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Inledning 

Ungas psykiska ohälsa har idag kommit att bli en högaktuell folkhälsofråga. Ett sätt att 
fördjupa förståelsen av ungas psykiska hälsa är att relatera till det samhälle och den kultur 
som de lever i. På ett mer generellt plan kan samhällstrender, livsvärden, könade normer 
och ideal som unga influeras av i sitt dagliga liv, och som de själva är med och skapar, 
knytas till deras hälsa och välbefinnande. Emellertid har ungas psykiska hälsa inte fått 
särskilt mycket uppmärksamhet vare sig inom sociokulturellt inriktad ungdomsforskning 
eller inom genusforskning.  

I denna fördjupande artikel riktar vi därför blickarna mer specifikt mot ungas psykiska 
ohälsa – dissonanser och möjligheter – i förhållande till genuskonstruktioner, normativitet 
och inflytelserika samhällstrender som individualisering. Vi inleder med en presentation 
av övergripande tolkningsramar och teoretiska perspektiv. Därefter går vi närmare in på 
två olika intervjustudier med unga om deras erfarenheter av psykisk ohälsa, med 
depression och stress i fokus ‒ Drömmen om att vara normal och Livet på gränsen.  

 
Könade komplexiteter och paradoxer 
En av våra bärande utgångspunkter är att ungas psykiska ohälsa bör förklaras och förstås 
utifrån komplexa och genusrelaterade orsakssamband på flera nivåer snarare än utifrån 
enskilda individuella faktorer. Även symtombilder och uttryck för psykisk ohälsa visar på 
komplexitet (Strömbäck, Wiklund, Salander Renberg & Malmgren-Olsson 2014).  

Professionella och forskare ställer ofta frågor om varför unga mår dåligt och varför den 
psykiska ohälsan tenderar att öka (Ungdomsstyrelsen 2007). I boken med den något 
uppfordrande titeln Välfärdslandets gåta. Varför mår barnen inte lika bra som de har 
det? diskuteras bland annat paradoxen i att svenska barn och ungdomar som i ett globalt 
perspektiv lever under goda förhållanden samtidigt rapporterar så hög grad av psykiska 
besvär (Lindblad & Lindgren 2010). Ungas psykiska ohälsa har också problematiserats 
utifrån varierande perspektiv på medikalisering, det vill säga hur psykosociala 
påfrestningar tenderar att definieras som medicinska eller psykiatriska problem 
(Danielsson 2014, Johannisson 2014).  
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Självmordsförsök och självmord hos unga är ett av de områden som uppmärksammats, inte 
minst för dess uppenbara könsparadox. Statistiken påvisar tydliga könsskillnader där fler 
unga kvinnor rapporterar psykisk ohälsa som exempelvis depression, självmordsförsök och 
vård inom psykiatrin – samtidigt som det är fler unga män som genomför självmord. På 
senare tid har genuskonstruktioner lyfts fram som möjliga förklaringar till denna 
könsparadox. I en debattartikel pekar en rad forskare på maskulinitetskonstruktioner som en 
bidragande orsak till unga mäns dominans i självmordsstatistiken och argumenterar för att 
mäns ”sårbarhet” bör uppmärksammas i det förebyggande arbetet (Modig et al. 2014). I 
intervjuer med unga kvinnor har vi sett att traditionella femininitetsideal som ansvarstagande 
och omsorg om andra till en del verkar kunna fungera skyddande i situationer med 
självmordstankar (se artikel ”Jag skakar” tjejers uttryck för psykisk ohälsa av Strömbäck, 
Wiklund, Bengs och Danielsson i kapitel Forskarperspektiv på ungas psykiska ohälsa).  

Orsakerna till ungas höga självrapporterade stress och psykiska ohälsa är således 
fortfarande omdebatterade och delvis outforskade. De olika förklaringar som studerats 
finns på såväl samhällelig som individuell nivå. Ungdomsarbetslösheten och ungas 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden är faktorer på strukturell och samhällelig 
nivå som förts fram med stöd i forskning (Lager & Bremberg 2009, Strandh, Winefield, 
Nilsson & Hammarström 2014). Även föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska 
situation (Hagquist 2007), liksom den psykosociala miljön i skolan har visat sig samspela 
med ungas stress och hälsa (Modin, Östberg, Toivanen & Sundell 2011, Schraml, Perski, 
Grossi & Simonsson-Sarnecki 2011).  

På grupp- och individnivå har exempelvis mobbning och rang i kamratgruppen knutits 
till psykosomatiska symtom (Almquist & Brännström 2014, Hjern, Alfven  & Östberg 
2008, Plenty, Östberg, Almquist, Augustine & Modin 2014). Kropps- och utseendeideal 
är andra faktorer som tenderar att pressa unga – särskilt tjejer (Frisén, Holmqvist Gattario 
& Lunde 2014, Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson & Öhman 2010). De möjliga 
förklaringar som vi särskilt kommer att ta fasta på i denna artikel är de genusrelaterade 
faktorer och den mer övergripande samhällsförändring relaterad till individualisering som 
på senare tid lyfts fram som betydelsefulla (SOU 2006:77, Wiklund et al. 2010).  
 

Teoretisk tolkningsram 

Sociala, historiska och könade konstruktioner 
Våra teoretiska tolkningsramar utgår från ett tvärvetenskapligt och socialkonstruk-
tionistiskt synsätt (Burr 2003, Lupton 2000). En sådan ansats innebär att vi ser på 
ungdomstid, hälsa, stress, känslor, kropp, kön och genus som föränderliga och beroende 
av tid och rum. Uppdelningen mellan kön och genus är ett tydligt exempel på denna 
föränderlighet där kön ofta betraktas som en biologisk och relativt oföränderlig kategori, 
medan genus ses som en social kategori under ständig förändring och omförhandling 
(Johansson & Hovelius 2004).  

I texten använder vi oss av båda begreppen och gör ingen strikt åtskillnad mellan dem, 
men vi kommer i huvudsak att använda oss av begreppet genus för att betona det 
föränderliga och vår socialkonstruktionistiska utgångspunkt. Ordet kön kan i det svenska 
språket användas för både det biologiska och det sociala könet (jfr könsroll).  
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Även begrepp och fenomen som psykisk ohälsa och stress kan alltså betraktas som sociala, 
historiska och genusrelaterade konstruktioner med varierande innebörder och uttryck i olika 
kontexter och tidsepoker (Wiklund 2010, Wiklund, Strömbäck & Bengs 2013). Utifrån 
idéhistoriska och sociokulturella perspektiv på psykisk ohälsa och diagnoser som 
utmattningsdepression, konstaterar Johannisson (2002) att likheten mellan de senaste 
sekelskiftena är slående i relation till upplevelsen av växande psykisk ohälsa: 

 
”Bägge tidpunkterna [1900- och 2000-talet] definierar samtiden som präglad av stark 

förändring, intensifierat informationsflöde, snabba kommunikationer och stora krav på den 
urbana människan – allt i en snurrande marknadskultur. Vid bägge tidpunkter uppstår nya 

diagnoser som namnger och legitimerar de symtom på inre vantrivsel som 
samtidsmänniskan visar i en starkt konkurrens-, prestations- och tempopräglad kultur. 

(Johannisson 2002, s. 13) 
 

Diagnoser speglar, enligt Johannisson, mer än fysiologiska och biokemiska processer i 
kroppen. Nya former av ohälsa, otillräcklighetskänslor, trötthet och stress kan samtidigt 
betraktas som ”samhällsdiagnoser” (Johannisson 2002, s. 27), och bör därför inte ses enbart 
som medicinska angelägenheter, utan även som politiska och mellanmänskliga ansvarsområden. 

 Historiska studier av så kallad flicksjuklighet har också synliggjort hur olika 
sjukdomsdiagnoser konstruerats i förhållande till föreställningar om kropp, kön och genus i 
olika tider och kontexter (Frih 2007). Diagnosbeteckningar som utbrändhet och 
utmattningsdepression, och unga tjejers ätstörningar eller självskador, kan vara några nutida 
exempel på hur konstruktioner av hälsa även samspelar med genus (Björk 2011, Hammarlin 
2008, Johansson 2010). Femininitet har genom historien förknippats med biologi samt med 
fysisk och emotionell svaghet (Annandale 2009, Frih 2007, Johannisson 2002).  

Tjejers och kvinnors kroppar och hälsa har följaktligen konstruerats som ”problem” 
(Annandale 2009), medan maskulinitet i högre grad har konstruerats i relation till intellekt, 
fysisk styrka, risktagande och dominans (Connell 2005). Via begrepp som hegemonisk 
maskulinitet, en traditionell och högt värderad form av maskulinitet, kan vi få insyn i hur 
konstruktioner av maskulinitet påverkar mäns hälsa och hälsorelaterade beteenden exempelvis i 
kontakter med sjukvården (Courtenay 2000). Att inte visa sig svag eller sårbar utan istället visa 
kontroll, styrka och makt är exempel på hegemonisk maskulinitet, vilket kan förhindra män att 
söka hjälp vid sjukdom. Genuskonstruktioner är därmed väsentliga att beakta i förhållande till 
ungas psykiska ohälsa och mönster för hjälpsökande (Danielsson 2010, Landstedt & Gillander 
Gådin 2012, Salmela-Aro & Tynkkynen 2012, Strömbäck 2014, Wiklund 2010). 

Även definitionen av ungdom och föreställningarna om vad ungdomstiden innebär, inklusive 
”pojkskap” och ”flickskap”, har varierat genom historien och mellan olika vetenskapliga 
discipliner (Ambjörnsson 2004, Frih 2007, Frih & Söderberg 2010). I den industrialiserade 
världens medelklass beskrivs ungdomstiden ofta som en ”övergångsfas” mellan barndom och 
vuxenhet. En period fylld av starka känslor och tvivel på sin förmåga att skapa en egen identitet. 
Dock är den gängse föreställningen om ungdomstiden som stormig, stressig och kaosartad 
omdebatterad (Arnett 1999). Oavsett synsätt kan det ibland, när unga mår psykiskt dåligt, vara 
svårt att avgöra skillnaden mellan övergående krisreaktioner och allvarligare tillstånd (Erikson 
1968, Wrangsjö & Winberg-Salomonsson 2006). 
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Individualistiska strömningar och diskurser  
Generella samhällstrender och så kallade samhällsdiskurser varierar även de historiskt 
och kulturellt. Diskurser kan beskrivas som de underliggande eller genomsyrande 
tankegods, idéströmningar, värderingar och grundantaganden som karaktäriserar en viss 
social kontext eller tid (Frih 2007, Magnusson & Marecek 2010). Som exempel är den 
individualistiska diskursen inflytelserik i många västerländska samhällen idag. 

Giddens (1996) är en av de samhällsteoretiker som försökt formulera vad som 
kännetecknar moderniteten som diskurs, den så kallade senmoderniteten. Giddens lyfter 
fram individens ökade frihet och valmöjligheter i ett samhälle som blivit osäkrare och 
mindre förutsägbart. I detta osäkra landskap betonas individens självständighet och 
handlingskraft alltmer. Giddens (1996) menar att modernitetens extrema förändringstakt 
är ångestskapande och skapar spänningar mellan känslor av tillit och säkerhet kontra fara 
och risk. Moderniteten karaktäriseras alltså av individualisering och föränderlighet i 
motsats till de tidigare så fasta och kollektiva traditionerna. Globalisering och 
framtidsorientering är andra kännetecken.  

Också svenska forskare, som Bäck-Wiklund och Bergsten (2003), frågar sig vilken typ 
av samhälle som barn och föräldrar lever i och vilka värden som präglar vår samtid. Även 
de pekar på en trend mot en mer oförutsägbar tillvaro med ökad individualitet och 
autonomi som kan bidra till osäkerhet och ambivalens. De menar att människors identitet 
och den samtida kulturen formas ”i mötet och reflektionen mellan det prövade och 
oprövade” (Bäck-Wiklund & Bergsten 2003, s. 28). Dagens unga kan därmed sägas växa 
upp i en individualistisk tid som är både trygg och osäker på samma gång, och där bland 
annat populärkulturen och ”nätet” bildar norm för ungas socialisering i ett mindre 
traditionsbundet samhälle (Claesdotter 2011, Ziehe 1993).  

Modernitetens betoning på ungas frihet parallellt med ansvar kan också ses som en del 
av en neoliberal diskurs där ”allt är möjligt” under förutsättning att individen gör goda 
och strategiska val. För unga kan detta bli en källa till oro och ängslan genom att de 
ständigt uppmuntras till att göra ”rätt val” och att ”arbeta med” och framhäva sin identitet 
och kompetens (Wiklund et al. 2010). Den neoliberala diskursen har emellertid kritiserats 
för att förbise ojämlikheter i de faktiska förutsättningar som unga har att själva forma sin 
framtid (Harris 2004). McRobbie (2009) och Harris (2004), som båda har studerat 
utvecklingen mot en alltmer individualiserad ung femininitet, betonar att tjejer och unga 
kvinnor ofta framställs som ansvarstagande, framgångsrika och lyckade ”vinnare” i 
konkurrensinriktade och individcentrerade (neoliberala) samhällsdiskurser – men att en 
sådan framgång i realiteten bara är tillgänglig och möjlig att uppnå för ett fåtal.  

Utbildning och arbetsmarknad är möjliga karriärvägar för unga. I en svensk och 
internationell kontext kan framgång i skolan exemplifiera sammanhang där tjejerna 
betraktas som särskilt lyckade (Nielsen 2010, O'Flynn & Petersen 2007). Fenomenet 
illustreras genom tidningsrubriker som Flickor får toppbetyg – och erövrar 
arbetsmarknaden (Eriksson 2012). Killar pekas däremot ofta ut som ”förlorare” i 
utbildningssammanhang. 
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Kropps- och hälsofixering 
Den nutida kropps- och hälsofixeringen, delvis speglad via en framväxande fitnesskultur 
och makeovermani, är ett annat exempel på en trend mot individualisering och prestation 
(Johansson 2006, Wright, O’Flynn & Macdonald 2006). Denna diskurs reproducerar en 
del av de historiskt förankrade genuskonstruktioner som vi tidigare pekat på. Exempelvis 
belyser studier av ungas inställning till kropp och träning (så kallad fitness) hur unga 
kvinnor genom träning och matvanor framför allt fokuserar på utseende, smalhet och en 
”tight” kropp – medan jämnåriga män fokuserar på funktion, kapacitet och starka muskler 
(Wright et al. 2006).  

Dock verkar det både för kvinnor och män ske glidningar mot hegemoniska och 
maskulina kroppsideal där extrem styrka och kapacitet idealiseras, något som ses i uttryck 
som strong is the new skinny (Jonsson & Wiklund 2014). En vältränad och perfekt kropp 
och god hälsa kan ses som livsmål och ”projekt” (Shilling 2003). Det kan även ses som 
uttryck för tävlingsinriktade och maskulint dominerade normer som betonar individen 
som stark, autonom och konkurrenskraftig (Frisén et al. 2014, Wiklund 2010). Crawford 
(1980, 2006) benämner framväxten av den individorienterade hälsodiskursen som 
healthism. Hälsodiskursen karaktäriseras av tankar om hälsa som livsmening och hälsa 
som individens ansvar. 

 
Genus och normativitet 
Som vi antytt ovan tar vår tolkningsram avstamp i grundantagandet att genusskapande 
processer, hur unga tänker och agerar utifrån sitt sociala och biologiska kön, har betydelse 
för de höga krav de upplever och hur de mår. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt 
konstrueras såväl hälsa som genus i nära samspel med sociala omgivningsfaktorer. Det 
innebär att genus görs, skapas och återskapas, i dagliga handlingar och relationer 
(Connell 2005, West & Zimmerman 1987). Utifrån detta synsätt kan enskilda individer 
även betraktas som aktiva aktörer i sina liv. Samtidigt utgör de större sociala 
sammanhangen, samhällsdiskurserna, de strukturella villkoren och genusordningarna47 
varierande förutsättningar och handlingsutrymmen för den enskilda. På så sätt tar unga 
själva i sina dagliga handlingar – men också omgivningen – aktiv del i producerandet och 
reproducerandet av föreställningar om exempelvis genus och psykisk ohälsa.  

Genus skapas också i förhållande till föreställningar, normer och ideal om vilka 
egenskaper eller handlingar som förknippas med maskulinitet respektive femininitet i en 
specifik kultur och kontext. Traditionell och normativ femininitet konstrueras i många 
kontexter utifrån omsorgsinriktning, anpassning och underordning (Ambjörnsson 2004, 
Skeggs 1997), medan normativ eller hegemonisk maskulinitet konstrueras genom 
dominans och autonomi (Connell 2005, Johansson 2006, Kimmel 2009). På strukturell 
gruppnivå utgör maskulinitet och manligt kön ofta normen, vilket innebär makt, 
dominans och överordning. 

47 Historiskt refererar det västerländska samhällets genusordning till kvinnors strukturella underordning och 
mäns överordning samt till särhållande av kön i kategorierna man och kvinna. Konkret kan den strukturella 
genusordningen (underordning/överordning) påverka den sociala positionen och aspekter som löne- och 
arbetsvillkor eller tillgång till utbildning samt hälso- och sjukvård. Perspektiv på makt och hierarkier är därför 
centrala att studera i relation till genus, hälsa och livsvillkor (Hammarström & Ripper 1999). 
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Normer är styrande utifrån vad som anses rätt och riktigt i förhållande till rådande 
värderingar, ideal och samhällstrender. Normer och normativitet fungerar därför som 
sociala regelsystem, tätt knutna till makt och hierarkier samt till de egenskaper och 
handlingar som anses som ”normala” och ger social status i en given kontext. Normer och 
normsystem kan förmedlas öppet men även som svårkodade eller underliggande budskap. 

Enligt Rosenberg (2002) synliggörs normerna först när någon bryter mot dem. Normer 
och normalitet existerar därför endast i relation till en avvikelse. Relationen mellan vad 
som uppfattas som normalt eller onormalt måste på så sätt ständigt omförhandlas. Butler 
(2007) menar därför att normer har en inneboende instabilitet som gör att de är 
föränderliga. Normativitet är i förhållande till kön inte enbart regler för hur man ska vara 
utan också att man ska vara exempelvis ”pojke” eller ”flicka” (Butler 2007). 
 
Heteronormativitet 

Den så polariserade uppdelningen av kön i två kategorier är alltså problematisk, och 
många unga känner sig inte alls hemma i en sådan uppdelning, därav utvecklingen mot 
begreppet hen (Ungdomsstyrelsen 2010). Ett viktigt nutida teoretiskt utvecklingsspår är 
därför det queerfeministiska. Queer markerar ett kritiskt förhållningssätt till den 
normativa tvåkönsmodellen och kan beskrivas som en ”dissonans” eller en 
”möjligheternas zon” (Rosenberg 2002, s. 12). Perspektivet skapar spänning och banar 
väg för nya sätt att tänka och handla utifrån en mer öppen och föränderlig syn på kön, 
genus och sexualitet (Butler 2007).  

Queerteorin använder begreppet heteronormativitet för att benämna de normativa 
processer som upprätthåller och återskapar heterosexualiteten som den enda ”naturliga” 
och begripliga sexualiteten (Butler 2007, Rosenberg 2002). Rosenberg (2002) menar att 
heteronormativitetens två bärande principer är inkludering och exkludering, vilka 
markerar normativitetens potentiella makt och länk till förtryck. Utifrån dessa principer 
kan avvikelser från det ”normala” bestraffas genom våld, men även genom mer sublima 
former av marginalisering, osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans eller 
homofobi.  

Pettersson (2013) beskriver hur killar kan skolas och disciplineras in i maskulinitet via 
kamratgruppens exkluderande och inkluderande normer. De killar som inte vill följa 
maskulinitetens normer, och istället öppet bejakar sina känslor av svaghet och sårbarhet, 
riskerar själva att bli retade och utfrysta av andra killar. Tjejer som bryter normerna för 
femininitet och till exempel mer öppet bejakar sin sexualitet eller visar aggressivitet kan 
på liknande sätt riskera marginalisering. På så sätt kan unga som inte faller inom ramarna 
för det tvåkönade kategoritänkandet, antingen befinna sig i dissonans med rådande 
normer eller i en möjligheternas zon där normer kan brytas och förändras. Det är bland 
annat något vi kommer att problematisera i relation till de två intervjustudier som 
presenteras nedan. 
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Två intervjustudier 

De empiriska exempel som vi presenterar nedan är hämtade dels från en studie om 
depression där vi intervjuade 12 kvinnor och 11 män i åldern 17‒25 år (Danielsson, 
Bengs, Samuelsson & Johansson 2011), dels från en studie med 40 unga kvinnor i åldern 
16‒25 år om deras stressrelaterade problem (Wiklund 2010). Båda studierna är tidigare 
publicerade. Genom analyserna konkretiserar vi hur normativitet och senmodernt 
genusskapande kan se ut hos unga med psykisk ohälsa. I fokus för vår analys är hur de 
unga tolkar och upplever sitt kön och sin hälsa i förhållande till de normer och regler som 
de uppfattar. Vi synliggör också samspelet med omgivande faktorer och nutida 
samhällsströmningar.  

De intervjuades uttryck för psykisk ohälsa representerar ett kontinuum av lindrigare 
psykiska besvär i form av ängslan, oro eller stress till perioder av mer svårartat lidande 
med ångest, depression, utmattning eller självmordstankar. Dessa svårigheter innebär för 
en del av dem perioder av sjukskrivning. Deras erfarenheter innefattar även kroppsligt 
förankrade uttryck i form av exempelvis sömnsvårigheter, andningssvårigheter, 
hjärtklappning, muskelspänningar, magont eller huvudvärk (se Danielsson 2010, 
Wiklund, Öhman, Bengs & Malmgren-Olsson 2014). 
 

Drömmen om att vara normal 

Att bryta sig loss och utmana rådande normer beskrivs som kännetecknande för unga 
människors övergång från barndom till vuxenhet (Erikson1968, Wrangsjö & Winberg-
Salomonsson 2006). Det som överraskar i våra intervjuer med nedstämda och 
deprimerade unga kvinnor och män mellan 17 och 25 år är inte att de utmanar normerna, 
utan deras dagliga strävan efter ”att vara normala” och att passa in i rådande normsystem. 
Gemensamt för alla är att de befinner sig i en övergångsperiod av livet. Mycket av deras 
tankar och reflektioner handlar om identitet, kontroll, beroende och oberoende. Vid 
intervjutillfället är de i olika faser av nedstämdhet och deras problem varierar i 
svårighetsgrad. De intervjuades i samband med besök på antingen vårdcentral eller 
ungdomshälsomottagning (se Danielsson 2010, Danielsson et al. 2011). 

Normalitet och normativitet är alltså framträdande teman i de ungas berättelser om 
depression. Deras erfarenheter av att vara deprimerade involverar inte bara dem själva 
utan även familj och vänner och knyter an till normer och förväntningar. ”Drömmen om 
att vara normal” och att ”passa in” går som en röd tråd genom deras berättelser. 
Analyserna belyser hur de är influerade av normerande bilder i medier och populärkultur 
men även av de sociala nätverk som de ingår i. De grubblar över den egna identiteten och 
hanterar överväldigande känslor. Olika aspekter av normativ femininitet och maskulinitet 
kommer till uttryck i de olika teman som lyfts fram. Deras erfarenheter kan förstås i ett 
socialt och relationellt sammanhang där genusskapande processer får en central betydelse 
för vad de uppfattar som normalt, styrande och åtråvärt. Nedan presenterar och diskuterar 
vi några centrala teman närmare (figur 1).  
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Källa: Danielsson 2010, artikel V, s. 5. 

Figur 1 Illustration av intervjuernas huvudkategori Drömmen om att vara 
normal och de fem relaterade underkategorierna. 
 

Genusmärkta och normerande mediebilder 
För att få en uppfattning av hur de unga kvinnorna och de unga männen tänkte om 
depression fick de inledningsvis beskriva och reflektera över de associationer och bilder 
som först dök upp när de hörde ordet depression. De återkopplar till bilder och 
beskrivningar som de sett i medier och reklam men också till egna erfarenheter och 
känslor. Både likheter och skillnader finns i deras associationer. Delvis speglar de 
könsstereotypa normer, men en del av dem utmanar också ideal. Flera av de unga 
kvinnorna refererar till bilder de sett i tidningar eller reklam med gråtande eller nedtyngda 
kvinnor i mörka, röriga och ostädade miljöer. Beskrivningar av deprimerade kvinnor som 
passiva, mjuka, sårbara och beroende av andra kan tolkas som uttryck för en 
problemtyngd och normativ femininitet.  
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Några av de unga männen beskriver sig, i likhet med de flesta av kvinnorna, som 
ensamma, förtvivlade och utan kontroll – medan andra associerar till mediebilder som 
snarare lyfter fram handlingskraftiga och utåtriktade fiktiva karaktärer från filmer som till 
exempel Rambo eller Rocky. Sådana framställningar fungerar snarare som stärkande för 
deras självbild och kan jämföras med konstruktioner av en autonom, hegemonisk och 
handlingskraftig maskulinitet där ”ensam är stark”. En av de unga männen använder 
också referenser till filmens värld när han beskriver sitt eget förhållningssätt till 
depressionen: 

 
”Jag har ’die hard-attityden’ att jag tänker att ’det var jag som tog mig in i 

det här… jag fick inte hjälp av nån att ta mig in i problemet… då ska jag inte 
ha hjälp av nån att ta mig ur problemet’… sen om det tar mej tio sekunder 

eller det tar mej [skrattar] tio tusen år… spelar ingen roll… det är jag själv 
som ska stå och stampa och dunka mitt huvud blodigt i väggen tills jag 

kommer igenom.” 
 

Medan denna typ av associationer visar på unga män som aktiva och handlingskraftiga, 
och som trots sin nedstämdhet själva tar på sig ansvar för sin situation, speglar bilden av 
de deprimerade kvinnorna dem snarare som ”offer” för situationen. Ansvaret för att 
hantera sin situation placerar dock även de unga kvinnorna på sig själva. Även om de 
unga kvinnorna till viss del identifierade sig med sådana könsstereotypier motsatte de sig 
och ryggade även tillbaka för bilden av den deprimerade kvinnan som visas i filmer och i 
medier. De ansåg sig inte vara lika sjuka och deprimerade. Bilden de beskrev var i stället 
av en kvinna som var äldre än de själva, ”en medelålders kvinna”. Även några av de 
unga männen utmanade traditionella stereotyper genom att samtidigt beskriva sig som 
ensamma, sårbara och utan kontroll. Andra studier har också diskuterat 
maskulinitetskonstruktioner som betydelsefulla för att förstå och bemöta mäns psykiska 
ohälsa och depression (se Ridge, Emslie & White 2011).  

Generellt ägnar de intervjuade mycket tid och kraft åt funderingar och reflektioner om 
identitet och självbild. Både de unga kvinnorna och de unga männen har stora krav på sig 
själva att prestera bra, krav som kommer både från dem själva och från omvärlden. Med 
utgångspunkt i perspektiv på normativitet beskriver de också olika former av regler för 
vad som av omgivningen uppfattas som normalt beteende, bland annat relaterat till 
utseende och relationer. Även om dessa beteenderegler inte är direkt uttalade uttrycks en 
stark medvetenhet om och ett tydligt behov av att följa dem för att passa in och bli 
accepterad. De beskrivna associationerna till ”aktiva utåtriktade män” och ”passiva 
introverta kvinnor” reflekterar etablerade könsstereotypier i fråga om föreställningar om 
egenmakt och handlingskraft i förhållande till depression. Denna typ av könsstereotypier 
återfinns och reproduceras i medier, dataspel, filmer, veckotidningar och 
läkemedelsannonser (Fahl 2014, Sandström & Johansson 2004).  
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Överväldigad av känslor 
De unga med depression beskriver hur de överväldigas av starka känslor. Känslor av 
skam och skuld finns med i alla berättelser, ofta i relation till sexualitet och relationer, 
men de tar även upp jobbiga erfarenheter av mobbning och övergrepp (se artikel ”Jag 
skakar” tjejers uttryck för psykisk ohälsa av Strömbäck, Wiklund, Bengs och Danielsson 
i kapitel Forskarperspektiv på ungas psykiska ohälsa). Skam beskrivs inom sociologin 
som ett kraftfullt socialt verktyg i att upprätthålla genusnormer och beteenden (Giddens 
1991, Probyn 2005).  

Även i förhållande till känslor finns normer att leva upp till, vilket kan jämföras med 
Hochschilds (2003) begrepp känsloregler (eng. feeling rules) som anger vilken typ av 
känslor som är möjliga eller önskvärda att uttrycka i ett visst sammanhang. Känslouttryck 
kan också betraktas som en integrerad del i görande av femininitet eller maskulinitet. För 
de unga männen är känslorna främst relaterade till ilska, aggression, tuffhet, utåtagerande 

och våld. Känslorna är i samklang med maskulinitetsnormer och som inte specifikt knyts 
till deras depression. Ibland döljer de starka känslorna ledsamhet och sårbarhet som finns 
där under ytan, eller som en av de unga männen uttrycker det ”Jag var som ett åskmoln, 
men egentligen var jag ledsen”. En annan ung man berättar om hur svårt det är att 
uttrycka känslor i ord, och hur hans aggressivitet istället tar sig fysiska uttryck: 

 
”Killar … svårt det här att man ska vara så macho som möjligt … 

puberteten och så vidare ... gör att du ... kanske har svårt att uttrycka dina 
känslor verbalt ... du vet inte riktigt vad som händer ... du slits i stycken och 

då blir du fysiskt aggressiv.” 
 

För kvinnorna är känslorna av skam ofta relaterade till sexualitet och kroppsligt 
missnöje. Även de unga männen uttrycker skam- och skuldkänslor, men för dem är skam 
och skuld knutna till känslor av att vara ledsen och känna sig nere. De beskriver 
maskulinitetsnormer om att behålla känslorna för sig själva för att inte framstå som svaga 
eller sårbara. Normerna premierar uppvisandet av en hegemonisk maskulinitet där 
kontroll, styrka och tuffhet eftersträvas och premieras medan svaghet och sårbarhet tonas 
ned. I görandet av femininitet delar de unga kvinnorna ofta sina erfarenheter och känslor 
med andra, till exempel föräldrar, vänner och pojkvänner. De unga männens nätverk är 
däremot mer begränsade, ofta till kvinnliga vänner eller flickvänner. De grubblar istället i 
sin ensamhet och behåller känslorna inom sig – och gör på så sätt maskulinitet i 
förhållande till hur de tacklar sina känslor: 

 
”Jag ’bottla’ upp så jävla mycke saker som jag egentligen skulle ha sagt till … de 
va ju småsaker som hela tiden ... som jag stoppa in i en liten burk och stängde igen 

locket på ... till slut … efter nåt år … så smäller det … då blir burken full …” 
 

Emellertid utmanar en del av de unga männen normerna och berättar om sin situation, 
vilket de menar uppfattas som positivt både av dem själva och av omgivningen. En ung 
man berättar hur han till sist sökte hjälp ”det hände så mycket att jag lyckades gå och 
fråga”. Men han berättar också hur svårt och skamfyllt det var att därmed erkänna både 
för sig själv och för andra att han inte mådde bra: ”Jag skämdes ju över att må dåligt … 
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och inte ha nån slags fysisk åkomma utan … jag hade nån slags skuld … jag kände nån 
slags skuld liksom”.  

Att vänta med att söka hjälp tills situationen inte längre är hanterbar, och att i det längsta själv 
ta ansvar för sin situation och att försöka lösa den på egen hand, är också något som Issakainen 
(2014) lyfter fram på tal om kulturella krav på män att vara starka och inte visa svaghet. 
Issakainen har i studier av hur unga uppfattar och förhandlar stigman förknippade med 
depression funnit att unga ibland väljer att dölja hur de egentligen mår för att undvika 
stigmatisering. En ”fasad av normalitet” kan också skapas i interaktion med betydelsefulla 
vuxna genom att både barnen och de vuxna tenderar att ignorera, minimera eller dölja 
depressionen (Draucker 2005).  
 
Drömmen om en vanlig familj  
Flera av de unga bär på erfarenheter av separation eller dödsfall i familjen och en del av deras 
föräldrar är själva märkta av psykisk ohälsa eller annan sjukdom. De drömmer om en normal 
och ”vanlig” familj. I sina beskrivningar av familjens betydelse ger de ofta en relativt 
traditionell och stereotyp bild av en idealfamilj med normativa rollförväntningar där mammor 
beskrivs som särskilt betydelsefulla, närvarande och omsorgsrelaterade, medan papporna 
beskrivs som lugna, starka och trygga, men mer distanserade. Pappor som visar närhet eller 
osäkerhet ses ibland som svaga eftersom de inte förväntades vara sårbara.  

Även om det i några berättelser finns exempel på tendenser till att traditionella könsnormer 
luckras upp i form av exempelvis fysiskt frånvarande mammor och emotionellt närvarande 
pappor så dominerar de könsstereotypa berättelserna. Många uttrycker också ett behov att ha 
någon annan, utöver föräldrar, att tala med. Gemensamt för alla är dock behovet av att ha någon 
vuxen att prata med (se avsnittet om stöd i artikel ”Jag skakar” tjejers uttryck för psykisk ohälsa 
av Strömbäck, Wiklund, Bengs och Danielsson i detta kapitel).  
 

Livet på gränsen 

Vår studie om unga kvinnors stressrelaterade problem är ett ytterligare exempel på hur ungas 
psykiska ohälsa kan förstås utifrån genusskapande och normativitet – och som ett hälsorelaterat 
samhällsfenomen som speglar aktuella samhällstrender. Studien baseras på intervjuer med unga 
kvinnor mellan 16 och 25 år som på grund av sina problem sökt sig till en stresshanteringskurs 
på en ungdomshälsomottagning i norra Sverige (Wiklund 2010).  

Analyserna belyser hur de förkroppsligar och personifierar samtida samhälleliga förväntningar 
och ideal. De pressas och pressar sig till det yttersta för att visa sin duglighet och optimera sina 
chanser i livet. De förhåller sig dessutom till motstridiga och krävande femininitetsideal. ”Livet 
på gränsen” fungerar därför som en metafor för en kravfylld och övermäktig livssituation där de 
med vacklande socialt stöd tangerar och balanserar på gränsen till sin egen förmåga, nära fysisk 
och emotionell utmattning. Ur ett hälsoperspektiv uttrycks det i högt tempo och ständig 
aktivitet, rastlöshet, sömnsvårigheter, oro och ångest samt mer allmänna känslor av 
övermäktighet och hopplöshet.  

På en existentiell nivå uttrycker de unga kvinnorna tvivel inför meningen med livet inklusive 
en misstro till tillvaron, samt till sin egen eller andras livsfilosofi och värdegrund (Wiklund et 
al. 2014). Osäkerheten på sig själva och tillvaron i stort kan förstås som könade 
modernitetsmarkörer. Nedan kommer vi att lyfta fram några centrala stressfaktorer och belysa 
dessa utifrån ett genus- och samhällsperspektiv. 
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Modernitetens och individualiseringens stressorer 
I likhet med de inledande teoretiska beskrivningarna av moderniteten och samtida 
individualistiska diskurser, speglar de unga kvinnornas berättelser deras försök att tackla 
en oförutsägbar tillvaro och framtid, parallellt med ett starkt personligt ansvarstagande för 
att forma ett framgångsrikt liv (Bäck-Wiklund & Bergsten 2003). Samtidigt beskriver de 
tvivel på framtiden och de egna möjligheterna att klara av och orka med alla krav. De kan 
sägas pendla mellan de poler av tillit och osäkerhet som Giddens (1996) använder för att 
förklara modernitetens paradoxer och ambivalenser. Tidspress, parallella krav på olika 
arenor och brist på stöd löper dessutom genom berättelserna: 

 
”… jag känner att jag har mycket att göra och tänka på … sen jobbade jag 

och det gjorde mig mycket stressad. Min chef var väldigt såhär ’vi har 
deadline, du måste lämna in den’ så det var hela tiden ’deadline, deadline’ 

... och så var hon inte nöjd och gav hon tillbaka den [rapporten] och det 
sänkte hela … självkänslan. Allting sjönk ner, ’men gud alltså jag gör det 
här på bra sätt och hon är inte nöjd’ och sen kämpar man på men det blir 
alltid fel och inte som hon önskar sig. Ja hemma var det jättemycket, och i 

skolan var det jättemycket och sen fick jag min första tenta och … det vart ju 
hur jobbigt som helst och man tänkte ’ja hur ska man skriva en tenta nu då?’ 

Det var ju första gången och … jag var jätte såhär uppe i luften hela tiden 
… det var så mycket annat hela tiden. Hemma var det fastemånad och man 

skulle fasta men jag fastade inte för jag klarade inte av det …” 
 

Införlivandet av modernitetens och individualiseringens krav speglas i deras strävan 
mot effektivitet och rationalitet, i pressen att prestera perfekt för att duga och nå social 
status, liksom i reflexiviteten och kvalen förknippade med att ”välja rätt” i stort och 
smått. Den ovissa arbetsmarknaden och framtiden bidrar ytterligare till en osäker 
övergång när de, som en av kvinnorna uttrycker det, snart ska ”ta vuxenklivet”. Ständigt 
brottas de med mindervärdeskänslor av att ”inte duga”, att ”inte hålla måttet” eller att 
inte kunna leva upp till ”höga normer”.  

 
”… Men just nu presterar jag för alla andra, för att man ska ligga till lags för 
alla andra. Att man ska ha ett jobb så man inte behöver bo hemma så mamma 

och pappa ska behöva betala för en hela livet. Man vill kunna, jag vill kunna stå 
på mina egna ben ha en egen inkomst såklart, skaffa egen lägenhet 

förhoppningsvis. Jag vill kunna vara nöjd med precis hur jag ser ut.” 
 

De unga kvinnorna anstränger sig till det yttersta för att skapa ett eget värde, duglighet 
och social status genom hårt arbete, självdisciplinering och oklanderliga prestationer på 
parallella arenor. De betraktar sig själva utifrån social rang och vill gärna vara ”nummer 
1” i kompisgänget, något som gör att även fritiden tenderar att bli prestationsrelaterad. De 
höga prestationskraven och det faktum att det finns en ”ribba att nå” (se Wiklund et al. 
2013) innebär även ständiga jämförelser med andra. 

 
”Jag har alltid trott att människor ska tycka sämre om mig om jag inte 

presterar bra eller om jag inte presterar riktigt bra. Och då tror jag att man 

164 (259) 



bygger upp en känsla inombords för att det är alltid viktigt att prestera och 
sen så flyter det där på och sen till slut är det, det enda man vet. Det är som 
enda sättet man kan belöna sig själv på det är att man har presterat mycket 

eller man har presterat stort. Det är då man duger inför sig själv …” 
 

Skeggs (2004) relaterar liknande strävanden efter social status genom egna prestationer 
till individualism, där det är upp till individen att framställa och skapa sig som ett 
”värdefullt subjekt” (eng. subject of value). I vår studie uttryckt som att vilja bli ”någon” 
eller ”något”. De unga kvinnornas fokus på effektivitet och rationalitet, prestation och 
konkurrens speglar värderingar och ideal som traditionellt har förknippats med en 
normativ och hegemonisk maskulinitet. Att för sig själva erkänna att de inte orkar eller 
behöver söka hjälp ses följaktligen som svaghet och misslyckande: ”Jag har haft svårt att 
bara acceptera mig själv som nästan ständigt stressad, det har känts som en svaghet”. 

 
Genusordningarnas stressorer och den normativa femininitetens krav 
Många av modernitetens krav och tillkortakommanden som de unga kvinnorna ger 
uttryck för kan samtidigt knytas till genusordningar och det faktum att de är ”unga 
kvinnor” i en specifik samhällskontext. Görande av femininitet reflekteras i de unga 
kvinnornas dagliga handlingar, deras framtidstankar och drömmar samt deras förhållande 
till kroppen. Medvetet eller omedvetet förhåller de sig till idealen för en individualiserad 
ungdomlig femininitet i form av framgång, lycka, kapacitet och ansvar (Harris 2004, 
McRobbie 2009, Wiklund et al. 2010).  

Det traditionellt normativa ses tydligast i de unga kvinnornas relationsinriktning och 
omsorg om andra samt i ansvarstagande och anpassning, exempelvis uttryckt som ”Jag 
har svårt att säga nej och vill att alla ska tycka att jag är en trevlig person”. För en del 
innebär den starka drivkraften att vara ”till lags” en underordnad social position, 
exempelvis med huvudansvar för merparten av hemarbetet eller för grupparbeten i 
skolan. Ansvarstyngda och konfliktfyllda feminina positioner förhandlas i det dagliga 
livet och uttrycks bland annat via farhågor och hopplöshet inför framtiden – men även 
genom ilska: 

 
”… alltså framtiden är att man ska vara den perfekta sambon eller frun, 
man ska vara den perfekta mamman. Man ska hinna med att typ laga mat 

och man ska hinna med att … Alltså jag bodde nyligen ihop med min 
pojkvän som jag hade förut, vi är inte tillsammans längre. Och, då var jag 

jättestressad i det förhållandet för att jag skulle, jag skulle liksom tvätta, jag 
skulle liksom laga mat, jag skulle göra allting, jag skulle städa hemma. Han 
var inte så speciellt hjälpsam i hemmet och då kände jag verkligen att jag 
stressade nästan ihjäl mig och han, jag kan inte bara låta det se stökigt ut 

jag måste göra det. Och sen samtidigt så kanske jag ska göra andra saker så 
att jag håller igång hela tiden och på kvällarna är jag ju trött och då förstår 
inte han varför jag är trött. Så det är ju, det blir ju att det förstör och jag blir 

ju grinig och jag blir ju less. Det är klart att jag blir arg också då ofta.” 
 

Att vara till lags och ta hand om andra förutsätter lyhördhet, anpassning och 
undertryckande av egna behov och drömmar – i linje med vad Skeggs (1997) benämner 
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som respektabel heterosexualitet. En del av de unga kvinnorna kan se att de yttre kraven 
på dem är orimligt höga och protesterar, medan andra istället förlägger skulden till sig 
själva och införlivar synen på sig själva som otillräckliga, orkeslösa eller inte duktiga nog 
(se artikel ”Jag skakar” tjejers uttryck för psykisk ohälsa av Strömbäck, Wiklund, Bengs 
och Danielsson i detta kapitel). Många lider i tysthet och tar själva ansvar för att hantera 
sin situation när vuxna eller sjukvården inte tar dem på allvar eller ger bristande stöd 
(Wiklund & Bengs 2012). Ytterligare andra visar på aktivt och feministiskt motstånd, 
uttrycker frustration och ilska, och bryter medvetet mot normen om att vara den ”tysta 
och snälla”.  

 
Kvinnokroppen konstruerad som ”problem”  
De historiskt rotade föreställningarna om kvinnors kroppar som objekt och problem som 
genomsyrar de unga kvinnornas upplevda stress är ytterligare exempel på 
genusordningarnas krav. Missnöje med kropp och utseende förknippas ofta med nutida 
femininitet och vad det innebär att vara en ”normal tjej” i dag (Ambjörnsson 2004). De 
unga kvinnorna berättar om motsägelsefulla krav på att vara som alla andra men samtidigt 
perfekta och unika. Detta resulterar i konstant missnöje – ett fenomen som kan jämföras 
med den sociala och nedbrytande konstruktionen av tjejer som ”never-good-enough-girls” 
(Harris 2004, Wiklund et al. 2014).  

Upplevelserna av ofullkomlighet och behov av konstanta förbättringar är också i linje 
med de diskurser som betonar individens eget ansvar att forma sin identitet och framgång 
i konkurrens med andra (Wiklund et al. 2010, Wright et al. 2006). I praktiken innebär 
otillräcklighetskänslorna och det stora ansvaret för den egna kroppen och hälsan en 
noggrann kontroll av kost, vikt och träning. Det ångestskapande i att kämpa för att 
realisera ouppnåeliga ideal av perfektion kan ses i de unga kvinnornas reflektioner:  

 
”Alltså det är maten som är problemet inte träningen. Och när jag tränar 

jättemycket då måste jag tänka jättemycket på maten för att jag ska 
återhämta mig ordentligt. Måste äta precis perfekt innan och perfekt tid 

innan, måste äta perfekt efteråt. För att om jag äter, om jag inte äter 
jättefiberrik mat, eller så där jättemycket proteinmat då går jag omkring och 
är hungrig sen, hela kvällen fram till jag somnar. Och då måste jag gå och 

äta hela tiden och det är ju skitjobbigt. Jag tycker inte att det är så himla kul 
att äta, så jag måste ha sådan himla stenkoll på maten.” 
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Upptagenheten av kropp, hälsa och träning kan tyda på att diskursen om kropp och 
hälsa som individuella projekt är inflytelserika i de unga kvinnornas liv och 
identitetsskapande (Crawford 1980, Shilling 2003). Kropps- och hälsofokuseringen kan 
dessutom betraktas som genusordnad och (hetero)normativ eftersom den samtidigt 
präglas av upplevd objektifiering och styrande ideal om att vara smal och sexuellt 
tillgänglig (Wiklund et al. 2010). De unga kvinnorna disciplinerar, kontrollerar och 
reglerar sig själva för att förverkliga en sund, smal och attraktiv kropp på ytan, samtidigt 
som de berättar om inre upplevelser av allmänt obehag, oro, rastlöshet, värk eller smärta 
(Wiklund et al. 2014). Upplevelserna av oöverstigliga krav, utmattning, nedstämdhet och 
mer generaliserad ångest försvagar deras förmågor och livsglädje och blir för dem 
ytterligare tecken på att de inte är tillräckligt dugliga och starka utifrån de idealbilder som 
de kämpar så hårt för att uppnå.  

På ett mer generellt plan återspeglar de unga kvinnornas situation aspekter av 
maktlöshet och begränsade möjligheter att påverka. Maktlöshet uttrycks även genom 
deras upplevelser av att leva på gränsen till sin förmåga och ork. Konkret underordning 
uttrycks hos dem som drar ett tungt lass av hemarbetet i familjen, men även hos dem med 
erfarenheter av mobbning, sexuella trakasserier eller utsatthet för våld. Mer subtila och 
symboliska uttryck för genusrelaterad underordning och disciplinering formuleras i form 
av återkommande självkritik och negativa värderingar av den egna kroppen och de egna 
prestationerna i förhållande till de normer som de uppfattar (Strömbäck, Formark, 
Wiklund & Malmgren-Olsson 2014, Wiklund et al. 2014).  

 
Reflektioner 

Den valda socialkonstruktionistiska tolkningsramen möjliggör en förståelse av ungas 
psykiska ohälsa som skapad i samklang med omgivningen – och därför som föränderlig 
och förhandlingsbar. Som vi exemplifierat i anslutning till intervjustudierna kan 
modernitetens och individualismens tydliga fokus på rationalitet, effektivitet och 
prestation inte enbart länkas till genus och hegemoniska maskulinitetsideal, utan även till 
perspektiv på kropp, stress och hälsa. Widerberg (2006) argumenterar för hur 
nutidsmänniskans förkroppsligande av modernitetens (ekonomiska) drivkrafter och höga 
tempo kommer till uttryck i känslor som rastlöshet, irritation och trötthet. Liknande 
uttryck är också centrala i ungas kroppsligt förankrade känslor av stress och 
övermäktighet (Wiklund et al. 2010, Wiklund et al. 2014).  

I relation till den individcentrerade diskursen präglad av effektivitet, individuell 
kapacitet och perfektion faller psykisk ohälsa eller sårbarheter av andra slag lätt utanför 
ramen för vad som definieras som det ”normala” och åtråvärda. Inom en sådan diskurs 
finns också en risk att otillräcklighet och psykisk ohälsa blir en fråga om att ”ta sig 
samman” istället för att lidandet ses som legitimt (Issakainen 2014). 
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Normativt genusskapande och psykisk ohälsa 
Både intervjustudien med de deprimerade unga männen och kvinnorna och intervjuerna 
med de stressade unga kvinnorna belyser normativa genusmönster och könsstereotypier. 
Enligt Butler (2007) och Rosenberg (2002) är det bland annat via stereotypier som 
normerna och det normativa visar sig. Så trots att många menar att unga växer upp i ett 
allt mindre traditionsbundet samhälle, indikerar resultaten i våra studier normföljande 
mönster i förhållande till hur de unga tänker och handlar. För en del av de intervjuade 
innebär normerna begränsade uttryck och möjligheter i vardagen eller i livet i stort, och 
att deras aktörskap hålls tillbaka. 

Hos de deprimerade fungerade känslor av skam och skuldkänslor som både 
begränsande och disciplinerande. Skam har definierats som en socialt förankrad känsla 
med starkt reglerande funktioner i förhållande till olika genusnormer och beteenden 
(Danielsson et al. 2011, Giddens 1991, Probyn 2005). Det faktum att temana drömmen 
om att vara normal och önskan om att ha en vanlig familj var centrala i berättelserna om 
depression kan tala för att psykisk sjukdom i sig anses falla utanför normernas ramar. 
Som kontrast konstrueras företeelsen stress som en integrerad del av en individualistisk 
och prestationsinriktad samhällsdiskurs och kan därmed sägas indikera en ideal situation 
så länge individen själv lyckas ”sätta gränser” och ”hålla balansen” mellan krav och 
återhämtning eller mellan perfekt prestation och kollaps.  

Tjejers och unga kvinnors självkontroll och upplevelser av begränsade 
handlingsutrymmen betraktar vi som en del av modernitetens genusordnande, det vill 
säga som ett nutida exempel på hur en underordnad eller objektifierad ställning i 
samhället internaliserats och förkroppsligats (Strömbäck, Formark, Wiklund & 
Malmgren-Olsson 2014, Wiklund et al. 2013, Wiklund et al. 2014). Likaså argumenterar 
McRobbie (2009) för hur unga kvinnors problem med exempelvis ätstörningar eller 
nedstämdhet är tecken på införlivade individualiserade ”nygamla” maktordningar och 
”postfeministiska problem” (eng. post-feminist disorders).  

För killar och unga män kan normerande maskulinitetsideal begränsa deras möjligheter 
och strategier för att hantera psykisk ohälsa. Issakainen (2014) visar till exempel hur unga 
män med depression upplever att de måste förhålla sig till normer och föreställningar om 
att agera ut eller skylla sitt mående på faktorer utanför dem själva – och hur det för en del 
av dem blir ett hinder för att söka hjälp. I sin extrema form uttrycks maskulint 
utåtagerande i våldshandlingar mot andra. 

 
Dissonanser och möjligheter 
Vi vill betona att bägge intervjustudierna också visade på normbrytande och alternativa 
sätt att förhålla sig till normer, vilket knyter an till Butlers (2007) övertygelse om att 
genuskonstruktioner är instabila och därför kan ifrågasättas, omförhandlas och förändras. 
De ungas upplevelser och handlingar i relation till motstridiga normer och diskurser kan 
därmed tolkas som möjliga förhandlingsutrymmen och som genuskonstruktioner i rörelse 
där både dissonanser och zoner av möjligheter finns (Rosenberg 2002). Medvetenheten 
om genusgörandet varierar, liksom strategierna för att försöka bryta mönster och hitta 
alternativa sätt att tänka och agera.  
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Hos de deprimerade sågs normbrytande framförallt i relation till deras dagliga handlingar. De 
unga männen tog till exempel steget och sökte hjälp och vågade därmed erkänna både för sig själva 
och för andra att de hade svårigheter. De ifrågasatte och utmanade därmed hegemoniska 
maskulinitetsnormer förknippade med hjälpsökande. Formulerandet av tankar och känslor vände 
skammen och rädslan för svaghet till en styrka. Likaså visar Norman (2011) hur unga män aktivt 
förhandlar motstridiga maskulinitetsdiskurser som betonar engagemang kontra en mer distanserad 
attityd till kropp och hälsa.  

För de unga kvinnorna med stress stod dels det egna jaget i centrum för deras individualistiska 
värdeskapande med hegemonisk maskulinitet som norm, dels skapade de individuellt värde utifrån 
en kollektivt inriktad normativ och ”respektabel” femininitet (Skeggs 1997, Wiklund et al. 2010, 
Wiklund et al. 2013). En ytterligare spänning i deras genusskapande var deras medvetenhet om 
jämställdhetsdiskursen eller agerande utifrån feministiska motstånd och övertygelser. En del bröt 
aktivt och medvetet mot normer och berättade hur de gick på tvären mot omgivningens 
förväntningar, men var på samma gång frustrerade över att de blev socialt marginaliserade då de 
inte följde strömmen.  

Ambivalensen mellan att hålla sig tillbaka och träda fram, ”sitta tyst i ett hörn” eller ”stå upp” 
och bli ”den där jobbiga” uttrycktes också (Wiklund et al. 2010, Wiklund et al. 2013). 
Motsättningarna förstärktes ytterligare genom beskrivningar av neoliberala samhällsideal om att 
samhället är till för de starka med ”vassa armbågar”. De stressade unga kvinnorna förhandlade 
således om handlings- och rörelseutrymme på olika arenor. På en mer abstrakt och teoretisk nivå 
kan de förstås som reflekterande och moderna subjekt som genom olika individuella strategier 
försökte manövrera modernitetens osäkerheter. Dessa modernitetens osäkerheter innefattar även 
genusordningar och förskjutningar av normativa femininitetskonstruktioner.  

 
Att undvika medikalisering genom kontextualisering 
Avslutningsvis vill vi betona vikten av att förstå och bemöta ungas komplexa problematik utan att i 
onödan medikalisera och sjukliggöra deras upplevelser av psykisk ohälsa i form av stress, ångest, 
utmattning eller depression. Medikalisering hänvisar till en process där känslor och exempelvis 
psykosociala problem definieras och behandlas som vore de enbart medicinska tillstånd eller 
sjukdomar (Furedi 2008). Medikalisering av känslor har därför med normalitet att göra eftersom 
medikaliseringsprocessen begränsar vilka känslor som får uttryckas och visas utan att tolkas som 
onormala eller som tecken på sjukdom. Om sorg och smärta medikaliseras riskerar vi att krympa 
gränserna för det normala (Danielsson 2014). Att inte medikalisera betyder dock inte att ungas 
psykiska lidande ska negligeras – i stället bör det bemötas och tas på allvar. Yttre stressfaktorer, 
övermäktigt individuellt ansvarstagande och bristfälligt stöd behöver identifieras.  

För att undvika onödig medikalisering och sjukliggörande bör ungas upplevelser förstås i ett 
socialt och kulturellt sammanhang där genusskapande och normativitet är centrala aspekter. Att 
förstå de samhälleliga strömningar som unga är en del av, modernitetens och individualiseringens 
krav på framgång och prestation i konkurrens med andra, kan vara en viktig grund i förståelse och 
bemötande. Genom att betrakta nya former av ohälsa, otillräcklighets- och oduglighetskänslor, 
trötthet och stress som samhällsdiagnoser kan ansvaret också breddas till att omfatta inte enbart 
medicinen utan även politiska och mellanmänskliga områden (Johannisson 2002). Samhällstrender, 
normer och ideal som unga influeras av i sitt dagliga liv kan då knytas till deras hälsa och 
välbefinnande. Genusteoretiska och samhällsvetenskapliga perspektiv kan bidra till sådana vidgade 
tolkningsramar och nya perspektiv på ungas psykiska hälsa – perspektiv som även kan ge 
vägledning för framtida interventioner och folkhälsopolitiska insatser.  
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