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Abstract 
“Is it okay to ask for help?” -A qualitative study about how young adults reason when it 

comes to mental illness 

Sofia Eriksson och Ghena Halabya 

         

The aim of this study is to examine how young adults reason when it comes to mental illness 

among their peers and how they look upon seeking support and help for mental illness. 

This study is based on three focusgroupinterviews with 14 young adults in Sweden. The 

theoretical framework is labeling theory, which describes deviation as a process in which 

society forces social problems as a label onto people until they begin to identifies as deviants. 

Our results show that young adults are openminded when it comes to mental illness among 

their peers, but they are on the other hand negative towards seeking help for it. The 

explanation for this seems to be that many young adults have experiences of mental illness 

and therefor they believe it is a very important subject, although seeking help for it are 

strongly connected to stigma because of the prejudice that only people with severe 

psychological diagnoses are the ones that seek help. Most young adults with mental illness do 

not have psychological diagnoses and therefor associate seeking help with deviation. 

Other identified reasons for not wanting to seek help are lack of knowledge and bad 

experiences with former help-seeking. 

Antal ord: 16 648 

Nyckelord: Hjälpsökande beteende, tabu, psykisk ohälsa, unga vuxna 

Keywords: Mental illness, stigma, young adults, help-seeking 
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1.1 Inledning  
Psykisk ohälsa är en växande problematik som ökar globalt inom alla åldersgrupper (Hanisch 

et al., 2016; Sickel, Seacat & Nabors, 2014), dock visar studier på att den kraftigaste ökningen 

sker bland unga personer (Stadsmissionen 2013, Collishaw, Maughan, Goodman & Pickles, 

2004; Collishaw, Maughan, Natarajan, & Pickles, 2010). I Sverige är det personer 16-25 år 

som löper störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa och var fjärde ung vuxen (24 procent) 

beräknas lida av psykisk ohälsa idag (Stadsmissionen, 2013). Vidare rapporterar 

stadsmissionen att minst 44 procent av unga vuxna med psykisk ohälsa väljer att inte söka 

hjälp och 30 procent har ingen vuxen de kan prata med. Med andra ord är det väldigt många 

unga vuxna som inte får någon hjälp alls, vilket är ett allvarligt problem då studier har visat på 

att obehandlade symtom för psykisk ohälsa tidigt i livet kan resultera i en ohälsosam 

utveckling och lägre produktivitet i vuxenlivet (Kuehn, 2005; O’Connor, Martin, Weeks & 

Ong, 2014; Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrocchi, 2005). 

1.2 Bakgrund 
Psykisk ohälsa är ett globalt problem som går att spåra till 1700-talet då forskare började tala 

om så kallade “huvudsjukdomar”. Fenomenet i sig har existerat betydligt längre än så men då 

betraktades personer med psykisk ohälsa som avvikare och bemöttes med förakt och förtryck 

(Teigen, 2006 & Ohlsson, 2009). Synen har dock blivit betydligt humanare efter att samhället 

under 1900-talet började ta hänsyn till personer med psykisk ohälsas sociala villkor (Ohlsson, 

2009). I och med detta har psykisk ohälsa fått en koppling till det sociala arbetet, vilket också 

förstärkts av att psykisk ohälsa har visats resultera i sociala problem som arbetslöshet, 

sjukskrivningar etcetera. Bland annat arbetar både socialtjänsten och socialpsykiatrin med 

psykisk ohälsa och insatser och behandlingar erbjuds vid behov. 

Genom åren har både kunskap och behandling utvecklats kring fenomenet med hopp att 

stoppa den psykiska ohälsan som omfattar allt fler i befolkningen. Studier har även visat på att 

unga är den grupp där ökningen är kraftigast och därav har en hel del forskning fokuserat på 

unga och psykisk ohälsa. Bland annat har forskare velat undersöka vad ökningen kan ge för 

konsekvenser och resultatet talar för att psykisk ohälsa bland unga bör betraktas som ett stort 

hot mot folkhälsan. Trots detta har få initiativ tagits till att förebygga problematiken (SOU 
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2006:77; NVC, 2016; Stadsmissionen, 2013). Det bristande intresset för preventionsarbete 

tycks vara något som svenskarna inte är ensamma om med tanke på att psykisk ohälsa ökar 

allt mer och mer runt hela världen. Fortsätter det att öka i denna takt är det inte förvånansvärt 

om psykiska sjukdomar blir vanligare än fysiska sjukdomar i framtiden, vilket forskare redan 

har börjat finna stöd för då depression beräknas bli den ledande sjukdomen i världen till år 

2030 (Kim, Cho, Park & Park, 2015; WHO, 2004). Med andra ord är det viktigt att det finns 

behandling tillgängligt, men den behandling som erbjuds till unga i Sverige idag är det långt 

ifrån alla som söker sig till. Stadsmissionen (2013) diskuterar att det kan bero på att det finns 

brist på öppna och stödjande verksamheter där unga kan vända sig när de mår dåligt utan att 

situationen är akut samt att glappet mellan BUP och vuxenpsykiatrin är för stor så att den 

unge hamnar mellan stolarna efter att denne fyllt 18. Därav har många unga en misstro mot 

myndigheter och hjälpinsatser eftersom många har tidigare erfarenheter av dåligt bemötande 

och av att inte få den hjälp de behöver. Dessutom tycks stigma kring psykisk ohälsa leva kvar 

från 1600-talet, vilket försvårar ytterligare för unga att ta emot den hjälp de behöver eftersom 

unga vuxna både skäms och är rädda för att bli diskriminerade om de är öppna med sin ohälsa 

(Hanisch et al., 2016; Sickel et al., 2014). Det bör betraktas som ett socialt problem att så 

många som var fjärde ung svensk mår dåligt till den grad att de själva inte kan ta sig ur sin 

problematik utan hjälp från samhället men att de samtidigt inte vågar ta emot hjälpen. Istället 

riskerar deras ohälsa och problematik att förvärras till den grad att det belastar både sig själva 

och samhället. 

1.3 Forskningsproblem 
Tidigare forskning om psykisk ohälsa bland unga har lagt mycket fokus på att kartlägga hur 

många som drabbas och vilka som drabbas. Därefter har orsaker till uppkomst av psykisk 

ohälsa och ovilja att söka hjälp främst blivit diskuterade över ungas huvuden. Om det nu är så 

att forskare vill veta varför psykisk ohälsa ökar kraftigast bland unga vuxna och varför så 

många inte vill söka hjälp så kan unga vuxna bidra med viktig kunskap i denna fråga. Men 

deras perspektiv tycks forskningen antingen ha missat eller ignorerat vilket vi anser leder till 

en problematisk kunskapslucka inom forskningsfältet. Det är dags att forskare slutar prata om 

psykisk ohälsa bland unga och börjar prata med unga om psykisk ohälsa.  
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Därför behövs vår studie för att unga vuxnas röster ska lyftas kring den problematik som så 

många av dem har erfarenheter av, men där väldigt få har fått komma till tals. 

1.4 Syfte 
Undersöka hur unga vuxna resonerar kring psykisk ohälsa i sin åldersgrupp och hur de ser på 

att söka stöd och hjälp för sådana problem. 

1.5 Frågeställningar 
-Vilken bild ger unga vuxna av psykisk ohälsa bland jämnåriga?  

-Hur ser unga vuxna på att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa? 

-Vilka tänkbara förklaringar ger unga vuxna till ökningen av psykisk ohälsa i den åldersgrupp 

de tillhör? 

1.6 Förförståelse 
Vi båda bär på erfarenheter av att omgivningen inte vill prata öppet om psykisk ohälsa samt 

att symtom bagatelliseras och förtrycks. Vi har även haft människor i vår omgivning som 

vägrat söka hjälp för deras psykiska ohälsa på grund av att de inte vågar, att de skäms eller att 

de själva inte tar sin ohälsa på allvar. Vi har därför förförståelsen att det existerar ett stigma 

kring fenomenet. 

1.7 Avgränsningar 
En ung vuxen benämns en person 20-25 år (Kulturförvaltningen, Göterborgs stad, 2006 

refererad i von Essen & Jerkstrand, 2006) men i vår studie avgränsas denna benämning till 

20-23 år med hänsyn till att våra informanter är enbart i de åldrarna och därför tar vi inte 

hänsyn till hela åldersgruppen som benämns som “ung vuxen”. 

1.8 Begreppsförklaring 
I detta avsnitt förklarar vi några av de centrala begrepp som vi använder genom hela 

uppsatsen. Syftet med detta är att förtydliga för läsaren vad innebörden av dessa begrepp är i 

vår studie. 
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1.8.1 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som har blivit en benämning som inkluderar alla 

typer och nivåer för självrapporterade besvär och faktiska störningar (psykiska sjukdomar) av 

psykiskt slag. Psykisk ohälsa kan vara alltifrån oro och nedstämdhet till psykisk sjukdom som 

schizofreni eller depression (Socialstyrelsen, 2013).  

1.8.2 Stigma (stigmatisering)  
Detta är en beteckning som innebär social stämpling inom samhällsvetenskap. 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016). “Stigma är ett begrepp som inrymmer känslor av 

degradering, skam och förlust av självförtroende.” (Meeuwisse & Swärd, 2002:181). 

Vidare belyses innebörden att vara stigmatiserad som att vara missaktad, misstrodd och även 

vanärad. Det är med andra ord något som både finns i omgivningens relation till den enskilde 

och inom den enskilde själv.  

I vår studie använder vi oss ibland av begreppet tabu eftersom våra informanter valde att 

benämna stigma som det. Innebörden är dock detsamma. 

1.8.3 Unga och unga vuxna 
Det är svårt att finna en enhetlig förklaring av dessa begrepp då olika källor definierar 

begreppen olika. Enligt ungdomsstyrelsens skrifter (2005:10) är en person ung mellan 13 och 

25 år och enligt Kulturförvaltningen, Göteborgs stad (2006) (refererad i von Essen & 

Jerkstrand, 2006) är ungdomen uppdelad i två faser, tonårsfasen (13-19 år) och fasen som ung 

vuxen (20-25 år). I vår uppsats utgår vi från denna definition och använder både begreppet 

ung och ung vuxen när vi refererar till tidigare forskning och vår egen studie. Vår studies 

syfte och informanter innefattar unga vuxna men i en del forskning som vi använder oss av så 

avser resultatet även personer yngre än 20 år (dock äldre än 13 år) och i de fallen använder vi 

begreppet unga och unga personer. Detta för att inte missleda läsare med tron att forskningen 

enbart berör personer 20-25 år. 
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2.1 Forskningsöversikt  
I det här avsnittet kommer vi att presentera hur vi gått tillväga för att finna tidigare forskning 

samt de teman som vi har kunnat urskilja från den forskning som vi har granskat. 

2.2 Sökprocess 
Sökningar har genomförts i söktjänsten EBSCO Discovery Service (EDS) via Stockholms 

universitets bibliotek för att finna tidigare forskning kring psykisk ohälsa. De sökorden som 

användes var; mental illness, stigma, young adults, young people, attitudes, helpseeking, 

approach, view, perception, reason, causes och factors, psykisk ohälsa, hjälpsökande 

beteende, ungdomar, unga vuxna och unga människor. 

En del av den forskning som vi har använt oss av har vi funnit genom litteraturlistor i olika 

studier som varit litteraturöversikter. 

För att sålla bort en del av de tusentals träffar vi fick så utgick vi från några kriterier. Till att 

börja med tog vi enbart med forskning som är “peer reviewed” eftersom sådana studier ofta 

har högre kvalité. Ett annat kriterium var att abstrakten behövde innehålla information som vi 

direkt ansåg passa vår studie innan vi läste igenom hela studien. Ett tredje kriterium var att 

forskningen skulle finnas tillgängligt som fulltext och beröra vår målgrupp helt eller delvis. 

För att få en bred grund i forskningen valde vi även ut både nationell och internationell 

forskning bland våra sökträffar. 

2.3 Disposition  
Den tidigare forskningen är tematiserad med avsikt att ge en bra grund till denna studies syfte 

och frågeställningar. Därav är forskningen uppdelad utefter fyra teman som vi valt att 

benämna som; ‘Psykisk ohälsa ur ett historisk perspektiv’, ‘Syn på psykisk ohälsa bland unga 

vuxna’, ‘Tänkbara förklaringar till ökningen av psykisk ohälsa bland unga vuxna‘ och ‘Syn på 

att söka hjälp och stöd’. 

2.3.1  Psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv 
Tidigare forskning kring den psykiska ohälsans historia belyser att fenomenet psykisk ohälsa 

har funnits länge men att kunskap om det är relativt nytt. Innan det ”upptäcktes” av 
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omgivningen betraktades personer med psykisk ohälsa som vansinniga, djuriska, farliga och 

avvikande. Detta bemöttes under 1600-talet och 1700-talet med att under tvång låsa in 

psykiskt sjuka tillsammans med andra som också betraktades som avvikare (fattiga, 

missbrukare, lösdrivare etcetera) i “tukthus” för att de inte skulle störa omgivningen (Ohlsson, 

2009). Mot slutet av 1700-talet ökade intresset för forskning om hjärnans nervsystem och 

galenskapen hos människor började förklaras som symtom på så kallade ”huvudsjukdomar”, 

vilket drog till sig uppmärksamhet från medicinen. Under 1800-talet började sökandet efter 

medicinska och biologiska förklaringar till “huvudsjukdomarna” och 1850 togs vården av de 

psykiskt sjuka helt över av medicinen (Ohlsson, 2009). Det kan tolkas som att det var först nu 

folk förstod att det rörde sig om sjukdom snarare än galenskap. Efter ett tag växte psykiatrin 

fram som enskilt fält inom medicinen och mentalsjukhus tog över hanteringen av de psykiskt 

sjuka. Under 1900-talet började psykiatrins behandling på mentalsjukhus ifrågasättas och mer 

hänsyn togs för de psykiskt sjukas sociala villkor, position i samhället och relationer till 

andra. 1930 startade förebyggande arbete gentemot den psykiska ohälsan och till detta anslöt 

sig socialpolitiken och pedagogiken. Tidigare hade psykisk ohälsa betraktats enbart utifrån ett 

biologiskt perspektiv men nu tillkom även ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv på 

fenomenet och därav började socionomer och psykologer arbeta med psykisk ohälsa (ibid.). 

I modern tid arbetar bland annat psykiatrin, socialt arbete och medicinen parallellt med 

psykisk ohälsa och behandling erbjuds i form av insatser, terapi och tabletter (psykofarmaka). 

Intresset för psykofarmaka har ökat markant på senare tid och mellan 1992 och 2007 ökade 

försäljningen av antidepressiva mediciner i Sverige med 700 procent. Idag använder omkring 

sex procent av befolkningen dessa (ibid.).  

På 400 år har samhället gått från att låsa in psykiskt sjuka till att försöka förebygga problemen 

och erbjuda hjälp till de som omfattas, vilket talar för att åtminstone forskning och vården 

kommit långt i sin syn på psykisk ohälsa. Trots detta saknas adekvat kunskap om psykisk 

ohälsa hos omgivningen, inte enbart i Sverige utan i hela världen. Fördomar, skam och 

diskriminering kring fenomenet tycks leva kvar (Sickel, Seacat & Nabors, 2014; Smith, 

Damschroder, Kim, & Ubel, 2012). 
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2.3.2  Syn på psykisk ohälsa bland unga vuxna 
När det kommer till unga vuxnas syn på psykisk ohälsa bland jämnåriga så utgår tidigare 

forskning från att det är samstämmigt med hur världen ser på psykisk ohälsa bland unga 

vuxna. I överlag talar tidigare forskning för att synen är negativ, vilket bland annat förklarats 

som en konsekvens av bristande kunskap och starka fördomar (Sickel, Seacat & Nabors, 

2014). Att många saknar adekvat kunskap om psykisk ohälsa går att förstås utifrån Ohlssons 

(2009) resonemang om att fenomenet är komplext och måste betraktas utifrån sin sociala och 

kulturella kontext. Ohlsson (2009) förklarar detta med att forskare ständigt “upptäcker” nya 

diagnoser och sjukdomar allteftersom samhället utvecklas och vi börjar betrakta tidigare 

”normala” fenomen som avvikande. De nya diagnoserna leder till en ny syn på tillstånd hos 

människor vilket resulterar i nya patientgrupper och behandlingar. Detta talar för att 

människan socialt konstruerar vad som definieras som psykisk ohälsa och därför är psykisk 

ohälsa något föränderligt. 

Att vad som definieras som psykisk ohälsa konstant förändras och utökas kan innebära att det 

blir svårt för unga vuxna att hålla sig uppdaterade i begreppets innebörd, vilket kan vara en 

förklaring till varför så många saknar adekvat kunskap. Bristande kunskap om psykisk ohälsa 

leder ofta till fördomar som tenderar att vara negativa, eventuellt på grund av att det okända 

kan vara skrämmande. Studier har visat på att psykisk ohälsa ofta är förknippat med negativa 

attityder och fördomar. Några exempel på fördomar är att personer med psykisk ohälsa är; 

farliga, skrämmande, oförutsägbara, inkompetenta, svaga, har låga förutsättningar i livet och 

ett behov att isolera sig från omgivningen (Hanisch et al., 2016; Sickel, Seacat & Nabors, 

2014 & Sakellari, Lehtonen, Sourander, Kalokerinou-Anagnostopoulou, & Leino-Kilpi, 

2014). Utifrån dessa fördomar går det att tolka att synen på psykisk ohälsa är generellt negativ 

i och med att den enskilde antingen målas upp som en förövare (farlig, skrämmande etcetera) 

eller som ett offer (svag, inkompetent etcetera), men sällan som en medmänniska. 

Som tidigare nämnt har studier visat på att den psykiska ohälsan ökar kraftigt i alla 

åldersgrupper men allra främst hos unga personer (Collishaw, Maughan, Goodman & Pickles, 

2004; Collishaw, Maughan, Natarajan, & Pickles, 2010). I samstämmighet med Ohlsson 

(2009) diskuterar Vilhelmsson (2014) att innebörden av psykisk ohälsa kan vara socialt 

konstruerat, men tillägger att om innebörden är konstruerad och konstant utökas så kan även 
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den kraftiga ökningen av symtom för psykisk ohälsa förklaras som en konstruktion. Han 

förklarar att ökningen enbart är en konsekvens av att forskare mäter psykisk ohälsa allt mer 

detaljerat, vilket kan ge en “illusion” av att fler symtom upptäcks. Egentligen mår unga inte 

sämre idag jämfört med vad de gjorde förr, utan det är snarare innebörden av psykisk ohälsa 

som utökats. Trots Vilhelmssons (2014) hypotes om att ökningen enbart är en illusion så 

förklarar han att andra forskare inte alls betraktar ökningen på samma sätt, utan ser det som 

ett av de största hoten mot folkhälsan. Med andra ord har andra forskare en betydligt mer 

seriös syn på ökningen än vad Vilhelmsson själv har. 

Det är tydligt att forskare är oense om hur ökningen av psykisk ohälsa bland unga ska tolkas. 

Som tidigare nämns anser Vilhelmsson (2014) att ökningen bland unga enbart är en illusion 

medan exempelvis Kessler et al. (2005) argumenterar för att dagens unga är mer mottagliga 

för att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med andra åldersgrupper och därför ökar symtomen 

kraftigast hos dem. De olika förklaringarna kan tänkas ge upphov till olika syn på psykisk 

ohälsa. Vilhelmsson (2014) bidrar till en mer avslappnad, om inte nonchalant, syn där en 

uppmanas att inte ta den kraftiga ökningen med alltför stort allvar. Detta kan i sin tur påverka 

hur unga vuxna ser på sin problematik, exempelvis att de förminskar sin psykiska ohälsa 

vilket kan vara farligt om situationen är allvarlig. I kombination med detta kan Kesslers 

(2005) hypotes bidra till att omgivningen börjar betrakta psykisk ohälsa som en ungdomsfråga 

eftersom hon utgår från att den största risken finns hos unga. Detta kan tänkas bidra till att 

unga betraktas som svaga eller som offer jämfört med andra åldersgrupper. I värsta fall kan 

denna syn resultera i fördomar, diskriminering och dåligt bemötande gentemot unga vuxna 

som är öppna med sin psykiska ohälsa. 

Sammanfattningsvis är varken omgivningen eller forskare överens om hur ökningen av 

psykisk ohälsa bland unga vuxna bör betraktas/tolkas och eventuellt är det denna osäkerhet 

som i sin tur bidrar till fördomar och en negativ syn på psykisk ohälsa bland unga vuxna. 

Dock bör det belysas att det finns mer forskning som talar för att det faktiskt har skett en 

kraftigare ökning bland unga som åldersgrupp (och att den negativa synen är grundad i 

okunskap om vad psykisk ohälsa faktiskt innebär) än vad det finns forskning som talar för att 

ökningen är en social konstruktion och därmed utgår vi från det. 
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2.3.3 Tänkbara förklaringar till ökningen av psykisk ohälsa bland unga vuxna 
I relation till hur forskare och omgivningen ser på den kraftiga ökningen av symtom hos unga 

vuxna är det intressant att undersöka de tänkbara orsakerna till varför unga vuxna drabbas av 

psykisk ohälsa. Tidigare forskning som studerat orsaker och förklaringar till ökningen av 

psykisk ohälsa bland unga vuxna har utgått från att det går att urskilja “trender” av psykisk 

ohälsa som kommer och går genom tiden. Rutter (2001) diskuterar att uppkomsten av trender 

kan i många fall förklaras av miljöfaktorer som inverkat på barnets psykosociala utveckling 

för att denne ska utveckla psykisk ohälsa senare under ungdomen. Med andra ord bör 

ökningen av psykisk ohälsa hos unga främst kunna förklaras av yttre faktorer som inverkar 

negativt på den unge, vilket tar bort fokus från biologiska orsaker (såsom förändringar i 

genmassan exempelvis) även om Ohlsson (2009) förklarar att en person kan ha “medfödd 

benägenhet” att utveckla psykisk ohälsa.  

Alltså borde den huvudsakliga anledningen till att fler och fler unga drabbas av psykisk ohälsa 

bero på vilka yttre påfrestningar många unga lever med idag. Detta stärks av Schwarz (2009) 

och Rickwood et als. (2005) studier som talar för att ungdomen är en känslig period i en 

persons liv där stor utveckling sker inom det fysiska, emotionella, kognitiva och det sociala 

och även Kessler et als. (2005) studie som belyser att symtom på psykisk ohälsa oftast uppstår 

under denna period. Men frågan är vad det är hos ungas livsvillkor som gör att de är mer 

mottagliga för psykisk ohälsa? Collishaw, Maugha, Natarajan och Pickles (2010) förklarar att 

dubbelt så många unga personer rapporterade återkommande psykiska besvär år 2006 jämfört 

med 1986, en ökning på 100 procent under 20 år. Collishaw et al. (2010) fortsätter med att 

diskutera att ökningen är svår att förstå eftersom människor (inklusive unga vuxna) lever 

materiellt bättre liv idag jämfört med förr och trots det mår unga allt sämre. Vidare belyses att 

samtidigt som många har fått det materiellt bättre så har även socioekonomiska klyftor ökat 

och det kan tänkas förklara ungas psykiska ohälsa till viss del. Detta eftersom de från lägre 

socioekonomisk status föds med färre möjligheter att leva tillfredsställande liv jämfört med de 

som föds in i högre status. 

Ohlsson (2009) diskuterar att stress och prestationskrav kan leda till psykisk ohälsa bland alla 

åldersgrupper men främst hos unga människor. Detta förklaras delvis på grund av att 

arbetsmarknaden är hårdare idag än vad den var förr och unga kan få svårt att etablera sig och 
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skaffa bra arbetsvillkor. Detta leder i sin tur till att unga antingen måste jobba mycket mer än 

vad de mår bra av eller att de tvärtom inte får några jobb alls och mår dåligt för det. Höga 

krav på studier kan även det förklara psykisk ohälsa bland unga fortsätter Ohlsson. 

Sammanfattningsvis går det att tolka att ökningen av den psykiska ohälsan bland unga kan 

delvis förklaras som en konsekvens av att de befinner sig i en extra utsatt period i livet där de 

genomgår en avgörande personlig utveckling samtidigt som de utsätts för påfrestande yttre 

faktorer. Att genomgå denna fas utan problem kan därför tänkas vara svårare än med andra 

faser i livet. 

2.3.4  Syn på att söka hjälp och stöd 
I forskning som undersökt unga vuxnas syn på att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa har 

de flesta kommit fram till att det är långt ifrån alla som väljer att söka hjälp.  

Flera studier har visat på att det kan få allvarliga konsekvenser på längre sikt om symtom på 

psykisk ohälsa inte behandlas så fort det uppkommer hos den unge. Risken är att individen 

kan uppleva svårigheter i att utvecklas; socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt under sin 

ungdomsperiod vilket senare kan ha en negativ effekt på förmågan att vara produktiv under 

vuxenlivet jämfört med andra jämnåriga (Kuehn, 2005; O’Connor, Martin, Weeks & Ong, 

2014; Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrocchi, 2005). O'Connor, Martin, Weeks & Ong 

(2014) belyser även att obehandlade psykiska sjukdomar kan leda till allvarliga konsekvenser 

på lång sikt, såsom försämrad livskvalitet, social isolering och i värsta fall självmord.  

Med andra ord är det viktigt att unga vill och kan söka hjälp på en gång för att en ohälsosam 

utveckling ska kunna förebyggas, men den negativa synen hos unga vuxna tycks vara ett stort 

hinder till att söka hjälp. Vad detta beror på har forskare funnit många förklaringar till, men 

stigma förklaras som ett stort skäl till varför så många är negativa till att söka hjälp (Hanisch 

et al., 2016; Sickel et al., 2014; Pedersen & Paves, 2014; Griffiths, Gulliver & Christensen, 

2010; Dey, Reavly & Jorm, 2016). Stigma har förklarats som en kombination av bristande 

kunskap hos omgivningen (om symtom och var en kan få hjälp), negativa attityder och 

fördomar samt diskriminerande beteende hos omgivningen gentemot de som har psykisk 

ohälsa (Hanisch et al., 2016). Därför finns det många unga som både skäms över sig själva 

och som är rädda för att bli diskriminerade och dåligt bemötta av omgivningen om de söker 
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hjälp och därmed är det många som avvaktar med att göra det (Griffiths et al., 2010; Pinto-

Foltz, Hines-Martin & Logsdon, 2010; Rickwood et al., 2005). I vissa fall finns det unga som 

väntar så länge som ett decennium innan de tar emot hjälp (Merikangas et al., 2011; Wang et 

al., 2005).  

Dock är det viktigt att belysa att det finns studier som kommit fram till att det inte finns 

ett samband mellan stigma och att undvika att söka hjälp. Även om många studier belyser att 

stigma har en negativ påverkan på att söka hjälp för psykisk ohälsa så finns det minst två 

studier vars resultat visar på att vi inte säkert kan fastställas att stigma hämmar folk från att 

söka hjälp för problematiken (Golberstein, Eisenberg & Gollust, 2009; Komiti, Judd & 

Jackson, 2006). 

Detta talar för att vi inte kan dra slutsatsen att stigma har en negativ påverkan på människors 

syn på att söka hjälp utan vi kan enbart säga att det är troligt att det har en negativ påverkan. 

Med andra ord finns det en hel del forskare som använder stigma som förklaring till varför 

folk inte söker hjälp trots att förklaringens giltighet har ifrågasatts. Detta innebär att den 

egentliga förklaringen (eller förklaringarna) till varför folk inte söker hjälp fortfarande saknas 

inom forskning och det är en viktig kunskapslucka som behöver fyllas för att det ska gå att 

arbeta för en mer positiv syn på att söka hjälp. 

Stigma, skam och rädsla är inte enbart de faktorer som påverkar unga vuxnas syn på att söka 

hjälp. Griffiths, Gulliver och Christensen (2010) diskuterar att oviljan att söka hjälp även kan 

förklaras av; 1. Uppfattningen att den enskilde klarar att hantera sin problematik på egen hand 

2. Att den enskilde inte vill betala det behandlingen kostar 3. Rädsla för att människor i den 

enskildes närhet kommer få reda på att denne tar del av behandling för psykisk ohälsa och 4. 

Övertygelse att behandlingen inte kommer ge någon effekt. En annan förklaring är även att 

för många unga som mår dåligt så är familjen och vänner det stöd som föredras framför 

professionell hjälp (Griffiths, Gulliver & Christensen, 2010; Dey, Reavly & Jorm, 2016). 

Sammanfattningsvis tycks det finnas både okunskap och misstro gentemot de hjälpinsatser 

som erbjuds idag. 

  15



2.4 Sammanfattning 
Idag ökar den psykiska ohälsan inom alla åldersgrupper, dock allra kraftigast hos ungdomar 

och unga vuxna. Vissa forskare menar att ökningen enbart är en social konstruktion medan 

andra menar att ökningen är en konsekvens av att unga befinner sig i en särskilt utsatt period i 

livet. Att de befinner sig i en utsatt period är en kombination av att det är en avgörande tid för 

den personliga utvecklingen samtidigt som de utsätts för stora yttre påfrestningar som 

prestationskrav, viktiga livsval och dålig arbets-/bostadsmarknad.  

Psykisk ohälsa har en lång historia av diskriminering och förtryck. Trots att forskare idag vet 

mycket mer om fenomenet än när det först kom på tal under slutet av 1700-talet så lever 

fördomar och negativa attityder kvar hos omgivningen. Den negativa synen gentemot psykisk 

ohälsa kan delvis förklaras av att många i omgivningen saknar adekvat kunskap om ämnet 

samt att det finns ett stigma kring det. Stigman och den bristande kunskapen har dessutom 

visats påverka ungas hjälpsökande beteende. Stigma medför en skam hos de som drabbas som 

hämmar unga från att vilja prata öppet kring sin ohälsa samt en ökad rädsla för att bli 

diskriminerade av omgivningen om de söker hjälp. Studier har även visat på att vissa inte 

söker hjälp eftersom de saknar kunskap om vad psykisk ohälsa är, var de kan söka hjälp eller 

vilka fördelar som finns med att söka hjälp. Sammanfattningsvis är det många unga som 

aldrig söker hjälp eller som avvaktar med att söka hjälp, vilket i värsta fall kan resultera i en 

ohälsosam utveckling som kan ge stora konsekvenser i vuxenlivet. 

3.1 Teori  
I detta avsnitt kommer vi att presentera den teori som används för att tolka resultatet i studiens 

analys-avsnitt. Teorin kommer att hjälpa oss att förstå och belysa hur unga vuxna resonerar 

kring psykisk ohälsa samt hur de ser på att söka hjälp. 

3.2 Stämplingsteori 
Meeuwisse och Swärd (2002) beskriver stämplingsteorin som en subjektiv definitionsprocess 

där personer blir stämplade som avvikare. Teorin försöker förklara och förstå varför vissa 
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beteenden, individer, händelser, processer etcetera definieras som sociala problem, med 

utgångspunkten att dessa enbart kan definieras om samhället anser att det är ett socialt 

problem (Ohlsson & Swärd, 1994). Enligt teorin fungerar sociala problem som etiketter som 

appliceras på en person som i sin tur betraktas som en avvikare av samhället. Fokus ligger 

inte på vad det är för egenskaper som “gör” en person till en avvikare utan fokus ligger helt på 

hur omgivningen definierar människor och processer som avvikande. Med andra ord betraktar 

teorin hur människor reagerar på och behandlar en person som stämplats som “avvikare” 

snarare än hur avvikaren själv beter sig (Meeuwisse & Swärd, 2002). Goffman (1972) 

förklarar att en avvikare inte är något en “är” utan det är något en “blir”.  

Vissa processer såsom “generalisering” och stereotypifiering” kan både skapa och förstärka 

avvikelsen hos den stämplade personen (Goffman, 1972). Stämplingsteorin förklarar att 

omgivningen har normativa förväntningar på varandra, exempel är första intrycket av en 

främling som kan räcka för att vi ska få en normativ förväntning och därmed tillskriva denne 

egenskaper som hen kanske inte har, men som passar vår bild av denne. Där kan stereotyper 

fylla den funktionen genom att vi tycker oss se drag hos personer som passar in på färdiga 

personlighetskoncept och därav tillskriver vi alla andra drag till personen som vi tror hör ihop 

med det första draget vi såg. Alltså handlar det inte så mycket om vad personen är utan 

snarare vad vi gör den till. 

Edwin M Lemert var en av grundarna till stämplingsteorin och han diskuterade att vägen till 

avvikelse är en process som innefattar bland annat “primäravvikelse” och 

“sekundäravvikelse”. En primäravvikelse kan börja med ett normbrott hos den enskilde som 

inte nödvändigtvis behöver få långsiktiga konsekvenser för dennes sociala roll, men Lemert 

förklarar att det kan komma till en brytpunkt när normbrottet inte längre kan betraktas som 

normalt och därmed stämplas och identifieras personen som en avvikare av omgivningen 

(Hilte, 1996). Det Lemert kallar för sekundäravvikelse innebär hur omgivningen efter 

stämplingen reagerar på avvikaren och i värsta fall kan det få individen att själv börjar bete 

sig och betrakta sig som en avvikare (Ohlsson och Swärd, 1994). Eftersom vägen mot 

avvikelse är en process så förtydligar Hilte att det ofta krävs flera primäravvikelser och 

samhälleliga reaktioner innan en individ blir stämplad och stämplar sig själv som avvikare.  
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När någon väl har stämplats kommer samhället förvänta sig att denne ska fortsätta bryta mot 

normer och bete sig avvikande vilket i sin tur förstärker den avvikande rollen och försvårar 

för denne att bryta sig loss från sin stämpel (Ohlsson och Swärd, 1994). Hilte (1996) förklarar 

att lösningen på denna onda cirkel är enligt Tannenbaum att fokusera på det bra hos personen 

istället för att fokusera på det avvikande. 

Vår valda teori kommer att hjälpa oss att tolka unga vuxnas syn på psykiska ohälsa i relation 

till hur omgivningen ser på det och hur detta påverkar unga vuxnas hjälpsökande beteende 

gentemot psykisk ohälsa. 

Styrkan i teorin är att den lägger fokus på det stigma som finns kring psykisk ohälsa och 

förtydligar vad det finns för konsekvenser med att vara synlig för sin omgivning med sin 

problematik, vilket också kan tänkas förklara hur unga vuxna ser på att söka stöd och hjälp för 

psykisk ohälsa.  

4.1 Forskningsmetod  
I detta avsnitt beskrivs hela arbetsprocessens tillvägagångssätt från val av metod, urval, och 

inspelning till genomförande av intervjuerna, transkribering, bearbetning av empirin, 

analysmetod, etiska överväganden samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

4.2 Metodval 
I denna studie har insamling av empiri genomförts med en kvalitativt inriktad intervjumetod, 

vilket Alvehus (2013, s.20) förklarar som lämpligt om en vill undersöka meningar och 

innebörder. Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011) att genom kvalitativa studier kan 

forskaren fördjupa sig i frågeställningarna och det studerade fenomenet tydliggörs. Vår 

studies syfte var att undersöka hur unga vuxna resonerar kring psykisk ohälsa i sin 

åldersgrupp och hur de ser på att söka stöd och hjälp för sådana problem, vilket är ett 

argument för en kvalitativ metod då vi var intresserade av unga vuxnas beskrivningar och 

uppfattningar och inte av kartläggningar av exempelvis förekomst av statistik och samband 

som hade förutsatt en kvantitativ metod.  
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Vi valde fokusgruppintervjuer som metod för att samla in empiri. Forskningsintervju i form 

av fokusgruppsintervjuer kan användas för att undersöka informanters attityder, syn och 

uppfattningar om ett specifikt fenomen/ämne och även i vilken utsträckning det förekommer 

gemensamma uppfattningar om det undersökta fenomenet hos gruppen (Denscombe, 2016 s. 

268-270). En fokusgrupp utmärker sig genom tre egenskaper, för det första att samtalet har 

fokus vilket innebär att diskussionen mellan informanterna har ett bestämt tema och för det 

andra att forskarens roll är enbart att underlätta gruppinteraktion istället för att leda samtalet 

som är vanligt inom andra intervjumetoder. För det tredje läggs vikten på att insamling av 

informationen sker genom gruppdynamiken och interaktionen som finns i gruppen (ibid.). 

Vidare belyser Bryman (2011) att en fokusgrupp är en semistrukturerad intervju som består av 

minimum fyra personer och maximalt åtta, där informanterna får prata relativt fritt med viss 

kontroll från moderatorn så att samtalet inte svävar iväg. Intervjun är därmed varken helt 

kontrollerad eller helt fri, den är alltså semistrukturerad. 

Vi var intresserade av att undersöka hur unga vuxna resonerar kring psykisk ohälsa samt hur 

de gemensamt tillskriver mening till fenomenet och därför ansåg vi att fokusgruppsintervjuer 

var en lämplig intervjumetod för vår studie. Psykisk ohälsa hos unga vuxna är dessutom ett 

relativt outforskat område när det kommer till kvalitativa studier och därför var det givande 

att välja kvalitativa fokusgruppintervjuer som metod för vår studie. 

4.3 Urval  
Urvalet till studien bestämdes utifrån de två krav att informanterna måste tillhöra 

åldersgruppen unga vuxna (20-25 år) och vara folkbokförda i Sverige. Anledningen var att 

vår studie enbart undersöker unga vuxna i Sverige och därmed är alla andra inte relevanta. 

Åldersavgränsningen baseras på Kulturfövaltningen, Göteborgs stad (2006) (refererad i von 

Essen & Jerkstrand, 2006) definition av unga vuxna.  

Vi använde oss sedan av ett icke- sannolikhetsurval för att rekrytera informanter vid namn 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att denna typ av urval innebär att 

informanterna är personer som finns tillgängliga för forskaren vid tiden då studien bedrivs.  
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Våra informanter är personer som finns i vår bekantskapskrets eftersom vi känner många 

unga vuxna. Utöver att alla informanterna har en relation till oss så har de även relationer till 

varandra. De är allt från gamla vänner till bekanta. Vi anser att ett bekvämlighetsurval var det 

mest fördelaktiga alternativet, dels eftersom det gjorde rekryteringsprocessen smidigare och 

mer tidseffektiv och dels eftersom vår relation till informanterna och deras relationer till 

varandra i grupperna kan tänkas ha bidragit till ett mer öppet och avslappnat klimat som i sin 

tur kan ha påverkat materialet gynnsamt. Vi är relativt säkra på att intervjuerna nådde djupare 

i diskussionen än vad en fokusgrupp med främlingar hade gjort med tanke på ämnets känsliga 

art. Samtidigt kan det finnas vissa begränsningar med att intervjua personer som vi känner. 

Det finns risk för att vissa kan känna en otrygghet i att det som sägs kan få konsekvenser på 

lång sikt eftersom informanterna kommer ha en relation med varandra efter intervjun, vilket 

kan i värsta fall påverka hur mycket och vad som sägs i gruppen. Dock var det inte något som 

vi upplevde under intervjuernas gång. 

Våra informanter tillfrågades i vissa fall personligen och i vissa fall via sociala medier 

(Facebook) om de hade intresse av att delta i vår studie. I samband med detta fick de även 

grundläggande kunskap om studiens syfte, upplägg för intervjun samt deras roll i studien. Vi 

fick jakande svar från alla som tillfrågades bortsett från en som inte svarade alls.  

Sammanlagt valdes 18 informanter ut i åldrarna 20-23 år. I slutändan var det fyra personer 

som inte kunde delta, vilket innebär att 14 informanter intervjuades. Efter att alla informanter 

svarat ja delade vi upp dem i tre fokusgrupper där grupp ett innehöll fyra stycken informanter, 

grupp två innehöll sex stycken och grupp tre innehöll fyra stycken. Totalt blev det sex män 

och åtta kvinnor. Tillsammans fick de rösta fram en tid och plats som passade alla. Det krav vi 

hade på platsen var att det behövde vara lugnt så att alla skulle kunna koncentrera sig och 

dessutom för att garantera kvalitén på inspelningarna. Intervju ett genomfördes i ett grupprum 

vid Socialhögskolan, Stockholms Universitet. Intervju två genomfördes hemma hos en av oss 

och intervju tre genomfördes hemma hos en informant.  

4.4 Inspelning  
Vi har använt oss av två mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Innan intervjuerna har 

båda mobiltelefonerna kontrollerats genom att testa inspelningen för att säkerställa att det 

  20



fungerade bra och att ljudet hördes tydligt. Anledningen till att vi valt att spela in intervjuerna 

på två mobiltelefoner är av säkerhetsskäl ifall en av mobiltelefonerna går sönder eller 

inspelningen inte fungerar. De två första intervjuerna tog 1 timma och 30 minuter och den 

sista intervjun tog 45 minuter. Samma frågor ställdes i alla intervjuerna, men tidsförloppet 

varierade beroende på hur mycket informanterna valde att diskutera kring varje fråga. 

4.5 Genomförande av intervjuer  
Kravet på tid och plats för intervjuerna var att informanterna skulle kunna avsätta minst 1 

timma och att platsen behövde vara en lugn plats utan störningsmoment. Detta godkändes av 

alla och de kom tillsammans överens innan intervjun.  

Alla informanter fick veta i god tid innan intervjun vilka andra de skulle diskutera med och vi 

var noga med att ta reda på hur de kände inför att prata med dessa i och med att ämnet kan 

vara känsligt för vissa. Detta var något som uppskattades och alla försäkrade oss om att de 

föredrog att diskutera med bekanta framför främlingar eftersom det kändes tryggare. Vi 

kontrollerade även efter intervjun hur det kändes att diskutera i gruppen och möttes av samma 

respons. Intervjuerna tycktes vara givande både för informanterna och oss. 

Innan intervjuerna kunde börja såg vi till att alla läste igenom vår information och 

samtyckesbrev (se bilaga 1) för att kontrollera att de blivit väl informerade om sin egen roll i 

studien och sina rättigheter. Ingen av informanterna misstyckte och alla lämnade ett muntligt 

samtycke för deras deltagande i studien. Under intervjuerna fick diskussionen flöda relativt 

fritt med visst stöd av vår intervjuguide (se bilaga 2) och eventuella följdfrågor från oss. 

Klimatet i gruppen varierade mellan intervjuerna där någon intervju var mer lugn, 

eftertänksam men inte speciellt självständig där vi intog en mer aktiv roll medan i en annan 

intervju blev diskussionen livligare och det var tvärtom svårare för oss att kontrollera 

diskussionen. Vid ett tillfälle var vi tvungna att pausa eftersom flera pratade i mun på 

varandra vilket riskerade att störa transkriberingsprocessen. I överlag gick alla intervjuer bra 

och informanterna diskuterade utförligt kring ämnet psykisk ohälsa. Det märktes att många 

tyckte att det var ett roligt och viktigt ämne vilket verkade bidra till samtalets art. 
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4.6 Transkribering och bearbetning av empirin 
Bryman (2011, s. 428-430 ) beskriver att med fokusgrupper så är det bäst om materialet 

transkriberats direkt efter inspelningen för att vara säker på att även icke verbal 

kommunikation dokumenteras korrekt. Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen och 

transkriberades senare samma dag, detta för att säkerställa att all information som lyfts i 

intervjun skulle komma med i utskrifterna. 

Vidare har transkriberingen av våra tre intervjuer blivit jämnt fördelade mellan oss. Innan vi 

började så pratade vi ihop oss om vad vi ska tänka på när vi transkriberar, för att kontrollera 

att båda var överens och därmed arbetade på samma sätt. Exempelvis pratade vi om att 

dokumentera både verbal och icke verbal kommunikation för att motverka risken att vi skulle 

dokumentera olika saker. 

Vi har dessutom försökt värna om informanternas anonymitet genom att skriva ut vem som 

säger vad som “informant 1”, “informant 2” etcetera för att kontrollera att deras identitet inte 

kan röjas i resultatet. I de fallen som informanterna nämnt varandras namn eller andras namn 

så har detta censurerats också. 

4.7 Analysmetod  
För att få en helhetsbild av det empiriska materialet så granskades allt av oss båda för att 

kontrollera att inget viktigt skulle råka förbises. Den analysmetod som har använts i denna 

studie är meningskoncentrering, som innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att 

materialet kodas och intervjupersonernas yttranden skrivs till kortare formuleringar. För att 

kunna koda materialet behövde vi tematisera det. För att urskilja teman ur empirin läste vi 

igenom hela materialet och därefter fick vi en bild av vad som huvudsakligen diskuterades 

genom alla tre intervjuerna. Med andra ord vilka återkommande teman vi kunde se att 

informanterna diskuterade kring. Därefter valde vi ut en kombination av teman som 

tillsammans skulle generera ett omfattande och relevant resultat som kunde ge svar på alla 

studiens frågeställningar. Med relevant menas att vi enbart valde ut de teman som berörde vår 

studies syfte/frågeställningar och de teman som inte gjorde det valdes bort. Exempel på ett 

irrelevant tema som valdes bort var informanternas diskussioner kring psykisk ohälsa inom 
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andra åldersgrupper, vilket visserligen var ett återkommande tema i alla intervjuerna men inte 

relevant för vår studie.  

När vi valt ut våra teman så gjorde vi ett kodningsschema, där varje tema skrevs till en kod. 

Totalt blev varje tema sex stycken koder vid namn: “definition av psykisk ohälsa”, “syn på 

psykisk ohälsa”, “orsaker till psykisk ohälsa”, “syn på att söka hjälp och stöd, kunskap/

okunskap om psykisk ohälsa” och “egna erfarenheter”. Vissa har en direkt koppling till någon 

av studiens frågeställningar (exempelvis “syn på att söka hjälp och stöd”), medan andra koder 

kan kopplas till flera av studiens frågeställningar (exempelvis “egna erfarenheter” och 

“kunskap/okunskap om psykisk ohälsa”). Hela empirin kodade vi tillsammans för att 

säkerställa att varje kod tolkades på samma sätt. För att underlätta kodningsarbetet så gav vi 

varje kod en färg som vi använde när vi markerade i texten. På detta sätt kunde vi lätt urskilja 

alla koder i materialet och därefter sortera alla citat efter tillhörande kod. Exempelvis så var 

alla citat som berörde “definition av psykisk ohälsa” röda och genom att läsa alla röda citat så 

kunde vi se mönster i hur informanterna valde att definiera psykisk ohälsa. Tillslut kunde vi 

sammanställa det i resultatet. 

4.8 Etiska överväganden 
Innan varje intervju fick alla informanter läsa vårt samtyckesbrev som vi hade förberett och 

därefter ge oss muntliga samtycken. Olsson och Sörensen (2011, s. 84-85) belyser att de 

etiska principerna som gäller vid forskning är; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna började informerade vi om 

studiens syfte samt klargjorde att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

och att det inte fanns några krav på att svara på alla frågor i intervjun. Detta är vad som 

beskrivs som informationskravet och samtyckeskravet. Vi förklarade även att det 

transkriberade materialet samt inspelningarna skulle förvaras på så sätt att ingen annan än oss 

skulle ha tillgång till dem och att de enbart skulle användas för forskningsändamål, i enlighet 

med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi informerade även dem om deras 

anonymitet i vår studie då Elofsson (2005) belyser vikten av detta med skäl att det inte ska gå 

att spåra vem som har sagt vad i en studie. Deltagarna ska kunna känna sig trygga med att de 

kan svara ärligt på frågorna utan att det får konsekvenser för dem.  
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4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vår studies validitet påverkas av hur bra vi tolkar informanterna och hur trovärdigt vårt 

resultat är i förhållande till den sociala verklighet som vi studerat (Bryman, 2011 s. 351-352). 

För att uppnå detta så har vi under varje intervju regelbundet kontrollerat med informanterna 

att vi förstått dem rätt genom att fråga “Menar du att..”, “Förstår jag dig rätt…” etcetera. På så 

sätt minskade vi risken för eventuella missförstånd, vilket bör stärka vårt resultats 

trovärdighet (validitet). 

Enligt Bryman (2011, s. 351-352) beskrivs reliabilitet som i vilken utsträckning en studie kan 

replikeras, det vill säga återskapas av andra och dessutom uppnå samma resultat. När det 

kommer till kvalitativa studier med intervjuer som vår studie, är reliabiliteten ofta svag 

eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö under en viss tidpunkt. Detta innebär att när 

vi undersöker hur unga vuxna i april 2016 resonerar kring psykisk ohälsa så lär vi komma 

fram till ett annat resultat än om någon skulle undersöka samma sak om en månad, ett år eller 

10 år. Världen förändras och i takt med det förändras även människor. Med andra ord lär unga 

vuxna resonera olika om psykisk ohälsa genom tiden, vilket gör det mindre troligt att någon 

annan skulle få fram samma resultat som oss i framtiden. Vi försökte dock höja vår reliabilitet 

genom att ha en tydlig transparens i vår studies forskningsprocess så att metoden åtminstone 

går att återskapa (Bryman, 2011). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 310-312) kan generaliserbarheten delas upp i tre 

former av generalisering; naturalistisk generalisering, statistisk generalisering och analytisk 

generalisering. Vi har valt beskriva vår studies generaliserbarhet utifrån analytisk 

generalisering som förklaras som hur väl studiens resultat kan ge vägledning för vad som kan 

hända i liknande situationer. Utifrån Kvales & Brinkmanns (2014) förklaring av analytisk 

generaliserbarhet så kan denna studies resultat användas i viss mån för att få en bild av hur 

unga vuxna (ålder 20- 23) runt om i landet resonerar kring psykisk ohälsa och vad deras syn 
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är på att söka hjälp och stöd, samt vilka tänkbara förklaringar unga vuxna ger till ökningen av 

psykisk ohälsa i den åldersgruppen de tillhör. Dock är generaliserbarheten begränsad i denna 

studie eftersom det finns en risk för att våra informanter är en homogen grupp som inte delar 

samma bild av psykisk ohälsa som majoriteten av Sveriges unga vuxna. Det är svårt för oss 

att aktivt försöka undvika denna risk, eftersom det inte går i förväg att veta om informanternas 

åsikter är detsamma som majoritetens eller inte. 

5. Resultat 

5.1 Disposition 
I detta avsnitt har resultatet sorterats efter studiens tre frågeställningar för att det ska bli så 

tydligt som möjligt hur resultatet ger svar till studien. Resultatet består av citat från 

informanterna med tillhörande text där vi förklarar citatens kontext och ger en 

sammanfattning av vad som sagts. I vissa fall har parenteser med ord lagts in av oss i citaten 

för att förtydliga vad informanten talar om. Efter varje resultatdel kommer en tillhörande 

delanalys där resultatet analyseras med hjälp av stämplingsteorin. Sammanlagt finns tre 

tillhörande delanalyser. 

Vi vill även förtydliga att det inte fanns några krav på egna erfarenheter av psykisk ohälsa hos 

informanterna för att syftet skulle kunna besvaras, dock framkommer det i resultatet att en del 

valde trots allt att dela med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Något som vi är 

tacksamma för eftersom det gav ett bredare perspektiv i resultatet, men som inte var något 

medvetet val eller krav vid rekrytering av informanter. Därav presenteras det inte i urval-

avsnittet. 

5.2  Vilken bild ger unga vuxna av psykisk ohälsa bland jämnåriga?  
För att resultatet ska generera ett brett svar till denna frågeställning kommer empirin 

presenteras i tre underteman. Vi anser att dessa underteman: “definition av psykisk ohälsa”, 
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“brist på adekvat kunskap” och “psykisk ohälsa och tabu” tillsammans beskriver vilken bild 

våra informanter har av psykisk ohälsa bland jämnåriga. 

5.2.1 Definition av psykisk ohälsa 
Detta undertema belyser hur informanterna förklarar psykisk ohälsa och kan därför säga 

mycket om vilken bild de har av fenomenet. Informanterna ombads därför att definiera vad 

psykisk ohälsa är för dem, vilket visade sig vara en mycket svår uppgift där många insåg efter 

en stund hur komplext begreppet var.  

                 Informant 14-” Jag försöker… jag vet inte hur jag ska sätta ord på det. 

                 Moderator- Det är svårt ellerhur? 

                 Informant 14 - Jaa… (skratt).” 

Efter några försök började de hjälpas åt att tillsammans bygga upp en bild av vad psykisk 

ohälsa innebär för dem. De var inte alltid överens och mycket av diskussionerna gick åt att 

analysera psykisk ohälsa och kompromissa om en gemensam förklaring som alla var överens 

om. De kom alla fram till att innebörden av psykisk ohälsa är ett slags beteende/

personlighetsförändring hos den drabbade som oftast är synligt för dennes omgivning. De var 

även eniga om att psykisk ohälsa är något individuellt och kan se olika ut från person till 

person. 

 

    Informant 1 -”...Ja men man ser ju på en person att hela auran påverkas ju, energin i 

leendet, hela rörelsemönstret begränsas och blir annorlunda. Man blir mycket mer introvert… 

Alltså det påverkar ju i alla avseenden; familj, vänner, jobb, precis allting. 

Moderator- Både den enskilde som drabbas själv och omgivningen? 

Informant 1- Ja, alltså man ser ju… alla blir påverkade…” 

Informant 14- “Jag vet inte… det känns som en personlighetsstörning. Som (informant 15) sa 

att man blir typ en annan person.” 
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Informant 9 - “Just att definitionen är väldigt svår att liksom pinpointa utan att det 

nog sitter hos var och en just för att det skiljer sig på vem som pallar vad och vad man har 

varit med om också.” 

Den största utmaningen var dock att förklara när psykisk ohälsa uppstår och var gränsen går 

från vad de beskrev som ”att ha en dålig dag” och att ha psykisk ohälsa. De flesta var 

noggranna med att poängtera att det är helt normalt att vara ledsen och nedstämd ibland, men 

enligt vissa gick gränsen när individen inte kan se slutet på sin nedstämdhet och att det 

troligtvis kommer pågå under en längre tid. 

Informant 1 - “Nejmen jag tycker att så fort man kan sätta ett slut på det så är det inte psykisk 

ohälsa, tillexempel om man mår dåligt inför ett prov liksom. Men om något har påbörjats och 

man inte kan se när det slutar. Då är det psykisk ohälsa. När det inte är en konkret period. 

Moderator- Någonting som individen själv inte kan rå över? 

Informant 1- Ja, precis. När man inte kan kontrollera det, då är det psykisk ohälsa.” 

Detta var något som vissa inte alls höll med om utan diskuterade att det absolut går att ha 

psykisk ohälsa under en konkret period med ett tydligt slut. Detta var något som 

informanterna aldrig kom överens om utan de förblev oense i frågan. 

Informant 4 -“Men jag tänker att psykisk ohälsa inte måste va att det känns hopplöst eller allt 

det där. Jag tycker att va stressad i en vecka inför en tenta och va superstressig så tycker jag 

att det är psykisk ohälsa. För man mår inte bra. 

Informant 3- (skratt) (instämmande)” 

Ytterligare ett försök gjordes till att förklara var gränsen till psykisk ohälsa går, men nu med 

behovet av hjälp som fokus. Det började med att några förklarade att psykisk ohälsa uppstår 

när individen inte kan ta sig ur sin ohälsa på egen hand, utan behöver hjälp från sin 

omgivning. Detta väckte starka reaktioner hos vissa som diskuterade att psykisk ohälsa 
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absolut kan vara självläkande. Tillslut kom de överens om att behovet av hjälp enbart 

bestämmer graden av den psykiska ohälsan, där tyngre diagnoser eventuellt behöver hjälp 

medan lättare ohälsa kan försvinna med tiden. 

Informant 8-.”..det innebär när man behöver hjälp för att ta sig... och när man känner att 

man inte kan ta sig ur en dålig spiral själv och att man behöver hjälp, det är det liksom. 

Informant 9- Jag håller inte med att man måste söka hjälp…” “man kan må dåligt utan att få 

hjälp. Alltså definitionen kan inte vara att man inte mår dåligt bara för att man inte söker 

hjälp. För det finns många som inte gör det, så om man ska definiera psykisk ohälsa som att 

behöva hjälp från annan då missar man de andra som mår dåligt som inte syns liksom”. 

Informant 10-” Okej, det skulle jag definiera som tyngre psykisk ohälsa. Har man kommit till 

den punkten att man inte klarar sig själv där man behöver mer professionell hjälp, då är det 

psykisk ohälsa men psykisk ohälsa är också att man mår så dåligt att man inte vet vad man 

ska göra men man kan klara sig ur det ändå.” 

5.2.2 Brist på adekvat kunskap 
Vilken kunskap informanterna har kring innebörden av psykisk ohälsa kan visa på hur och på 

vilket sätt deras bild av psykisk ohälsa har formats. I undertemat ” Definition av psykisk 

ohälsa” blir det relativt tydligt att studiens informanter saknar adekvat kunskap om vad 

psykisk ohälsa faktiskt innebär och därför tillfrågades dem vad de tror att det beror på. De 

flesta svarade att det bland annat beror på att de har kunskapsluckor eftersom de aldrig pratar 

om psykisk ohälsa och därmed breddas inte deras perspektiv. Detta förklarades som 

problematiskt. 

Informant 3- “Det är viktigt att vi pratar om det även om vi har okunskap eftersom det ökar 

kunskapen i sig…” 

Informanterna ger ytterligare ett skäl till att dem har kunskapsluckor kring psykisk ohälsas 

innebörd. De belyser att skolan inte erbjudit undervisning i psykisk ohälsa och därmed 
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förklarar de att hur de väljer att beskriva psykisk ohälsa grundar sig i antingen egna 

erfarenheter eller vad de sett i media. 

Informant 15- “Ja, för man har ju inte det i skolan. Alltså inte speciellt mycket, förutom du 

(moderatorn) kanske som håller på med sånt. Men alltså typ grundskolan finns inte sånt… 

Informant 12- Inte på gymnasiet heller.” 

Informant 13- “Ja, det är väl internet isåfall. Helt plötsligt så kommer man in på nån sida och 

så börjar man läsa om psykisk ohälsa, eller om nån polare mår dåligt så kollar man upp vad 

det kan vara. Eller att ens flickvän, kille, hen… mår dåligt och man kollar ju upp saker om 

folk man bryr sig om. Så kanske man glider in på psykisk ohälsa och läser lite om det och då 

börjar man ju fått ett humm om det. För att det är som du själv säger, det är ett stort spektra 

på hela termen. 

Informant 12- Och hel del egna upplevelser antar jag.. och eh.. vad ens kompisar och familj 

har berättat om.” 

Att de får den mesta informationen från media var många kritiska mot eftersom de förklarade 

att det enbart förstärker redan existerande fördomar och stereotyper om psykisk ohälsa som i 

sin tur ökar tabun för dem att kunna prata öppet om det. 

Informant 13-.”.. De (media) kastar liksom ut ‘fem steg så att du ser att du har psykisk 

ohälsa’ och de gör en mycket större av det än vad det egentligen ska va. Att ah shit, du mår 

dåligt ett tag men då ska du bara ta det som det e. Men de kastar ut det som om det vore nån 

jävla… undergång för jorden. Det är så jag ser det från medias håll...”  

Informant 14- “Ja, de (media) tar ju bara på det värsta och det värsta och därför kommer det 

inget smått eftersom de måste ha de maffigaste headlines.” 

5.2.3 Psykisk ohälsa och tabu 
Informanterna lyfter att i omgivningen finns det ett stigma/tabu kring psykisk ohälsa som 

unga vuxna (och i vissa fall de själva) drabbas av. Detta tabu kan tänkas påverka deras egen 
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bild av psykisk ohälsa. Informanterna tillfrågades om de tycker att psykisk ohälsa bland 

jämnåriga är vanligt och om de känner någon jämnårig i deras närhet som har haft eller har 

psykisk ohälsa. Alla 14 informanter svarade ja. Diskussionen ledde in på tabut kring psykisk 

ohälsa och vad som behöver göras för att det ska gå att vara öppen med psykisk ohälsa. Alla 

kom fram till att det behövs en öppen dialog och kunskap i samhället, dock lyftes även 

riskerna med att prata för mycket om det. 

Informant 3-”Det är viktig att sprida kunskap. Ju mer kunskap desto mindre tabu.” 

Informant 9-“Det är viktigt att ta upp ämnet psykisk ohälsa för att normalisera det. 

Informant 7- Jag tycker att det inte får bli för normaliserat heller. Psykisk ohälsa måste tas på 

allvar som den är. 

Informant 10- Jag tycker inte att man ska normalisera det i helhet men åtminstone ta bort 

tabun även om det är synonymt med att normalisera.” 

Trots att alla informanter var positivt inställda till att prata öppet om psykisk ohälsa i teorin så 

var verkligheten en annan sak. De var inte positivt inställda till att prata med alla i deras 

omgivning, utan det var enbart några de kände att de kunde prata öppet med om psykisk 

ohälsa. Vilka dessa är tycks variera från person till person. Några berättade att de föredrog 

familjen när det kom till att prata om psykisk ohälsa medan många berättade att de ansåg att 

det största tabut låg inom familjen och då främst hos föräldrarna. Det fanns även 

könsskillnader där majoriteten av tjejerna kom fram till att vänner var lättast att prata med 

medan det var helt tvärtom för nästan alla killarna. Hos majoriteten av killarna fanns en stor 

rädsla för att vännerna skulle få en annan bild av dem och enligt dem var flickvännen lättast 

att prata med eftersom de diskuterade att det är normbrytande för killar att prata om känslor 

med varandra. 

Informant 15 - “...Det är ju tabu att prata om det i familjen. Det är ju ingen som vill att ens 

 familjemedlem ska må dåligt egentligen. och då blir det ju tabu att prata om det.” 
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Informant 5- “Jag och mitt tjejgäng pratar om det men jag vet inte om vi är unika eller om 

andra unga vuxna pratar om det också. I vårt gäng så är det vanligt att vi pratar om det 

Informant 6 - Vi också. 

Informant 10- I mitt tjejgäng så tycker jag att vi gör det också.” 

Informant 15-” Nej men jag skulle aldrig kunna… eller klart jag skulle kunna göra det, men 
jag skulle aldrig ringa bästa polaren och vrålgråta om något. Jag skulle aldrig kunna grina 
och öppna upp mig på det sättet som man gör för sin flickvän. Känner jag iallafall.. .” …” 
“...men det är det att det sätter stopp i min egen hjärna. Jag vill inte gråta för att… 

Informant 11- ..Bilden förändras av den personen. 
Informant 13 -Precis.” 

Informanterna fick fundera över varför de tror att det inte går att prata med alla, även om de 

gärna skulle vilja det och trots att de alla belyser vikten av att ha en öppen dialog i samhället. 

Många gav liknande svar som tidigare att det finns ett tabu kring ämnet. Vissa berättade även 

om en rädsla om att stämplas som ”psyksjuk” på grund av omgivningens okunskap/fördomar, 

men också att risken ökar för att omgivningen ska börja betrakta en annorlunda och att nära 

och kära i värsta fall skulle dra sig undan eller inte förstå. 

Informant 14- “Det beror nog på att man inte vill ha en stämpel tror jag. Det är lite så tror 

jag. 

Moderator- Men vad innebär det då? För man vill inte ha den här stämpeln, man vill inte 

hamna i den här kategorin… Man vad innebär det att ha den? 

Informant 13- Det är just det, det är ju från det där med självmordstankar. För när man hör 

det där… Psykiskt… Ja då är det ju självmordstankar man tänker på eller att man är 

schizofren.. Och det är ju väldigt brett egentligen. Och det är ju för att folk vet inte mer än 

schizofreni och självmordstankar.” 

  31



  Informant 4- “Jag tänker också att en viktig faktor är att man inte vill visa sig svag bland 

andra, att psykisk ohälsa kan vara... jag tror att en del av tabun är att det ska vara tecken på 

svaghet, att det är nog det som folk känner.” 

   Informant 3-”...Och jag tror att det är lätt också av egen erfarenhet alltså… att man blir så 

rädd. För det är som vi pratade innan ett tabuämne och om någon säger att “jag mår dåligt” 

då är det lätt att folk backar och säger “ja men gå och prata med någon” eller “det blir 

bättre” och… då.. det är svårt att prata om…” 

                     

5.2.5 Delanalys 
I det empiriska materialet framkommer huvudsakligen att det finns okunskap hos 

informanterna kring innebörden av psykisk ohälsa, vilket tydliggörs i undertemat “Definition 

av psykisk ohälsa” eftersom informanterna hade svårigheter att tillsammans definiera vad 

psykisk ohälsa innebär. Utifrån undertemat “Psykisk ohälsa och tabu” och “Brist på adekvat 

kunskap” beskrivs att den bristande kunskapen leder till att informanterna enbart kan utgå 

från negativa stereotyper och fördomar kring psykisk ohälsa som media producerar och 

därmed kan det tolkas som att ämnet blir tabubelagt och “skamfullt”. Att det förknippas med 

skam och tabu verkar försvåra för informanterna att föra en öppen dialog kring psykisk ohälsa 

eftersom det finns en risk att omgivningen reagerar ogynnsamt, därav verkar många välja att 

inte prata om det. Detta leder åter tillbaka till okunskap kring innebörden av psykisk ohälsa  

eftersom om unga vuxna inte kan prata öppet om psykisk ohälsa och dela erfarenheter/

kunskap med mera så bidrar det till ännu större okunskap kring psykisk ohälsa. Med andra ord 

blir det lite av en ond cirkel. 

Överlag tydliggjordes i empirin att det saknas kunskap om bland annat innebörden av psykisk 

ohälsa vilket delvis förklarats som en konsekvens av att ämnet är tabubelagt och därför känner 

vissa av informanterna att de inte kan byta kunskaper med varandra med risk för att det kan 

ge sociala konsekvenser. Varför det kan ge sociala konsekvenser kan förstås utifrån 

stämplingsteorin där Meeuwisse och Swärd (2002) förklarar att avvikelse definieras av 

omgivningen när en problematik inte längre kan betraktas som normal och därmed blir de 
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som omfattas av problematiken stämplade som avvikare. Stämpeln påverkar hur omgivningen 

kommer börja betrakta och bemöta avvikaren, vilket kan tolkas som en social konsekvens. I 

empirin beskrivs att prata om psykisk ohälsa som avvikande/tabu, vilket kan leda till den 

sociala konsekvensen att vänner och familj reagerar med att ta avstånd eller förminska/

förenkla vad som sagts. Varför deras omgivning reagerar på detta sätt kan vara ett resultat av 

att även dem saknar kunskap om psykisk ohälsas egentliga innebörd och kan därför inte 

relatera till det. Därmed kan det förknippas det helt enkelt med avvikelse, trots att de flesta 

bör ha upplevt ångest, oro och nedstämdhet någon gång i livet. Empirin belyser att de flesta 

av informanterna förknippar psykisk ohälsa med psykiska diagnoser som schizofreni och 

depression vilket förstärker tolkningen att människor saknar kunskap om begreppets innebörd 

i helhet eftersom schizofreni är en ovanlig form av psykisk ohälsa som inte bör generaliseras 

till hela innebörden, då det enbart kan tänkas förstärker stereotypen att psykisk ohälsa är 

ovanligt/avvikande. Goffman (1972) bekräftar detta med att förklara att generalisering och 

stereotypfiering är en del av stämplingsteorin och kan användas för att förstärka eller skapa 

avvikelse, vilket i detta fall kan ha resulterat i att ämnet är starkt tabubelagt bland 

informanterna.  

Dock är det viktigt att belysa att resultatet visar på att det finns vissa nära relationer där tabun 

inte existerar och risken för stämpling är därmed låg. Exempelvis beskriver vissa av de 

kvinnliga informanterna att de ofta pratar om psykisk ohälsa med sina vänner samt att några 

av de manliga informanterna beskriver att de pratar med sin flickvän om psykisk ohälsa. Detta 

talar för att det finns undantag i huruvida en blir avvikare för att hen pratar öppet om psykisk 

ohälsa. 

Meeuwisse och Swärd (2002) belyser att utifrån stämplingsteorin så ligger fokusen på att 

avvikare är något en blir, inte något en är. Psykisk ohälsa verkar vara ett tabubelagt ämne som 

i de flesta fall hämmar unga vuxna från att prata öppet om det eftersom det kan leda till 

sociala konsekvenser. Utifrån teorin så är det med andra ord inte den unges psykiska ohälsa 

som är avvikande i sig, utan det som ökar risken för avvikelse är om denne öppnar upp sig till 

sin omgivning och omgivningen i sin tur reagerar på det som avvikande och därmed 

definierar den unge som avvikande (vilket kan medföra sociala konsekvenser såsom 
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diskriminering, förminskning, avståndstagande etcetera). Med andra ord så kan bryta tabun 

innebära att vänner och familj börjar betrakta dem som avvikande och därmed bemöta dem på 

så sätt, vilket verkar har resulterat i att de flesta väljer att hålla vad de tycker och känner inom 

sig för att undvika att bli stämplade. Sammanfattningsvis går det att tolka att tabun och 

stämpling skulle kunna förebyggas om alla unga vuxna började tala öppet om psykisk ohälsa 

eftersom empirin visar på att informanter delar samma åsikter och på så sätt skulle både 

okunskapen och tabun kunna förebyggas vilket bör minska risken för stämpling. Paradoxalt är 

det just rädslan för stämpling med tillhörande sociala konsekvenser som tystar ner dem, vilket 

också verkar ha lett till att de tror att de är de enda som tycker och tänker som de gör kring 

psykisk ohälsa. 

5.3  Hur ser unga vuxna på att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa? 
För att ge svar på frågeställningen valdes dessa underteman: “negativa och positiva egna 

erfarenheter av hjälpinsatser”, “tabu, stämpling och bristande kunskap” och “att ha ‘giltiga 

skäl’ till att söka vård” som framkommit i förhållande till frågeställningen. 

5.3.1 Negativa och positiva egna erfarenheter av hjälpinsatser 
Informanternas berättelser om deras egna erfarenheter av att söka hjälp för psykisk ohälsa 

talar för att erfarenheter kan påverka hur unga vuxna ser på att söka hjälp i framtiden för 

psykisk ohälsa. Informanterna tillfrågades om de tror att det är vanligt att unga vuxna söker 

hjälp för psykisk ohälsa och alla 14 svarade nej. De diskuterade olika förklaringar till detta, 

bland annat att de tror att många unga vuxna har negativa erfarenheter av dåligt bemötande 

och att inte ha fått den hjälp de behövde från behandlingsverksamheter. I denna diskussion var 

det vissa av informanterna som utgick från vad deras vänner eller de själva upplevt när de 

kommit i kontakt med vården för psykisk ohälsa. Utöver dåligt bemötande diskuterades även 

att en negativ syn på att söka hjälp kan grunda sig i den resursbrist som finns i samhället, där 

det både kan vara dyrt och komplicerat att ta emot hjälp efter 18 års ålder. 

Informant 7- “Jag tror bemötandet är viktigt. jag har haft vänner som har varit öppna med 

sina problem och blev skitbehandlade…”.  
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Informant 8 - “Ungdomsmottagningen är jättedåliga, de har försökt skicka mig till läkaren 

och läkaren vill bara ge mig medicin och jag vill inte ta någon medicin och sedan är det 

stopp... hur gör man då?”  

  Informant 3 -”Så när jag var ung gick jag till BUP men när jag fyllde 18 så kände jag att 

jag inte vill betala, jag sket i det även om jag hade behövt den hjälpen (från 

vuxenpsykiatrin)”.  

Trots att vissa informanter hade negativa erfarenheter av vården så var det två stycken som 

hade erfarenheter av att ha fått den hjälp de behövt av hjälpinsatser och var därför positiva till 

att söka vård igen om det skulle behövas. Detta kom fram när informanterna tillfrågades om 

hur de skulle hantera situationen om de själva började må psykiskt dåligt. Dock hade 

majoriteten av informanterna inte några erfarenheter av att må psykisk dåligt eller av att ha 

sökt hjälp, så de fick reflektera rent hypotetiskt kring frågan. Det kom i sin tur fram till att de 

förmodligen skulle försöka intala sig att det skulle gå över av sig själv och därmed inte göra 

något åt det alls. Med andra ord hade de utan egna erfarenheter och de med dåliga 

erfarenheter har en negativ syn till att söka hjälp för psykisk ohälsa medan dem två som hade 

positiva egna erfarenheter kunde tänka sig att söka hjälp igen om det skulle behövas.  

Informant 6- “Jag fick behandling. KBT för att förändra mina erfarenheter och tänka i nya 

tankebanor och se saker ur ett annat sätt och aktivt jobba med det. Detta förmildrade mitt 

psykiska ohälsa. Sen jag gick till en kurator och så på ungdomsmottagning, hon var 

fantastiskt. Hon var jättebra. 

Informant 14- “Jag hade nog tänkt att det går över. 

Informant 11- Jag tror att jag hade hamnat i det stadiet att jag inte riktigt vet vad jag ska 

göra. 

Informant 14- ‘Det är tillfälligt’ liksom.” 

  35



5.3.2  Tabu, stämpling och bristande kunskap  
Utöver dåliga erfarenheter med vården diskuterade informanterna att tabu kan vara ännu en 

förklaring till varför inte alla unga vuxna vill söka hjälp för psykisk ohälsa. Vissa informanter 

förklarade att det inte betraktas som acceptabelt att söka hjälp och om en gör det finns det risk 

att en blir stämplad av omgivningen. Informanterna kom aldrig fram till vad det innebär att 

vara stämplad, men alla var trots det överens om att det behövde undvikas. Det diskuterades 

även att det eventuellt är så att unga vuxna inte vill se sig själva som psykisk sjuka och att de 

därför undviker att söka vård eftersom det blir som ett kvitto på att hen har en sjukdom.  

      Informant 3 - “Ja, jag tycker att det som gör att unga vuxna inte väljer att söka hjälp trots 

psykisk ohälsa är tabun som finns kring det i samhället.   

           Informant  2- För att det är inte okej att söka hjälp, på grund av tabun.” 

           Informant 13- “Man vill inte se sig själv som psykiskt deprimerad.” 

         Informant 14 -...det beror nog på att man inte vill ha en stämpel tror jag. Det är lite så 

tror jag. 

           Informant 13- Den är nog ganska svårt att komma ur! Liksom. “ 

I relation till tabu diskuterades okunskap hos omgivningen som ytterligare skäl till att inte 

söka hjälp. Majoriteten av informanterna hade stora svårigheter att identifiera hjälpinsatser 

som en ung vuxen kan få. De flesta visste vad som gällde för barn men enbart två stycken 

visste vad som finns att göra efter att en fyllt 18. Vissa visste inte ens att det finns skillnader 

mellan barn och vuxna i vården. De diskuterade att eftersom de inte erbjudits under 

uppväxten om vad psykisk ohälsa innebär och vilka hjälpinsatser som finns så försvårar det 

för dem att söka hjälp om de skulle behöva det.  

Informant 3-“Och jag tror också att det är som det vi pratat om tidigare att man inte får nån 

kunskap av skolan och då sitter man där och inte vet vad man kan göra.” 
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5.3.3  Att ha “giltiga skäl” till att söka vård  
Informanterna diskuterade att det finns en samhällelig bild av vem det är som har rätt att söka 

vård och vem som inte har det. Med andra ord belyste de att graden av psykisk ohälsa kan 

påverka synen på att söka hjälp, där den icke akuta ohälsan kan tänkas minska den drabbades 

hjälpsökande beteende i och med att denne inte känner sig berättigad att ta emot vård jämfört 

med någon som har mer allvarlig psykisk ohälsa. Informanterna berättar att det finns en bild 

av att söka hjälp är bara till för de som har exempelvis självmordstankar, psykiska diagnoser 

etcetera och att de i mellantinget både blir förbisedda och förbiser sig själva. Informanterna 

förhåller sig kritiskt till detta. 

Informant 4 - “Ja, det är så att många har uppfattningen att det måste gå långt innan man ska 

söka hjälp, det är inte många som tänker nu mår jag ganska dåligt så nu känns det 

acceptabelt att jag söker hjälp, utan folk tror att det behöver vara jätte jätte illa för att det 

blir dags att söka hjälp..” “...jag tror att alla skulle må bra av att gå till en psykolog , då och 

då eller att prata med någon oavsett vad man har, man behöver inte vara på lowest of the 

low” 

Informant 3- “... och sen tror jag om det här att man är mellan tinget att man for ofta får höra 

från nära att du kommer att må bra, och då kommer jag inte söka hjälp ju. “ 

Samtidigt som de diskuterar att det är problematiskt att det finns en felaktig bild kring vilka 

som är “berättigade” att söka hjälp och att de som mår ganska dåligt blir förbisedda i vården, 

så diskuterar de själva att lägre grad av psykisk ohälsa kan vara självläkande och att alla 

kanske inte behöver söka hjälp trots allt. De verkade med andra ord osäkra på hur de skulle se 

på att söka hjälp för lägre grader av psykisk ohälsa, medan alla var överens om att tyngre 

psykisk ohälsa som sjukdomsdiagnoser behöver behandling. 
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Informant 8- “Jag tror att vissa psykisk ohälsa kan leda sig själv också, alltså lösa sig själv 

tillexempel beror min psykiska ohälsa på att jag inte har ett jobb, då är det ganska naturligt 

att när man hittar jobb så löser det sig”.  

Informant 6- “En viss psykisk ohälsa är självlöst. Man kanske har psykisk ohälsa men man 

inte kommer till den punkten där man behöver hjälp av någon för att det löser sig eller råder 

sig... tillexempel att du blir mobbad i din klass och när du byter klassen så har du inte längre 

psykisk ohälsa och du mår bra igen...Jag tycker att det inte alltid behövs hjälp.”  

5.3.4  Delanalys 
I undertemat “Positiva och negativa egna erfarenheter” framkommer det att informanternas 

syn på att söka stöd och hjälp är generellt negativ, både från majoriteten av dem som har egna 

erfarenheter av att söka hjälp och hos de som inte har det. I undertemat “Att ha ‘giltiga’ skäl 

till att söka vård” och “Tabu, stämpling och bristande kunskap” nämner vissa att de inte skulle 

söka hjälp eftersom de inte vill bli sedda av omgivningen som ett “psykfall” och att de inte 

vill se sig själva som det heller. Bilden av att enbart psykfall söker hjälp tycks grundas i 

okunskap kring psykisk ohälsas innebörd och vilka hjälpinsatser som finns. Men ”psykfall” är 

troligtvis något som långt ifrån alla unga vuxna identifierar sig med(inklusive informanterna) 

och därmed tror nog de flesta att de inte är berättigade att ta emot hjälp. Skulle de trots allt 

söka så kan det tolkas utifrån empirin som att informanterna oroar sig för att eventuellt bli 

stämplade som ”psykfall”.  

Utifrån stämplingsteorin kan oviljan att söka hjälp antas grunda sig i konstruktionen av en 

identitet som både skapas av den enskilde och hur omgivningen reagerar på denne (Hilte, 

1996) där sökandet efter hjälp verkar innebära en negativ självbild för informanterna. Med 

andra ord går det att tolka utifrån empirin att gränsen mellan att identifiera sig som normal 

och avvikande går vid sökandet efter hjälp, då vissa av informanterna argumenterar för att om 

de skulle börja må dåligt så skulle de försöka intala sig själva att de inte behöver hjälp och att 

den psykiska ohälsan kommer gå över av sig själv. Därmed går det att tolka som att de 

försöker undvika genom att inte söka hjälp.  
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Frågan är varför hjälpsökande beteende är direkt kopplat till avvikelse? Som undertemat 

“Tabu, stämpling och bristande kunskap” antyder så saknas det kunskap om vem, var och hur 

en tar emot hjälp för psykisk ohälsa och därmed kan fördomar skapas som leder till 

stereotypifiering. Som tidigare förklarat kan stereotyper både skapa och förstärka avvikelser 

hos individer (Meeuwisse & Swärd, 2002). I detta fall verkar det finnas en stereotyp kring 

hjälpsökande beteende som innefattar att enbart “psykfall” (med andra ord avvikare) söker 

hjälp för psykisk ohälsa. Som ovan diskuterat verkar det finnas en oro hos informanterna över 

att förknippas med detta och därmed kan förhållningssättet till att söka hjälp bli negativt. Att 

rädslan är stor för att betraktas som en avvikare kan tänkas förstärkas av att majoriteten av 

informanterna förklarar att de befinner sig i en ”identitetskris” där de är osäkra i vem de är 

och vad de vill och därmed har de ingen trygg självbild som skyddar dem från att bli 

identifierade som avvikare. Därmed spelar det ingen roll att stereotypen kring psykisk ohälsa 

inte stämmer, för så länge informanterna saknar kunskap som motsätter stereotypen så bör det 

vara väldigt svårt för dem att förändra sin syn på att söka hjälp. 

Ovan har vi analyserat varför informanterna är negativa till att söka hjälp och tolkar det som 

en rädsla att förknippas med avvikelse. Men för att försöka förstå vad rädslan grundar sig i så 

behöver vi förstå vad det innebär att bli avvikare. Enligt Hilte (1996) och Ohlsson och Swärd 

(1994) utgår stämplingsteorin från den process där samhället gör en person till avvikare. 

Processen delas upp i två delar. Först kommer primäravvikelsen vilket innebär att normbrott 

tillslut leder till att omgivningen stämplar den normbrytande som avvikare. Sedan kommer 

sekundäravvikelsen som innebär hur omgivningen reagerar på avvikaren och förväntar sig att 

denne ska fortsätta med avvikande beteende, vilket i värsta fall leder till att denne också 

börjar identifiera sig som avvikare. Primäravvikelsen blir i detta fall när unga vuxna söker 

hjälp för psykisk ohälsa, eftersom det ofta förknippas med avvikande stereotyper och därmed 

kan den som söker hjälp stämplas som en avvikare. Sekundäravvikelsen är om omgivningen 

börjar förvänta sig att den unge ska bete sig i enlighet med stereotypen och dessutom bemöter 

hen därefter. Ett exempel kan vara att arbetsgivare inte vill anställa unga vuxna som tar emot 

hjälp för psykisk ohälsa eftersom de tror att de är för svaga eller instabila för att klara av 

arbetet.  
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Sammanfattningsvis kan hjälpsökande vara ett första steg för att processen mot att bli en 

avvikare ska sätta igång, vilket kan ge sociala konsekvenser på olika plan. Därmed går det att 

förstå informanternas negativa syn på att söka vård lite bättre. 

5.4 Vilka tänkbara förklaringar ger unga vuxna till ökningen av psykisk ohälsa i 
den åldersgrupp de tillhör? 

Informanterna har givit exempel på en mängd olika förklaringar till varför den psykiska 

ohälsa ökar kraftigast bland unga vuxna och dessa har delats upp i dessa underteman: “unga 

vuxna: särskilt utsatt åldersgrupp som befinner sig i en ‘mellanfas’”, “yttre och inre 

påfrestningar”, “sociala medier” och “vikten av att ha fungerande relationer” med avsikt att 

täcka hela frågeställningen ovan.   

5.4.1 Unga vuxna: särskilt utsatt åldersgrupp som befinner sig i en “mellanfas” 
Innan vi började undersöka informanternas perspektiv på tänkbara förklaringar till varför 

deras åldersgrupp drabbas av psykisk ohälsa, ville vi först och främst fastställa om 

informanterna är medvetna om att de är en särskilt utsatt grupp. Därav tillfrågades 

informanterna om de tror att en specifik åldersgrupp är extra utsatt för psykisk ohälsa och i 

sådana fall vilken. I princip alla informanter var överens om att de själva befinner sig i den 

mest utsatta åldersgruppen. Vissa tror även att personer i den yngre tonåren kan vara extra 

utsatta. 

Moderator- “Finns det någon åldersgrupp som är extra utsatt för utveckla psykisk ohälsa tror 

ni? 

Informant 8 - Jag skulle vilja säga unga vuxna, vår åldersgrupp. 

Informant 9- Typ mellan 17 och 27.” 

Informant 13- “Egentligen skulle man ju kunna dra det hela vägen från 13-27.”. 
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Tillsammans diskuterade de varför just deras åldersgrupp var extra mottaglig för att utveckla 

psykisk ohälsa och de kom fram till många tänkbara förklaringar. I diskussionen utgick de 

från sina egna liv och hur det är att vara ung vuxen i Sverige idag. Den huvudsakliga 

förklaringen de alla kom fram till var att unga vuxna befinner sig i vad de kallar för en 

“mellanfas”. Denna fas förklarades som något nytt och därför är de flesta osäkra på vad de 

borde förvänta sig, både från omgivningen och av sig själva. De refererar till sina föräldrar att 

på deras tid så övergick tonåren direkt till vuxenlivet, men idag har det uppstått en fas mellan 

tonåren och vuxenlivet som kallas för “unga vuxna”. Därav namnet “mellanfas” då unga 

vuxna känner att de hamnar mellan två viktiga faser. Vidare liknar de att befinna sig i denna 

mellanfas som att konstant befinna sig i en livskris och därför kan det eventuellt förklara 

varför så många jämnåriga mår dåligt. 

  Informant 6- “Jag tycker att det är svårare för vår generation nu, att man tidigare tog ett 

steg från att vara tonåring till vuxen. Men nu som du säger, unga vuxna, det existerade inte 

förut och därför psykisk ohälsa har ökat eftersom vi har fått en ny generation där vi inte vet 

vad vi kallar det för. Förut gick man exempelvis från gymnasiet till direkt till jobb. men nu 

tillexempel att det är en ny bana som leder till livskris.”  

    Informant 8- “Att man har som typ 50års kris fast man fyller 20år." 

Informant 6 -“Vad innebär unga vuxna? Vad ska jag göra nu? Ska jag leva livet? ska jag vara 

duktig? eller ska jag jobba eller ska jag göra det här eller det här? Vad gör unga vuxna? Man 

vet vad tonåringarna gör och vad vuxna gör, att de jobbar. Men vad gör unga vuxna? Det 

klart det blir att man mår dåligt. “ 

5.4.2 Inre och yttre påfrestningar 
Vidare diskuterade informanterna att i kombination med den påfrestande mellanfasen så 

upplever många unga vuxna stora inre påfrestningar. Bland annat så sker en viktig personlig 

utveckling hos den unge där hen upplever stor inre osäkerhet när det kommer till att finna sin 

identitet och roll i samhället.  
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  Informant 7 -“En orsak kan vara att det handlar om att hitta sig själv i sin egen kropp och 

inte att det handlar bara om yttre påfrestningar och det är inte bara utifrån 

samhällsperspektiv. Att ens kropp har gjort förändringar i tonårsperioden och plötsligt ska 

man bli bekväm i det och det handlar om att komma överens med sig själv, vilka normer som 

finns ute som jag ska följa. 

Informant 5- Och hur ska jag passa in. 

Informant 7- Ja, hur ska jag passa in och inte passa in liksom och att psykisk ohälsa kan bero 

på sådana saker.” 

Parallellt med inre påfrestningar så förklarar informanterna att de upplever stora yttre 

påfrestningar också, i och med de dåliga livsvillkoren som de lever med idag. Bland annat är 

det hårda krav på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och informanterna förklarade att 

det finns mycket press på att bli självständig, men svårigheten att etablera sig på marknaden 

innebär att många tvingas bo kvar hemma längre än vad de själva vill. Situationen förbättras 

inte av att de unga vuxna som faktiskt får tag i arbete behöver ofta slita hårdare än vad som är 

hälsosamt på grund av dåliga arbetsvillkor för unga. Att unga vuxna antingen får göra för 

mycket eller för lite lyfter informanterna som ett stort tänkbart skäl till att många utvecklar 

psykisk ohälsa. Återigen jämför de med hur det var för deras föräldrar för att förtydliga att 

livet har blivit märkbart svårare på kort tid för unga vuxna. 

Informant 8-“Ja, så var det för min mamma också, hon hade inte så svårt att få jobb, bara 

gick in i en butik när hon var ung och fick ett jobb direkt, men nu är det jätte svårt att få jobb 

och bostäder och så var inte det förr liksom. Det känns som att hela den här gruppen unga 

vuxna måste vänta med att växa upp, vi är i nåt dödläge.” 

Informant 10- “Ja, vår ålder är förskjuten. Vi får inte ens lägenhet och kunna flytta hemifrån. 

Det är svårt att hitta jobb nu. Vi får ingen självständighet.” 
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Informant 11- “Jag tänker typ när man som ung vuxen börjar ta sig ut på arbetsmarknaden 

så är det ofta många som… satsar väldigt hårt och… ofta blir väldigt utbrända på kort tid..” 

5.4.3 Sociala medier 
Utöver inre och yttre påfrestningar samt stor osäkerhet hos unga vuxna gavs andra mindre 

förklaringar till den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa bland unga vuxna. Sociala medier 

var bland annat något alla informanter diskuterade som en mindre förklaring till psykisk 

ohälsa bland unga vuxna då fenomenet har ökat jämförelsen mellan jämnåriga. Problemet 

tycks ligga i att unga vuxna är mer exponerade för varandra än någonsin tidigare och de 

sociala medierna används främst för att visa upp “det goda livet”, vilket verkar bidra till 

mycket ångest och sämre självkänsla då det ger skenet av att alla lever “perfekta liv”. 

Informant 9 -”...och då ser man via facebook eller instagram folk som man gick med i trean 

att de har skaffat barn, ‘shit, borde jag skaffa barn?’ Eller om någon köper lägenhet eller 

åker på en fantastisk resa, gud ska jag har gjort det här nu också!?” 

Informant 11-”.. genom dem sociala medierna så byggs det upp en bild av vad man ska göra 

för att se.. bara om någon lägger upp en semesterbild så tänker jag ‘vad gör jag med mitt 

liv?’. Typ varför kan inte jag göra det? det blir mer jämförelser vilket ofta inte är så bra tror 

jag.”  

5.4.4 Vikten av fungerande relationer 
Slutligen diskuterades att vikten av relationer och hur problem med vänner och familj kan ge 

upphov till känslor av ensamhet och nedstämdhet. Vissa informanter tog även upp att i deras 

ålder så ökar pressen att finna sin livspartner och att kärleken vanligtvis inte är helt smärtfri. 

Informant 6- “Jag tror att dina relationer kan också vara en orsak. Relationer som är ändå 

viktiga i ditt liv som är en bidragande orsak exempelvis skilsmässa som är en jättestor grej 

bland föräldrar eller uppbrott med partner. 

Informant 5 - Eller uppbrott med vänner. 
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Informant 6 - Eller dålig relation med dina föräldrar.” 

Informant 9 - “Även när det gäller kärleksrelationer, att vi är i mitten läge, där just 

kärleksrelationer antingen börjar eller slutar och har man inte haft partner tidigare så kanske 

det blir dags att skaffa…” 

Informant 13- “Ahh. Och sen kommer relationer egentligen efter för jag tror att i den här 

åldern så är det man träffar den man ska dela livet med… Och det blir oftast inte så…” 

5.4.5 Delanalys 
Av det empiriska materialet framgår det att studiens informanter ser olika tänkbara 

förklaringar till varför vissa unga vuxna tycks vara en särskild utsatt åldersgrupp för att 

drabbas av psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis kan det förklaras enligt informanterna som att 

unga vuxna befinner sig i en mellanfas med både starka yttre och inre påfrestningar som för 

vissa unga vuxna kan leda till en större sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa. Enligt 

Meeuwisse och Swärd (2002) är processen till att en person definieras som en avvikare 

grunden för stämplingsteorin och denna process kan ge en bättre förståelse till informanternas 

förklaringar av uppkomsten av psykisk ohälsa hos unga vuxna. 

Till att börja med kan det tolkas utifrån empirin att omgivningen har normativa förväntningar 

på unga vuxnas delaktighet i samhället och om dessa inte uppfylls så kan det vara en del av 

processen mot avvikelse enligt stämplingsteorin (Goffman, 1972). Studiens informanter 

diskuterar i undertemat “Inre och yttre påfrestningar” kring att det var annorlunda förr när 

deras föräldrar var unga och att deras föräldrar fick jobb med lätthet, medan de själva 

upplever att det är svårt idag då de har hamnat i ett slags “mellanfas” i livet där majoriteten 

upplever att de inte “får vara självständiga”. Det kan tolkas som att informanterna har en bild 

av att de borde göra likadant som sina föräldrar, vilket i sin tur kan tolkas som en normativ 

förväntning som samhället har på unga vuxna och som informanterna sedan har tagit åt sig. 

Informanterna förklarar att svårigheten att få arbete och bostad kan vara ett stort skäl till 

varför psykisk ohälsa uppstår inom deras åldersgrupp, vilket kan tolkas utifrån 

stämplingsteorin som att de eventuellt mår dåligt eftersom de inte klarar av att uppfylla 

samhällets normativa förväntningar på dem. Med andra ord verkar det finnas yttre 
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påfrestningar (såsom samhällets förväntningar och svårigheten att få arbete och bostad) 

kombinerade med att de flesta av våra informanter beskriver att de upplever inre påfrestningar 

i form av både identitetskriser och livskriser samt personlig utveckling. Det kan med andra 

ord tolkas som att våra informanter tar emot mycket press både från deras omgivning och från 

sig själva, vilket kan innebära en ökad sårbarhet för att utveckla psykisk ohälsa.  

På grund av detta så kan risken för att bli stämplad som avvikare öka enligt stämplingsteorin, 

eftersom informanterna upplever att det är svårt att passa in i “samhällets mall” i och med att 

det inte erbjuds tillräckligt med resurser i form av arbete och bostäder för unga. 

Därmed kan det leda till att vissa unga vuxna utvecklar ett normbrytande beteende såsom; 

hemmasittare, arbetslösa, hemmaboende och självklart en del unga vuxna som mår psykiskt 

dåligt på grund av detta eftersom de inte kan påverka situationen själv.  

Sammanfattningsvis så belyser informanterna att klimatet verkar ha blivit hårdare för dagens 

unga vuxna, vilket kan ligga till grund för varför psykisk ohälsa ökar kraftigast inom deras 

åldersgrupp. 

5.5 Sammanfattning  
Informanterna verkar ha insikt i att de saknar kunskap om psykisk ohälsas innebörd och 

resonerar därför kritiskt kring att skolor inte prioriterar kunskap om psykisk ohälsa i 

utbildningsplanen och att media tycks vara de enda som lyfter ämnet. De argumenterar för att 

detta kan ge en missvisande bild av innebörden av psykisk ohälsa eftersom de upplevt att 

media enbart presenterar de grövsta fallen, vilket i sådana fall kan förstärka redan existerande 

fördomar. Detta resonemang anser vi talar för att informanterna har öppensinnad bild av 

psykisk ohälsa, dock belyser dem själva att i deras omgivning existerar fortfarande tabu kring 

ämnet. Därför känner de att de inte kan resonera öppet kring psykisk ohälsa med risk för att 

bryta tabun och därmed riskera att eventuellt stämplas som avvikare. 

Analysen visar även på att trots att informanterna anser att psykisk ohälsa är en viktig och 

vanligt förekommande problematik så är det enbart 2 av 14 av studiens informanter som kan 

tänka sig att söka hjälp för det om de skulle börja må dåligt. De två som kunde tänka sig att 

söka hjälp grundade sin åsikt i tidigare erfarenheter av hjälpinsatser som varit väldigt givande 
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för dem. Utöver det så var majoriteten av våra informanter negativa till att söka hjälp och de 

förklarade att det kan bero på att vissa av dem har dåliga erfarenheter av hjälpinsatser och 

därmed verkar ha blivit skeptiska till det. De förklarar även att de saknar kunskap om vilka 

hjälpinsatser som finns och vad för effekter det kan ge och därmed kan motivation saknas till 

att söka hjälp. Utifrån stämplingsteorin kan det även förklaras av att det verkar finnas en stark 

koppling mellan stämpling och hjälpsökande beteende, där det tycks finnas en fördom att 

enbart de med psykiska diagnoser (med andra ord; avvikarna) tar emot vård. Därav vill vissa 

inte söka hjälp eftersom det finns en risk för att stämplas som avvikare och därmed få sociala 

konsekvenser.  

 

Vidare ger studiens informanter olika tänkbara förklaringar till ökningen av psykisk ohälsa 

inom deras åldersgrupp. Bland annat läggs stor vikt vid inre och yttre påfrestningar som kan 

öka sårbarheten för vissa unga vuxna att utveckla psykisk ohälsa. Det framkommer att 

informanterna liknar sitt liv med att befinna sig i en “mellanfas” där de upplever svårigheter 

att bli självständiga eftersom samhället erbjuder färre bostäder och arbeten, samtidigt som det 

fortfarande förväntas att unga vuxna ska bli självständiga på samma sätt som deras föräldrar 

blev i deras ålder. Utifrån stämplingsteorin kan det tolkas som att vissa unga vuxna mår dåligt 

eftersom de inte lyckas uppfylla de normativa förväntningar som finns på dem (läs: att bli 

självständiga). 

6.1 Studiens slutsatser 
Forskningsproblemet för denna studie var att det saknades kunskap om unga vuxnas egna 

perspektiv på psykisk ohälsa inom deras åldersgrupp samt att det fortfarande är diffust varför 

så många unga vuxna är negativa till att söka hjälp för psykisk ohälsa. Denna studie har 

bidragit med att försöka fylla kunskapsluckan kring unga vuxnas perspektiv på psykisk ohälsa 

samt presentera tänkbara förklaringar till varför så få vill söka hjälp. 

6.1.1 Vilken bild ger unga vuxna av psykisk ohälsa bland jämnåriga?  
Majoriteten av informanterna beskriver psykisk ohälsa som en personlighetsstörning som 

påverkar både den enskilde och dennes omgivning och att det är ett vanligt förekommande 

fenomen i deras åldersgrupp. Trots att alla är överens om att det är ett vanligt och allvarligt 
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problem så beskriver de flesta att det är ett tabubelagt samtalsämne och vem de känner att de 

kan prata med varierar från person till person. Att vara öppen med psykisk ohälsa förknippas 

med sociala konsekvenser såsom diskriminering, utfrysning och hån från omgivningen, familj 

och vänner. Detta är något som alla beskriver som problematiskt då en öppen dialog krävs för 

att motverka tabu och okunskap. 

6.1.2 Hur ser unga vuxna på att söka stöd och hjälp för psykisk ohälsa? 
I denna studie har 12 av 14 informanter en negativ syn till att söka stöd och hjälp för psykisk 

ohälsa. Det tycks finnas många olika orsaker till det, bland annat; egna dåliga erfarenheter av 

hjälpverksamheter (dåligt bemötande, inte fått rätt hjälp etcetera), brist på kunskap om var, 

hur och vad för hjälp som finns att få samt tabu/stigma som är kopplat till fördomen att enbart 

“psykfall” söker vård. 

6.1.3 Vilka tänkbara förklaringar ger unga vuxna till ökningen av psykisk ohälsa i den 
åldersgrupp de tillhör? 
Informanterna resonerar kring att deras åldersgrupp befinner sig i en icke etablerad livsfas 

som kan leda till identitetskriser, samtidigt som vissa utsätts för inre påfrestningar (personlig 

utveckling, identitetssökande etcetera) och yttre påfrestningar (dåliga arbets- och 

jobbmöjligheter, höga förväntningar från omgivningen, sociala medier, ökad betydelse av nära 

relationer etcetera), vilket tolkar som att det tillsammans kan bidra till en större utsatthet hos 

unga vuxna som åldersgrupp. 

6.1.4 Syfte 
Vi ville undersöka hur unga vuxna resonerar kring psykisk ohälsa i sin åldersgrupp och hur de 

ser på att söka stöd och hjälp för sådana problem. Utifrån svaren på frågeställningarna drar vi 

slutsatsen att unga vuxna resonerar öppetsinnat och engagerat kring psykisk ohälsa men ser 

negativt på att söka stöd och hjälp för det (främst när det gäller dem själva). 
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7.1 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera kring studiens huvudsakliga resultat från analysen och hur 

det förhåller sig till tidigare forskning. Slutligen kommer en metoddiskussion kring vår valda 

metods för och nackdelar. 

7.1.1 Studien i ett större sammanhang 
De huvudsakliga resultaten i denna studie är att våra informanter resonerar öppet kring 

psykisk ohälsa hos jämnåriga, men samtidigt är majoriteten negativa till att söka hjälp. Det är 

intressant att våra informanter anser att psykisk ohälsa är en viktig problematik, samtidigt som 

12 av 14 är ovilliga att ta emot hjälp för det, trots att hjälpinsatser är det som kan tänkas vara 

lösningen på problematiken. Det kan vid första anblick verka svårt att förstå, men vi tolkar det 

utifrån informanternas utsagor som att dem anser att psykisk ohälsa är en viktig problematik 

som behöver rätt insatser, men att de insatser som erbjuds idag inte är bra nog. Denna 

tolkning grundar sig i att vissa av informanterna belyste att de inte upplevt de hjälpinsatser 

som de kommit i kontakt med som bra/givande och därmed hade de blivit skeptiska till att 

söka hjälp igen. Stadsmissionen (2013) har även förklarat att de insatser som erbjuds idag är 

bristfälliga, delvis på grund av glappet mellan BUP och vuxenpsykiatrin samt resursbristen 

som i vissa fall bidrar till att vissa unga vuxna inte får den hjälp de behöver, när de behöver 

den. Att även stadsmissionen belyser att hjälpinsatserna är bristfälliga förstärker vår tolkning 

av att våra informanter troligtvis är kritiska till den hjälp som erbjuds idag snarare än att de är 

kritiska mot hjälpinsatser i sig. 

Vårt resultat samstämmer med tidigare forskning som också visat på att unga vuxna rent 

generellt är negativa till att söka hjälp för psykisk ohälsa. Vi undersökte även unga vuxnas 

bild av psykisk ohälsa, men där lade vi märke till en skillnad från tidigare forskning som 

också undersökt bilden av psykisk ohälsa. Tidigare forskning har lyft att människor rent 

generellt har en negativ och trångsynt bild av psykisk ohälsa medan vår studie visar dock på 

att informanterna har en öppensinnad bild av psykisk ohälsa, men att de är selektiva med vilka 

de öppet pratar med eftersom de upplever att vissa i deras omgivning inte är öppna för denna 

typ av samtal. Varför informanterna upplever att vissa inte är öppna för ämnet förklaras som 

att det finns mycket stigma och tabu kring psykisk ohälsa, något som tidigare forskning lyft 

  48



som ett stort skäl till varför många människor har en negativ och trångsynt bild av psykisk 

ohälsa, vilket i sin tur kan leda till att ämnet blir tabubelagt att prata om. Precis som i tidigare 

forskning så visar vår studie på att stigma försvårar för våra informanter att resonera öppet om 

psykisk ohälsa, något som de paradoxalt förklarar som problematiskt eftersom om fler vågade 

prata om ämnet så skulle också stigmat kunna förebyggas och därmed skulle bilden av 

psykisk ohälsa troligtvis förbättras. 

Med tanke på att majoriteten av informanterna uppgav att de inte kan resonera öppet om 

psykisk ohälsa (bland annat på grund av stigmat och tabun) samt att alla informanterna 

diskuterade att det borde erbjudas utbildning i ämnet, så anser vi att det talar för att det är 

viktigt att skolor börjar ta upp ämnet med sina elever genom att införa kunskap om psykisk 

ohälsa i utbildningsplanen. Dels eftersom efterfrågan uppenbarligen har ökat i och med att 

våra informanter är kritiska till hur lite kunskap de erbjudits under sin uppväxt och dels 

eftersom utbildning i psykisk ohälsa kan ge fördelar på lång sikt. Exempelvis om barn får lära 

sig adekvat kunskap om psykisk ohälsa redan i grundskolan så bör de veta var och hur de kan 

få hjälp om de skulle må dåligt senare i livet. Det skulle troligtvis även kunna förebygga 

stigma/tabu på lång sikt eftersom kunskap kan motverka fördomar som bidrar till stigma och 

därmed bör det dessutom påverka unga vuxnas syn på att söka hjälp och stöd till det bättre. 

Detta stärks av att både vårt resultat och tidigare forskning visat på att okunskap (exempelvis 

att en inte veta vilka stödinsatser som erbjuds) är ett stort skäl till varför så många inte vill 

söka hjälp för psykisk ohälsa. 

Utöver de huvudsakliga resultaten framkommer olika tänkbara förklaringar till varför psykisk 

ohälsa ökar bland åldersgruppen unga vuxna. Tidigare forskning lägger stor fokus på att inre 

och yttre påfrestningar kan vara ett skäl till att vissa unga vuxna mår dåligt, något som våra 

informanter bekräftar i vår studies resultat i och med att de lyfter att bland annat den dåliga 

bostads och arbetsmarknaden samt identitetskriser etcetera kan vara psykiskt påfrestande.  

Vidare belyser våra informanter att yttre påfrestningar såsom för lite resurser för unga i det 

svenska samhället har resulterat i att deras åldersgrupp fastnar i en mellanfas i livet som 

hindrar dem från att bli självständiga, vilket de belyser som ett tänkbart skäl till att allt fler 

unga vuxna mår dåligt.  
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Detta resultat talar för att samhället behöver omprioritera sina resurser då det har blivit en stor 

obalans i fördelningen på kort tid eftersom det inte alltid har varit svårt att få arbete och flytta 

hemifrån. Med andra ord går det att diskutera om ökningen av psykisk ohälsa bör betraktas 

som en politisk fråga snarare än en ungdomsfråga som tidigare forskning (bland annat Kessler 

et. al, 2005) har valt att förklara det som. Politiker sitter på makten att förändra samhällets 

struktur och fördelning av resurser och därmed kan de vara lösningen för hur den psykiska 

ohälsan hos unga vuxna kan förebyggas. 

7.1.2 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra fokusgruppintervjuer med informanter som både har någon form av 

relation till oss och varandra. Detta var en risk i och med att det antingen kunde generera ett 

mycket rikt material om informanterna är trygga i sina relationer och därmed kan öppna upp 

sig mer eller tvärtom om de har otrygga relationer och därmed inte vågar diskutera öppet och 

sanningsenligt. För att undvika det senare alternativet planerade vi noggrant vilka som skulle 

vara i samma grupp och vi var noggranna med att kontrollera innan och efter att inget kändes 

olustigt för informanterna. Att vi gjorde detta anser vi förebyggde det senare alternativet, 

vilket bidrog till ett öppet och tryggt intervjuklimat där informanterna gav utförliga svar och 

där vissa kände sig trygga att till och med dela med sig av egna erfarenheter. Något som 

verkade uppskattas av de andra i gruppen. Med andra ord anser vi att genom vårt val av metod 

så blev materialet djupare än om vi exempelvis använt oss av enskilda intervjuer med 

främlingar, där materialet troligtvis hade blivit mer platt. Detta eftersom en stor anledning till 

att vårt material blev rikt var att informanterna tillsammans kunde hjälpas åt att föra ett 

resonemang kring psykisk ohälsa och med enskilda intervjuer så kan det vara svårare för den 

ensamma informanten att föra ett brett resonemang utan andras reflektioner och perspektiv. 

Slutligen så kan frågor om psykisk ohälsa upplevas privata och i sådana fall kan det kännas 

obekvämt för en ensam informant att svara på dessa inför en främling. Det är med andra ord 

en hel del som talar för att det finns fördelar med att göra de metodval vi gjorde för just denna 

studie, men det är viktigt att ha i åtanke att detta kanske inte fungerar i alla studier.  

  50



Nackdelen med denna metod är att den förutsätter ett material baserat på informanternas 

berättelser och diskussioner och därmed kan det vara nästintill omöjligt för oss att veta i 

vilken grad vi har fångat informanternas uppfattningar. Med andra ord finns en risk att 

resultatet inte speglar verkligheten av vad unga vuxna tycker och tänker om psykisk ohälsa. 

Anledningar till att inte svara sanningsenligt kan vara att informanterna inte kände sig trygga 

att dela med sig av sina egentliga tankar eftersom de tror att det skulle kunna ge sociala 

konsekvenser, vilket kan förstärkas av att informanterna känner varandra privat och vet att de 

kommer fortsätta umgås efter intervjun. Exempel på sociala konsekvenser skulle kunna vara 

att det ger upphov till konflikter om informanterna skulle vara oense i diskussionen eller att 

någon berättar om egna erfarenheter och därmed börjar de andra betrakta denne annorlunda. 

En annan anledning till att inte svara sanningsenligt i en intervju kan vara att informanterna 

svarade på ett sätt som de tror förväntades av dem, då de visste studiens syfte sedan innan och 

därmed kan ha fått en bild av hur de “borde svara”.  

Dock är det viktigt att belysa att risken för denna nackdel finns inom alla metoder, både 

intervjuer och enkäter vilket alltså inte är unikt för vår metod. Därför hade det varit svårt för 

oss att påverka detta genom att välja en annan metod.  

8.1 Förslag på fortsatt forskning 
Vår studie har visat på att unga vuxna anser att psykisk ohälsa är ett viktigt problem men att 

de hjälpinsatser som erbjuds idag är bristande samt att det finns mycket stigma kopplat till att 

söka hjälp. Detta påverkar unga vuxnas hjälpsökande beteende negativt och alltför många 

hanterar sin psykiska ohälsa på egen hand. Därför är vårt förslag på fortsatt forskning att 

undersöka vad för hjälpinsatser unga vuxna anser skulle vara önskvärda i Sverige för att både 

behandla och förebygga psykisk ohälsa inom deras åldersgrupp. En förutsättning för denna 

fortsatta forskning är dock att använda sig av ungas egna perspektiv på hjälpinsatser eftersom 

det är dem som vet bäst vad de själva behöver.  
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Bilaga 1  

Information- och samtyckesbrev 

Hej! 

Vi heter Sofia och Ghena och vi läser socionomprogrammet vid Stockholms universitet, 

Socialhögskolan. I dagsläget går vi termin sex och skriver vår C-uppsats (examensarbete) som 

handlar om hur unga vuxna resonerar kring psykisk ohälsa bland jämnåriga och hur de ser på 

att söka hjälp och stöd. Denna studie kan genomföras tack vare dig och ditt deltagande. 

Intervjun beräknas ta 1 timma och du kommer tillsammans med några andra få diskutera 

kring temat “Psykisk ohälsa” med visst stöd från våra frågor. 

Vi kommer att spela in intervjun med våra mobiltelefoner, detta för att kunna skriva ut och 

analysera materialet. Under arbetets gång kommer materialet förvaras enbart tillgängligt för 

oss och användas enbart i forskningssyfte.  

I vår studie kommer både citat och referat användas men vi kommer inte skriva ut vem du är. 

Du är helt anonym och kommer benämnas antingen som “informant 1”, “informant 2” 

etcetera. 

Som deltagare har Du rätt att: 

• Avbryta Din medverkan under intervjun men även efter att intervjun är genomförd då 

Ditt deltagande är helt frivilligt. 

• Inte besvara frågor om Du inte vill. 

• Granska materialet i efterhand samt det slutliga resultatet.  
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Vår studie kommer att granskas av vår handledare, vår examinator och ett antal studenter vid 

Socialhögskolan, Stockholm universitet. Vårt arbete kommer sedan publiceras i 

Socialhögskolans databas. Inspelningarna och utskrifterna från intervjuerna kommer att 

förstöras när vårt examensarbete är godkänd.  

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på angivna mejladress,  

Tack för att du vill medverka i vår studie  

Sofia Eriksson, student. Mejladress: xxx@xx.se  

Ghena Halabya, student. Mejladress: xxx@xx.se 

Bilaga 2  

                                                               Intervjuguiden  

(Resonemang/ orsaker ) 

-När ni hör ordet psykisk ohälsa, vad är det första ni tänker på? Varför tror ni att det är det 

första som kommer upp? 

-I vilka sammanhang har ni hört talas om psykisk ohälsa? (skolan, media, hemma, kompisar, 

sociala medier etc) 

-Har ni någon gång blivit undervisade om psykisk ohälsa och/eller blivit tilldelade kunskap på 

andra sätt om ämnet? Om nej- vad tycker ni om det? Om ja - På vilket/vilka sätt? Vad har ni 

gjort med den kunskapen efteråt? 

-Vad tror ni att psykisk ohälsa innebär? Hur skulle ni förklara begreppet för någon annan? 

(Om de förklarar) Vad grundar ni er förklaring på? (Om de inte kan förklara) Varför är det så 

svårt att förklara tror ni? 

-Finns det någon åldersgrupp som ni tror är extra utsatta för psykisk ohälsa? Varför/Varför 

inte? 
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• Ungdomar och unga vuxna (16-24 år) är den snabbast växande åldersgruppen inom 

psykisk ohälsa, vilka är orsakerna till det tror ni? Ni som räknas som unga vuxna, 

varför tror ni att unga vuxna löper hög risk för att börja må dåligt? 

-Vilka är de vanligast orsakerna som leder till att unga vuxna utvecklar psykisk ohälsa tror ni? 

(Förtydligande av frågan ovan) 

-Hur vanligt tror ni det är med psykisk ohälsa bland unga vuxna? Varför tror ni det? 

-Om en ung vuxen drabbas av psykisk ohälsa, vilka konsekvenser tror ni att det kan få? Är det 

enbart den enskilde som drabbas eller finns det någon/något mer som påverkas? 

-Hur allvarligt tycker ni att det är med psykisk ohälsa? Om en vän till er mår dåligt, hur skulle 

ni tänka/känna då? 

-Är det vanligt att ni pratar om psykisk ohälsa med andra unga vuxna, exempelvis vänner, 

syskon? Ja/Nej -varför tror ni att det är så? 

-Tycker ni att det är viktigt att prata öppet om psykisk ohälsa med jämnåriga? Ja- Varför? nej- 

Varför inte? 

-Forskare har utsett psykisk ohälsa som ett av de största hoten mot folkhälsan idag, vad är era 

tankar kring det?  

(Hjälpsökande beteende) 

-Känner ni någon ung vuxen som har erfarenhet av psykisk ohälsa? Nej -vad tror ni att det 

beror på? Ja- hur har denne hanterat sin situation? 

-Var kan man som ung vuxen få hjälp om man lider av psykisk ohälsa? Tror ni att det skiljer 

sig mellan barn och vuxna? Ja -på vilket sätt? Nej -varför inte? 
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-Vems ansvar är det att hantera psykisk ohälsa? Den enskilde, anhöriga, samhället/

myndigheter? 

-Tror ni att alla unga vuxna som har någon form av psykisk ohälsa söker hjälp och stöd? 

varför/ varför inte? Vad beror detta på tror ni? Hur vanligt tror ni det är? 

-Var tror ni att unga vuxna med psykisk ohälsa i Sverige vanligtvis vänder sig för hjälp? 

(familj, vänner, partner, psykiatrin, läkare, anonyma forum på nätet? etc) Varför tror ni att 

man gör detta? 

-Om ni mådde dåligt, vad skulle ni göra då? (Ignorera symtomen? Prata med vänner? Lärare? 

Familj? Släkt? Ideella stödorganisationer? Söka professionell hjälp (ex. psykiatrin) etc. Varför 

tycker ni så? 

-Vad tror ni konsekvenserna kan bli av att inte söka hjälp för psykisk ohälsa? 

-Vilka fördelar ser ni med att söka hjälp som ung? 
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