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Abstrakt 

Syftet med den här uppsatsen var att genom en litteraturstudie undersöka vilka 
huvudsakliga förklaringar som fanns till unga vuxnas psykiska ohälsa. Det var också av 
intresse att få se om det fanns någon skillnad i sättet att förklara orsakerna till psykisk 
ohälsa hos män respektive kvinnor. Studien innehöll artiklar ur Läkartidningen, 
Psykologtidningen, Transmittorn samt en rapport från SOU. Resultatet visade att unga 
vuxnas psykiska ohälsa bottnade till stor del i ett allt mer individualiserat samhälle. Det 
hade lett till att ett stort ansvar, många gånger högt över vad individen mäktade med, 
hade lagts ned på individnivå. Förmågan att göra rätt val i livet hade inte utvecklats i 
samma takt som de nya möjligheterna hade skapats. I analysen framkom olika 
förklaringsmodeller. Dessa modeller hade i sin tur bidragit till skillnaderna i sättet att 
beskriva orsakerna till psykisk ohälsa hos män respektive kvinnor. Kvinnor beskrevs 
som bräckliga och deras cyklicitet kopplades utan vetenskapliga belägg ihop med 
diagnosen depression. Det som gick att finna angående männens psykiska ohälsa 
beskrevs mer som ett beteendeproblem där aggressivitet och missbruk fick stå för den 
stora förklaringen.   
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Abstract 

The purpose of this paper was to understand through a review of the literature the main 
explanations given for mental ill-health in young adults.  It was also of interest to 
investigate if different explanations were given for mental ill-health among young men, 
as opposed to women. This study reviewed articles taken from Läkartidningen, 
Psykologtidningen, and Transmittorn, as well as a report from SOU. The results 
indicated that the underlying cause for mental ill-health in young adults is to a large 
extent an increasingly individualized society, leading in turn to more responsibility 
being laid upon young adults often ill-equiped to handle it; the ability to make 
successful choices in life does not always develop at the same speed as the new 
opportunities that society creates. The analysis revealed that different explanations / 
models were used to describe the causes of mental ill-health in men and in women.  
Women were described as fragile, and a diagnosis of depression was linked, without 
scientific proof, to their reproductive / hormonal / monthly cycles. Mental ill-health in 
men, on the other hand, was described more as a behavioral problem, with aggression 
and drug abuse as the main cause.  
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INLEDNING 

Den psykiska ohälsan har ökat under de senaste 15 åren. Trenden är entydig och 
återfinns i både sjukskrivningsstatistik och statistiska undersökningar om trötthet, 
sömnproblem och oro. Däremot märks ingen ökning av de svåra psykiska sjukdomarna. 
Ett brett spektra av faktorer till den ökande psykiska ohälsan har av forskarsamhället 
föreslagits som möjliga orsaker. Den psykiska ohälsan hos unga vuxna intresserar mig 
speciellt, det är en grupp som har svårt att få sin röst hörd då de ännu inte etablerat sig i 
samhället. Av den orsaken har jag valt att i den här uppsatsen fördjupa mig i de 
förklaringar som ges till den ökade psykiska ohälsan hos speciellt gruppen unga vuxna.  

Till det har jag lagt mitt intresse för genusfrågor, jag har velat nå fram till en bild av 
vilka framställningar som ges av kvinnors respektive mäns psykiska ohälsa. Vetskapen 
om att en ogynnsam utveckling i unga år kan komma att påverka individen hela livet 
motiverade än mer mitt val av uppsatsämne. Om vi lyckas hindra den ogynnsamma 
utvecklingen kommer effekterna att avspegla sig på flera nivåer. En god folkhälsa bidrar 
starkt till en mer gynnsam ekonomi i samhället men det är också viktigt att ta med 
besparingar på det individuella planet i form av minskat lidande både för den drabbade 
och dennes omgivning. Dessutom tror jag att det är viktigt för mig som blivande 
hälsopedagog att vara medveten om hur skilda synsätt på människan kan påverka vårt 
sätt att se på oss själva och vår omgivning. Om vi ständigt får budskap om att kvinnor 
exempelvis lider av depression på grund av sina hormoner kan vi i förlängningen tänka 
oss att det påverkar hur både män och kvinnor ser på depressioner. Därför menar jag att 
det är av vikt för hälsopedagoger att känna till de förklaringar som idag ges, till varför 
människor drabbas av psykisk ohälsa och det är med dessa tankar som jag vill förankra 
uppsatsens anknytning till ämnet hälsopedagogik. 

2. BAKGRUND 

I min bakgrund beskriver jag fyra stycken centrala begrepp som återkommer i 
undersökningen. Därefter redogör jag för hur människan över tid har getts ansvar för sin 
hälsa. Bakgrunden avslutas med ett resonemang om hälsa och genus.  

2.1 Centrala begrepp 

Hälsa 

När Antonovsky talar om hälsa delar han upp den i olika delar, bland annat beskriver 
han begreppet KASAM. Begreppet står för Känslan av sammanhang , den känsla som 
byggs upp hos oss redan som barn och följer oss genom livet.   
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Han menar att tillvaro är full av påfrestningar som motgångar, krav, konflikter och 
problem som måste lösas. Den psykiska ohälsan kan uppstå i samband med sådana 
påfrestningar och händelser som vi inte kan hantera, det kan vara livskriser, stress eller 
traumatiska upplevelser. Motståndskraften hos människor kan variera beroende på om 
händelserna upplevs som meningsfulla, hanterbara och begripliga. Ett sätt för kroppen 
att säga ifrån kan vara med till exempel sömnproblem, ångest och oro. Antonovsky 
menar att en individ aldrig är helt sjuk eller helt frisk utan pendlar där emellan, den 
pendlingen är ett naturligt tillstånd i livet.1   

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är svårare att definiera, det bekräftas också av flera författare. 
Psykisk ohälsa definieras av Bremberg med att vi drabbas av oönskade psykiska 
tillstånd, till exempel extrem trötthet, oro, ångest, irritation eller förvirring. Han 
beskriver den psykiska ohälsan som ett sätt för kroppen att säger ifrån. Det kan starta 
med sömnbrist och stress som sedan leder vidare till ett svårare tillstånd. Hur vi hanterar 
ångest, som kan vara en del av livet, beror på våra biologiska och psykologiska 
förutsättningar. Om vi inte hanterar ångest kan den leda till psykisk ohälsa. Hälsa står 
för det önskvärda i livet och ohälsa står då för motsatsen, alltså något som inte är 
önskvärt eftersom det leder till lidande. Bremberg menar att det inte är möjligt att 
entydigt avgränsa vad som innefattas i begreppet psykisk ohälsa. Han talar om problem 
som människor själva kan uppleva som psykisk ohälsa, men det finns också tillstånd där 
andra än individen själv upplever det som besvärande. Här tar han som exempel upp 
människor med hallucinationer. Bremberg är tydlig med att avgränsningarna mellan 
normala och onormala tillstånd inte är uppenbara.2 

Levi beskriver de vanligaste symtomen vid psykisk ohälsa så här; Vanligast är att man 
känner ångest, oro, nedstämdhet eller sover dåligt .3 Vidare berättar han att så många 
som varannan kvinna och varannan man drabbas av depression någon gång i livet. Den 
siffran ökar i de lägre socioekonomiska grupperna. Den psykiska ohälsan kan under 
uppväxtåren yttra sig bland annat i form av beteendestörningar, känslomässiga problem 
och försenad utveckling. När man talar om psykisk ohälsa som ett växande 
folkhälsoproblem är det vanligtvis inte de psykiska sjukdomarna som avses. Det är 
istället sådan psykisk ohälsa som ofta kan relateras till livskriser till exempel stress i 
arbetslivet eller traumatiska upplevelser som drabbar allt fler någon gång under livet. 
Endast en mindre andel av alla med psykiska problem söker professionell vård eller får 
en psykiatrisk diagnos.4 

                                                

 

1 Antonovsky, A (1991, s. 42). Hälsans mysterium.

 

2 Bremberg, S (2003, nr 3) BRUS Unga mår allt sämre   

3 Levi, L (2001, s 29). Stress och hälsa

 

4 Ibid  
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Två definitioner av begreppet psykisk ohälsa har framkommit, där det i den ena 
definitionen går att utläsa en psykisk ohälsa som handlar om livskriser som inte upplevs 
som hanterbara, i den andra har den utökats med psykisk sjukdom och allvarliga 
psykiska störningar. Det har också framkommit att avgränsningar mellan vad som är 
normalt och onormalt är långt ifrån uppenbara.  

Om vi ser på statistik som framställts om den psykiska ohälsan ser den ut så här:     

(Sammanställt av Statistiska centralbyrån, SCB)5 

Statistiken är hämtad från Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) . Den visar 
självrapporterad ängslan, oro och ångest i åldersgruppen 16-34 år för kvinnor och i 
åldersgruppen 16-24 år för män. Trötthet, sömnsvårigheter, oro och ångest är de 
symptom på psykisk ohälsa som är speciellt intressanta då de också är kännetecken på 
att man är utsatt för stress. Besväras man av dessa symptom finns en brist på åter-
hämtning och rekreation, faktorer som är viktiga för vår allmänna hälsa. Under-
sökningen om levnadsförhållanden (ULF) ger en bra bild av hur dessa symptom 
utvecklats över tid. 

Antalet unga kvinnor som känner sig trötta har utan avbrott ökat kraftigt. Sömnbesvär 
har visat sig öka bland både förvärvsarbetande män och kvinnor, men nivåerna är högre 
för kvinnor. 

Bland männen är det de yngre som uppvisar den kraftigaste ökningen medan de äldre 
inte känner någon förändring.  

                                                

 

5 SCB, Undersökningen om levnadsförhållanden
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Unga vuxna och den förlängda ungdomstiden 

I den här litteraturstudien använder jag mig av begreppet ung vuxen. Med ung vuxen 
menar jag en person mellan 18-30 år. Tidsintervallet kan ses som långt men Trondman 
menar att en förlängd ungdomstid hör till dagens samhälle.6  

De unga blir vuxna tidigare, både biologiskt och socialt. Samtidigt tar det längre tid att 
avsluta studier, att få ett arbete och att bli självförsörjande. Det kan medföra mindre 
tydliga roller som i sin tur kan upplevas som osäkra och otrygga roller och leda till 
ohälsa bland unga. Det finns också en positiv sida av den förlängda ungdomstiden 
vilken är den ökade möjligheten att till exempel resa jorden runt, att studera, bo och 
arbeta på andra platser än i sitt hemland.7  

3. Människans ansvar för sin hälsa över tid 

3.1 Historik 

Jag har valt att göra en kortfattad beskrivning av historien kring hur vi sett på hälsa över 
tid. Anledningen till att jag tar upp historien är att det kan ge en förståelse för hur 
utvecklingen har sett ut, det ger även en kunskap om vart vi står idag både när det 
handlar om hälsoutvecklingen men också hur det egna ansvaret vuxit och fortfarande 
håller på att växa fram.  

Under antiken sågs sjukdomar som naturliga och inte något som orsakades av gudar 
eller andra religiösa krafter, som man tidigare trott. Sjukdomar orsakades av den fysiska 
omgivningen och människans uppgift var helt enkelt att leva på ett sätt som underlättar 
kroppens självläkande förmåga.8 

Under 1800-talet kopplades hälsa samman med moraliskt leverne. Det antogs vara 
naturligt att leva utifrån samhällets föreskrifter. Sjukdom kunde helt enkelt uppstå om 
människorna inte tog hänsyn till samhällets normer. Här började också en idé grundas 
om att individen hade ett eget ansvar för sin hälsa. På 1930-talet började ett intresse 
skapas för kost och motion, även idéer om förebyggande arbete och egenvård fick ett 
visst genomslag. Hälsohoten ansågs nu ligga precis utanför kroppen och god hygien 
lyftes högt. Mellan år 1960-1970 började man få ett grepp om att det fanns ett 
immunförsvar vilket gjorde att man också började prata om vad som händer på insidan 
av kroppen. Kring förra sekelskiftet ansågs ansvaret för hälsan vara statens och 
arbetsgivarens, men även arbetaren själv. Arbetstagaren skulle själv tänka på att skaffa 
sig ett passande yrke efter sina personliga förutsättningar.  Han skulle också vara 
försiktig i arbetet och sköta sin hälsa. Men ansvaret att bli frisk föll på läkaren.9 

                                                

 

6 Trondman, M.(1999, s. 47) Kultursociologi i praktiken . 

7 Ibid 

8 Kjellström, S (2005, s 10-14). Ansvar, Hälsa och människa. En studie av idéer om individens ansvar för sin 

hälsa . 

9 Ibid 
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3.2 Det stora genombrottet   

Från slutet av 1970-talet får individens eget ansvar ett bredare genomslag i samhället. 
Det hände två saker; det första var att personer inom politiken och medicinen visade ett 
större intresse för människors livsstil och det andra var att det uppstod en delvis ny syn 
på människan.  

I och med det förändrades hela människosynen och från att individen förväntades ta 
ansvar för sin hälsa ur ett medborgarperspektiv talades det nu alltmer om att ta ansvar 
för sig själv för sin egen skull. Människan betraktades nu som självständig, inifrånstyrd 
och med förmåga att ifrågasätta det som redan var etablerat. Människan ges ett eget 
ansvar för sitt liv och anses vara den som bäst kan påverka det.10  

3.3 Individualiseringsprocessen  

Med tiden har en individualiseringsprocess skapats som handlar om människans 
livssituation och om hennes identitet. Inom denna process har utbytet av valmöjligheter 
för människan ökat, det har skapat nya former av social tillhörighet och det talas ofta 
om en frigörelse för människan. Människan är inte längre bunden av traditionella 
maktförhållanden och traditionella sett att försörja sig, hon antas fritt kunna välja sin 
livsstil och utbildning. Följderna av det ökade utbytet av valmöjligheter blir att det 
krävs att individen klarar av att sätta sig själv i centrum och planera sitt liv. Det finns 
inte längre lika många förutbestämda yrkesval vilket kan upplevas som otryggt.11  

3.4 Olika syn på livsstil  

De unga vuxna har olika inställning till livsstilens påverkansmöjligheter och så länge 
det är så kommer alla att se på sitt ansvar med olika ögon menar Kjellström. En viktig 
fråga inför framtiden är just hur kopplingarna ser ut mellan hälsa  identitet  moral. 
Synen på sig själv och den egna identiteten avspeglar sig i på vilket sätt individen 
hanterar sina egna hälsofrågor. För att få ha hälsa krävs engagemang och insatser, 
hälsan uppstår inte automatiskt i vardagen. Vidare talar Kjellström om vad som sker när 
människor med olika inställningar till sin påverkansmöjlighet ska ta ansvar för sina 
hälsofrågor, och vilka krav som faktiskt är rimliga att ställa. Å ena sidan kan 
diskussionen om individuellt ansvar skuldbelägga människor, vissa anser att 
livsstilsproblem borde vara ett samhällsproblem. Å andra sidan finns det de som anser 
att om människor ges ett individuellt ansvar stärks individen och risker 
medvetandegörs.12 

Ulf Olsson´s undersökning av svenska statliga utredningar visar att den statliga 
styrningen mot hälsa hos befolkningen innebär att den enskilda inte bara förväntas 
nyttja sjukvården utan också har en skyldighet att aktivt värna om sin egen hälsa.13  

                                                

 

10 Ibid s. 10-14. 

11 Ibid 

12 Ibid 

13 Olsson, U (1997, s. 152-162).  Folkhälsa som ett pedagogiskt projekt.
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3.5 Människors olika utvecklade förmågor  

Det finns forskning som visat på att människor gradvis under sin livstid utvecklar sin 
förmåga att ta ansvar. Samtidigt visar också forskningen att en stor del av den vuxna 
befolkningen, ca 50-60 procent, ännu inte har utvecklat ett livsförfattande förhållnings-
sätt.  

Med ett livsförfattande förhållningssätt menar Kjellström ytterligare en utvecklingsfas 
efter att ha passerat tonåren, där individen själv kan ta ansvar för sina val och 
värderingar.  

Här blir det för första gången möjligt att ta ett medvetet ansvar för sig själv och sitt liv. 
Det innebär att det finns ett gap mellan de krav som ställs på människor och den 
egentliga förmågan de faktiskt har. För alla vuxna är kraven för höga under åtminstone 
en period i livet.14 

3.5.1 Kegans teorier om ansvar  

Kegan beskriver vår ansvarsförmåga, vad vi klarar av att ta ansvar för, genom sin teori. 
Han menar, i likhet med vad som framkommit ovan att det är typiskt för dagens 
västerländska samhälle att de mentala kraven ställs långt över många människors 
faktiska förmågor. I teorin ingår fem olika förhållningssätt till ansvarstagandet;15 

Ett impulsivt förhållningssätt 

Vanligast i två- till sexårsåldern där det egna jaget står i centrum. 

Ett imperialistiskt förhållningssätt 

Från sexårsåldern upp till tonåren, här kan individen ha mer långsiktiga och varaktiga 
önskningar, kan reflektera över dem, kontrollera och ta ansvar för dem. Fortfarande 
finns ett egocentriskt perspektiv med brister i att kunna samordna egna önskningar med 
andras. Det leder till att individen motiverar sitt handlande med vad som är bäst för en 
själv.  

Ett socialiserat förhållningssätt 

Utvecklas i tonåren och en stor del av den vuxna befolkningen tillägnar sig också det. 
Här börjar det egocentriska perspektivet överskridas. Man är inte längre sina 
önskningar, utan man har dem och kan reflektera över dem. Identiteten är starkt knuten 
till nära relationer med andra människor.  

Man är ett med sina värderingar och roller, vilket har konsekvenser för vad som är 
möjligt att ta ansvar för. Individen klarar här av att delta i en grupp och bry sig om vad 
andra tycker, och den kan ta hänsyn till andra. I ett socialiserat förhållningssätt kan 
personen väga in andras ståndpunkter och samhällets värderingar, men inte frigöra sig 
och förhålla sig kritiskt till dem. Kegan beskriver det som att personen har förmåga till 
socialisering men är inte ansvarig för den.  

                                                

 

14 Kegan, R (1994, s. 120-129, 175-178).   In over our heads-The mental Demands of Modern Life . 

15 Ibid 
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Svårt är också att dra en gräns mellan eget och andras ansvar. Att kunna sätta gränser 
förutsätter en medvetenhet mellan det egna perspektivet och andras, det är här inte 
möjligt.  

I ett socialiserat förhållningssätt är individen åskådare till sitt inre känsloliv och kan inte 
ta ansvar för det. Personen tar gärna ansvar för hur andra mår därför att hon inte ser att 
det inte är hennes ansvar.  

Ett livsförfattande förhållningssätt  

Här sker mer av reflektion och granskning, det skapas ett nytt jag som kan reglera och ta 
ansvar för sina förhållanden till andra, sina roller, värderingar och känslor. Identiteten 
handlar om att göra egna val och välja sina värderingar. Det blir nödvändigt att fundera 
på vem man vill vara och hur man vill leva.  

Här blir det för första gången möjligt att ta ett mer medvetet ansvar för sig själv och sitt 
liv. Styrkan med den här fasen är just utvecklandet av autonomi vilket betyder ett 
utvecklat självbestämmande, att individen själv är den som styr och organiserar det egna 
livet. Individen kan själv ta ansvar för sina val och värderingar, vilket upplevs positivt. 

Ett självtransformerande förhållningssätt 

Endast ett fåtal vuxna utvecklar detta förhållningssätt. Det innebär att man kan förhålla 
sig till omgivningens förväntningar och reflektera över begränsningar i sitt eget livs-
perspektiv.  I den här fasen kan individen relatera flera vetenskapliga perspektiv, 
ideologier och föreställningsvärldar till varandra. Konflikter med andra människor 
upplevs inte som något hot.  

4. Genus och hälsa  
Genus är ett begrepp som används för att rikta fokus mot hur sociala och kulturella 
faktorer bidrar till att ge betydelse åt könstillhörighet och hur denna betydelse fungerar 
och används i praktiken. Våra identiteter som kvinna och man är utifrån ett genus-
teoretiskt perspektiv ett resultat av ett kollektivt och historiskt socialisationsarbete, som 
bidragit till att tänkta skillnader betonas medan vissa likheter tonats ned. Denna köns-
uppdelning med dessa tänkta skillnader är därför inskrivna i våra kroppar. Resultatet har 
blivit två sociala genus som existerar relationellt och som utgår ifrån olika dikotomier 
som feminin/icke feminin och som bidrar till att tillskriva könen olika egenskaper. Det 
medför att det finns olika objektiva förväntningar på både kvinnor och män baserat på 
deras könsliga dispositioner.16  

Som individer möter vi sedan dessa objektiva förväntningar och anpassar oss ofta 
omedvetet efter dessa eftersom förväntningarna är en del av den sociala ordningen. Om 
vi uppfyller förväntningarna kommer vi också att uppmuntras och det kan ses som en 
förstärkning eller legitimering av den könsliga dikotomin.17 

                                                

 

16 Ibid 72-73 

17 Bourdieu, P (1999, s. 25-37).  Den manliga dominansen . 
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Hovelius & Johansson kopplar i sitt genusteoretiska resonemang samman genus med 
våra föreställningar om psykisk och fysisk ohälsa. De menar att både genus och 
depression kan vara socialt skapade men att dessa utmanande förklaringar har svårt att 
få genomslagskraft. Viktiga aktörer som påverkar människor är medier, den akademiska 
medicinen och andra lekmän som kommer i kontakt med sjukdomen.  

Författarna menar att det är förhållandevis få medicinska utredningar som har analyserat 
kön i förhållande till depression och psykisk ohälsa.18  

En av de mest omfattande förklaringsmodellerna som de väljer att lyfta fram är de 
biologiska. Att just de är de mest förekommande beror inte på att de skulle vara de bästa 
modellerna, utan snarare att den psykiatriska forskningen domineras av natur-
vetenskapligt orienterade läkare. När biologiska skillnader hittas betraktas de i de 
biologiska förklaringsmodellerna som orsaker till psykiska reaktioner. Författarna 
menar här istället att de lika väl kan vara en reaktion och ett svar på omgivningens 
påverkan. Under senare år har den psykosociala forskningen dock börjat lyfta fram ett 
behov av att betrakta psykisk ohälsa som ett samspel mellan både arv och miljö 
tillsammans med psyke och biologi.19 

Det finns enligt Hovelius & Johansson inga vetenskapliga belägg för att koppla ihop 
kvinnors hormonsvängningar med depression, ändå får hormonsvängningar vara med 
och förklara könsskillnader i depression. Det finns en uppenbar risk för att kvinnors 
sociala problem medikaliseras på det här sättet. Intressant i den här diskussionen är att 
författarna även lyfter fram män och deras hormonella svängningar, vilka skulle kunna 
tänkas orsaka depression hos dem vilket också enstaka studier pekar på. Männens 
testosteronnivåer sjunker med åren och låga halter av hormonet har visat sig ha 
samband mellan depressiva symtom, men det har aldrig problematiserats. 

Ytterligare en förklaringsmodell är den psykologiska som konstruerar kvinnlighet, i 
motsats till manlighet, som något bräckligt. Den här könsrollsmodellen har sitt ursprung 
i att kvinnor och män genom uppfostran och annan social påverkan skolas in i olika 
rollbeteenden. Genusforskningen använder sig dock inte längre av könsrollsbegreppet 
då det får kvinnor att framstå som passiva, med rollteorier som utgår ifrån att kvinnorna 
är problemet då deras inre konflikter står i fokus. Istället använder genusforskare den 
sociala förklaringsmodellen som innebär att kvinnors psykiska ohälsa bottnar i ojämlika 
livsvillkor som till exempel förekomsten av våld mot kvinnor och sämre ekonomi. En 
ojämn fördelning av makt och olikheter i livsvillkor mellan män och kvinnor har skapat 
könade uttrycksformer av känslor i vårt samhälle. Manlighet är förknippat med ilska 
och våld, medan kvinnlighet kopplas samman med oro och nedstämdhet.20  

Depression tenderar att kopplas till kvinnor, femininitet och maktlöshet med bristande 
kontroll som följd. Det kan i sin tur leda till ett misslyckande om den diagnosen sätts på 
en man, vilket kan leda till att män oftare förnekar sin depression.  

                                                

 

18 Hovelius, B & Johansson, E (2004, s. 269). Kropp och genus I medicinen . 

19 Ibid s 270 

20 Ibid s 271 
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Hovelius och Johansson menar också att medierna har en betydelsefull roll i folkhälso-
arbetet genom att de hjälper till att skapa bilder av genus och sjukdomar. De är med och 
skapar samhälleliga och kulturella normer och värderingar. Vilket i sin tur leder till att 
de kan påverka människors förhållningssätt och agerande i relation till egna och andras 
symtom och uttryck för sjukdom.  

Med en tillbakablick menar författarna att medierna visat ett större intresse för 
kvinnokroppen som framställts som mer problematisk, svag och sjuklig. Medierna har 
också en tendens att lägga hälsoansvaret på individen vilket då blir särskilt tydligt för 
kvinnorna eftersom de diskuteras oftare.21 

För att kunna se saker och ting ur ett genusperspektiv handlar det om att kunna titta ur 
flera olika synvinklar. Fördomar, föreställningar och andra invanda tankesätt behöver 
kastas bort och könsförhållanden behöver synliggöras. Nya förhållningssätt och 
beteendemönster behöver skapas för att en utjämning och en förändring ska kunna ske. 
Om det nu visar sig att det är skillnader mellan beskrivningen av män och kvinnors 
psykiska ohälsa behöver den alltså tydliggöras för att förändring ska kunna ske. 

5. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka huvudsakliga förklaringar 
som finns till unga vuxnas psykiska ohälsa.   

 

Finns det någon skillnad i sättet att förklara orsakerna till psykisk ohälsa hos 
män respektive kvinnor, och i sådana fall hur ser skillnaderna ut? 

6. METOD  

6.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie handlar om att undersöka tidigare dokumenterad kunskap, där frågor 
har ställts till litteraturen istället för till personer. I startskedet handlar mycket av arbetet 
om att reflektera och söka information. Informationen ska sedan värderas, analyseras 
och slutligen sammanställas. I reflektionen ligger att precisera och formulera sin 
forskningsfråga, själva problemet ska avgränsas för att bli tydligt. Frågeställningarna 
ska vara formulerade mer specifikt för att visa vilka frågor som ska vara besvarade för 

                                                

 

21 Ibid 
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att syftet med studien ska vara uppnått. Att sedan finna en teoretisk förankring kan vara 
till hjälp både när arbetet med formulering av frågor ska göras och i analysarbetet.22 

Ett tidskrävande moment i litteraturstudier är enligt Backman att införskaffa de texter 
som krävs.23 Texterna utgörs vanligen av offentliga utredningar, rapporter, böcker och 
avhandlingar. Holme och Solvang menar att det är viktigt att hitta oberoende texter.  

En källa är sällan skräddarsydd för att besvara den aktuella frågeställningen. Därför 
behövs olika källor som ger information om det ämne som är av intresse. Målet för 
tolkningsarbetet är att kunna ge en sammanfattande bild av informationsbärande 
struktur och helheter. För Holme och Solvang är den viktiga frågan hur pass användbar 
källan är för undersökningens syfte. Användbarheten tolkas utifrån hur väl källan på 
trovärdigt sätt kan belysa studiens frågeställningar.24 

När så insamling av data ska göras kan det ske på olika sätt beroende på vilken studie 
det handlar om. Det här är en litteraturstudie och då sker insamlingen genom att 
forskaren hämtar in redan skrivna texter, med syfte att nå en djupare förståelse för den 
forskningsfråga som ska studeras.25 Målet med insamlad data är att ett sammanhang och 
ett mönster utkristalliserar sig. Efter inhämtning och bearbetning av all information ska 
den struktureras och resoneras kring så enkelt och klart som möjligt. Det ska för läsaren 
vara en röd tråd genom processen som på ett övertygande sätt leder fram till en rimlig 
slutsats.26  

Det stora arbetet ligger i att göra data förståeliga och minska ned volymen av 
information för att kunna identifiera mönster. Att producera ny kunskap är en av 
grundstenarna i all forskning, att bygga och utveckla teorier är en annan. Kvalitet 
handlar om ifall det går att relatera sina egna resultat till en befintlig teori, eller rent av 
att förändra teorin.27  

Eriksson får här sammanfatta hur arbetsprocessen bör gå till i en litteraturstudie.28 

1. En idé om ett ämne att studera uppstår 

2. Sökande av källor 

3. Frågor ställs till källorna 

4. Källorna utsätts för källkritik 

5. Källorna analyseras och tolkas 

6. En syntes uppstår som resultat i rapportskrivning 

                                                

 

22 Forsberg, C & Wengström, Y (2003, s 73-74). Att göra systematiska litteraturstudier.

 

23 Backman, J (1998, s. 66).  Rapporter och uppsatser . 

24 Holme, I & Solvang, B (1997, s. 134). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder .  

25 Ibid, s 127 

26 Ibid, s 141 

27 Ibid, s 145 

28 Eriksson (1992). Broar. Introduktion i vårdvetenskaplig metod . 
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6.2 Datainsamling 

 
val av texter 

Jag har i den här studien valt att hämta mina texter från olika tidskrifter och jag har 
strävat efter att få med tidsskrifter som kan tänkas spegla olika perspektiv på unga 
vuxna psykiska ohälsa. De tidskrifter jag har intresserat mig för är Läkartidningen, 
Psykologtidningen och en tidskrift som heter Transmittorn, den sista ges ut av ett 
läkemedelsföretag.  

Valet av tidningar är gjort utifrån att det är tidskrifter som vänder sig till de 
yrkesgrupper som behandlar unga vuxna med psykisk ohälsa, det kändes viktigt att få 
veta hur deras förklaring såg ut på den psykiska ohälsan.    

Läkartidningen är en medicinsk vetenskaplig tidskrift och en del av medlemskapet i 
Sveriges läkarförbund, den utkommer med 42 utgåvor per år. Tidningens målsättning är 
att ge läkarkåren fortbildning och information i medicinska och fackliga frågor. Den ska 
också spegla utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt vara opinionsbildande organ 
för läkarförbundet. Det medicinska materialet i Läkartidningen är sakkunniggranskat 
enligt internationell praxis, vilket består av en gedigen granskningsprocess. Ur denna 
tidskrift har tre artiklar valts ut som passande mot studiens syfte och frågeställningar. 

Psykologtidningen ges ut av Psykologförbundet med 15 nummer per år. Tidningen 
innehåller förutom facklig information, artiklar om aktuell forskning, ny litteratur, 
behandling och nya arbetsmetoder inom det psykologiska fältet. Även ur denna tidskrift 
har tre artiklar valts ut. 

Tidningen Transmittorn ges ut av ett läkemedelsföretag som helt fokuserar på 
behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Transmittorn förmedlar 
forskningsnyheter och är ett forum för debatt inom detta fält. I mitt val av denna 
tidskrift har jag varit medveten om att artiklarna kan vara influerade av ett strikt 
biologiskt tänkande om psykisk ohälsa. Trots det har jag valt att ta med den eftersom 
den ändå representerar ett förekommande sätt att förklara psykisk ohälsa i dagens 
Sverige. Ur denna tidskrift har endast två artiklar valts ut, anledningen till det är att det 
bara fanns dessa två som berörde ämnesområdet. 

Förutom de tre tidskrifterna har jag också valt att inkludera en av statens offentliga 
utredningar (SOU). Statens offentliga utredningar är texter som speglar de samhälls-
politiska perspektiven liksom de aktuella teoribildningarna och diskussionerna inom 
olika ämnesområden. Jag har därför valt att inkludera en SOU (SOU, 2006:77) för att 
undersöka hur synen på psykisk ohälsa kommer till uttryck ur ett statligt perspektiv.  

Jag har valt att begränsa antalet artiklar i studien genom att söka material publicerat 
mellan åren 2002-2007. Majoriteten av artiklarna är dock från 2005-2007, detta för att 
aktualiteten i studien ska bli så hög som möjligt. Undantaget är artiklarna från 
tidskriften Transmittorn som är publicerade under åren 2002, anledningen till 
undantaget är att det inte skrivits något inom ämnesområdet sedan dess. 

Genom mitt urval av material från psykologin, biologin, medicinen och den politiska 
arenan hoppas jag kunna få en bred syn på vilka förklaringar som finns i vår nutid, om 
vad som anses påverka de unga vuxnas psykiska ohälsa.  



  

14

 
6.3 Databearbetning 
Jag har under arbetet läst relativt stor mängd text. I kvalitativa studier är det vanligt 
genom att det är ett stort material som ska bearbetas. Det är en utmaning att utifrån 
mängden data ta fram viktig information och utläsa mönster för att sedan kunna 
presenter materialet på ett begripligt sätt. Under arbetet med materialet har jag hela 
tiden haft mitt syfte och min frågeställning som hjälp.  

Olika markeringar gjordes av den text som besvarade frågeställningen. I kvalitativa 
undersökningar är det vanligt att i sitt material söka efter kategorier som representerar 
olika egenskaper i texterna. För mig blev det naturligt att använda mitt syfte med 
frågeställning som kategorier. Kategorierna arbetades fram genom att samtliga 
författares namn skrevs ned på ett papper och under varje namn skrevs alla de 
förklaringar till den psykiska ohälsan som var och en hade lagt fram. Då 
utkristalliserade sig ett antal teman som kunde ses som huvudsakliga förklaringar till 
unga vuxnas psykiska ohälsa, de kunde samlas under samhälleliga-, biologiska- och 
övriga förklaringar. På liknande sätt arbetade jag för att sammanställa materialet utifrån 
frågeställningen om könsskillnader. Författarnas olika synpunkter och åsikter delades in 
under två rubriker.  

Den ena förklarade hur kvinnorna påverkades och den andra förklarade hur männen 
påverkades. Det fanns tydliga olikheter i författarnas sätt att se på frågan om orsaker 
kontra kön.  

7. Resultat 

7.1 Sociala förklaringar till unga  
vuxnas psykiska ohälsa 

Individualisering och ökad valfrihet 

I detta tema ingår en artikel från Psykologtidningen liksom rapporten från SOU 
2006:77. Texterna belyser hur människors ökade valmöjligheter bidrar till att de 
individuella kraven har ökat. Misslyckas de unga med för dem viktiga frågor infinner 
sig nedstämdheten, och dessa perioder av nedstämdhet bli vanligare i den 
samhällsutveckling vi befinner oss i idag. För att kunna följa med i den ökade 
förändringstakten krävs att de unga själva klarar av att förändra sig.  

I SOU beskrivs det moderna samhället ha bidragit till en ökad individualisering. 
Individualiseringen har i sin tur lett till att de unga vuxnas valmöjligheter har ökat och 
att detta dock inte bara är av godo. Med det ökade antalet val och möjligheterna ökar 
samtidigt kraven på att de unga ska klara av att välja vilket liv de vill leva.  
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Förmågan att göra val har inte utvecklats i samma takt som de nya möjligheterna har 
skapats. Den ökade valfriheten är då en förklaring som ges till den ökade psykiska 
ohälsan. 29 

När den unga vuxna inte klarar av att göra val, kanske fattar fel beslut eller misslyckas 
med något som den upplever som viktigt, kan nedstämdhet infinna sig. Situationer där 
individen inte kan fortsätta som tidigare och en förändring behöver göras, blir mer och 
mer vanligt i vår tillvaro som ändrar sig snabbare idag än den gjorde tidigare. Till följd 
av att tillvaron snabbare ändrar sig behöver människor oftare omorientera sig.  

Det kan i sin tur leda till att perioderna med nedstämdhet blir fler även om en del av 
dem är ändamålsenliga.30 

Om människor har som mål att vara lyckliga kan perioderna med nedstämdhet upplevas 
som motsatsen, situationer som hör till det vanliga livet kan till och med upplevas som 
svåra. Unga möter också påfrestningar på olika sätt. En del kan göra det genom att 
uttrycka känslor, andra försöker undvika känslor, för någon handlar det om att bara stå 
ut. Vissa söker stöd hos andra, någon tar till avslappning eller motion. Den metod som 
dock visat sig vara mest effektiv i att minska stressen och depressionen är när individen 
kan resonera med sig själv för att hitta en lösning.31  

Även i Psykologtidningen lyfts samhällsutvecklingen fram som en orsak till den ökade 
belastningen hos unga människor. Artikeln belyser dock några fler faktorer som anses 
förklara den psykiska ohälsan. Exempelvis nämns den förlängda skolgången, ett senare 
inträde i arbetslivet och en högre ålder innan de unga kan försörja sig som starkt 
bidragande orsaker. Det medför i förlängningen en ökad belastning och sårbarhet hos de 
unga vuxna.32 

Människors förväntningar 

Ytterligare ett tema som jag identifierat, berör människors förväntningar och finns 
beskrivet i SOU rapporten. Enligt författaren till SOU rapporten har människors 
levnadsvillkor förbättrats markant, men människans förväntningar har utvecklats ännu 
snabbare. Det är just våra förväntningar som ligger till grund för på vilket sätt vi själva 
upplever vår hälsa. Om dessa förväntningar blir orealistiska och med tiden bara ökar 
finns det en risk att vi med andra ord får orimliga förväntningar på hur vår hälsa ska 
vara.33 

Rapporten visar på att undersökningar om den upplevda hälsan, som gjorts i både U-
länder och I-länder, har visat att människor som lever i u-länder upplever en bättre hälsa 
trots fler sjukdomar och bristen på mat. De har inte lika högt ställda förväntningar på sin 
hälsa och den ökar heller inte i sådan takt som gått att mäta i I-länder.  

                                                

 

29 SOU (2006:77, s 34). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa . 

30 Ibid, s 35 

31 Ibid, s 36 

32 Fors, Z (2005, s 6). En hälsocentral för unga vuxna . 

33 SOU (2006:77, s 58). 
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Det här gör att människor i U-länder inte har lika stor differens mellan förväntad hälsa 
och upplevd hälsa. 

Minskat stöd 

Temat om minskat stöd finns berört i Psykologtidningen liksom i SOU rapporten. I 
dessa källor beskrivs både unga människor som inte vet vart de ska vända sig med sina 
problem, resurser som minskas ned inom elevhälsovården och snedfördelade resurser 
mellan åldersgrupper. Vi får en bild av hur mycket svåra erfarenheter tynger de unga 
vuxna och färgar deras vidare liv. Författarna i de båda källorna är eniga, samhällets 
stöd räcker inte till. 

I Psykologtidningen framställs vårdcentralernas funktioner som en mycket viktig 
stödinsats för de unga vuxna. Det pågår en utbyggnad av vårdcentralernas verksamheter 
med kurator- och psykologstöd, vilket anses vara en viktig del i arbetet mot den ökade 
efterfrågan. Artikelförfattarna pekar på att dessvärre minskar samtidigt skolorna på sin 
elevhälsovård, vilket får konsekvenser för den enskilde individen i den dagliga 
närmiljön.34 

I artikeln beskrivs också en kärnproblematik i välfärds Sverige, där de unga vuxna inte 
passar in i systemet för att de börjar bli något för gamla för ungdomsmottagningen och 
för unga för psykiatrin. Detta trots att det är de unga som står i fokus för den ökade 
psykiska ohälsan med depressioner, ångest och självmord. De unga ingår också i 
ökningen av användandet av antidepressiva mediciner. Ur ett folkhälsoperspektiv saknar 
många unga ett bra förhållningssätt till sig själva. Det leder i sin tur till brister i lärandet 
om det egna ansvaret för sin hälsoutveckling och den egen psykiska hälsa. I artikeln 
betonas vikten av ett bra förhållningssätt till sin hälsa;  

Det behövs krafttag för att lära unga människor att hantera sin egen psykiska hälsa. 

Psykologernas medverkan i debatten om ungdomars hälsa behövs nu . 35  

En närliggande förklaring ges av ytterligare en författare i Psykologtidningen som lyfter 
fram bristen av psykologer. Dagens behov anses vara så mycket större än vad tillgången 
på psykologer är. Skribenten lyfter fram att många tycks tro att ungas problem handlar 
om kärleksbekymmer när det egentligen förhåller sig så att unga vuxna bär på 
depressioner, ätstörningar och svåra erfarenhet från sexuella övergrepp. I ett sådant 
sammanhang är det viktigt med fungerande stödverksamhet som ungdomsmottagningar 
och psykologiskt stöd i olika former. Eftersom ungdomsmottagningar inte är 
lagstadgade verksamheter är det svårt att planera dem och de blir väldigt sårbara. Icke 
lagstadgad verksamhet är också den som först drabbas av nedskärningar när 
kommunens pengar inte räcker till.36 

                                                

 

34 Fors, Z (2005, s 6). 

35 Ibid 

36 Volckerts, m (2005, s 4-5). Psykologer behövs på ungdomsmottagningarna . 
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Ytterligare en beskrivning av bristande stöd ges i Psykologtidningen där de ungas 
problem beskrivs som somatiska, alltså problem som sitter i kroppen och inte bara i 
psyket.37 I artikeln beskrivs hur unga vuxna har både psykiska och sexuella problem 
vilket i sin tur bidrar till samlevnadsproblem. Missbruk och utsatthet för fysiska och 
sexuella övergrepp i hemmen måste också läggas till de problem som unga vuxna har.  

Artikelförfattarna slår fast att de unga ger uttryck för en stor vilsenhet när det handlar 
om vart de ska vända sig för att få hjälp med sina ibland odefinierade problem.  

Föräldrar och andra vuxna spelar här en viktig roll och de skulle kunna leda fram till rätt 
hjälp men ofta är relationen mellan föräldrarna och ungdomar redan laddad i samband 
med att problemen blir synliga. Andra alternativ till hjälpsökning kan vara skol-
sköterskan eller hjälp via Internet.38  

Skribenten förstår problematiken med vilsenheten och säger;  

Hur ska man kunna sätta etikett på sina problem, så att man kan söka hjälp på rätt ställe och 

slippa bli avvisad eller hänvisad? De behöver kunna söka för en bagatell , och möta en 

behandlare som är inställd på att se och höra att det kan finnas fler problem. 39  

Gemensamt för artiklarna i Psykologtidningen är att de speglar en bild av att samhällets 
stöd inte räcker till. Samtliga författare förklarar ungas psykiska ohälsa med hjälp av ett 
bristande samhällsstöd och de poängterar det olyckliga i att skolhälsovården tunnas ut 
på högstadie- och gymnasienivå, för att helt upphöra utan att annan hälsovård tar vid 
efter skolans slut. Det ser också ut som att de unga mår relativt bra i de yngre åldrarna, 
men att någonting händer i övergången till unga vuxna.40  

I SOU-rapporten får vi dessutom uppgift om hur de särskilda insatserna fördelas mellan 
behandling och prevention av psykiska problem i olika åldersgrupper. Den verksamhet 
som här beskrivs går att finna hos skolpsykologer, skolsköterska, kurator och ungdoms-
mottagning. Redovisningen nedan visar fördelning av årsarbetskrafter per 10 000 unga 
vuxna i två åldersgrupper.  

Åldersgruppen 13-18 år  

 

40 årsarbetskrafter per 10 000 unga vuxna 

Åldersgrupp 19-24 år  

 

14 årsarbetskrafter per 10 000 unga vuxna.   

En intressant reflektion är att insatserna till den störst behövande gruppen bara uppgår 
till en tredjedel av vad den andra gruppen får sig tilldelat.  
                                                

 

37 Ibid. 

38 Carlberg, M (2005, nr 9, s. 7).  Ungdomar vill ha stöd på sina egna villkor . 

39 Carlberg, M (2005, s. 7). 

40 SOU (2006:77, s 20).  
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7.2 Andra förklaringsmodeller till ungas psykiska 
ohälsa 

Fetma 

I läkartidningen tas fetma och ätstörning upp tillsammans med begreppet psykisk ohälsa 
av den anledningen att i siffran för psykisk ohälsa hos unga vuxna finns också individer 
med fetma och ätstörningsproblem. Ätstörning går att dela upp i två grupper, den ena 
gruppen har problem med mer allmänt tröstätande vilket i sin tur kan leda till övervikt. 
Den allvarliga formen av fetma leder till psykiatriska diagnoser. Internationell forskning 
visar att depression är vanligare hos fetmapatienter än hos andra patienter. Hos gruppen 
med fetma och ätstörningar rapporteras ofta förhöjda nivåer av psykiatriska störningar 
och mer negativa tankar och attityder till den egna kroppen.41  

Den påvisade psykiska ohälsan påkallar också överväganden om behovet av 

depressionsdiagnostisering hos ätstörda fetmapatienter. Det kan hos dessa i högre grad finnas 

en underliggande psykologisk problematik, som behöver bearbetas. 42 

När olika grupper ska beskriva sin livskvalité är det stor skillnad mellan en grupp som 
har ätstörningar och andra grupper, det finns även olikheter i de emotionella 
funktionerna där gruppen med ätstörning också har ångest och tvångsmässighet som en 
stor problematik. De ätstörda patienterna fungerar sämre och mår betydligt sämre än 
övriga och visar en högre grad av mental ohälsa. Det är alltså av största vikt att även 
fånga in den här gruppen i diskussionen om depression och psykisk ohälsa. Den här 
gruppen har både psykiska och medicinska problem och riskerar att hamna mitt emellan 
två olika vårdinstanser.  

Medikalisering 

I Psykologtidningen tas det i en artikel upp att ett allt mer ökande intresse av att ställa 
diagnoser kan förstås som en orsak till att den psykiska ohälsan ökar i samhället. 
Författaren menar att det medikaliseringen kan orsaka problem eftersom bakomliggande 
orsaker då inte utreds tillräckligt, som till exempel familjerelationsproblem eller den 
stora inverkan alkohol har på ungdomar idag. Så många som en tredjedel av hennes 
patienter har haft alkoholproblem som en del av vardagen. Diagnoser som sätts där det 
istället skulle gå att hitta bakomliggande orsaker och annan behandling är DAMP, 
ADHD och ätstörning.43   

Särskilt ska problematiken kring ätstörning lyftas fram menar skribenten, här finns 
orsaker som är komplexa och hennes erfarenhet säger att det nästan alltid är en reaktion 
på svåra livssituationer.  

                                                

 

41 Elfhag, K & Rössner, F (2007, s 494). Ätstörda fetmapatienter riskerar hamna mellan medicin och psykiatri . 

42 Ibid 

43 Volckerts, M (2005, s 5). 
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Av dem som jag arbetar med har 68 procent haft familjerelationsproblem. Det är oerhört 

vanligt. Ändå talas det så lite om det. Nu för tiden sätter man diagnoser på ungdomarnas 

problem i stället. Damp, ADHD, ätstörningar. Hon har fått en ätstörning , säger man som om 

det var ett virus eller en bakterie som ungdomar främst drabbas av. 44  

Till skillnad från Psykologtidningen, vill författare i Läkartidningen visa på att den 
psykiska ohälsan uppstår där depressionsdiagnoser och medicinering saknas, här menar 
de att det i hög grad kan finnas en underliggande psykologisk problematik som inte 
bearbetats. Med andra ord finns här delade meningar, i Läkartidningen anses det ställas 
för få diagnoser medan Psykologtidningen tycker motsatsen, att det ställs för många 
diagnoser och utan att utreda bakomliggande orsaker.45 

7.3 Biologiska förklaringar 
I det biologiska temat tar tidskriften Transmittorn en betydande plats men även 
rapporten från SOU deltar i diskussionen. Här lyfts förklaringar fram som går utanför 
samhället, det är beskrivningar av skillnader i hjärnor mellan könen som i sin tur leder 
till både könsrelaterade hälsoproblem men också en aspekt utifrån om könen ska 
behandlas med olika medicinering. Transmittorn gör ett tvärt kast in i en studie där 
könsskillnader ställs på sin spets genom att författaren ställer sig frågan om den manliga 
psykiska ohälsan bara är en maskering och någon skillnader mellan könen egentligen 
inte existerar. 

I Transmittorn beskrivs i en artikel två orsaker till den psykiska ohälsan utan att någon 
koppling till samhället görs. Den ena orsaken handlar om biologiska skillnader i hjärn-
funktionen och den andra beskrivs som en maskering av ohälsan. Skribenten menar att 
det självklart är så att mäns och kvinnors somatiska sjukdomsbild ser olika ut och att det 
finns vetenskapliga studier som stödjer det. Skillnaden leder till att män och kvinnor 
uppvisar hälsoproblem som är könsrelaterade men diskussionen slutar inte med det utan 
lyfts ytterligare ett steg till att behandling av samma läkemedel vid samma symtom 
också kan ge olika resultat. Det leder till en vidare diskussion om huruvida det skulle 
behövas olika behandlingsstrategier för kvinnor respektive män även om de har samma 
sjukdom och oavsett om det handlar om somatiska tillstånd eller psykisk sjukdom.46   

Vi vet idag att det föreligger betydande skillnader i hjärnfunktion mellan kvinnor och män, vilket 

sannolikt leder till att män och kvinnor uppvisar specifikt könsrelaterade hälsoproblem. Vidare 

reagerar män och kvinnor på olika sätt vid behandling med ett och samma läkemedel. Ofta 

behövs därför olika behandlingsstrategier för kvinnor respektive män vid en och samma 

sjukdom. 47 

                                                

 

44 Ibid 

45 Elfhag, K & Rössner, F (2007, s 497). 

46 Wålinder, J (2002, Specialnr). Skiljer sig kvinnlig psykisk ohälsa från manlig? .  

47 Ibid 
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En annan skillnad som lyfts fram i artikeln är att män väntar principiellt längre än 
kvinnor innan de söker hjälp vilket leder till att det tar längre tid för dem att accepterar 
sin sjukdom. De kommer följaktligen också betydligt längre in i ett sjukdomsförlopp 
innan de till slut kommer i kontakt med vården, vilket leder till att de har sämre 
ordinationsföljsamhet än kvinnor.  

Hos dessa män sågs inte så mycket av det sänkta stämningsläget, psykomotorisk hämning 

eller det klassiska ångestfyllda tidiga uppvaknandet. Det kanske finns anledning att ställa sig 

frågan om det vi lär oss i läroböckerna egentligen är den kvinnliga depressionens 

karakteristika. 48  

I artikeln beskrivs även en epidemiologisk studie från 1970-talet som gjordes på det 
konservativa protestantiska Amishfolket, omfattande ca 12 000 invånare. Det fanns en 
genealogisk och medicinsk dokumentation som gick 30 generationer tillbaka i tiden, här 
drabbas män och kvinnor lika ofta av depressionssjukdomar. En orsak till den jämna 
könsfördelningen anses vara att varken alkohol, missbruk eller ett sociopatiskt beteende 
existerar i Amishsamhället. Eftersom inget missbruk förekommer maskeras inte den 
manliga depressionen, utan den framträder i sitt ursprungliga tillstånd. Artikelförfattaren 
menar att mot bakgrund av detta kanske det egentligen inte existerar några faktiska 
skillnader någonstans mellan män och kvinnor ifråga om depressiv sjukdom.49  

Skillnaden i symtom kan med andra ord vara en konsekvens av andra faktorer som till 
exempel alkohol, som ger männen en annan symtombild.  

En liknande koppling görs i SOU rapporten där biologiska komponent tas upp med 
hänvisning till att könsskillnader i den psykiska ohälsan uppstår i samband med 
puberteten. Före puberteten står de unga pojkarna för de högre siffrorna av depression. 
Eftersom dessa samband mellan hormonnivåer runt omkring puberteten och 
könsskillnader har kunnat påvisas, menar författaren att det finns stöd för vissa 
skillnader i en biologisk grund.50 

7.4 Skillnader i sättet att förklara orsaker till 
psykisk ohälsa hos män respektive hos kvinnor 

7.4.1 Kvinnors psykiska ohälsa 

När kvinnors psykiska ohälsa specifikt ska beskrivas är det Läkartidningen och 
Transmittorn som tar den framträdande rollen. Till viss del är också SOU aktiv i en 
specifik kvinnlig beskrivning, dock en annorlunda sådan där det går att följa den 
psykiska ohälsan likt en orsakskedja och hur konstruktionen av kön skapas och leder 
vidare till den psykiska ohälsan.  

                                                

 

48 Wålinder (2002, Specialnr)  Finns det ett specifikt manligt depressivt syndrom?

 

49 Ibid. 

50 SOU (2006:77, s 104). 
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Läkartidningen menar istället att det finns en rimlig övertygelse om att depression 
verkligen är vanligare hos kvinnor vars hälsoproblem också beskrivs som köns-
relaterade men att orsakerna bottnar i deras könshormoner. Noterbart är att Psykolog-
tidningen inte för någon diskussion kring psykisk ohälsa kopplat till kvinnor specifikt. 

I Transmittorn ägnas en artikel åt att beskriva skillnader mellan män och kvinnors 
psykiska ohälsa. Där påpekas att kvinnors hälsoproblem är specifikt könsrelaterade på 
grund av att olika hormoner samspelar med varandra, däribland könshormonerna. Det 
här samspelet gör att kvinnor oftare drabbas av depressionssjukdomar, ångestsjukdomar 
och panikångest, fobier, posttraumatisk stresstillstånd och ätstörningar. De får oftare 
reumatiska sjukdomar och migrän, vilket även det kopplas till könshormoner. Vidare i 
diskussionen uttrycker författaren att det skulle behövas olika behandlingsstrategier för 
män och kvinnor både vid somatisk och psykisk sjukdom. Anledningen till det är att 
kvinnor har visat sig reagera annorlunda vid medicinering och då både vid positiva och 
negativa effekter.51 

En artikel i Läkartidningen tangerar delar av beskrivningen i Transmittorns artikel när 
det handlar om könsskillnader inom den psykiska ohälsan.52 Även i Läkartidningen 
framställs att depression är vanligare bland kvinnor och eftersom skillnaderna uppstår i 
och med puberteten, kopplas orsaken samman med könshormoner. Kvinnors symtom på 
depression förklaras med en något tidigare debut, ett ökat sömnbehov, ångest, 
suicidförsök, somatiska och atypiska symtom. 

Att könshormonerna är viktiga för könsskillnaderna i depression skulle förklara varför 

skillnaderna uppstår i samband med puberteten samt de skillnader i behandlingssvar som 

observerats hos kvinnor före och efter menopaus. 53  

I artikeln diskuteras även om det kan vara så att kvinnor söker hjälp oftare än männen 
men det lyfts fram att det finns motsättningar. Det finns populationsbaserade studier, 
där studieobjektet aktivt söks upp och det finns studier där patienten själv får söka hjälp, 
i båda metoderna finns fortfarande samma könsskillnad. En annan synpunkt är att 
kvinnorna kanske har lättare att uttrycka sin sjukdom i ord och därför får större 
uppmärksamhet av sjukvården, men en populationsbaserad studie i USA med 1 700 
patienter omkullkastade även den teorin. Det visade sig inte vara någon skillnad mellan 
deprimerade män och deprimerade kvinnor vad det gällde beredvilligheten att 
rapportera nedstämdhet.  

Transmittorn och Läkartidningen med sina författare är alltså överens om att det 
kvinnliga könshormonet är en av orsakerna till olika reaktionsmönster mellan könen. 
Det skulle också förklara varför skillnaderna uppstår just i samband med puberteten, för 
det är först då som depression hos kvinnor ökar i antal. Före puberteten står pojkarna för 
den högre siffran. Kvinnors könshormoner flukturerar, det går alltså i vågor vilket enligt 
författarna har en självklar betydelse för vissa könsspecifika affektiva sjukdomar.  
                                                

 

51 Wålinder, J (2002, Specialnr). ) Skiljer sig kvinnlig psykisk ohälsa från manlig? . 

52 Landén, M & Elert, C, (2007, s 29) Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika.

 

53 Ibid, s 30 
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En del kvinnor är relativt opåverkade av fluktuationerna, medan andra med medfödd 
sårbarhet, får symtom.54 Med affektiv menas det samma som känsloladdad.  

I Läkartidningen beskrivs ytterligare en grupp som figurerar inom den psykiska ohälsan, 
det är de unga som drabbas av ätstörning där 11,2 procent är kvinnor. Här beskrivs 
också könsskillnader och att ätstörningar generellt sett är vanligare hos kvinnor, vilket 
brukar förklaras med budskapet i vår kultur där det smala kroppsidealet kan leda till ett 
stört ätande. Men här beskrivs ytterligare orsaker som är specifikt för kvinnor, till 
exempel är ett dåligt socialt nätverk och brist på fysisk aktivitet hos kvinnor under 55 år 
utlösande faktorer. Den slutsatsen är dock dragen utifrån ett uppmärksammat samband 
mellan ett dåligt socialt nätverk och den ökade risken att som kvinna drabbas av 
depression. En möjlig förklaring till att depression är vanligare hos kvinnor skulle 
därför kunna vara att kvinnor har sämre socialt nätverk, menar författarna.55 

I rapporten från SOU beskrivs psykiska problem hos kvinnor på ett annat sätt. Här talar 
man först om att antalet kvinnor i befolkningen har varit konstant oförändrat de senaste 
20 åren, det går med andra ord inte att finna anledning till kvinnors höga sjuktal i en 
ökning av just antalet kvinnor. Vidare förklaras en form av könsskillnad för de psykiska 
problem likt en orsakskedja. Det börjar med den sociala strukturen av kön som 
författaren i rapporten menar är en väsentlig förklaring till den psykiska ohälsan. Den 
fortsätter sedan i hur könsspecifika skydds- och riskfaktorer skapas. Kedjan avslutas i 
olika förekomster av psykiska problem. Den här förklaringen, att könsskillnader har ett 
samband med den sociala konstruktionen av kön, får stöd i studier även internationellt.56   

1. Social konstruktion av kön 

2. Könsspecifika skydds- och riskfaktorer skapas 

3. Psykiska problem  

Studier har visat att i länder där det är stora skillnader mellan män och kvinnors roller, 
finns också förekomster av stora symtomskillnader. Det här talar för att skillnader i 
levnadsvillkor och socialisering bidrar till ökade symtom hos kvinnor. 

7.4.2 Männens psykiska ohälsa 

När männens psykiska ohälsa specifikt ska beskrivas är det svårt att hitta något material 
över huvud taget. En artikel ur Läkartidningen tillsammans med Transmittorn nämner 
mer i förbigående att männens psykiska ohälsa uttrycker sig i form av aggressivitet, låg 
impulskontroll men dock med fler fullbordade självmord, vilket inte utvecklas vidare.  

                                                

 

54 Ibid. 

55 Elfhag & Rössner (2007, s 494). 

56 SOU (2006:77, s 290). 



  

23

 
Till viss del är även SOU rapporten aktiv i beskrivningen av männen och lyfter fram att 
det är männen som står för de allvarligaste psykiska problemen. Även här kan vi notera 
att Psykologtidningen inte diskuterar psykisk ohälsa kopplat till något specifikt kön. 

I Transmittorn lyfts männens psykiska ohälsa till ett specifikt manligt depressivt 
syndrom. I en artikel beskrivs den låga stresstoleransen, utagerandet, irritabiliteten, den 
låga impulskontrollen, missbruk och antisocialt beteende som specifikt för män.  

Till det läggs ett depressivt tankesätt som blir präglat av självmordstankar. Mäns 
psykiska ohälsa förklaras även med en ärftlig belastning med depressiv sjukdom, 
missbruk och suicid. Skribenten pekar på att männen inte alls går att finna inom 
sjukvården i samma utsträckning som kvinnorna. De deprimerade männen finns istället 
inom socialtjänsten och kriminalvården. Männen anses även ta längre tid på sig att 
acceptera sin sjukdom, om de alls gör det. Erfarenhetsmässigt tar männen också 
betydligt längre tid på sig att söka hjälp, vilket gör att de kommer längre in i ett 
sjukdomsförlopp. När de till slut kommer i kontakt med vården så uppvisar män 
betydligt sämre ordinationsföljsamhet än kvinnor.57 

Hos den manliga populationen är det däremot vanligare att man möter missbruksproblem och 

personlighetsstörningar. Vanligare hos män är också ett aggressivt utagerande beteende, ofta 

med ett antisocialt beteende som följd.58  

En liknande förklaring ges även i Läkartidningen. Skribenterna i en artikel menar att det 
finns en rimlig övertygelse i att depression verkligen är vanligare hos kvinnor än hos 
män.59 Däremot sker någonting under puberteten, för innan dess är det fler pojkar som 
drabbas av depressioner. Författarna spekulerar i vad könsskillnaden kan bero på och 
kommer fram till att det kan vara både traumatiska barndomsupplevelser, kulturella 
normer, upplevelsen av negativa livshändelser, sköldkörtelhormon och könshormon. 
Alla sjukdomsframkallande faktorer i sig kan också skilja sig mellan könen vill de 
betona, det som är skadlig för den ene är det inte för den andre. Männen påverkas till 
exempel inte på samma sätt av ett dåligt socialt närverk eller brist på fysisk aktivitet 
som kvinnor, menar författarna. 

Sammantaget går det att i både Transmittorn och i Läkartidningen att läsa om biologiska 
skillnader som beror på insöndring av könshormon. Det finns könsskillnader i seendet, 
hörsel, bearbetning av ansiktsuttryck och i det psykologiska gensvaret på stress. 
Skillnaderna anses kunna leda till olika reaktionsmönster.  

Männens testosteronnivåer minskar långsamt och utan svängningar med åren. Att det 
sker utan svängningar har betydelse för vissa könsspecifika affektiva, sjukdomar menar 
författarna.   

                                                

 

57 Wålinder, J (2002, Specialnr)  Finns det ett specifikt manligt depressivt syndrom?

 

58 Wålinder, J (2002, Specialnr) Skiljer sig kvinnlig psykisk ohälsa från manlig? . 

59 Landén, M & Elert, C (2007, s 29). 



  

24

 
8. Resultatsammanställning  
Resultatet visar att unga vuxnas psykiska ohälsa bottnar till stor del i ett mer 
individualiserat samhälle som kräver ett väl utvecklat ansvarstagande. Finns inte en 
utvecklad ansvarsförmåga på rätt nivå, vilket verkar vara vanligt idag, krävs istället ett 
starkt samhällsstöd. Det stöd som finns närmast de unga vuxna i form av ungdoms-
mottagningar och skolelevvård framkommer som underdimensionerat.  

Inom vårdcentralernas verksamheter har bristen på pedagogiskt samtalsstöd inom 
sjukvården gjort att en utbyggnad har påbörjats. En annan viktig förmåga handlar om att 
göra rätt val vilket i sin tur har en stark koppling till känslan av misslyckande. När så 
många aktiva val behöver göras i det individualiserade samhället ökar också antalet 
misslyckanden.  

Skillnader i sättet att förklara orsakerna till psykisk ohälsa hos män respektive hos 
kvinnor har tydligt framträtt. Olika förklaringsmodeller används, dock har de fått ta 
olika mycket plats och är olika mycket utforskade. En viktig aspekt som kräver vidare 
forskning är huruvida konstruktionen av kön påverkar människors psykiska ohälsa. 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka vilka förklaringar som finns till unga 
psykiska ohälsa. För att öka förståelsen för vad i de ungas livssituation som orsakar den 
psykiska ohälsan, gjordes ett litteratururval som dels skulle vara avgränsat och samtidigt 
representativt för vad som skrivs inom psykisk ohälsa och unga vuxna.60  

Litteratururvalet skedde till en början något trevande. Efter en tid av genomläsning av 
många artiklar växte en riktning fram mot den litteratur som läkare och psykologer 
själva läser och bär med sig, i sitt arbete med de unga vuxna. När urvalet var klart 
började arbetet med att välja ut, strukturera och sammanfatta den information som 
ingick inom avgränsningen. Urvalet blev då artiklar ur Psykologtidningen, 
läkartidningen, Transmittorn som redovisar forskning inom området samt en SOU-
rapport som visade på, hur den politiska nivån i vårt samhälle beskriver ungas psykiska 
ohälsa. Den politiska nivån har makt över ekonomiska medel som ska fördelas mellan 
samhällets funktioner. 

Urvalet fungerade väl så till vida att det i all utvald litteratur gick att finna en syn och en 
förklaring till den psykisk ohälsa. Dock kan nog sägas att vissa förklaringar var något 
förutsägbara, till exempel i litteratur från Psykologtidningen där brist på psykologer 
beskrevs som en av orsakerna till den psykiska ohälsan. Eller att läkartidningen 
tillsammans med Transmittorn lyfte fram biologiska skillnader som förklaringar.  

                                                

 

60 Hartman, S (2003, s 50). Skrivhandledning för examensarbeten .  
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Tack vare att urvalet representerade artiklar både från läkartidningen och Psykolog-
tidningen, gick det ändå att finna förklaringar där de både var överens men även hade 
skilda åsikter, vilket berikade resultatet.    

Ett problem har varit att litteratur kring män och psykisk ohälsa är klart mer begränsad 
än den som handlar om kvinnor, det fanns så mycket mer information om kvinnor vilket 
gjorde att fördelningen dem emellan blev ojämn. Det försvårade i sin tur processen att 
jämföra likheter och skillnader, kvinnorna upplevdes som mer av allting. Lika så 
kombinationen ohälsa och ung vuxen var svår att finna.  

Det är annars en kombination vi möts av dagligen i annan litteratur som till exempel 
kvällstidningar. Slutsatsen av det är att begreppet ung vuxen inte finns inom den 
vetenskapliga världen. Det får ändå kvarstå i syftet då det bedöms som ett vedertaget 
begrepp i samhället.  

Ett annat urval för studien hade kunnat vara kvällstidningar eller annan skönlitteratur. 
Resultatet hade inte blivit lika indelat mellan psykologi och biologi, dock hade troligtvis 
många likheter ändå gått att finna med en sådan studie. Ytterligare ett alternativ kunde 
ha varit en intervjustudie där de unga själva fick beskriva orsakerna till den psykiska 
ohälsan. En sådan studie skulle bygga på människors egna värderingar och syn på vad 
som är livskvalité och vad en god livsstil är. Syftet med nuvarande urval var att få fram 
en annan bild, den förklaring av psykisk ohälsa som läkare och psykologer bär med sig i 
sina möten med patienter. Den kunde nås med den nu valda litteraturen. 

9.2 Resultatdiskussion 
I den här studien framkommer en viktig orsak till unga vuxnas psykiska ohälsa, det är 
utvecklingen av ett alltmer individualiserat samhälle och i ett sådant samhälle läggs ett 
stort ansvar på individen.61 Enligt min tolkning handlar det om att kunna fatta egna 
beslut gällande den egna hälsan, det handlar om att göra rätt val av utbildning och andra 
liknande frågor som ställer höga krav på den ungas förmåga att kunna fatta rätt beslut 
utifrån vad som är bäst för individen med dennes förutsättningar. Förmågan att göra 
dessa val har inte utvecklats i samma takt som de nya möjligheterna har skapats.62 

Författarna är flera som har dragit liknande slutsatser.  

Levi menar att psykisk ohälsa för unga vuxna vanligtvis inte syftar till psykisk sjukdom, 
ohälsan kan istället relateras till livskriser, ökad valfrihet, stress i skola och arbetsliv. 
Med andra ord det som normalt möter alla människor i det dagliga livet, men här spelar 
också traumatiska upplevelser in. Levi anser att siffran för den här typen av ohälsa ökar 
i de lägre socioekonomiska grupperna.   

Både Levi och Bremberg beskriver förstadiet till den psykiska ohälsan. Symtombilden 
består av trötthet, oro, ångest och förvirring. Dessa symtom utvecklas vidare till psykisk 
ohälsa om de inte tas om hand och hanteras utifrån individens egna behov.  

                                                

 

61 Se exempel SOU-rapport 2006, Levi 2001, Bremberg 2003, Kjellström 2005. 

62 SOU (2006:77, s 58). 
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Bremberg betonar också, vilket kan vara viktigt i sammanhanget, att avgränsningar 
mellan vad som är ett normalt och ett onormalt tillstånd inte är uppenbart. Endast en 
mindre del av alla drabbade söker professionell vård eller får en diagnos. Ingen av dessa 
två författare talar om könsskillnader.63 

Den ökade valfriheten bör kopplas till Kjellström avhandling. Hon menar att det har 
skapats en individualiseringsprocess som handlar om människans livssituation och 
identitet. Den ökade valfriheten kräver att individen klarar av att sätta sig själv i 
centrum och planera sitt liv.  

När det gäller arbetslivet har de förutbestämda yrkesvalen som fanns att välja mellan 
tidigare, blivit en bristvara. Det här kan av en ung vuxen upplevas som otryggt. 
Ytterligare en sak att fundera över är Kjellströms beskrivning av människors olika syn 
på livsstil. Förväntningarna är ofta höga när det handlar om att må bra. De unga ska vara 
glada, må bra, ha kamrater, pojk- och flickvänner, bra resultat i skolan och så vidare. 
Blir det en svacka i någon av delarna kan det upplevas som mycket tungt. Händelser 
som egentligen hör till det vardagliga livet i form av konflikter eller ett sviktande 
humör, kan med tiden leda till sjukdom.64 

En intressant slutsats Kjellström drar är att en god hälsa kräver engagemang och 
insatser, hälsan uppstår inte automatiskt i vardagen. Även det här kan kopplas till 
individualiseringen, då ansvaret för den egna hälsan läggs mer och mer på individen. 
Anledningen till att människor kan ha olika syn på livsstil och hälsa menar Kjellström 
beror på olika inställningar till livsstilens påverkansmöjligheter. Utifrån hur mycket 
individen tror sig kunna påverka sin livsstil, kan och gör hon det också.  

Vidare talar Kjellström om förmågan att ta ansvar, det är något som utvecklas gradvis 
under livets gång. Studier visar att så många som 50 procent av den vuxna befolkningen 
inte har utvecklat ett livsförfattande förhållningssätt. Att så många som hälften av den 
vuxna befolkningen inte har en utvecklad förmåga att ta ett eget ansvar för sin hälsa 
fullt ut, kan ses som en förklaring till det gap som beskrivs mellan människors 
individuella ansvar och den egentliga förmåga de faktiskt har. Kjellström menar att det 
ställs mentala krav långt över många människors faktiska förmågor. En period i 
människans liv är det naturligt att det är så men att ha krav över sin förmåga långt upp i 
vuxen ålder är inte hälsosamt.65 

Flera av de utvalda artiklarna, då främst från psykologitidningen, speglar bilden av ett 
samhälle där stödet inte räcker till för de unga vuxna. Det borde rimligtvis vara så att 
om fler och fler individer får ökade krav på sig, blir det relativt snart tydligt vilka som 
inte klarar av det. Om fler individer får ångest och oro, vilket i sin tur leder vidare till 
psykisk ohälsa, torde behovet av stöd öka. Politiker har i sin intention, uttryckt att 
individer stärks genom att få större beslutanderätt om sig själva och sina liv. Det som 
istället kan hända är att de individer, i det här fallet unga vuxna, som inte har förmåga 
att hantera dessa ofta svåra och viktiga frågor, ställs utanför möjligheten att fatta beslut. 

                                                

 

63 Levi, L (2001, s 29). 

64 Kjellström, S (2005, s 10-14) 

65 Ibid, s 213 
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I det här läget behövs ett starkt stöd från andra inom eller utom individens krets, det kan 
vara anhöriga, kuratorer eller läkare. Det viktigaste är att stödet finns i någon form, men 
vad händer då när psykiatrin och stödet inom skolan skärs ner? När arbetslösheten är 
hög och de unga känner sig otillräckliga och hindras ifrån att skapa sig en värld som 
vuxen med egen ekonomi.66  

Något annat som är intressant att ta i beaktande är det Psykologtidningen lyfter fram när 
artikeln beskriver en bild där de unga vuxna inte passar in i välfärdens Sverige. De 
börjar bli för gamla för ungdomsmottagningen men fortfarande för unga för psykiatrin. 
Skribenten menar att dagens samhällsutveckling är en orsak till psykisk ohälsa, där den 
förlängda skolgången, ett senare inträde i arbetslivet och högre ålder innan de kan 
försörja sig medför en ökad belastning och sårbarhet. Mitt i allt detta ska de unga 
planera sin framtid, deras identitet börjar ta form och då ska de också ta ett aktivt ansvar 
för sin hälsa.67 Själv kan jag också förstå om besvikelser staplas på varandra när det 
efter avslutad skolgång inte blir vad de unga vuxna önskat och förväntat sig. Frågan är 
hur svårt det är att komma tillrätta med problemen? Att diskutera ett ökat stöd inom 
psykiatrin är viktigt men samtidigt får vi inte bara rikta in oss på att städa efteråt. 
Insatser måste göras för att stärka de unga i deras startskede in i vuxenlivet, så att de 
inte behöver hamna inom psykiatrin.  

Jag har också i den här studien kommit fram till att den psykiska ohälsan gärna beskrivs 
utifrån tre olika förklaringsmodeller, de består av en biologisk-, en psykologisk- och en 
social modell.68 Oavsett i vilken modell jag söker är det mestadels kvinnor som beskrivs 
i dem. Den biologiska förklaringsmodellen är den mest omfattande, vilket inte beror på 
att den är mest framgångsrik, utan på att den psykiatriska forskningen domineras av 
naturvetenskapligt orienterade läkare. I den här modellen beskrivs biologiska skillnader 
som orsaker till psykisk ohälsa. En kvinna drabbas oftare av depression på grund av 
skillnader i hjärnan, dessutom reagerar hon på behandling på ett annat sätt än vad en 
man gör. Till skillnad från författarna i Läkartidningen och Transmittorn vill Hovelius 
och Johansson, som beskriver genusperspektivet mena att skillnaderna lika väl kan vara 
en reaktion och ett svar på omgivningens påverkan. Med andra ord vill de använda sig 
av en mer social förklaringsmodell. 

Till skillnad från Läkartidningen vill Hovelius och Johansson mena att det saknas 
vetenskapliga belägg för att alls koppla depression till kvinnors cyklicitet. De menar att 
den psykiska ohälsan istället är ett resultat av vårt arv och vår miljö tillsammans med 
psyke och biologi. Det finns klara risker med att medikalisera sociala problem vilket 
flera författare anses göra när kvinnors hormonsvängningar får förklara depression. En 
risk är att om vi ständigt får budskap om att kvinnor lider av depression på grund av 
sina hormoner kan det i förlängningen påverkar hur både män och kvinnor ser på 
depressioner. Vad som istället skulle vara användbart är just de sociala förklarings-
modeller där kvinnors översjuklighet i depression kopplas till ojämna livsvillkor som till 
exempel sämre ekonomi, ojämlikheter i fördelning mellan makt och arbete.  

                                                

 

66 SOU (2006:77, s 20). 

67 Fors, Z (2005, s 6). 

68 ibid 
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En kombination av förklaringsmodellerna torde vara framgångsrikt, för något att 
reflektera över är ändå varför skillnaderna på kvinnors och mäns olika 
depressionsmönster startar i puberteten.69 

Av det material som framkommit går det att utläsa att kvinnors psykiska ohälsa beskrivs 
mer ur ett medicinskt perspektiv, både av läkare och psykologer.  

Den psykiska ohälsan skulle då kunna ses som en konstruktion utifrån ett 
könsrollsbegrepp med ett specifikt rollbeteende, där kvinnorna beskrivs som psykiskt 
bräckliga och passiva. Kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa beskrivs som patienter 
inom sjukvården med besvär som går att medicinera bort och orsakerna beskrivs som 
sagt vara hormonella.  

När männens ohälsa beskrivs, är det för det första svårt att alls finna någon litteratur. 
Det som dock går att ta fram handlar om en man som inte går att finna inom sjukvården, 
han finns istället inom socialtjänsten och kriminalvården.70  

Männens ohälsa beskrivs mer som ett beteende, de blir aggressiva och missbrukar 
alkohol. De mår inte som kvinnorna dåligt av brist på bra sociala skyddsnät men faktum 
är att även män har hormonsvängningar. Hovelius och Johansson vill mena att det finns 
enstaka studier gjorda som pekar på ett möjligt samband mellan låga testosteronnivåer 
och depressiva symtom bland äldre män. De låga nivåerna skulle kunna orsaka 
depression men det har inte problematiserats.71 

Att kvinnors och mäns ohälsa beskrivs på olika sätt kan kopplas till hur vi ser på 
konstruktionen av kön. Kvinnors symtom problematiseras på ett mer medicinskt sätt, de 
är från början svaga, oroliga och söker sig själva till sjukvården. Kvinnors hormon-
svängningar har uppmärksammats och problematiserats. Men när vi kommer till 
manliga könet stannar utredningsintresset av. Här görs ingen problematisering vare sig 
av deras, visserligen mindre flukturerande testosteronnivåer eller någonting annat. Det 
är också tydligt att det finns könade uttrycksformer av känslor där män förknippas med 
manlighet, ilska, våld och utåtvändhet. Medan kvinnan kopplas samman med oro, 
hopplöshet, nedstämdhet och inåtvända känslor.72  

Med hjälp av den psykologiska förklaringsmodellen skulle depression med andra ord 
kunna vara skapat och strukturerat av genus, och ses som uttryck för maktlöshet kopplat 
till femininitet. Om en man får diagnos depression, kan det ses som ett misslyckande då 
det är klassat som en feminin diagnos, vilket kan leda till att män oftare förnekar 
depression och inte söker vård.  

Vi har nu kommit fram till att många unga far illa av det alltmer individualiserade 
samhälle vi har idag. De ungas bild av en livsstil kanske inte stämmer överens med hur 
det i verkligheten ser ut. Förväntningarna är höga och det är just förväntningarna som 
lägger grunden för hur vi upplever vår hälsa.  

                                                

 

69 Hovelius, B & Johansson, E (2004, s 269).  

70 Wålinder, J (2002, nr 13).  

71 Hovelius, B & Johansson, E (2004, s 270). 

72 Ibid 
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När så behovet av stöd och hjälp pockar på, fortfarande kanske i ett relativt tidigt skede, 
vet de unga inte vart de ska vända sig. I skolan är elevvården låg och det upplevs inte 
alltid tryggt att söka upp den, när kamraterna finns runt omkring. Psykiatrin känns långt 
borta och är dessutom oerhört kostsam. Ungdomsmottagningen har de börjat växa ifrån, 
dit går man kanske i första hand för att få preventivmedel.  

Tiden går och pressen ökar, den psykiska ohälsan lika så. Här lyfter Jacobsson en viktig 
aspekt, när nu tiden går och ohälsan ökar krävs en diagnos för att få landstings-
finansierad hjälp.73  

Risken är att många inte får någon hjälp eller så ställs en egen diagnos fast det 
egentligen kanske handlar om mer normala svårigheter som hör till livet och 
ungdomsperioden. Frågan som måste ställa här är hur många av patienterna inom 
psykiatrin hade aldrig behöv hamna där, om rätt hjälp i rätt tid hade satts in? 

Biologiska skillnader som orsak till den psykiska ohälsan, känns något tveksamma i 
sammanhanget. Samtliga Läkartidningar samt Transmittorn lyfter fram biologin som 
den avgörande faktorn, dock med något olika infallsvinklar. En av skribenterna menar 
att skillnaderna i hjärnan leder till specifikt könsrelaterade hälsoproblem.74 Medan en 
annan författare vill mena att det är de fluktuerande könshormonerna som har betydelse 
för vissa könsspecifika affektiva, känsloladdade, sjukdomar.  

De anser även de att det finns skillnader i hjärnan mellan män och kvinnor som kan leda 
till olika reaktionsmönster, till exempel hörseln, i seendet, bearbetning av ansiktsuttryck 
och det psykologiska gensvaret på stress. En anledning till att jag anser den biologiska 
förklaringen vara tveksam är att den känns ofullständig eller som en halv sanning. Om 
de biologiska skillnaderna fanns från början, varför skulle då den psykiska ohälsans 
siffror öka över tiden? Från biologin är det rimligt att titta vidare på det konstruerade 
könet.75 Både i Sverige och internationellt beskrivs det konstruerade könet som en 
viktig aspekt i diskussionen om den psykiska ohälsan. I länder där skillnaderna mellan 
mäns och kvinnors roller är stora, finns också stora symtomskillnader. Könsskillnader 
visar på ett samband med den sociala konstruktionen av kön, det betyder att skillnader i 
socialisering och levnadsvillkor bidrar till ökade symtom hos kvinnor. En intressant 
fråga är, om det finns biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, har de uppstått 
efter lång tid av skillnader i socialisering och levnadsvillkor? Eller är det så att de 
biologiska skillnaderna alltid har funnits och det i sin tur har lett till skillnader i 
socialisering och levnadsvillkor? 

9.2.1 Skillnader i sättet att förklara orsaker till psykisk ohälsa hos män 
respektive hos kvinnor 

I undersökningen har det gått att utläsa olika förklaringar till män och kvinnors psykiska 
ohälsa, men kopplingen är relativt tydlig till vilken tidskrift som gör beskrivningen och 
sedan publicerar informationen.  

                                                

 

73 Jacobsson, G (2005, nr 13). Barn- och ungdoms psykoterapi idag . 

74 Wålinder, J (2002, Specialnr).  

75 SOU (2006:77, s 105).  
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I Psykologtidningen beskrivs den psykiska ohälsan utifrån ett icke könsrelaterat 
perspektiv, där saknas även begreppet unga vuxna. Beskrivningen kan även sägas vara 
vidare än i Läkartidningen och visar en bild av depression, ångest, självmord, anti-
depressiva mediciner. Orsakerna beskrivs med relationsproblem, identitetsproblem, 
sexuella övergrepp, alkoholproblem i familjen, svåra livssituationer och ett lågt ansvar 
för den egna hälsan.  

Här talas det inte om vare sig man eller kvinna eller ung vuxen, utan om människan. För 
att ta hand om den psykiska ohälsan behövs mer resurser.  

I läkartidningen finns egentligen bara en förklaring till skillnaden i den psykiska 
ohälsan och det är den biologiska förklaringen med könshormoner som den stora boven. 
I och med en förklaring kopplad till könshormoner blir det en starkare fokusering på 
kvinnan, dock ser själva beskrivningen av den psykiska ohälsan ut ungefär som i 
Psykologtidningen med depression, ångest och posttraumatisk stress. Samband har 
konstaterats mellan dåligt socialt nätverk det vill säga social support, och depression. 
Dock kan slutsatsen upplevas väl snabbt dragen, då en koppling har visat sig mellan 
dåliga sociala nätverk och depressioner, menar författaren att en slutsats kan dras att 
eftersom kvinnor har högre frekvens av depressioner är de också känsligare för dåliga 
sociala nätverk. 

Eftersom Läkartidningen är den som lyfter könsskillnader blir bilden av kvinnans 
psykiska ohälsa också klart medicinsk. Jag anser det vara tydligt att forskningen 
fokuserar på kvinnor i högre utsträckning än på män, men för den sakens skull behöver 
den inte vara seriösare, som exemplet ovan med sambandet mellan depression och 
socialt nätverk. Kan det vara så att en relativt mansdominerad läkarvärld har en 
bristande kompetens i att diagnostisera män med depression? Det i sin tur kan göra att 
även om männen lika ofta som kvinnorna drabbas av depression inte fångas upp på 
samma sätt som kvinnor gör? Fortfarande begår fler män fullbordade självmord, kan det 
kopplas till outredda depressioner? I beskrivningen görs männen hellre till den buffliga, 
ibland aggressiva och den som tar till droger, är det en mer manlig bild? Det är svårt att 
ta till sig att män skulle vara i mindre behov av den sociala supporten eller ha ett mindre 
behov av motion än kvinnor, vilket Läkartidningen vill framhålla. Det går också att 
reflektera över att även männens testosteronnivåer flukturerar men att det inte har 
undersökts och problematiserats tidigare. Frågan är om mäns psykiska ohälsa är mer 
svårdefinierad eller om ohälsan hos kvinnor bara är mer utforskad. 

Vidare studier 

Jag anser liksom Bremberg, att det behövs mer uppföljning kring hans tre teorier 
normförändring, valfrihet och arbetsmarknad. Onekligen skulle jag också tycka att det 
var intressant att få läsa mer om den sociala konstruktionen av kön och kopplingen till 
skillnader mellan män och kvinnors upplevda psykiska ohälsa. Min förhoppning och ett 
nödvändigt behov, är att ett stort steg tas från problemfokuserade till mer lösnings-
fokuserade studier. Det gick att finna förslag på åtgärder i rapporten från SOU, vilket är 
mycket viktigt för att utvecklingen alls ska kunna gå framåt.   
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