskap 
handlar om att "förbättra elevernas psykiska hälsa", och att "mötet och det goda samtalet" utgör 
grunden för ämnet.203

 
Detta var alltså några spridda exempel på olika aspekter av psykisk ohälsa som ungdomar stöter 
på i samhälle och media idag. 
 
5.3.2 Att finna sig själv i förvirring 
Jag finner det inte alls märkligt att ungdomar lätt kan bli förvirrade och stressade i sina 
funderingar över vad de ska använda all denna information till; hur de ska nyttja dessa 
möjligheter, vad de ska göra med dem. Är det panikångest jag lider av, eller är jag deprimerad? 
Kanske skulle jag gå i samtal, eller ta medicin? Allt tycks ju så möjligt, och så nära till hands. Jag 
har tidigare beskrivit hur den kulturella friställning och dess ökade görbarhet kan ge upphov till 
beslutskonflikter, stress, lägre grad av KASAM och i slutändan en sämre psykisk hälsa. Troligen 
gäller detta än mer när friställningen berör psykisk ohälsa så här direkt.  
 
Ett annat sätt att se på detta är utifrån Ziehes teori om ökad subjektivering. Jag menar att alla 
bilder och möjligheter både skapar och blir ett verktyg för den ökade subjektiveringen204. En 
subjektivering som bland annat handlar om längtan till att hamna i situationer där man blir 
känslomässigt berörd; där man får uppleva närhet och psykisk intimitet. Vilket kan ske genom att 
exempelvis prata öppenhjärtigt med kompisar och professionella. Den ökade subjektiveringen 
visar sig vidare i en ökad känslighet för stämningar. Även om Ziehe i grunden ser det som något 
positivt så menar han att det också kan övergå till ett psykiskt påfrestande tvång. Ziehe beskriver 
även att den ökade subjektiveringen leder till att ens självkänsla blir allt mer känslig och sårbar. 
Man har mycket mer förfinade känselspröt för hur andra tycker och tänker om en. Vilket innebär 
att risken för att känna sig kränkt och illa omtyckt ökar, och därmed förstås också risken för 
psykisk ohälsa. 
 
Dessa explosioner av bilder som friställningen innebär kan emellertid även leda till förändringar 
som inte är enbart negativa, även vad gäller psykisk ohälsa. Saken är ju den att det hela ger 
ungdomar möjligheter till att nå kunskaper, hitta modeller för sådant som tidigare aldrig fördes på 
tal. Vilket leder till ett församhälleligande och språkliggörande av förut tabubelagda och icke-
kommunicerbara erfarenheter. Att man i allt ifrån det privata vardagslivet till det massiva 
mediavimlet kan uppleva och diskutera sådant som tidigare fördes bakom ljuset, och att det i sin 
tur skapar ett naturligt språk för många tidigare hemliga eller omedvetna erfarenheter.  
 
Jag menar att även den ökade reflexiviteten och subjektiveringen ligger bakom avdramatiseringen 
och språkliggörandet av sådant kring psykisk ohälsa. Reflexiviteten handlar ju om en utvecklad 
kapacitet och lust till att iaktta, förstå, kommentera och förhålla sig till sig själv. Och därifrån är 
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inte steget långt till den ökade subjektiveringen. Detta intresse av att "finna sig själv" genom att 
hela tiden vara uppmärksam på hur man mår och upplever en situation, och också gärna 
öppenhjärtigt berättar om detta för folk omkring, leder till att man lär sig allt mer om och får en 
allt mer avslappnad attityd till sin och andras psykiska ohälsa. 
 
5.3.3 Psykisk ohälsa eller ändå inte 
Till detta finns en direkt koppling till studierna om självrapporterad hälsa. Jag menar att trenden 
om en försämrad självrapporterad psykisk hälsa bland ungdomar delvis kan förklaras av den 
kulturella friställningen, och vidare ungdomars ökade reflexivitet och subjektivering. Alltså att 
man via all lättillgänglig och vardaglig information och diskussion kring psykisk ohälsa, lättare 
kan/vill beskriva och erkänna att man mår psykiskt dåligt. Och även om man inte mår så himla 
dåligt, så ligger begrepp som ångest och psykosomatiska besvär närmre till hands. Begreppen 
kring psykisk ohälsa har som inte längre samma laddning, knappt ens samma betydelse som för 
ett par decennier sedan. Och de används därmed allt vidlyftigare, av en allt bredare kategori av 
ungdomar. Utifrån mina erfarenheter i Brismejlen är det exempelvis tydligt att allt yngre 
ungdomar på ett allt självklarare vis använder olika begrepp kring psykisk ohälsa. Begreppen 
omkring psykisk ohälsa – så som ångest, deprimerad och psykosomatiska besvär – måste helt 
enkelt förstås kvalitativt annorlunda idag än för 15-20 år sedan. Jag ser detta som en möjlig 
förklaring till att fler ungdomar idag, i undersökningar av självrapporterad psykisk ohälsa, svarar 
jakande både på om de upplevt psykosomatiska besvär och exempelvis ångest, oro och ängslan; 
att undersökningarnas resultat alltså inte entydigt kan tolkas som att ungdomar idag mår sämre än 
jämnåriga för 15-20 år sedan. 
 
Genom en förlängning av detta resonemang menar jag att man även kan förklara ökningen i 
nyttjande av psykosocialt stöd/vård och läkemedelsanvändning. Jag har visat hur den kulturella 
friställningen innebär en avdramatisering och allmän spridning av allt som rör psykisk ohälsa. Ett 
resultat av detta blir att det inte längre betraktas som så skamfyllt att ta antidepressiva läkemedel, 
och än mindre konstigt att gå i samtal eller på annat sätt söka hjälp för psykosociala besvär. Både 
den vackra och framgångsrika advokaten i Ally McBeal och den tuffa maffiabusen i Sopranos går 
ju kontinuerligt till en psykoterapeut! Dessutom finns det otaliga möjligheter att via internet, 
media och skolan hitta och skapa ett vardagligt språk för den psykiska problematiken, som jag 
tänker gör det ännu lättare att ta det där annars så skrämmande första steget till att be om hjälp 
och prata om sina problem. Jag menar också att denna avdramatisering har lett till att gränsen 
mellan att betraktas och betrakta sig som psykisk sjuk eller ej har blivit mer flytande än tidigare. 
Det är som att Antonovskys idé om att alla människor, på skilda vis genom livet, rör sig på ett 
kontinuum mellan psykisk ohälsa och psykisk hälsa har blivit allmängods.  
 
Jag menar vidare att både psykiatrin, ungdomsmottagningarnas kuratorer och Bris är exempel på 
forum där ungdomar just ges möjlighet till att leva ut senmodernitetens lust/vilja till att träna på 
att iaktta och förhålla sig till sig själv (=reflexiviteten), finna sig själv genom att öppenhjärtigt 
berätta för andra hur man mår och tänker (= subjektiveringen) och förändra, omskapa sitt psyke 
(=görbarheten).205 Denna lust/vilja behöver inte ha något med försämrad psykisk hälsa att göra. 
Det kan vara så att den bara är där, som ett led av senmoderniteten och det självspeglande 
livsprojektet. 
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De smått enorma ökningarna som gäller Bris och ungdomsmottagningarna ser jag som en 
symptomatisk symbol för hela den här diskussionen. Intressant är att fråga sig vilket som är 
hönan och ägget. Kan det vara så att Bris och ungdomsmottagningarnas verksamheter uppkommit 
som en del av den kulturella expropriationen206, och därmed varit med och skapat ett tidigare inte 
medvetet eller ens närvarande behov av reflexivitet, subjektivering och görbarhet? Eller har dessa 
behov funnits där i vilket fall, och att Bris och ungdomsmottagningarnas verksamheter istället 
uppkommit för att tillfredställa dessa behov? Att alltså ungdomar med tiden mått allt psykiskt 
sämre, och i det har varit i allt större behov av det ungdomsmottagningarna och Bris kunnat 
erbjuda. Självklart är det svårt att slå fast det ena eller det andra. För mig är det i alla fall tydligt 
att det ökade behovet av reflexivitet, subjektivering och görbarhet inte bara behöver bottna i 
sämre psykisk hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 För vidare definition av kulturell expropriation se ovan 3.1.4 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
På flera håll i uppsatsen har jag konstaterat ett behov av att problematisera den statistik som så 
tydligt tycks tyda på en allt sämre psykisk hälsa bland ungdomar, och jag har också beskrivit 
olika alternativa sätt att förklara denna statistik. Det viktiga med detta har för mig varit att sätta 
upp en varningens flagga för att alltför lättvindigt drabbas av svarta rubriker och mörka siffror. 
Att måla fan på väggen i allt för stor utsträckning är inget som, i detta fall, betjänar ungdomarna. 
Tvärtom tror jag det är viktigt att just se kritiskt på sådan typ av statistik, leta efter alternativa 
förklaringar, för att på allvar kunna förstå vad som händer i vår tid, förstå ungdomarna och dess 
psykiska problematik 
 
Och utifrån detta kritiska förhållningssätt har jag i analysen också på flera olika sätt pekat på hur 
man kan förklara de redovisade statistiska studierna på annat sätt än att det enbart beror på just 
sämre psykisk hälsa bland ungdomar. Även om jag i resten av denna avslutande diskussion 
kommer utgå från den andra tolkningen, att mycket talar för att ungdomars psykiska hälsa har 
försämrats de senaste 10-15 åren, så vill jag att man ändå har kvar den tidigare analysen och de 
alternativa tolkningarna i bakhuvudet. 
 
Jag menar att det min uppsats i stort och med eftertryck säger är att det av olika anledningar finns 
ett behov av att fokusera lite speciellt på gruppen av äldre ungdomar, unga vuxna. Jag tänker då 
framför allt på de som befinner sig från slutet av gymnasietiden till några år över tjugo. En 
åldersgrupp som för en tid sedan självklart skulle ha betraktats som vuxna, som idag lika 
självklart betraktas som ungdomar. Jag menar att det är för denna åldersgrupp som det som 
framkommer i uppsatsen är som tydligast. 
 
Under min tid på ungdomsmottagningen blev det med tiden allt tydligare att som kurator var det 
denna äldre del av vår åldersgrupp som var den primära, den vi hade anledning att sätta extra 
fokus på. Det är för mig uppenbart att det några år efter pubertetens och den tidiga tonårens 
traditionella problematik nu existerar en ny livsfas, med nya påfrestningar. Påfrestningar som 
bygger på en kombination av den kulturella moderniseringen och förändringar av 
välfärdssamhället. Det är också tydligt för mig att dessa påfrestningar kompliceras ytterligare av 
att de är som osynliga, inte riktigt är närvarande. Det är som att vuxenvärlden någonstans slagit 
sig till ro med att när väl pubertetens problematik är överstökad så är vägen in i vuxenlivet 
klappad och klar. De unga vuxna lämnas till stor del ensamma i sin kamp med dessa nya 
påfrestningar.  
 
Jag har i uppsatsen konstaterat att även många av de vuxna omkring ungdomarna lider av en ny 
form av osäkerhet och rotlöshet. Föräldrar, lärare och omsorgspersonal kan inte längre vara den 
trygghet, den traditionella bas för ungdomarnas utveckling som tidigare varit fallet. I ett första 
steg leder detta till att ungdomarnas känsla av sammanhang, KASAM, ytterligare försämras. När 
ungdomarna står så pass ensamma med påfrestningarna är det lätt att de bara upplever kaos och 
känslor av överbelastning och hopplöshet. Det är i detta första steg som jag tänker att vi i mångt å 
mycket befinner oss i just nu. Det är därför vi kan se alla dessa bekräftelser på att ungdomar mår 
allt psykiskt sämre. 
 
Nästa steg handlar om att både ungdomarna själva och det vuxna samhället omkring måste 
anpassa sig till den tid av kulturell modernitet vi lever i. I senmodernitetens fotspår har ju normer 
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och traditioner, förmedlade av föräldrar, lärare och omsorgspersonal, fått allt mindre betydelse. 
Detta menar jag att man kan se som att ett tidigare kollektivt skapande av KASAM idag alltmer 
har ersatts av ett individuellt skapande. Det är upp till ungdomen själv att via alla möjligheter som 
finns omkring skapa sin väg i livet, sin identitet, sitt KASAM. Det handlar helt enkelt om att själv 
lära sig bemästra de nya påfrestningarna, med hjälp av de möjligheter som existerar. Ett annat sätt 
att uttrycka detta på är att ungdomars tidigare reproduktion av föräldrarnas traditioner, normer 
och i vid mening identitet idag har ersatts av en mer alldeles egen produktion av det samma. Och 
för denna individuella produktion gäller det att hitta lämpliga verktyg. 
 
Onekligen är det ju så att media, marknaden och samhällets institutioner idag erbjuder en 
uppsättning av verktyg för ungdomarna att använda i sitt identitetsskapande, i sitt skapande av 
KASAM. Också det sätt som man idag kan prata om tidigare personligt hemliga och tabubelagda 
saker med kompisar och annat folk omkring utgör viktiga verktyg. Inte minst har olika former av 
mer professionellt psykosocialt stöd en viktig funktion. Helt klart är sådana exempel som Bris 
och ungdomsmottagningens verksamheter viktiga verktyg för ungdomarna i den tid vi lever i. De 
behöver dessa verktyg i det individuella skapandet av identitet och KASAM.  
 
Antonovsky talade om att styrkan på vårt KASAM i stort sett är fastlagt vid 30-års-åldern. Jag 
menar att senmoderniteten har inneburit att det inte alls är så längre, utan att ett intensivt 
skapande av identitet och KASAM äger rum långt upp i åldern, och att det i mångt större 
utsträckning än tidigare är något som försiggår hela livet. En bekräftelse på detta menar jag att 
man kan se den konstaterat förlängda ungdomstiden som, och att det dröjer allt längre innan man 
etableras i en traditionell vuxenvärld. Sernhede konstaterar också att även vuxnas drabbas av en 
allt större rotlöshet och osäkerhet över sin person. En osäkerhet som jag tänker just bottnar i att 
även för dessa vuxna är identiteten något flexibelt, som mer eller mindre alltid går att förändra. 
 
Den kulturella moderniseringen och försämringar av välfärden är inte något övergående fenomen. 
Det är något vi alla och i synnerhet ungdomarna kommer få leva med. Därför kommer betydelsen 
av hur ungdomarna klarar av att tampas med dessa förändringar inte minska med tiden, utan 
snarare tvärtom.  
 
Jag menar att det kommer krävas att samhällets vuxenvärld alltmer lär sig hur de kan bistå med 
vettiga verktyg till ungdomarna. Enskilda vuxna i ungdomars närhet kommer nog aldrig igen få 
den självklara roll som förebild och förmedlare av normer och traditioner som tidigare var fallet. 
Men samhällets alla vuxna kommer alltid ha en viktig roll som samtalspartner, som en som 
gallrar i flödet och som motvikt mot marknadens krafter. Detta innebär delvis en ny uppgift för 
alla vuxna som finns omkring ungdomarna, i allt ifrån hemmets vardag till mediavärlden, men 
det innebär också ett allt större behov av mer eller mindre professionella psykosociala instanser 
liknande ungdomsmottagningens kuratorer, Bris och BUP. 
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7 FORTSATT FORSKNING 
Jag har nämnt det tidigare i uppsatsen, men det tål att nämnas igen. Jag ser flera alternativa 
möjligheter till att angripa temat om ungdomars förändrade psykiska ohälsa. Alternativ som kan 
vara lämpliga för forskning framöver.  
 
Min uppfattning är att det alltid finns ett värde i att gå direkt till ungdomarna själva för att fånga 
in sin empiri. I fråga om psykisk ohälsa skulle man kunna ha djupintervjuer med ett antal 
ungdomar som exempelvis har kontakt med kurator på en ungdomsmottagning. Och via denna 
något mer specificerade målgrupp få tankar och beskrivningar som säkert också kan ge ökad 
förståelse för ungdomar i stort.  
 
Det finns också en självklar anledning att särskilja vissa grupperingar av ungdomar, och se hur 
den psykiska ohälsan skiljer sig mellan dessa olika grupper. Min empiri visar ju till exempel 
tydligt att unga kvinnor och unga män drastiskt skiljer sig åt i större delen av de statistiska studier 
jag har redovisat. Att göra en analys av vad denna skillnad kan bero på finner jag mycket 
intressant, och viktig. Inte minst utifrån ett genusperspektiv. På samma sätt tror jag bestämt att 
det finns anledning att undersöka vikten av även etnicitet, klass och uppväxtort. Påverkar dessa 
faktorer den psykiska ohälsan, och i sådana fall hur? 
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