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Sammanfattning 

Titel: ”Att må bra, det kan man ta senare…” – En studie om ungdomars syn på psykisk hälsa.  

Författare: Johanna Carlsson och Therese Josefsson 

Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa och 

hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyserades utifrån ett könsteoretiskt 

perspektiv. Vår studie har genomförts med en kvalitativ ansats och data har samlats in med 

hjälp av fokusgruppsintervjuer. Bearbetningen av resultatet skedde genom en induktiv 

innehållsanalys med inspiration av hermeneutiken. Psykisk hälsa är något som ungdomarna 

beskriver att de gör, känner, främjar och väljer bort. Psykisk hälsa kan också ses som en 

avsaknad av psykisk ohälsa. Skolan ansågs vara en institution som påverkade deras hälsa i en 

stor omfattning. Psykisk ohälsa hos kvinnor fokuseras ofta i media och ungdomarnas sätt att 

resonera kring begreppet speglar detta. Tjejer ansågs av ungdomarna vara de som lider mest 

av samhällets stereotypa könsroller och skönhetsideal. Tjejers psykiska ohälsa ansågs av 

ungdomarna ha ett direkt samband med hur de hanterar skönhetsidealen i samhället. 

Ungdomarnas sätt att resonera speglar de tankar om jämställdhet som råder i samhället, det 

vill säga att tjejer och killar är relativt jämställda idag, och den komplexitet och de orättvisor 

som omger genusfrågan. 
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Abstract 

Title: “Feeling good can wait…” – A study regarding youths´ thoughts on mental health.  

Authors: Johanna Carlsson och Therese Josefsson 

The purpose of the study was to examine how young adults reason about mental health and 

mental illness and what they do to promote their own mental health. Their answers were then 

analyzed from a gender theoretical perspective. The study has been accomplished through a 

qualitative research method in the form of focus group interviews with young adults. The 

analysis of the collected data was done through inductive approach with inspiration from the 

hermeneutic methodology. The young adults in the study thought of mental health as 

something a person can feel, do and promote, and something that doesn’t have to prioritized if 

they don’t want to. School as an institution was seen as one of the major things that influenced 

their mental health. Women’s mental health is often what is highlighted in the media and the 

young adults way of reasoning about mental health seemed to be influenced by this fact. The 

young adults thought that young women were the ones suffering the most from society’s 

stereotypical gender roles. The health of young women was thought of as having a direct 

connection to how they handled society’s beauty standards. The young adults’ way of 

reasoning reflected the ideas that exist in society today regarding gender equality in that men 

and women are relatively equal. The young adults also have knowledge about the complexity 

of problems that are associated with gender equality. 
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1. Inledning 
I takt med att samhället förändras snabbare tvingas människor att utveckla och förändra sin 

identitet allt intensivare och samtidigt så innebär det att det ställs krav på individers förmåga 

att hantera trender och normer. Dessa trender och normer förändras under livets gång och det 

är inte ovanligt att ifrågasätta den egna karaktären och omgivningen när förändringar sker. 

Ungdomar är en grupp i samhället som är mer sårbar för dessa förändringar och mer utsatt än 

andra grupper. Människors upplevelser och problem kan kännas svåra att hantera men 

problematiken kan upplevas mer komplicerad när en människa är ung (Lalander & Johansson 

2012). Sernhede (1996) menar att vara ung inte bara innebär att en person går igenom 

kroppsliga förändringar. Ungdomar saknar oftast stabila strukturer och rutiner i sitt sociala liv. 

De människor som befinner sig i ungdomsfasen har en inre värld som kan bli helt dominerad 

av osäkerhet och känslighet. Dominansen av känslighet och osäkerhet hos en ungdom kan 

leda till försämrad förmåga att hantera olika situationer. Den försämrade förmågan gör att 

ungdomar är en speciellt utsatt grupp i samhället enligt Sernhede. 

Upptäckten av psykisk ohälsa hos unga är viktig eftersom en tidig insats och behandling kan 

hjälpa och minska risken för återfall av psykisk ohälsa. Skolan är en plats som spelar en viktig 

roll i den tidiga upptäckten av psykisk ohälsa (Berg Kelly 2014). Detta stöds av Backlund 

(2013) som visar att skolan, efter familjen, ses som den viktigaste institutionen i ungdomars 

liv. Då det rör sig om ungdomar så har samhället ett ansvar för att de ska må bra. Unga har 

skolplikt tills de slutar årskurs nio och tills dess har skolan ett påtagligt ansvar för att i så stor 

mån som möjligt se till att de unga mår bra när de är i skolan. En genomförd utbildning har en 

avgörande betydelse för hur en individs möjligheter i livet ser ut och vilka möjligheter som 

kommer finnas i framtiden. Skolan fyller också andra funktioner i en individs liv. Skolan är 

t.ex. en social plats där ungdomar utvecklar sin identitet och sin självkänsla. En skolgång som 

inte är fullbordad kan innebära att en individ har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, 

missbruk och kriminalitet. Problem med skolan och en utsatthet hemma hör ofta ihop men 

positiva erfarenheter i skolan och en fullbordad utbildning har däremot en skyddande effekt 

för individen och det gäller speciellt de barn och ungdomar som lever i en problematisk 

hemmiljö (ibid.). 

 Berg Kelly (2014) poängterar att för att göra en tidig upptäckt av psykisk ohälsa möjlig så 

måste man först förstå vilka yrkeskategorier som arbetar med eller träffar ungdomar. Exempel 

på yrkeskategorier som jobbar med att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos unga är 

barnläkare, allmänläkare, personal på ungdomsmottagningar, psykologer samt kuratorer. 

Människor som jobbar inom dessa yrken hanterar och möter dagligen psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Ungdomsmottagningar har ett speciellt hälsofrämjande uppdrag och hjälper 

ungdomar vidare om de behöver stödjande samtal hos kurator eller psykolog (ibid). Backlund 

(2013) skriver att ett av de verksamhetsområden som anställer många socionomer är skolan 

och då främst som skolkuratorer. Elevhälsovården har ett extra stort ansvar för 

skolungdomarnas psykiska hälsa. Skolkuratorer ingår oftast i elevhälsovården på skolor 

tillsammans med bl.a. sjuksköterskor och skolläkare. De fyller en viktig roll i förebyggandet 

och behandlingen av psykisk ohälsa samt främjandet av elevernas personliga utveckling. 

Elevhälsan ska också fungera som ett stöd för eleverna och försöka ta hänsyn till elevernas 
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olika behov och samarbeta med elevens hemmiljö för att göra skolgången så bra som möjligt. 

En kurators roll varierar från skola till skola och de kan t.ex. hålla stödsamtal och agera 

medlare i olika konflikter (ibid.). Sandström (2015) skriver att antalet ungdomar i gymnasiet 

som inte vill gå till skolan ökar om man jämför med statistik från de senaste fem åren. Många 

av dessa ungdomar väljer att stanna hemma istället. Skolan förlorar på så sätt sin chans till att 

bidra till ungdomarnas liv. De positiva effekterna som skolans personal och skolkamraterna 

kan därför utebli. Skolk och en hög frånvaro från skolan är kopplat till en ökad risk att hoppa 

av skolan och att det i sin tur kan göra så att individen blir marginaliserad senare i livet (ibid).  

 En rapport från Socialstyrelsen (2013) visar att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar 

(enligt statistik från de senaste fem åren) och att den fortsätter att öka. En rapport från 

Ungdomsstyrelsen (2013) visar att under de senaste tio åren är det allt fler unga människor 

som tar anti-depressiva läkemedel och att användningen har ökat mest bland unga tjejer. De 

båda rapporternas resultat visar på en utveckling till det sämre. Vi anser att ökningen av 

psykisk ohälsa bland ungdomar är oroande. Om ökningen ska minska eller avstanna så är det 

av vikt att vi kan upptäcka och behandla den psykiska ohälsan i ett tidigt skede. En tänkbar 

framtida yrkesroll som skolkuratorer i ett elevhälsoteam har lett till att vi har valt att 

undersöka och försöka förstå hur ungdomar tänker och pratar kring begreppet psykisk ohälsa. 

Detta främst på grund av att skolkuratorer har en viktig roll i skolan och att yrkeskategorin har 

en chans att upptäcka psykisk ohälsa tidigt. Vi vill få ökad kunskap om hur ungdomarna 

resonerar kring sin egen psykiska hälsa och hur de främjar den. Ungdomarnas egna perspektiv 

fokuseras i uppsatsen. Med kunskap om att det (se Berg Kelly 2014) på många platser saknas 

resurser för att hjälpa dem som behöver hjälp, anser vi att området är mycket viktigt så att vi 

kan hjälpa ungdomarna att få hjälp och stöd vid behov. Om ungdomar kan få den hjälp som de 

behöver tidigt, minskar risken för återfall av psykisk ohälsa senare i livet. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa samt 

hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyseras sedan utifrån ett könsteoretiskt 

perspektiv. Syftet skall besvaras genom följande forskningsfrågor: 

● Hur uppfattar gymnasieungdomar psykisk hälsa och ohälsa? 

● Hur gör ungdomar för att främja sin psykiska hälsa? 

1.2 Uppsatsens avgränsningar 

Uppsatsens avgränsas genom att vi definierar några centrala begrepp som finns i syfte och 

forskningsfrågorna. 

1.2.1 Hälsa 

Medin och Alexandersson (2000) skriver i sin litteraturgenomgång att många teoretiker inte 

svarar på vad hälsa är utan ger en beskrivning av hur hälsa kan uppnås. Enligt Hammarström 

et al. (1996) så har begreppet hälsa en tydlig komplexitet och mångtydighet. De skriver att 

synen på vad bra hälsa är och vad det innebär har ändrats genom åren. Idag råder det en viss 
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enighet om att det finns hälsoskillnader mellan män och kvinnor samt mellan olika etniska 

grupper som inte kan förklaras endast genom ett biologiskt perspektiv (ibid.). I hälso- och 

sjukvårdslagen står det att målet för hälso- och sjukvården är att uppnå en god hälsa och att all 

vård ska ske på lika villkor för alla (Jerrhag 2015). Världshälsoorganisationen har definierat 

hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en 

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (Världshälsoorganisationen 2014a). 

Definitionen kan ibland ses som utopisk och att det finns dokumenterat att de flesta människor 

upplever att de mår bra trots att de lider av en sjukdom eller har andra problem med hälsan. 

Vid en vidare definition av hälsa som begrepp så kan man närma sig begreppet dels genom ett 

helhetsperspektiv där det upplevda tillståndet är i fokus. Det finns även ett objektivt 

perspektiv på hälsa. Att beskriva hälsa genom ett objektivt perspektiv innebär att hälsa kan 

observeras, studeras och analyseras genom medicinska eller sociala metoder för att sedan av 

”experten” avgöras om en person är frisk eller sjuk (Jerrhag 2015). Vårt fokus är på en 

delaspekt av hälsan vilket framgår nedan. 

1.2.2 Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa beskrivs som ett svårdefinierbart begrepp eftersom betydelsen innebär en frihet 

från psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Då det inte finns en allmänt omfattad definition av 

begreppet blir det svårdefinierat (Ottosson 2015). Sveriges kommuner och landsting (SKL 

2014) och Världshälsoorganisationen (2014b) skriver att psykisk hälsa bland annat handlar om 

hur människor upplever sin tillvaro och att en god psykisk hälsa kan uppnås genom att 

människor uppnår sin fulla potential och den känsla som detta inger hos en individ. Det är av 

vikt för den psykiska hälsan att människor känner sig delaktiga i samhället, att de kan använda 

sina resurser väl, att de innehar en förmåga att hantera alla vanliga motgångar och den stress 

som de stöter på genom livet (ibid.). Ottosson (2015) skriver att psykisk hälsa beskrivs som 

allt ifrån avsaknad av psykisk sjukdom till möjligheter för individer att utvecklas och att det 

tas hänsyn till de individuella förutsättningar som finns i varje människas tillvaro. Corey et al. 

(2009) menar att psykisk hälsa kan definieras som ett tillstånd när den psykiska funktionen 

hos en individ fungerar bra och genererar ett positivt resultat vid olika aktiviteter samt har 

välfungerade relationer med andra människor. Även förmågan att hantera förändringar i sin 

omvärld på ett bra sätt anses vara viktigt för psykisk hälsa (ibid.). Vi kommer att låta 

ungdomarna definiera vad psykisk hälsa är och utgå från deras perspektiv vilket innebär att vi 

själva inte vill låsa fast begreppets innebörd initialt. 

1.2.3 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som bl.a. används inom hälso- och sjukvården samt i hälso- och 

sjukvårdspolitiken. Detta begrepp inbegriper alla typer och grader av psykiska störningar som 

en mild grad av oro till allvarligare psykiska sjukdomar. Exempel på sjukdomar är schizofreni, 

olika känslo- och stämningssjukdomar samt Alzheimers sjukdom (Egidius 2015). Psykisk 

ohälsa definieras som något avvikande från normala psykiska funktioner och som innebär ett 

emotionellt lidande hos en person. Detta lidande måste i sin tur vara starkt nog för att influera 

en persons förmåga att interagera med andra och försämra detta (Corey et al. 2009). Studier 

har visat att så många som hälften av alla vuxna människor upplever episoder av psykisk 

ohälsa under sina liv. Fler studier har visat att en människa som har upplevt psykisk ohälsa 
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löper en större risk än andra att ha ytterligare perioder av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

handlar även om känslomässigt lidande som gör att en person inte kan vara trygg i sin egen 

närvaro. Psykisk ohälsa uppträder oftast under tonårsperioden i en människas liv. Symptom 

kan uppkomma men de är inte alltid tydliga och lätta att upptäcka. Nedstämdhet är t.ex. något 

som räknas till psykisk ohälsa men som inte är lika lätt att upptäcka som schizofreni. Psykisk 

ohälsa kan också uppstå i samband med missbruk av olika substanser (ibid.). Vi utgår även här 

fullständigt utifrån vilken innebörd ungdomarna kommer ge begreppet. 

1.2.4 Ungdom 

Enligt Fornäs (1989) är ungdom historiskt sett inte en modern uppfinning. Människor har 

under alla tider haft en tonårstid men det har inte alltid funnits ett specifikt begrepp för att 

beskriva den tiden i livet. Rantakeisu et al. (1996) skriver att ungdomstiden kan beskrivas som 

en fas i livet då en människa varken är barn eller vuxen. Fornäs (1989) hävdar att begreppet 

ungdom används för att beskriva en fysiologisk utvecklingsfas som inleds med puberteten 

samt som en social kategori. Just därför beskrivs begreppet ungdom som att det har ett flertal 

olika dimensioner. Fornäs (1989) menar att uttrycket “att vara ung” inbegriper psykiska, 

fysiska, kulturella samt sociala aspekter och att de delvis hör samman. Eftersom det inte finns 

tydliga gränser eller en specifik ålder då man räknas som ungdom och inte barn eller vuxen så 

menar Fornäs (1989) att forskare har svårt att bli överens om en exakt definition av begreppet. 

Rent fysiskt kan man definiera ungdomstiden som en utgång från barndomen när puberteten 

inleds. På grund av begreppets diffusa innebörd väljer vi att definiera och avgränsa det som 

människor som är 15 - 20 år.  
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2. Tidigare forskning 
I kapitlet om tidigare forskning har vi sammanställt forskning som är relevant för vår studie. 

Vi har delat in forskningen under flera underrubriker: Ungdomars livsvillkor och 

ungdomskultur, Ungdomar och kön, Psykisk ohälsa, Statistik och psykisk ohälsa, och 

Faktorer som anses påverka den psykiska hälsan.  

2.1 Ungdomars livsvillkor och ungdomskultur 

Sernhede (1995) skriver i en studie om ungdomars livsvillkor och ungdomskultur att 

livsvillkoren i det moderna samhället har inneburit en förändring och en ökad objektivitet är 

något som kan hjälpa människor hantera förändringar. Avståndet mellan förväntningar och 

krav på det egna livet och möjligheterna att förverkliga dessa krav har blivit längre. Avståndet 

i sig kan leda till att man får intensiva psykiska spänningar och känner en inre frustration. I sin 

tur kan spänningarna leda till allvarliga kriser som kan leda till depression och apati hos en 

person. Ungdomar är den grupp som ställer högre krav på sig själva och sin omgivning 

jämfört med andra ålderskategorier. De vill t.ex. få ut mer av sina liv än att bara jobba och det 

finns en rädsla för att de ska falla in i vuxenlivets olika sociala roller enligt Sernhede (1995). 

Ungdomskulturens önskningar och drömmar syns tydligt i fantasin som kulturindustrin skapar 

och håller vid liv. Drömmarna kan ses som utopiska och som en ren verklighetsflykt men 

drömmarna är en sorts motor för att behålla hoppet och kan därför ses som en 

motivationsfaktor i ungdomarnas liv (ibid.).  

2.2 Ungdomar och kön 

Fornäs (1989) beskriver kön och könsidentitet som en central del av ungdomskulturen och det 

anses som ett mycket viktigt område för ungdomarna. Ungdomar kan upptäcka att 

traditionella könsmönster inte passar dem och de kan därför experimentera med sin 

könsidentitet (ibid.). Butler (1990) skriver att med hjälp av könsidentitet blir personer mer 

hanterbara och överskådliga när andra har delat in dem i kategorier som de förstår. Butler 

(2004) skriver vidare att kön är något som man aktivt måste ta del i att “göra” och att detta 

“göra” är något som man gör för sig själv och för andra. Könet är alltså konstruerat av varje 

människa och mellan människor. De normer som finns i samhället socialiserar in oss i våra 

kön och vi bidrar alla med att upprätthålla dessa (ibid.). En stor del av den identitet som 

människor uppfattar som sin har sitt ursprung i kön och genom samhällets normer får alla en 

viss mall att följa. Butler menar att om inte en individ följer normerna så kan detta ge en 

känsla av att inte passa in. Då omgivningen har en negativ syn på normbrytare så kan det vara 

mycket svårt att våga bryta normer. Fornäs (1989) hävdar att könsidentitet är viktig under 

ungdomsåren då identiteten är i fokus hos ungdomarna. Butler (2004) beskriver att 

könsidentiteten är människans egna självidentifierade kön och personens egna subjektiva 

upplevelse av att tillhöra ett visst kön. Med könsidentiteten medföljer därför normer som 

människor har lärt sig genom livet och anpassar därför sedan sin identitet efter normerna och 

på så vis skapar varje människa sin egen könsidentitet (ibid.). 
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Kåks (2007) intervjuade ungdomar och följde dem från det att de var 15 år tills de var 25 år 

för att följa deras personliga utveckling. Ungdomarna pratade nästan aldrig om sig själv eller 

andra som något annat än män och kvinnor. De pratade endast om kön när de blev 

konfronterade med sina egna värderingar och hur de uppfattar världen omkring sig. 

Ungdomarnas sätt att relatera till kön stämmer överens med den typiska heteronormativa 

ordningen. Den traditionella kärnfamiljen beskrivs som det som eftersträvas och med det 

kommer en traditionell könsordning där männen ska jobba för att försörja familjen och 

kvinnorna ska ta hand om hushåll, barn och matlagning. Ungdomarna berättade även att de 

ville att båda parter ska ha en mer jämställd ordning där paret delar på försörjningsansvaret 

samt sysslorna i hemmet (ibid.). Kärnfamiljen ses som det ultimata målet men det finns ingen 

konsensus om när det bästa tillfället för detta är. Det pratas inte alls om man överhuvudtaget 

ville bilda familj inom den heterosexuella normen utan de pratade bara om när och hur detta 

ska ske. Några få ungdomar uttryckte att de tog avstånd från att tycka att barn var en 

självklarhet. Gemensamt för ungdomarna var att de uttryckte en strävan att gå ifrån normen 

och där skapa sig ett liv. De ville inte binda sig och var avvisande mot t.ex. högre utbildning, 

fasta jobb, att köpa hus och att skaffa barn. Att skaffa barn sågs som en övergångsmarkering 

till vuxenlivet och som det ultimata sättet att binda sig på (ibid). 

2.3 Psykisk ohälsa 

Patel et al (2007) skriver att psykisk ohälsa är inte bara ett problem som vi har i Sverige utan 

det beskrivs som ett globalt problem som en stor del av unga vuxna lider av i alla samhällen 

runt om i världen. De flesta psykiska problem börjar mellan 12 och 24 års ålder och upptäcks 

oftast senare i livet. En dålig psykisk hälsa hos unga är starkt länkat till andra problem i deras 

liv som t.ex. fysiska hälsoproblem, missbruk och sämre sexuell hälsa. Det finns faktorer som 

anses vara skyddande faktorer hos unga människor som t.ex. en familj som är stabil, positiv 

feedback på deras prestationer i skolan och bra relationer till de människor som finns runt 

omkring. Trots att det finns etablerade metoder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa 

så behövs det mer forskning inom området. De metoder som finns tillgängliga kan vara dyra 

och även i länder som anses rika så förblir många av de behövande ungdomarna utan hjälp. 

Anledningen till detta kan vara t.ex. bristen på yrkesutbildade som jobbar för att främja och 

behandla psykisk ohälsa och det stigma som ofta associeras med psykisk sjukdom eller 

psykisk ohälsa (ibid). Socialstyrelsen (2013) skriver att det inte finns något objektivt mått på 

psykiskt välbefinnande som kan användas för att utvärdera hur allvarliga en människas besvär 

är. Ökningen av psykisk ohälsa anses vara oroväckande av flera skäl, t.ex. kan det vara ett 

tecken på fortsatta psykiska problem i framtiden bland dem som söker hjälp (ibid.).  

2.4 Statistik och psykisk ohälsa 

Berg Kelly (2014) skriver i sin studie att det inte är ovanligt att unga människor har 

självmordstankar och känner sig deprimerade. Av unga uppger 15 - 25 procent att de någon 

gång varit så ledsna och känt att självmord vore den enda utvägen för dem. Det är vanligast 

bland flickor och hos äldre ungdomar att känna dessa känslor av hopplöshet. Studier visar att 

det finns en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller psykisk ohälsa. Även om en större 
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andel kvinnor uppger att de lider av psykisk ohälsa så ökar förekomsten av psykisk ohälsa hos 

både män och kvinnor med stigande ålder. De vanliga psykiska störningarna för kvinnor är 

depression och ångest. För män är det vanligaste problemet alkoholberoende. 

Självmordsförsök är vanligare hos kvinnor än hos män men samtidigt är det fler kvinnor än 

män som söker hjälp. Mörkertalet är troligen högt bland män som lider av psykisk ohälsa 

(ibid). 

Enligt årsrapporten Folkhälsan i Sverige från 2014 (Folkhälsomyndigheten 2014) är det ungas 

självrapporterade psykiska hälsa som försämras mest. Det är kvinnor i åldern 15-24 som enligt 

rapporten känner mer oro och ångest. Besvären fortsätter att öka hos unga enligt statistiken 

och den ökande problematiken i andra åldersgrupper har planat ut. Rapporten tar även upp att 

psykiatrisk slutenvård är vanligast bland ungdomar, då speciellt hos unga kvinnor och att 

inläggningarna ökar. Under senare år har dock även inläggningen av unga män ökat. När man 

studerar självmordsstatistiken ser man att män dominerar alla ålderskategorier men att det är 

vanligast i åldersgruppen 45-64. Trots detta är det bara i ålderskategorin 15-24 som det har 

skett en ökning i antal självmord under 1990-talet och framåt (ibid). 

2.5 Faktorer som anses påverka den psykiska hälsan 

Det finns många olika faktorer som kan påverka hur en person mår psykiskt. Nedan lyfts fram 

några faktorer, som har påträffats i tidigare studier.  

2.5.1 Sociala relationer 

Hällström (1996) berättar att en uppfostran som kan anses sakna kärlek och omtanke kan vara 

en riskfaktor för att en individ senare ska drabbas psykisk ohälsa. Fler riskfaktorer som 

nämns: dödsfall i familjen, skilsmässor och sexuella övergrepp. Unga flickor utsätts oftare för 

sexuella övergrepp och är oftare utsatta för andra negativa erfarenheter och en studie visar att 

självmordsförsök och självmord förekommer nio gånger oftare hos kvinnor som varit utsatta 

för sexuella övergrepp jämfört med de som inte varit utsatta för det (ibid). 

Berghs et al (2010) studie visar att ungas psykosomatiska besvär och psykiska hälsa kan 

sammankopplas med deras sociala relationer t.ex. med klasskompisar och lärare i skolan. En 

studie av niondeklassare i Sverige undersöker även vad eleverna har tänkt gå för linje i 

gymnasiet, en teknisk eller praktisk, och om det spelar någon roll för sambandet mellan 

sociala relationer och hälsa. Forskarna fann att det fanns ett samband mellan ungas 

självrapporterade psykosomatiska hälsa och deras sociala relationer. De såg att om den unge 

hade dåliga sociala relationer med lärare och klasskompisar kunde det vara en bidragande 

faktor till psykosomatiska besvär. Det kan även handla om det omvända och att ungas hälsa 

kan påverka de relationer de har med andra. Studien fann också att det är viktigt för unga 

människor att ha goda relationer till sina klasskompisar för att främja sin psykosomatiska 

hälsa. Detta gäller oavsett vilken inriktning den unga vill gå i gymnasiet (ibid). 

Henry och Reids (2000) studie visar att ungdomarnas sociala relationer har en inverkan på 

deras psykiska hälsa. Skotska ungdomar blev intervjuade kring deras sociala relationer och 

hälsa och olika faktorer som kunde påverka hälsan positivt och negativt. Henry och Reid 
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observerade att stödjande och goda kompisrelationer har en möjlighet att göra det lättare att 

handskas med psykisk ohälsa som exempelvis depressioner men även dålig självkänsla och 

självförtroende. Att ha goda relationer gjorde det lättare för ungdomarna att handskas med 

eventuella problem. Alla relationer är dock inte stödjande och goda. Ungdomarna berättade 

även om mobbning och om relationer som gav upphov till exempelvis oro, rädsla för att inte 

accepteras av andra, ilska, sämre självkänsla och depressioner. Studien visar att vänner ofta 

inte kunde förändra situationen för den mobbade vännen, men att de kunde vara ett stöd, en 

tröst och kunde försöka ändra den negativa självbild som skulle kunna uppstå i och med 

situationen (ibid).  

Farley och Kim-Spoons (2014) studie visar att ungdomars förändring av deras beteende, 

egenskaper och självkontroll har ett samband med deras sociala interaktion med föräldrar, 

klasskompisar, vänner och partners. Det finns tre primära relationer som influerar och 

influeras av ungdomarnas utveckling och bidrar till att socialisera den unga individen i 

samhället. Det är relationen mellan den unga och föräldrar, relationerna man har till sina 

klasskompisar och vänner samt kärleksrelationer. Om den unga har trygga och omsorgsfulla 

relationer kan det gynna utvecklingen av ungdomarnas utveckling och psykiska hälsa (ibid.).  

Ovanstående resultat stöds av Sartor och Youniss (2002) som skriver att föräldrarnas stöd är 

viktigt för de flesta ungdomar och kan vara kopplade till en positiv identitetsutveckling och en 

bra psykisk hälsa. Om föräldrar har en bra relation till sina barn och vet vad de gör så kan 

detta ha ett positivt inflytande och det kan också bidra till att barnet lär sig att ta eget ansvar 

och utöva självkontroll. En nära relation kan hjälpa barnet att lättare lära sig samhällets 

normer och att det kan bli lättare att få en känsla av samhörighet. Om föräldrarna låter barnet 

separera från dem och skaffar sig en distans till dem så bidrar det till att barnet får en bättre 

självkänsla. Föräldrarna ska ge barnet en struktur i livet som fungerar som ett skyddsnät 

samtidigt som barnet ges tillräckligt med utrymme för att få utforska sin egen identitet. När 

ungdomar blir mer fokuserade på vänner och relationerna med dem så förblir föräldrar ändå 

en stark källa till stöd. Studien visar att det inte finns några skillnader mellan tjejer och killar 

och att föräldrarnas stöd är viktigt för alla individer (ibid). 

Hällström (1996) hävdar att under tonåren uppmuntras flickor till att kommunicera, se andras 

behov och bekräfta andra samt att stödja sina vänner på ett annat sätt än pojkarna. Pojkar 

uppmuntras till att prestera och konkurrera med andra pojkar i sina relationer. Även vad gäller 

kognitiv respons så skiljer sig flickor och pojkar åt. Pojkarna engagerar sig ofta i fysiska 

aktiviteter och dessa fungerar som en sorts distraktion från bekymmer och eventuella problem 

de kan uppleva och tjejerna hellre pratar med varandra (ibid.). 

2.5.2 Skönhetsideal och självkänsla 

Enligt Wängqvist (2013) och Hallström (1996) visar tidigare forskning att det finns skillnader 

mellan könen när det gäller självkänsla. Enligt Hällström (1996) förändras självkänslan under 

tonåren (främst under puberteten) i olika riktningar beroende på kön eftersom pojkars 

självkänsla förbättras samtidigt som flickors självkänsla försämras. Detta är kopplat till hur 

ungdomarna ser på sina egna kroppar och den utveckling som sker under puberteten. Flickor 

upplever den ofta negativ och denna tros hänga samman med rådande skönhetsideal som 
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dikterar att kvinnor ska vara smala (ibid). Även Wängqvist (2013) skriver att unga kvinnor har 

en svårare relation till sin egen kropp och en sämre självkänsla. Unga kvinnor är däremot mer 

benägna att utforska sin identitet än unga män men unga kvinnor har också en större risk att ha 

en negativ syn och en negativ relation till sin kropp. 

Wängqvist (2013) menar att unga kvinnors negativa syn på sig själva kan bero på att 

kvinnorna lättare tar åt sig av samhällets kroppsideal än vad unga män gör. Kvinnorna 

internaliserar samhällets normer och ideal som ger en mer komplex interpersonell utveckling 

och utforskning. På grund av detta blir unga kvinnors relation till deras kroppar mer 

problematisk. Kvinnorna känner en större press från sin omgivning och vill se bra ut inför den 

och på så vis så känner de ett bättre självförtroende och känner sig mer nöjda med sig själva. 

Unga män verkar också mer benägna att utforska sitt förhållande till sin kropp och vara nöjda 

med den i högre grad än unga kvinnor. Deras fokus ligger på att vara nöjda för sin egen skull 

och inte för någon annan person. Unga kvinnornas förhållande och hängivenhet till familj, 

vänskap, könsroller och relationer avgör vilken syn de har på sig själva. Vid en starkare 

hängivenhet till sina relationer så får kvinnorna en starkare och stabilare syn på sin egen 

identitet och mår därför bättre. Unga män som kände sig säkra på vad de värdesätter i livet 

hade de en större chans att ägna den egna utvecklingen tid och i efterhand fick de en mer 

positiv självbild som följd (ibid). 

2.5.3 Stress 

Schraml et al. (2011) undersökte symptom på stress hos ungdomar och hur deras självkänsla 

och livsstil kan leda till stress och psykisk ohälsa. I studien fick elever på gymnasieskolor i 

Stockholm svara på en enkät utifrån olika skalor kopplat till ämnet stress. Det framkom att 

nästan en tredjedel av de medverkande har upplevt en hög grad av stress och att det fanns en 

större sannolikhet att personer som kände stor stress även hade en sämre självkänsla och sov 

sämre än andra personer. Vidare undersöktes även vad det fanns för skillnad mellan tjejerna 

och killarna och kom fram till att tjejer tenderade att uppleva mer stress än killarna och kände 

högre krav från skolan. Det framkom vidare att tjejerna hade en sämre självkänsla och att 

deras självkänsla var mer kopplad till deras prestation i skolan jämfört med killarna (ibid).  
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3. Teoretiska perspektiv 
Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa samt 

hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyseras utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. 

3.1 Könsteoretiskt perspektiv 

Bosseldal (1998) menar att media använder enkla dikotomier och stereotypa 

könskonstruktioner som Han och Hon. Mattsson (2011) beskriver dikotomier som en 

uppdelning av motsatspar som t.ex. man och kvinna, svart och vit samt hård och mjuk. Tanken 

är att motsatsparen upprätthålls genom att det skapas ett tabubelagt gränsland mellan de olika 

dikotomierna. Att vara mitt emellan två kategorier rubbar strukturen och grunderna i hur 

människor skapar sin omvärld. Bosseldal (1998) hävdar att det finns en problematik som rör 

feministisk forskning som handlar om svårigheten att förändra de rådande hierarkiska 

relationerna som finns mellan män och kvinnor. Det finns ett mönster som gör att sociala och 

ekonomiska resurser är orättvist fördelade mellan könen. Det kan också finnas negativa följder 

med att belysa skillnaderna mellan könen eftersom det kan reproducera indirekt stereotypa 

föreställningar om könen. Olika föreställningar kring män och kvinnor har alltid funnits och 

räknas som en av de dikotomier som har diskuterats mest flitigt (ibid). Vissa egenskaper har 

knutits till ett visst kön och även om det inte alltid handlar om uteslutande kategoriseringar så 

har det handlat om en hierarkiskt ordnad dualism och vad som anses vara skillnaden (ibid.).  

Gemzöe (2005 refererad i Mattson 2011) har gjort en tydlig uppställning av olika motsatspar 

som är relaterade till kön. Män förknippas med förnuft, logik, människa, intellekt, subjekt, 

oberoende, aktiv, ljus, ordning och gott. Kvinnor förknippas med känsla, intuition, djur, 

kropp, objekt, beroende, passiv, mörk, kaos och ont. Dessa konstruerar varandra och är 

förbundna med varandra (ibid.). Bosseldal (1998) berättar att vad som anses vara kvinnligt 

och vad som anses vara manligt har ändrats över tiden men det enda som är bestående är att de 

flesta konstruktioner av kön handlar om kvinnors sexualitet, frånvaro av sexualitet och deras 

förmåga att föda barn åt sina makar (ibid.). Under tidens lopp har idéhistorien anpassat sina 

utsagor på ett sådant sätt att en manlig överordning har bibehållits. Kvinnor har setts som 

intellektuellt svagare och kvinnors “naturliga” plats har varit hemma med barnen. Med dessa 

föreställningar har den manliga överordningen säkerställts och genom att anpassa sig efter 

samhällets förändringar så har den behållit sin maktposition (ibid.). För att underlätta att prata 

om det socialt konstruerade könet så används begreppet genus ofta i forskningen.  

3.2 Genus 

Genusbegreppet har gjort det lättare för människor att prata om kvinnligt, manligt, kvinnor 

och män utan att behöva prata om biologi och skillnader (Ambjörnsson 2007). Enligt 

Mattsson (2011) har genusforskning i första hand uppmärksammat könsmaktsstrukturer och 

könsdiskriminering. Genusforskning undersöker relationen mellan män och kvinnor samt hur 

kön förmedlas och strukturerar identitet, institutioner och relationer. Mattsson (2011) skriver 

vidare att etnicitet, klass, sexualitet och kön är exempel på hur ett samspel mellan olika 

kategorier kan se ut. Dessa hör mer eller mindre ihop med varandra och är beroende av 
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varandra och av kontexten de befinner sig i. I diskussionerna kring genus som perspektiv så 

framkommer det att det fokuseras mot kvinnor och då speciellt kring kvinnors olikheter i 

förhållande till männen. Kvinnor är de som uppfattas som är annorlunda och olika utifrån 

normen. Normen i detta fall är männen. Kvinnor som individer har osynliggjorts och ett större 

fokus läggs på kvinnor som grupp. I genusforskningen ingår nu även män och hur 

maskulinitet påverkar männen och omgivningen (ibid.).  

Begreppsparet kön och genus har kommit att användas för att skilja den biologiska kroppen 

ifrån det patriarkala könsmaktssystemet som är det som skapar ojämlika förhållanden mellan 

kvinnor och män samt de normer som finns (Mattsson 2011). Ambjörnsson (2007) beskriver 

genus som ett väletablerat begrepp i Sverige. Genusbegreppet har som syfte att 

begreppsliggöra relationer mellan könen och de betraktas främst som socialt och kulturellt 

skapade. En utgångspunkt som anses vara allmän i feministisk teoribildning är att manligt och 

kvinnligt är kulturellt skapade snarare än biologiska utgångspunkter. Ambjörnsson (2007:12) 

beskriver att de skilda perspektiv som finns om genus som begrepp kan sammanfattas med 

följande: en del teoretiker menar att människor agerar som de gör på grund av vilka de är. 

Samtidigt så menar andra teoretiker att man blir den man är på grund av hur man agerar. 

Ambjörnsson (2007) anser att genus inte existerar bortom de handlingar som alla utför 

dagligen och just därför finns det inget biologiskt eller “naturligt” kön som bestämmer 

huruvida en människa är kvinna eller man (ibid.). Butler (1990) skriver att genus inte är en 

orsak till utan snarare en effekt av olika handlingar en människa utför. Genus måste ständigt 

återskapas genom handlingar och beteenden för att vara övertygande för världen. Just därför 

kan inte genus betraktas som ett statiskt tillstånd utan som en ständig process som upprätthålls 

genom olika individers anpassning och uppfyllande av dessa handlingar (ibid.). Butler skriver 

vidare att genom att använda ett visst språk skapar vi också kön och “könar” kroppen och det i 

sin tur konstruerar också det som vi uppfattar som det biologiska könet. Butler menar att den 

biologiska kroppen varken är naturlig, självklar eller sann utan ett resultat av hur vi talar, 

tänker och vad vi kan se. Kön är något som alltid görs i olika sammanhang, på olika nivåer, 

och på olika sätt (ibid.). 

3.3 Heteronormalitet 

Ambjörnsson (2007) skriver att även om genus ständigt skapas så finns det vissa implicita 

riktlinjer för hur detta ska göras. Vissa handlingar och relationer är mer godtagbara än andra 

och de är ofta intimt sammanflätade till varje individs sexualitet. Den normerande 

heterosexualiteten ligger i fokus och Ambjörnsson (2007) och Butler (2004) beskriver detta 

som den heteronormativa genusordningen. Människor med en vagina förväntas inte bara att 

klä sig och bete sig på ett visst sätt som skiljer sig från de människor som har penis, utan att de 

förväntas också begära och ha sexuella relationer endast med de människor som har en penis. 

Att följa normerna ses också som ett sätt att göra kön och bestämmer vad som är godtagbart 

och inte inom könets gränser. De människor som på något vis bryter från normen löper en risk 

att betraktas som obegripliga eller skrämmande (Ambjörnsson 2007). Resultatet av detta kan 

vara en inre press av att behöva agera och klä sig som man förväntas göra för att passa in. Kön 

kan därför ses som en strategi för överlevnad inom ett system som anses tvingande och där 
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överträdelser har en straffåtgärd som följd. Ett exempel är utfrysning ur sin sociala grupp 

(Butler 2004). 

Vi kommer i analysen att utgå ifrån Butlers (2004) och Ambjörnssons (2007) perspektiv på 

kön. Det vill säga att kön är socialt konstruerat och återskapas genom handlingar och tal om 

kön. Genom denna definition är begreppet kön synonym med begreppet genus. Utöver detta 

innefattar kön även det biologiska könet.  Kön delar in människorna i kategorierna kvinna och 

man vilka i vår analys är synonyma med begreppen tjej och kille.   



 

13 
 

4. Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi gick tillväga för att genomföra vår studie. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vi har genomfört en induktiv kvalitativ studie med inspiration från hermeneutiken. Induktiv 

forskning karaktäriseras genom att forskaren genomför studien utan ett flertal idéer som ska 

testas och låter istället empirin avgöra vilka frågor som ska besvaras och är värda att 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2014). Inspirationen från hermeneutiken innebär att vi 

fokuserar på förståelsen av hur ungdomar ser på fenomenet psykisk hälsa. Vi har även en 

förförståelse för problemet psykisk ohälsa hos ungdomar eftersom vi har ungdomsåren färska 

i minnet. Studien riktas in på ungdomar som är över 18 år och har genomförts genom att göra 

en kvalitativ studie i form av fokusgruppsintervjuer.  

Wibeck (2010) beskriver fokusgrupper som en grupp människor som sätter sig ner 

tillsammans för att diskutera ett ämne eller specifika frågor. Fokusgruppsintervjun leds av en 

samtalsledare som hjälper till att styra diskussionen och ställa följdfrågor vid behov samt 

introducerar nya aspekter till diskussionen (ibid.). Att vi har valt att göra fokusgrupper beror 

på att vi vill ge informanterna chansen att reflektera runt våra forskningsfrågor tillsammans 

och att det blir en diskussion informanterna mellan. Men även för att fokusgrupper antagligen 

genererar mer information jämfört med vad en enskild intervju skulle göra. Vårt mål med 

studien är att kunna gå in djupare i ämnet och få mer utförliga svar fast från flera individer 

och denna metod lämpar sig därför bättre än en kvantitativ metod. Wibeck (2010) skriver 

vidare att fokusgrupper kan fungera bra då känsliga ämnen ska diskuteras och att 

respondenterna i fokusgruppen kan ta stöd av varandra. Det kan resultera i att deltagarna kan 

uppleva det lättare att öppna sig och dela med sig av djupare tankar och resonemang. Detta 

kan fungera lättare om de i gruppen känner varandra (ibid.). Psykisk hälsa kan uppfattas som 

känsligt att prata om inför andra så även här är fokusgruppsintervjuer en gångbar metod.  

4.2 Litteratursökning 

När vi samlade material till tidigare forskning gjordes sökningar via olika databaser. Vi 

använde oss av LIBRIS, One-Search, Social Service Abstract, och SwePub. Sökorden vi 

använde oss av var: Social* youth*, adol*, adolescence*, school* youth*, ungdom*, 

ungdomskultur*, youth* problems, ung* psykisk ohälsa, psykisk hälsa*, ung* psykisk*, ung* 

psykisk*, socialt arbete ung*. Detta resulterade i flera vetenskapliga artiklar, 

doktorsavhandlingar och rapporter. Vi använde oss också av böcker, avhandlingar och 

artiklars referenslistor för att komma vidare i vår sökning av relevant litteratur till vår studie.  

4.3 Intervjuguide, informationsbrev och urval 

Vi satte samman en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor som vi 

använde under fokusgruppsdiskussionen. En semistrukturerad intervjuguide betyder att vi 

hade en lista över specifika teman vi skulle prata om och sedan ett antal frågor. En flexibel 
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intervjuprocess som gjorde att vi kunde ställa frågorna i vilken ordning vi ville. För att få tag 

på ungdomsinformanter till vår studie valde vi att gå via skolan eftersom det är lätt att få tag 

på ungdomar där. Eftersom människor under 18 år inte lagligt sett är vuxna så inriktade vi oss 

därför på ungdomar över 18 år. För att underlätta vårt urval valde vi att rikta in oss på de som 

går i årskurs tre på gymnasiet eftersom de är minst 18 år gamla. Kontakten med skolorna 

påbörjades genom att vi skickade ut brev via e-post till rektorer för gymnasieskolor i 

Mellansverige. För att hantera den gatekeeperproblematik som vi hade valde vi att skriva till 

rektorerna istället för t.ex. lärare. Med gatekeeperproblematik menar vi att vissa 

organisationer och omgivningar är helt styrda och kontrollerade av en person eller flera. 

Silverman (2006) beskriver att dessa personer fungerar som ”gatekeepers”. Att få dessa 

personers godkännande att genomföra en studie på en viss plats kan vara helt avgörande om 

studien går att genomföra just där (ibid.). För att genomföra vår studie behövde vi rektorns 

medgivande till att få genomföra fokusgruppsintervjuerna under lektionstid. I vårt e-

postmeddelande bifogade vi ett dokument (ett informationsbrev) där vi presenterade oss, vår 

studie och syftet med den (se bilaga 2). Vi bifogade också information angående de etiska 

forskningskraven i brevet till eleverna (se bilaga 3). 

Vi skickade ut förfrågningar till rektorer vid 13 gymnasieskolor och vi fick svar från sju 

rektorer. Sex av dem svarade att skolan tackade nej och att eleverna inte hade tid att delta då 

de hade fullt upp med skolan och den kommande studentexamen. En av rektorerna gav oss 

tillåtelse att prata med skolans elever och hänvisade oss vidare till en lärare som hjälpte oss 

vidare. Läraren informerade eleverna om studien och meddelade oss senare att flera av 

eleverna ville medverka i vår studie. Eleverna gick på ett samhällsvetenskapligt program med 

inriktning beteendevetenskap. I enlighet med de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2013) presenterade vi oss och eleverna fick sedan välja om de ville 

medverka. I vår presentation berättade vi vilka vi var, vilken utbildning vi gick samt syftet 

med vår studie och varför vi ville intervjua dem. Vi betonade ytterligare att deltagandet var 

frivilligt och hur lång tid vi hade planerat att varje fokusgruppsintervju skulle ta. Eftersom 

fokusgruppsintervjuerna skulle ske under lektionstid hade läraren bokat ett grupprum åt oss så 

att vi kunde sitta ostörda. Urvalsmetoden vi använde oss av var således självselektion, med 

detta avser att personerna själva fick anmäla sitt intresse för att delta i studien (Larsen 2009) 

Totalt anmälde fjorton elever sitt intresse. Vi delade in dem i två grupper. En som bestod av 

sju tjejer och en grupp som bestod av fyra tjejer och tre killar. 

4.4 Datainsamling 

Fokusgrupper var vår valda metod för att samla in data. Vi hade en förförståelse om att alla 

har erfarenhet av psykisk hälsa och att fokusgrupper därför är en passande metod för 

datainsamling. Fördelen med fokusgrupper är att det finns en större bredd i materialet då 

respondenterna har en chans att diskutera tankar på en bredare skala (Wibeck 2010). En 

nackdel är att de kan vara svårare att transkribera och planera i jämfört med enskilda 

intervjuer. Fokusgrupper har som fördel att de skapar en naturligare miljö att diskutera olika 

fenomen och sociala konstruktioner jämfört med enskilda intervjuer (Dahlin-Ivanoff 2011). 

Med den motiveringen valde vi fokusgruppsintervjuer som metod för att samla in empiri. 
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Dahlin-Ivanoff (2011) menar att när en forskare använder sig av fokusgrupper som metod är 

det viktigt att man har formulerat nyckeldiskussionsfrågor till diskussionstillfället, frågorna 

ska vara tydliga och uppmuntra till diskussion. Detta hade vi gjort genom att ha en intervjuide 

färdig. Gruppdiskussionen ska flyta på oberoende av gruppledaren och därför är frågornas 

formulering av betydelse (Kvale & Brinkmann 2010, Wibeck 2010). 

Med hjälp av följdfrågor och intervjuguide fick vi utförliga och resonerande svar från 

ungdomarna fokusgrupperna. Vi fick inte en “killgrupp” och “tjejgrupp” som tanken var 

initialt. Det fanns inte tillräckligt många killar som var intresserade. Varje fokusgruppsintervju 

tog 45 minuter att genomföra. Före våra interjuver gick vi igenom de etiska forskningskraven 

(Vetenskapsrådet 2013) och frågade återigen om vi hade deras tillåtelse att spela in 

diskussionen. Alla gav sitt medgivande till detta. Intervjuguiden var ett effektivt hjälpmedel 

som gjorde att vi lättare hittade tillbaka till relevant information, höll ordning på diskussionen 

samt ledde tillbaka diskussion till syftet. Guiden var även användbar för att komma ihåg vilka 

frågor vi ställde och i vilken ordning. Vi gav varje deltagare en möjlighet att prata till punkt 

och vi lät varje deltagare få en möjlighet att prata. Svaren var genomtänkta och inte bara korta 

ja- eller nej-svar, utan de resonerade kring frågorna utan att vi behövde be dem utveckla. 

Ungdomarna kände inte oss sedan tidigare och de kunde inte förknippa oss med annat än den 

information som de läste i informationsbrevet och vad vi sa när vi presenterade oss. Vi 

försökte i så stor utsträckning som möjligt att inte uttrycka våra egna åsikter utan lät 

ungdomarna prata fritt. Klimatet var tillåtande och även om en del frågor kunde uppfattas som 

känsliga så gav de varandra tid och lyssnade på varandra. Enligt Wibeck (2010) finns det en 

större chans till ett bättre resonemang eftersom gruppens åsikter prövas och omformuleras 

under diskussionens gång. Informanterna diskuterade med varandra och precis som Wibeck 

beskriver omformulerades deras åsikter under diskussionerna. Efter fokusgruppsintervjuerna 

tackade vi informanterna för deltagandet och bjöd alla på saft och bullar som ett tack. Detta 

mottogs med glädje och tacksamhet av informanterna. Läraren fick en gåva (i form av en 

blomma) som tack för hens hjälp. Vi lämnade även information så att informanterna kunde 

kontakta oss om de hade frågor eller ville ha vidare upplysningar. Vi transkriberade sedan 

datamaterialet. 

4.5 Databearbetning och analys 

I transkriberingarna har allt som vi anser är av vikt tagits med, som t.ex. paus, tystnad, 

mummel och skratt. Information som kunde hota anonymiteten hos informanterna 

nedtecknades inte. För att underlätta läsningen av resultatet har vi använt symbolen /.../ för 

visa på utelämnad text i citaten. Vårt resultat har delats in i olika kategorier som framkom 

under bearbetningen för att erbjuda en bättre översikt. Vissa citat har förkortats för att det då 

är lättare att få en helhet. Vi har även ändrat vissa ord från talspråk till skriftspråk för att 

underlätta läsningen utan att innebörden av det sagda förändrats. 

Vi valde att göra en induktiv kvalitativ innehållsanalys av vårt material. Vi inledde vår analys 

med att gå tillbaka till syftet i enlighet med vad Wibeck (2010) skriver. För att genomföra en 

kvalitativ innehållsanalys så inleder forskaren analysen med att man går tillbaka till syftet med 

undersökningen eftersom det är syftet som styr både datainsamlingen och forskningsfrågan 
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(ibid.). Sedan läste vi igenom transkriberingarna för att få en helhet i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014). Kvale och Brinkmann beskriver det som en viktig del i en induktiv ansats 

eftersom det hjälper forskaren att få en helhet. Nästa steg i processen var att plocka fraser och 

meningar som innehåller den information som kunde användas för att besvara 

frågeställningarna i studien. Sedan kondenseras dessa meningar och/eller fraser (också kallat 

meningsbärande fraser eller meningsenheter) för att göra texten mer lätthanterlig (ibid.). 

Wibeck (2010) och Kvale och Brinkmann (2014) menar att en innehållsanalys kräver att 

forskaren oftast ska koda texten till vissa teman, termer eller ämnesområden. Det som 

eftersträvas är en kategorisering av de fenomen som är av intresse (Kvale & Brinkmann 

2014). Kvale och Brinkmann skriver att de meningsenheterna sedan ska kodas och grupperas 

in i kategorier. Till slut kan man formulera ett tema eller ett flertal teman där man kan utläsa 

den underliggande meningen i materialet för att sedan analysera den (ibid.). Vi gick igenom 

transkriberingarna och upptäckte att texten innehöll vissa nyckelord och resonemang som 

återkom hela tiden. Vi delade in dem i olika teman med olika rubriker som t.ex. göra psykisk 

hälsa, synen på psykisk ohälsa och hälsa, bortprioriteringen av psykisk hälsa). På det viset 

systematiserade vi innehållet i texten i enlighet med Kvale och Brinkmann delade vi in 

koderna i tre huvudkategorier; psykisk hälsa och ohälsa, upprätthållandet av en god psykisk 

hälsa och psykisk hälsa för tjejer och killar. Under dessa kategorier har vi nio underkategorier. 

När detta var gjort analyserade vi koderna och kategorierna närmare för att hitta exempelvis 

likheter, skillnader och röda trådar. Efter en ytterligare kondensering av texten i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014) blev det lättare att arbeta med vårt material. Vi utgick från 

kategorierna för att sedan sammanställa vårt resultat. När vi hade sammanställt resultatet 

analyserades resultatet utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Wibeck (2010) är en hög kvalitet i forskning beroende av vad syftet med 

undersökningen är och hur tydligt detta uttrycks. Två mått för att mäta detta är reliabilitet och 

validitet.  

4.6.1 Reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar en studies reliabilitet om resultatets tillförlitlighet 

och konsistens. Man ser även till intrasubjektiv och intersubjektiv reliabilitet. Intrasubjektiv 

reliabilitet syftar till graden av resultatets överensstämmelser mellan samma forskares olika 

mätningar av samma forskningsfrågor. Reliabiliteten handlar om svaren är tillförlitliga och 

konsekventa (ibid.). Vi menar att alla ungdomar svarade och diskuterade våra frågeställningar 

på ett seriöst sätt. Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och om resultaten från en 

undersökning är slumpmässigt eller inte. När man undersöker reliabiliteten i en intervju så 

granskar forskaren om respondenterna skulle svara annorlunda eller lika beroende på vem som 

intervjuar dem (intern reliabilitet) och om de skulle svara lika eller olika vid upprepade 

tillfällen (extern reliabilitet) (ibid.). Det finns ingen garanti för att ungdomarna talade sanning 

och att de skulle svara exakt likadant om någon annan skulle göra om vår undersökning 

eftersom den är bunden till kontexten och tidpunkten som undersökningen genomfördes. Vid 

den tidpunkt som vi genomförde vår undersökning på kan svaren ha varit påverkade av 
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stressen inför att ta sin studentexamen och hur de mådde på grund av denna. Vi anser att den 

interna reliabiliteten kan stärkas av att vi var främlingar för ungdomarna och att vi inte på 

något sätt färgade deras åsikter och hur de uttryckte dessa. 

4.6.2 Validitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär validitet att man granskar om en metod har 

undersökt det den uppges undersöka. Validiteten kan delas in i två kategorier: intern och 

extern validitet. Validitet kan även kallas för trovärdighet. Under hela forskningsprocessen ska 

det pågå en validering genom att forskaren som genomför studien kontrollerar 

forskningsresultats rimlighet, tillförlitlighet och trovärdighet kontinuerligt. Samt även hur man 

teoretiskt tolkar och ifrågasätter sina resultat (ibid). Extern validitet kallas också för 

generaliserbarhet och detta innebär alltså om resultatet kan appliceras på andra situationer, 

personer och sammanhang (Silverman 2006). Vi bedömer att vår studie inte kan generaliseras 

utöver våra informanter då studiens resultat är bundet till tillfället då studien utfördes och dess 

deltagare. Silverman definierar intern validitet som att man undersöker om de slutsatser som 

man dragit i sin studie är trovärdiga eller inte. Vi har försökt genomföra undersökningen på ett 

noggrant och korrekt sätt samt att vi har försökt redogöra för vårt tillvägagångssätt så 

noggrant och utförligt som möjligt.  

4.7 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetskaplig forskning finns det ett antal forskningsetiska principer 

som bör efterlevas (Vetenskapsrådet 2013). Detta har vi varit väl medvetna om under 

forskningsprocessen. Det finns fyra huvudkrav som vi har följt under tiden som vi har gjort 

vår studie. De fyra kraven är: 

1.  Informationskravet 

Detta innebär att forskaren ska informera sina respondenter om studiens syfte och villkoren 

som gäller vid informanternas deltagande. Innan vi började intervjuerna informerade vi om 

syftet med studien, i enlighet med informationskravet. 

2.  Samtyckeskravet 

Respondenterna/deltagare har själva rätten att bestämma om de vill medverka eller inte. De 

har även rätten att avbryta sin medverkan när som helst utan några som helst negativa följder 

för dem. Vi inhämtade ett godkännande innan vi spelade in fokusgruppsintervjuerna. Vi 

informerade deltagarna om att det var frivilligt att medverka i studien och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan utan att det fanns några negativa följer av det. Detta skedde i 

överensstämmelse med samtyckeskravet.  

3.  Konfidentialitetskravet 

Alla som deltar i studien och deras uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter och liknande ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig person kan ta 

del av dem. Vi informerade även om att deras personuppgifter hanterades med stor 
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försiktighet i enlighet med konfidentialitetskravet. I vår uppsats nämns inga namn eller annan 

information som kan göra våra informanter identifierbara för andra. Vi har även sett till att 

inga obehöriga har haft tillgång till informanternas personuppgifter eller det transkriberade 

materialet. 

4.  Nyttjandekravet 

Uppgifterna som samlas in under forskning får endast användas till forskning och ingenting 

annat. Vi informerade slutligen om att vi endast kommer att använda det inhämtade materialet 

till vår uppsats och inte till något annat i överensstämmelse med nyttjandekravet (ibid.). 
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5. Resultat och analys 
Resultatet av vår studie presenteras nedan. Resultatet är indelat i olika rubriker och 

underrubriker för att underlätta läsningen. Följande rubriker används: Psykisk hälsa och 

ohälsa, Psykisk ohälsa som drivkraft, Upprätthållandet av en god psykisk hälsa, Kropp och 

själ, Om man behöver hjälp, Att inte ligga till last, Handlingsutrymme och skola, Framtiden, 

Ekonomi och Drömmar, Psykisk hälsa för tjejer och killar, Idealbilden och psykisk ohälsa, 

Könsskillnader – psykisk ohälsa. Utifrån ett könsteoretiskt perspektiv kommer vi att analysera 

vårt resultat löpande i texten.  

5.1 Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk hälsa är något man känner, något man kan ha, en frånvaro av negativa känslor och 

negativa aspekter i livet, ett mål att sträva efter att uppnå, något man kan främja, uppmuntra 

och som kommer i skymundan i relation till ohälsan. Den psykiska hälsan kan också bli 

bortprioriterad temporärt för att senare bli prioriterat igen. Ungdomarna hade uppfattningen 

om att psykisk ohälsa är ett utbrett fenomen och att den kan vara svår att upptäcka.  

Psykisk ohälsa beskrevs av ungdomarna som ett nationellt problem: ”Depression är ju en 

folksjukdom och så stress och det är ju något vi hör hela tiden. Vilket gör att folk inte mår bra 

nuförtiden och att folk mår dåligt istället.” Ungdomarna visade en medvetenhet om att 

psykisk ohälsa är ett allvarligt problem och att den kan få konsekvenser för dem som lider av 

den. De tog detta på stort allvar och alla ungdomar berättade att de direkt tänkte på psykisk 

ohälsa istället för hälsa. Den bild som ungdomarna hade av ohälsa var länkat till rapporterna 

de läst, vad de sett på TV och de uppgav att psykisk ohälsa i form av t.ex. depression kan 

klassas som en folksjukdom. En av tjejerna berättade att hon ansåg att det är svårt att veta vad 

bra hälsa är. Hon påtalade också att den psykiska hälsan är svår att upptäcka på grund av den 

psykiska ohälsan som hon har runt sig.  

Ungdomarna uppgav att de har lättare att prata om en god psykisk hälsa med uttryck som att 

må bra. De menade att en person har en god psykisk hälsa när hen mår bra. En av tjejerna 

uttryckte komplexiteten med följande fråga: “Är det någon som egentligen vet hur man ska 

må?” Ungdomarna uppgav att de har svårigheter att säga vad de anser att psykisk hälsa 

innebär men de har alla en uppfattning av att psykisk ohälsa är utbrett idag. Ungdomarna 

pratade om psykisk ohälsa i stor utsträckning och ett flertal av dem hade egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa och det speglades i deras svar. Att även låta illabefinnandet finnas och 

accepteras är något som tjejerna pratade om: “Men det är klart vissa dagar orkar man inte för 

då är allt dåligt typ och då känner jag att det är okej att ha en sådan dag, då får allt vara skit 

idag då gör jag ingenting.” Tjejerna påtalade att det kan vara ett stressmoment i sig att peppa 

upp sig när de mår dåligt. Tjejerna menade att det är viktigt att tillåta sig att må dåligt och att 

försöka undvika behovet att åtgärda det och att man kan behöva bearbeta det som är jobbigt 

psykiskt. Det är viktigt att tillåta sig att må dåligt ibland, och att det är normalt att ha dåliga 

dagar ibland. Killarna pratade däremot inte om detta och hade inga kommentarer förutom om 

hur de kan göra för att må bättre.  
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Killarna var eniga om att de inte ansåg att kön spelade någon roll när det kommer till psykisk 

ohälsa och hur den hanterades. “Jag tror att det är skillnad på varje person i stort sett, jag 

tror inte det är några könsroller direkt.” Istället betonade de individuella skillnader: “Nej jag 

tror /.../ att det beror på individ, person och så.”. Samtidigt hade ungdomarna uppfattningen 

att det är vanligare att tjejer mår sämre psykiskt. Även om det finns skillnader mellan könen 

på samhällsnivå (Ambjörnsson 2007) så tenderade både tjejer och killar att osynliggöra det 

genom en förflyttning från samhällsnivå till individnivå. 

Hur ungdomarna skapade kön och vilka egenskaper de knöt till ett visst kön i enlighet med 

genusteori (Mattsson 2011) är tydligt i detta citat från en av killarna: ”Min bästa kompis är en 

tjej, men det är fortfarande liksom inte så, vi pratar typ aldrig ut om någonting, om något som 

är riktigt jobbigt.” Påståendet kan tolkas som att han menade att det finns en utbredd 

uppfattning om tjejer som de man verkligen kan anförtro sig till och att tjejer är de som brukar 

prata om känslor vanligtvis. Ambjörnsson (2007) skriver att kön tilldelas olika egenskaper och 

att känslor är en av dem som tilldelas kvinnor. I sitt citat vände sig killen ifrån denna 

uppfattning när han hävdade att han och hans bästa vän “fortfarande” inte pratade om riktigt 

jobbiga saker med varandra, trots hennes könstillhörighet. Det kan tolkas som att han inte 

tyckte att könsstereotypa egenskaper stämmer men genom att tänka på dem som 

könsstereotypa så konstrueras kön (Bosseldal 1998 & Butler 1990). 

5.1.1 Psykisk ohälsa som drivkraft 

Ungdomarna uttryckte att även om en individ har drabbats av psykisk ohälsa och gått igenom 

svårigheter så ansåg de att upplevelsen kan vändas till något positivt. Tjejerna var överens om 

att motgångar och psykisk ohälsa kan användas som en drivkraft för att motivera sig att göra 

något bra av det och växa som person: ”Så länge man har tagit sig igenom motgångarna så 

växer man mer än om man inte hade mött dom. Så jag tror att man kommer längre. Det beror 

ju i och för sig på vad det är för sorts motgång och hur jobbiga dom har varit.” Killarna 

pratade om att det handlade om vad man gör det till och menar att det beror på vad man har 

för mål och syn på livet. De framhöll även att det fanns olika grader av motgångar och psykisk 

ohälsa. Även här förflyttades problemen från en samhällsnivå till en individnivå (Mattsson 

2011) eftersom de hade en medvetenhet om att problemen finns på samhällsnivån men när det 

väl kommer till individerna så handlade det om varje individ istället för ett samhällsproblem. 

Killarna pratade om missbruk i samband med psykisk ohälsa, medan tjejerna betonade 

depressioner och att gå igenom jobbiga saker privat. Vad alla ungdomarna är överens om var 

att en persons drivkraft är det som avgör hur man hanterar saker och vad man sedan gör av 

det. Detta kan tolkas som att killarna på ytan inte pratar lika seriöst om psykisk ohälsa som 

tjejerna gör samtidigt som de gör en skillnad på allvarlighetsgraden av ohälsan. Detta kan 

också bero på att flera av tjejerna hade erfarenhet av psykisk ohälsa och att flera av dem 

uppgav att de tagit emot professionell hjälp. Även om ungdomarna uppgav att de var relativt 

vana vid att prata om psykisk ohälsa, i och med deras utbildning, så var killarna till en början 

tveksamma till att prata om det.  
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5.2 Upprätthållandet av en god psykisk hälsa 

Här beskrivs hur ungdomarna resonerade kring sin egna psykiska hälsa och hur de främjade 

den. 

5.2.1 Kropp och själ 

En god psykisk hälsa var något som ungdomarna kopplade till både kropp och själ. Kroppen 

och själen hörde ihop och genom att främja den ena så främjas den andra. Uppfattningen av att 

de hörde ihop var gemensam. Att vara avslappnad, trygg och att leva i nuet kopplades till att 

må bra. Genom att genomföra vissa handlingar kan man göra hälsa och att genom att inte 

genomföra vissa handlingar kan man främja den egna psykiska hälsan. Ungdomarna var eniga 

om komplexiteten i psykisk hälsa men vid diskussionerna blir det klart att genom att 

genomföra olika saker skapar ungdomarna en god psykisk hälsa. Vad ungdomarna uppgav att 

de gjorde återkommer vi till senare i resultatet. Rent fysiskt beskrevs en god psykisk hälsa 

som att man inte har ont i kroppen, sover bra och inte är trött hela tiden, man är avslappnad, 

oroar sig inte och har ingen ångest. Man är inte deprimerad och man är inte stressad. Det går 

därför att se psykisk hälsa som en avsaknad av psykisk ohälsa. Att känna att man är produktiv 

och att ha hopp inför framtiden var viktigt. En god psykisk hälsa sågs som omöjligt att uppnå 

om man mår dåligt så en god psykisk hälsa kan ses som avsaknad av psykisk ohälsa. Att 

känna sig behövd, sedd och att kunna bidra med något meningsfullt var ytterligare något som 

ansågs viktigt. Att känna sig sedd och behövd är något som alla behöver och detta var något 

som ungdomarna betonade. En av tjejerna uppgav att när hon satt barnvakt så kände hon sig 

behövd och att även om det stundtals var påfrestande så kändes det otroligt bra efteråt. En av 

killarna uppgav precis samma sak och menade att han tyckte om att klara av olika saker, samt 

att känslan som följde av detta är något eftertraktat: 

Jo jag är så mycket barnvakt åt mina syskon för mina syskon är 

mycket yngre än mig. Och det kan få mig att må bra. Att känna att 

jag kan sådant ansvar, ja att ta hand om tre yngre syskon. Att lägga 

dom och laga mat åt dom och sådant där /…/ det är ett helvete för 

tillfället /…/ Men sen när alla sover och man har klarat det, då känns 

det bra. 

Killen som sa detta är noga med att poängtera att han ansåg att ta hand om sina syskon var en 

självklarhet. Något han tyckte var viktigt för sin psykiska hälsa var att få positiv feedback. 

Han påpekade att det som han får positiv feedback för ofta tappade sin innebörd efter ett tag 

och att han hela tiden sökte efter nya saker att få positiv feedback ifrån. Att göra någonting för 

sig själv oavsett om det är träning, en kopp te eller att bara sitta i en soffa och inte göra 

någonting var en av sakerna som användes som ett sätt att realisera en god psykisk hälsa. 

Jämfört med killarna lade tjejerna större vikt vid att inte ständigt vara upptagna. Men både 

killarna och tjejerna uppgav att de strävade efter en balans mellan att ständigt att ha saker att 

göra men att det inte blev för mycket att göra så att de blev stressade av det. 

När vi frågade ungdomarna om hur de främjar sin psykiska hälsa pratade killarna om att spela 

PC-spel men det var ingen tjej som påtalade att de gjorde detta. Det kan mycket väl vara så att 
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tjejerna inte känner en dragning till PC-spel men det kan också bero på att det brukar 

förknippas med en aktivitet för killar. Det som var gemensamt för alla ungdomar var träning, 

men de utförde olika sorters träning. Killarna föredrog sporter som fotboll, innebandy och 

styrketräning. Tjejerna föredrog dans, promenader, motionsträning på gym och simning. Även 

här håller sig ungdomarna till könsnormerna och killarna föredrar de träningsformer som 

anses vara mer “manligt” och tjejerna det som anses “kvinnligt”. Även här gjorde ungdomarna 

kön (genus) genom sina handlingar (Ambjörnsson 2007). Om man bortsåg från träningens mål 

så var alla överens om att träningen bidrog till att upprätthålla en god psykisk hälsa: “Jag 

tränar också /.../ för det går liksom inte att tänka på något annat för då är man så uppe i det 

man gör, alltså du kan bara tänka på vad man utför med din kropp just nu.” Ungdomarna var 

överens om är att träning är bra på grund av de endorfiner som frigörs under träningen och att 

man på så sätt blir på bättre humör. Baksidan av detta uppges vara att efteråt kommer allting 

man tryckt undan under träningen tillbaka och att det finns en risk att man mår ännu sämre. 

Ungdomarna pratade om träningen som ett redskap för att hjälpa dem att leva i nuet och att 

glömma det som var jobbigt. 

5.2.2 Om man behöver hjälp 

Vid diskussionen om psykisk ohälsa och vilka följder den hade beskrev ungdomarna vad de 

skulle göra vid psykisk ohälsa och vad de konkret skulle göra för att främja den psykiska 

hälsan. Ett flertal av dem hade redan varit i kontakt med kuratorer på skolan och med lärare. 

Men många av dem hittade även stöd hos sina vänner. Tjejernas resonemang gick att illustrera 

med hjälp av följande citat: ”Så det är ju så att vi brukar prata om det mesta. Fast vi pratar ju 

fast det inte är något speciellt heller.” De pratade med varandra oavsett vad det gäller. När det 

gällde skoluppgifter så fann ungdomarna stöd hos varandra. Både killar och tjejer uppgav att 

de pratade med kamraterna i skolan när det gällde skoluppgifter. Killarna verkade vilja hitta 

praktiska lösningar på problemen istället för att prata om dem, vilket illustreras i följande 

citat: “Det där vardagsmönstret att bryta av det med något annat, något roligt, som t.ex. att 

åka utomlands eller vad som helst /.../ Jag tror att det är en jättebra grej.” Att göra saker sågs 

av alla som ett effektivt sätt att bryta den psykiska ohälsan.  

Istället för att prata om sina problem och svårigheter skämtade killarna med varandra istället. 

Det går att tolka detta som att känslor är något man håller för sig själv eller inte känner sig 

välkommen att prata med andra om som kille.  

Humor kan användas som ett sätt att distansera sig från sig själv och det man känner, vilket 

illustreras i följande korta utbyte mellan två av killarna: “Vi brukar dra skämt i stället”. ”Ja 

och så brukar vi gå över på något annat.”  

När killarna behövde hjälp och stöd och kände att de behövde prata med någon så vände de 

sig till tjejerna i sina liv: “Jag brukar ringa till min flickvän /.../ alltså hon svarar nästan 

aldrig på någonting jag säger /.../ Men då har jag fått ur mig det och då känns det bättre sen.” 

Flickvännen uppgavs alltså inte ens behöva svara och han uttryckte inte heller någon oro för 

den saken. Han ville prata av sig och få ut sina känslor. Killarna pratade med sin mamma, 

mormor och farmor men inte med varandra. Detta kan tolkas som att kvinnor är de som man 

kan prata om känslor med och att det är en självklarhet att man vänder sig till tjejer om man 
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vill prata känslor. En analys av detta är att, precis som Butler (1990) skriver, ett uttryck för 

den könsnormativa ordningen och att ungdomarna i sina handlingar och tankar upprätthåller 

denna. 

En av tjejerna som uppgav att hon pratade med sin pojkvän får en helt annan respons från sin 

partner: “Min pojkvän är så realistisk, han ska alltid förklara för mig att jag överdriver /.../ 

jag vet att jag kan bikta mig hos honom, utan att han kommer att må dåligt av det.” Hennes 

pojkvän reagerar och är en aktiv aktör. Han beskrevs som att han drar ner henne på marken 

och förklarar för henne att hon mår dåligt över saker som egentligen inte är så stora som hon 

gör dem. Hon fortsatte att berätta att han sa att det var hennes problem, hon kan sluta att göra 

och tänka vissa saker så ordnar det sig. Hennes problem uppfattades kanske inte som riktiga 

eftersom han säger det. Det kan tolkas som att hon ansåg att han är den som hon dels ger makt 

åt och dels att han är den som är rationell i kontrast till hennes känslomässiga tillstånd. Utifrån 

ett könsteoretiskt perspektiv (Ambjörnsson 2007, Bosseldal 1998) så kan detta förstås som att 

han förminskar henne och hennes problem och genom att göra detta så förstärks 

könsmaktsordningen. Hon är den som var ologisk och överreagerar och han är den som vet 

bättre. Genom att säga detta kommer han, mer eller mindre oavsiktligt att främja sin egen 

position som överordnad och den som har rätt att bestämma vad som är riktigt och inte. Hon 

såg förmodligen inte den makt som utövades och genom att idealisera honom förminskade 

hon sig själv.  

Att prata med kuratorn på skolan eller andra vid behov av hjälp och stöd var inte främmande 

för ungdomarna. Nästan alla tjejer och en av killarna uppgav att de har pratat med en kurator 

en eller flera gånger. De benämnde alla kuratorer som en “hon” och detta kan bero på att de 

flesta socionomer är kvinnor, att alla de träffat har varit det eller så är det för att de förutsätter 

att kuratorer är kvinnor. Ungdomarna påtalade att om man inte vill prata med kuratorn så 

kunde kuratorn hjälpa dem vidare. Kuratorn sågs som en person som var kompetent inom sitt 

område men kanske inte passade för just dem. Personkemi uppgav killarna som en faktor som 

gjorde att de kunde tänka sig att prata med någon. En av killarna uppgav att han hade tänkt att 

han skulle gå och prata med kuratorn men att det inte blev av. 

5.2.3 Att inte ligga till last 

Ungdomarna uppgav också att det är skönt att ha någon som stöd men problematiserar 

samtidigt att de inte vill vara till last för andra. Alla ungdomar uppgav att de verkligen 

uppskattade att ha någon att prata med och genom att göra detta så främjas det psykiska 

välbefinnandet. Det som återkommer som ett gemensamt tema är att de inte ville ligga någon 

till last, inte tynga ner någon med sina problem och helst inte prata med föräldrarna om det 

inte är något som kan uppfattas som allvarligt. Både killar och tjejer uppgav att de kunde prata 

med familjen men en rädsla att belasta andra återkom hela tiden. En av tjejerna berättade att 

hon var noga med vad hon berättade och inte: “Så jag får vara noga med vad jag säger för jag 

vill som sagt inte belasta dem. /.../ Jag vill att dom ska veta hur jag mår /.../ Annars kan det bli 

mycket fel och missuppfattningar. Konflikter.” Ungdomarnas uttalanden visade att de har 

empati och sympati för andra och vill inte göra dem ledsna eller oroliga. Det kunde innebära 

att de höll känslor och problem inombords eller valde att prata med vänner eller partners 

istället för att t.ex. prata med familjemedlemmar. Tjejerna menade att psykisk ohälsa 
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påverkade andra men att psykisk ohälsa kommer i olika vågor. Om någon mår sämre så kan 

den som inte mår lika dåligt stötta den andra och då kan båda två må bättre. 

5.2.4 Handlingsutrymme och skola 

Ungdomarna uppgav att en god psykisk hälsa är betydelsefull men det är få som kände att de 

hade möjlighet att prioritera det. En av killarna tog upp svårigheten med att prioritera 

välmående: “Det känns som vi lever i en värld där man inte kan tänka hur långt fram som 

helst /…/ Närmast är studenten, man måste ha betyg för att ta studenten.” Han summerade allt 

med: “Att må bra kan jag ta senare.” Skolan uppgavs vara det som ungdomarna upplevde 

satte störst press på dem och skolan kan ses som något som påverkar ungdomarnas psykiska 

hälsa negativt. Pressen i skolan gjorde att de hade svårt att sova och sömnbristen ledde i sin 

tur till att de kände sig utmattade och gjorde det svårare att klara av skoluppgifterna. Det blev 

en ond cirkel för dem. Ungdomarna ansåg att “bortprioriteringen” av deras välmående var väl 

motiverad eftersom den endast var temporär och att de därför accepterade illabefinnandet. 

Flera av tjejerna uppgav att de tidigare mått dåligt som en följd av att inte prioritera psykisk 

hälsa. Om deras vardagsliv inte fungerade så fick det följden att det gick sämre för dem i 

skolan. Skolan kan därför ses som ett hinder för deras psykiska hälsa, åtminstone vid 

intervjutillfället, och en av de mest inflytelserika institutionerna i deras liv. 

Att inte känna sig låst och att hålla sig sysselsatt uppgavs vara två nycklar till att uppnå en god 

psykisk hälsa. Eftersom frihet är något som bidrar till en god psykisk hälsa så kan 

handlingsutrymme ses som en bidragande positiv faktor. En av killarna uttryckte att han ville 

hålla sig sysselsatt och att genom att göra detta så höll han tankarna borta från tiden och 

känner mindre stress. Tjejerna höll med och påtalar att begränsningar i livet skapade psykisk 

ohälsa. Att ha handlingsutrymme att göra vad man vill var något som flera diskuterade och 

höll med varandra om. Detta var mycket viktigt och om man inte hade det så mådde man 

dåligt. En tjej beskrev bristen på handlingsutrymme enligt följande: 

Någonting som kan få mig att må väldigt dåligt är känslan att vara 

bunden eller fast. För jag bor 2,5 mil utanför staden, och det i sig blir 

en väldigt jobbig situation /.../ får jag ta studenten så kan mitt liv 

börja, men innan det är jag fast i det här livet och jag kan inte välja 

det själv. 

Studentexamen beskrevs som både ett mål och ett hinder men också något som ska 

övervinnas. Motivationen att nå målet och ta sig vidare var ännu starkare än motivationen att 

må bra. För att göra saker som de inte ursprungligen ville göra och för att öka motivationen så 

uppger flera att de använder belöningar som hjälpmedel. Att göra saker för att främja den 

psykiska hälsan används också som motivation, som t.ex. att träna. Till skillnad från tjejerna 

skämtade killarna bort frågan om vad de gör för att hantera situationer när de mår dåligt och 

hur de motiverar sig själva när situationer är jobbigare än vanligtvis: ”Jag brukar jämföra allt 

med nationella provet i matematik /.../ då brukar allting gå bättre!” Humorn kan även här ses 

som ett verktyg för att hantera det som är jobbigt och att slippa prata om känslor. Det kan 

också vara så att de tyckte att frågan är känslig och väljer att säga det som är det mest positiva. 

Genom att jämföra med annat, det vill säga relativisera sin situation, kan ungdomarna också 
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ändra sitt perspektiv för att vända det som kan påverka deras psykiska hälsa negativt till något 

positivt. 

5.2.5 Framtiden, ekonomi och jobb 

Inför examen och de val som ungdomarna ställs inför så pratade de också mycket om 

förändringen och att de kände att de snart kommer vara vuxna på “riktigt”. Känslorna kring att 

växa upp var, enligt ungdomarna, en bidragande faktor till psykisk ohälsa i form av stress och 

press att göra rätt val. Att bli äldre och behöva anpassa sig till en ny livsstil samt att ta klivet 

in i vuxenvärlden, flytta hemifrån och mogna som individer uppges ha en positiv effekt om de 

klarade av det. De val som ungdomarna uppgav att de var tvungna att göra och tankarna kring 

dessa fungerade därför som en källa till oro och ångest: 

Man blir överväldigad av både bra och dåliga saker som att man har 

för mycket val /.../ Många tycker att det är bra att vi har så många val 

och ni kan göra vad ni vill med era liv men ändå så är det väl inte så 

många av oss här inne som vet vad vi vill fast vi har alla de här 

valen. Så det blir lite för mycket för oss. 

Att oroa sig för framtiden, ekonomi och vad den skulle innebära med jobb och skola 

diskuteras mellan ungdomarna. En av tjejerna sa: “Men jag tror också att ekonomi har varit 

jobbigt för mig. Alltså det är svårt att leva på ett studiebidrag /.../ om man inte har något 

extra jobb. Och det kan ju också bli jobbigt /.../ att veta att du behöver ett extra jobb.” 

Ungdomarnas position märktes tydligt i uttalandet. Det blir tydligt att de befinner sig på 

gränsen till att vara vuxna och de pratar om att jobba. Drömmen om att må bra senare och att 

den temporärt nedsatta psykiska hälsan kan motiveras med att det blir bättre senare. Genom att 

använda drömmar som en sorts sköld mot värre psykisk ohälsa så återkommer dualismen även 

här. Tjejerna var överens om att drömmar är viktiga. “Det blir ju som en motivation. Så jag 

tycker att det är viktigt för att jag ska må bra.” Att hela tiden säga till sig själva att det blir 

bättre senare och ha en dröm om hur detta “bättre” kommer se ut sågs som en motivation. “Då 

kämpar man även fast man kanske inte mår så bra nu, så har man ju lycka sen då. Jag tror att 

det kommer kännas bra då i alla fall.” Det blir bra senare.  

5.2.6 Drömmar 

Vad gäller diskussionen kring drömmar så tyckte alla tjejer att drömmar är en positiv sak som 

gör att de mår bättre psykiskt eftersom de är inspirerande. Flera av killarna höll inte med och 

tyckte inte alls att drömmar var nödvändiga för främjandet av den psykiska hälsan och att det i 

många fall kunde vara en stressfaktor. Killarna ansåg att drömmar är abstrakta och overkliga 

och att de är svåra eller omöjliga att uppnå. Killarna ansåg att drömmar är starkt 

sammankopplade med en känsla av misslyckande om de lämnas ouppfyllda. Tjejerna tyckte 

att drömmar är en positiv influens i deras liv och drömmar kan ses som ett mål som i sig kan 

innefatta delmål. Där killarna menade att man måste vara tvungen att ha en möjlighet att 

uppnå drömmen för att den ska fylla en positiv funktion så var tjejerna överens om att det inte 

spelar någon roll. Under diskussionen enades ungdomarna om att de personer som är dåliga på 

att hantera nederlag förmodligen upplever drömmar som stressande, men drömmar kan 

samtidigt vara positiva för människor som antingen har uppnåeliga drömmar eller som är 
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realistiska nog att inse drömmarnas ouppnåelighet och därför kan njuta av dem utan att känna 

stress. Detta kan även tolkas mot en bakgrund av att drömmar kan ses som något feminint och 

att det är något som förknippas med hur tjejer tänker. Med bakgrund av Mattsson (2011) 

resonemang kring könsstereotypa ord så kan drömmar ses som ett uttryck för könsnormer och 

vara förknippade med femininitet. 

5.3 Psykisk hälsa för tjejer och killar 

Här beskriver vi hur ungdomarna såg på psykisk hälsa för tjejer och killar samt reflekterade 

kring om det fanns skillnader eller inte. Påverkan från yttre faktorer på deras välmående 

diskuterades också. 

5.3.1 Idealbilden och psykisk ohälsa 

Ungdomarna kom osökt in på skönhetsideal och idealbilden av hur en person ska se ut, redan 

innan frågor rörande dessa ämnen ställts. För dem var psykisk ohälsa något som är kopplat till 

ångest över hur omvärlden ska uppfatta dem. Precis som i Wängqvists (2013) beskrivning av 

skönhetsideal som ett “tjejproblem” så återfinns det också i ungdomarnas diskussion. Tjejerna 

ansåg att det finns skönhetsideal för både män och kvinnor men att de inte är likadana. 

Ungdomarna uttryckte att skönhetsideal för kvinnor är något som fler pratar om och just 

därför kommer skönhetsidealen för män lite i bakgrunden: “Jag tror att samhället är mer 

fokuserade på tjejers ideal även om det finns ideal för killar, men jag tror att det är lättare att 

se hur en tjej ska vara i dagens samhälle.” Tjejerna menade att de syns mer i media och att 

allt fokus ligger på hur tjejer ska se ut. Dock lyfte tjejerna fram att sociala medier visar upp 

retuscherade bilder och ideal som är overkliga. Tjejerna berättade att deras kroppar blir 

objektifierade samtidigt som killars kroppar inte objektifieras i samma utsträckning. 

Ungdomarna uppgav att detta speglar hur samhället ser ut i stort och uppges vara ett stort 

problem för tjejerna och kan kopplas till hur de mår. 

Ungdomarna berättade att de kände en konstant negativ påverkan från sociala medier eftersom 

de tror att många människor visar upp en bild av sig själva som inte är sann. Denna idealbild 

uppgavs ändå kunna ses som en mall för hur en människa ska leva sitt liv. Detta gällde både 

ekonomiskt, livsstils- och utseendemässigt. Tjejerna uppgavs att pengar är något som betonas 

på sociala medier och att det sätter standarden för hur många vill leva och se ut. En av tjejerna 

berättade följande: “Det är så mycket man ska ha och man ser det på instagram och på 

bloggar och allt möjligt eller på reklam.” Det kan tolkas som att hon menade att saker som rör 

ekonomi är påfrestande, att alla hela tiden ska konsumera och för att göra det så behövs 

kapital. Pressen att ha det gott ställt ekonomiskt är något som ungdomarna ansåg leda till 

psykisk ohälsa. Tjejerna uppmanades att konsumera för att upprätthålla ett utseende som 

ansågs attraktivt för män. Detta kan förstås med hjälp av Bosseldals (1998) beskrivning av att 

media hjälper till att bibehålla den manliga överordningen och det är männen som tjejerna gör 

sig vackra inför. Precis som Butler (2004) och Ambjörnsson (2007) beskriver så har tjejerna 

tydligt socialiserats in i ett kön och känner en press att följa köns- och heteronormen men 

samtidigt finns det ett dilemma hos tjejerna. De uppgav att de visste att de inte borde påverkas 

av det men att de ändå blir det. Dualismen hos tjejerna kan ha sin rot i att kvinnor framställs 

som objekt och att de ska se ut på ett visst sätt för att kunna locka till sig en man för att sedan 
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kunna bilda familj men att de samtidigt har en tanke om att de vill bestämma detta själva. 

Genom att analysera med hjälp av Bosseldals (1998), Ambjörnssons (2007) och Butlers 

(1990) genusteori så förstår vi att tjejerna socialiserats till att de ska se ut på ett visst sätt för 

att bli accepterade i samhället. På det här sättet så skapar och återskapar ungdomarna kön och 

stereotyper. Precis som Butler (1990) skriver så uppgav tjejerna att de inte ville bryta mot 

könsnormer och heteronormen eftersom de vill passa in och ha samma saker som i reklamen 

och leva det liv som skymtar där. 

När de pratade sinsemellan uppgav killarna att de hade en medvetenhet om att det finns 

skönhetsideal som de anser påverkar människor men de säger inte mycket om vad som 

påverkade dem själva eller dem som män. Killarna pratade mycket om de skönhetsideal som 

finns för kvinnor och att de tror detta är en källa till psykisk ohälsa. När killarna pratade om 

ideal hos män så pratade de främst om män som muskulösa och som familjeförsörjare och de 

såg inte sig själva som lidande. Genom att prata om män som familjeförsörjare så förstärker 

killarna de traditionella könsrollerna och de reflekterar inte över detta då det inte anses som ett 

problem. Det kan förstås med hjälp av Bosseldals (1998) och Mattssons (2011) könsteoretiska 

perspektiv som skriver att killarna lever i en verklighet där de inte behöver tänka på 

könsmaktsordningen eftersom de i egenskap av män utgör normen i samhället och att de ser 

det som något självklart och oproblematiskt. Tjejerna är de som är udda och som avviker från 

normen. I bland våra informanter så uttrycker killarna inga protester mot skönhetsidealen utan 

säger endast att de förmodligen påverkar tjejerna negativt. 

5.3.2 Könsskillnader – psykisk hälsa 

Ungdomarna uppgav att de var medvetna om att kraven på tjejer är högre än på killar. De 

biologiska skillnaderna, historiskt sett samt vikten av uppfostran tas upp av tjejerna och 

uppgavs vara en av anledningarna till varför tjejer mår sämre än killar: ”Historiskt sett så har 

killar haft det lättare. Alltså de har haft mer makt i samhället och saker. Och då tror jag det 

lever kvar idag, och det betyder att tjejer får mer krav på sig och känner att de vill komma 

upp i samma nivå som killarna.” Tjejen som berättade detta ansåg att killar har mer makt i 

samhället, och att tjejer aktivt måste kämpa för att ett jämlikt maktförhållande ska uppstå. 

Kraven tolkar tjejerna som måsten och följden av att inte göra detta är att de inte “når upp till 

killarnas nivå” som är högre än den som tjejerna själva ansåg att de befann sig på. Detta kan 

förstås genom Butlers (2004) resonemang kring hur genus skapas och genom att se killar som 

annorlunda och på en annan nivå så återskapas bilden av tjejer som det avvikande könet som 

är mindre värda och på så sätt återskapas könsmaktsordningen.  

En av tjejerna uppgav att hon tror att det är lika svårt för killar att bli chefer som det är för 

tjejer men samtidigt uppger hon att samhället ställer olika krav på tjejer och killar. 

Könstillhörigheten uppges alltså ha betydelse för samhällets behandling av tjejer och killar, 

medan den är av mindre betydelse för individerna själva. Genom att särskilja samhällets krav 

från de egna och individuella så förminskades betydelsen av genus på en strukturell nivå. 

Tjejerna uppgav att killarna också har krav att leva upp till men att det inte märks så väl och 

att killarna tänker annorlunda och att det är en anledning till varför de har lägre krav på sig. 

Tanken att killarna inte har samma krav på att vara lika duktiga som tjejer i skolan kan tolkas 

som att tjejerna även här anser att de har andra krav på sig och att killarna möjligen kommer 
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undan med saker och ting bara för att de är killar och människor. Tjejerna berättade att de 

kände att de förväntades vara duktiga i skolan bara för att de är tjejer. Killarna hade inte 

samma förväntningar på sig i egenskap av sin könstillhörighet. Killar förväntades inte försöka 

lika mycket och det rättfärdigar deras beteende. Tjejerna problematiserade det som anses vara 

manligt: “Det är lite anti för att killar faktiskt ska visa sig svaga. /.../ Och det är inte ofta man 

ser en kille gråta direkt så i korridoren så.” De tolkar att gråta inte är något som inte anses 

vara typiskt manligt och att gråta anses vara “svagt”. Att gråta anses vara något som tjejer gör 

eftersom tjejer räknas som det svagare könet. Det kan tolkas med hjälp av Mattson (2011) som 

skriver att vissa egenskaper tillskrivs till ett visst kön. Då gråt traditionellt antyder svaghet och 

svaghet är kvinnligt. Tjejerna kom fram till att det är viktigt att försöka visa upp en motbild 

till den stereotypa bilden av känslor som ett tecken på svaghet: 

Vi får lära våra barn att det inte är fel att vara ledsen och må dåligt, 

du är inte svag bara för det. /.../ killarna har ju massa testosteron och 

vi har östrogen sådant påverkar ju också så klart. Men det blir väl 

också att eftersom vi har uppfostrats till ett kön så att det ska vara så 

och det där måste vi sluta med /.../ Att det inte uppmärksammas. Men 

sen vet man ju efter forskning också att det är oftast kvinnor som 

drabbas mycket mer av psykisk ohälsa än vad killar gör. Och då 

måste det ju vara något i våra kroppar som gör att vi mår mycket 

sämre än vad dom gör liksom.  

Förhållandet mellan det sociala och biologiska könets betydelse för människors välmående är 

en vanlig diskurs i samhället, vilket tjejen i citatet ovan ger exempel på. De andra tjejerna höll 

med om att de tror att det finns biologiska och kroppsliga orsaker till att tjejer mår sämre än 

killar. Deras egen situation tolkades i termer av likheter och olikheter mellan könen. De såg 

könsordningen i samhället men det finns ett glapp mellan samhället och dem själva. Den 

psykiska ohälsan ges biologiska förklaringar snarare än sociala och samhälliga orsaker. Det 

kan förstås mot en bakgrund av Butlers (2004, 1990) Mattssons (2011) och Ambjörnssons 

(2007) beskrivning av könsmaktsordningen i samhället och att den ses som något självklart. 

Den är ”naturlig” och upplevs inte som förtryckande och detta märks tydligt att när inte längre 

biologin kan förklara skillnader så relaterar ungdomarna till individuella olikheter som t.ex. 

personlighet. “Alltså det finns en uppfattning om att tjejer och killar /.../ att det finns 

skillnader på det sättet, men jag tror /.../ att det handlar om olika individer och inte kön 

egentligen.” Genom att förminska problemet med en patriarkal könsordning och förtrycket i 

det moderna samhället så kan den reproduceras, rent av förstärkas. Tankar om ökad 

jämställdhet mellan könen i samhället finns hos ungdomarna men när frågan konkretiseras 

och kopplas ihop med dem själva förminskas förtrycket genom att de pratar om individer 

istället.  
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6. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar resonerar kring psykisk hälsa och ohälsa samt 

hur de främjar sin psykiska hälsa. Deras svar analyseras sedan utifrån ett könsteoretiskt 

perspektiv. Sammanfattningsvis speglas begreppets komplexitet i ungdomarnas diskussioner. 

Ungdomarna berättade att psykisk ohälsa hos tjejer var det som uppmärksammades och att 

psykisk ohälsa hos killar var något som inte diskuterades. Killar som kön osynliggjordes 

därför i diskussionen om psykisk ohälsa. När ungdomarna resonerade kring psykisk hälsa 

pratade de om att må bra. Enligt ungdomarna så betyder att må bra t.ex. en frånvaro av 

psykisk ohälsa. Psykisk hälsa var något man känner, en frånvaro av negativa känslor och 

negativa aspekter i livet, ett mål att sträva efter, något man kan främja, uppmuntra och som 

kommer i skymundan i relation till ohälsan. I vårt empiriska material fann vi att den psykiska 

hälsan också kan svikta till följd av stress på grund av att ungdomarna skulle ta 

studentexamen och eftersträvade att ha betyg som skulle göra det möjligt. Att den psykiska 

hälsan sviktade temporärt var något som ungdomarna accepterade eftersom det i slutändan 

kunde få ett positivt resultat. 

Ungdomarna uppgav att det var viktigt för dem att främja den psykiska hälsa och att de gjorde 

det genom att t.ex. träna, prata med kompisar och försöka att leva i nuet. Ungdomarna 

upplevde det svårt att prata om psykisk hälsa utan att direkt tänka på psykisk ohälsa. Skolan 

som institution ansågs av ungdomarna vara den faktor till psykisk ohälsa som de upplevde sig 

mest påverkade av och som begränsade deras handlingsutrymme. Tjejerna ansågs lida mest av 

samhällets stereotypa könsnormer men de gav uttryck för en dualism i deras resonemang om 

att de påverkas men egentligen inte ville göra det. Ungdomarnas sätt att resonera speglar de 

tankar om jämställdhet som råder i samhället men att de är inte medvetna om deras egen 

delaktighet i att konstruera kön och heteronormen har influerat deras sätt att resonera eftersom 

de aldrig pratade om relationer som något annat än mellan en kvinna och en man. 

Ungdomarna tänker på människor som individer och genom att göra det så förminskas också 

problemet kring socialt konstruerat kön och en ojämlik maktrelation mellan könen genom att 

förklara könsskillnader med hjälp av ett biologiskt perspektiv.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av vår studie liknar resultatet i Sernhedes (1995) studie som beskriver att avståndet 

mellan förväntningar och krav på livet har blivit längre. Avståndet kan leda till att man får 

intensiva psykiska spänningar och en inre frustration. Ungdomarnas sätt att diskutera och 

reflektera visar att de upplever att de har höga krav på sig själva och sin omgivning. Skolan, 

som agerar som den näst viktigaste institutionen för ungdomarna, tas hela tiden upp som ett 

hinder men samtidigt något som hjälper dem att uppfylla sina förväntningar. Ungdomarna kan 

ses som aktörer inom skolstrukturen och ungdomarna berättade hela tiden att skolan var något 

som de var tvungna att gå igenom för att få betyg och på så vis få en bättre framtid. Skolan 

som institution kan därför ses som något som bestämmer och reglerar ungdomarnas 

handlingsutrymme och det som styr över ungdomarnas omständigheter. Den upplevda stressen 

som skolan skapar hos ungdomarna är uppenbar och under diskussionerna uppgav tjejerna att 

de kände en större press på sig att prestera. Detta stöds av Schraml et al. (2011) som kom fram 
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till att tjejer tenderade att uppleva mer stress än killarna och kände högre krav från skolan. 

Svaret kan ligga i att tjejerna har förväntningar på sig själva och upplever att killarna kommer 

undan med att prestera på en lägre nivå eftersom förväntningarna är lägre. Även här skapas 

kön och genom att handla och tänka som de gör så återskapar och upprätthåller ungdomarna 

könsmaktsordningen och även heteronormen.  

Ungdomarnas sätt att resonera kring psykisk hälsa var delvis färgat av vad samhället väljer att 

belysa i sina rapporter och i sin statistik på tv och i tidskrifter. Psykisk ohälsa är något som ses 

som ett problem som till största del finns hos tjejer och det var något ungdomarna höll med 

om. De ansåg att tjejer var de som lider mest av psykisk ohälsa och att det är tjejerna som mår 

sämst på grund av skönhetsidealen som finns i samhället idag. Att psykisk ohälsa i större 

utsträckning konstateras hos tjejer bekräftas av Hällström (1996) och Wängqvist (2013). 

Ungdomarnas situation och den psykiska ohälsan hos kvinnor och män tolkades i termer av 

olikheter mellan könen och fokuserade på biologiska skillnader. När biologin inte längre kan 

förklara skillnader så förklaras de genom att ungdomarna relaterar till individen och 

personligheten. Detta kan förstås som ett uttryck för det osynliga förtryck av kvinnor som 

finns i samhället (Mattson 2011). Könsmaktsordningen i samhället är självklar i en sådan 

utsträckning att den blir mer eller mindre osynlig. Alla bidrar till att upprätthålla 

könsmaktsordningen i samhället genom att fortsätta att handla och tänka som de gör.  

Vi hittade även stöd för vad Henry och Reid (2000) skriver i sin studie, att ungdomarnas 

psykiska hälsa är beroende av hur väl utvecklade deras sociala relationer är. Ungdomarna i vår 

studie uttryckte att när de fann stöd hos nära och kära så mådde de bättre. Våra informanter 

uppgav att de oftast sökte stöd hos kvinnorna i sina liv. Detta kan förklaras genom 

Ambjörnsson (2007) och Mattsson (2011) som skriver att tjejer som kön är förknippade med 

en förmåga att prata om känslor och tjejer är de som uppmuntras att göra det. Stödet i deras 

relationer och vikten av dem är inte förvånande eftersom de flesta människor behöver stöd av 

andra för att må bra. De ungdomar som talade om att de tidigare haft problem med psykisk 

ohälsa uppgav att deras relationer med vännerna var ovärderliga. Bergh et al. (2010) kom fram 

till samma sak i sin studie. De ungdomar som uppgav att de inte pratade med någon eller 

kände att de inte kunde lita på andra är de ungdomar som elevhälsan inklusive kuratorer borde 

fokusera på. 

I kontrast till vad Sernhede (1995) skriver i sin studie om att ungdomar inte vill bli vuxna och 

skaffa sig ett jobb så uppgav våra informanter att de längtade efter att jobba, att växa upp och 

leva vuxenlivet med allt vad det innebär. De pratade med en skräckblandad förtjusning inför 

att bli vuxna. De vill till varje pris växa upp och de ville att det skulle ske snart. De uttryckte 

att de var vuxna lagligt sett men att de inte kände sig som vuxna människor. Det kan tolkas så 

att ungdomarna kände sig oroliga inför de förändringar som de ansåg behövde ske innan de 

blev vuxna men samtidigt så ville de uppleva dem. De berättade att en studentexamen var som 

ett steg i rätt riktning mot att bli vuxna. Att studera vidare var ett alternativ men att ha ett jobb 

och flytta hemifrån ansågs vara de viktigaste stegen mot vuxenlivet. 

Det var en överraskning att psykisk ohälsa kunde fungera som en drivkraft i ungdomarnas liv. 

Oftast förknippas psykisk ohälsa endast som något negativt men ungdomarna ansåg att man 
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kan växa som person om man tar sig igenom sina motgångar. Eftersom vi har utgått från vad 

ungdomarna anser och säger, har vi valt att benämna vår rubrik som; psykisk ohälsa som 

drivkraft. Vad man lägger in i begreppet psykisk ohälsa kan variera mycket från person till 

person, troligtvis har alla en egen referensram av vad psykisk ohälsa är och då kan påståendet 

att psykisk ohälsa är en drivkraft verka lite underlig och främmande. 

6.2 Metoddiskussion 

Vår datainsamling kom igång sent då det drog ut på tiden att få tillträde till 

gymnasieungdomar. Eftersom vi fick en överhängande gatekeeperproblematik som Silverman 

(2006) beskriver så har vi i efterhand förstått att kontakten med rektorerna är något som vi 

kunde ha gjort annorlunda. Det hade förmodligen varit bättre om vi hade ringt rektorerna och 

presenterat oss och studien för att sedan skicka följebrevet via e-postmeddelande om de ville 

ha mer information. Den personliga kontakten skulle möjligtvis ha gjort rektorerna mer 

positivt inställda till en medverkan i vår studie. De rektorer som tackade nej till att medverka 

meddelade att eleverna hade för mycket att göra nu innan studenten och dylikt. Även om vi 

tror att det är så det är så har vi även funderat över om rektorerna tyckte att det var lättare att 

bara säga nej för att gå vidare med nästa arbetsuppgift. 

Precis som Wibeck (2010) hävdar så ger fokusgruppmetoden ett djup och en möjlighet till en 

djupare tolkning av det som sägs. Eftersom det var just det som vi var ute efter och att vår 

studie hade som plan att intervjua flera ungdomar samtidigt så anser vi att tillvägagångssättet 

var välmotiverat. Wibeck (2010) beskriver att fokusgruppsintervjuer har både positiva och 

negativa sidor. Individuella intervjuer kan fungera bättre vad gäller att generera idéer. Det som 

är positivt med fokusgrupper är att det ger en möjlighet till upptäckande av djupare kunskap. 

Vår erfarenhet utifrån fokusgruppsintervjuerna är att detta stämmer. Tanken från början var att 

ha tre fokusgrupper. En av dessa skulle vara med enbart tjejer och en annan med enbart killar 

samt den sista som en blandgrupp. Eftersom vi hade svårigheter att hitta ungdomar som ville 

ställa upp så fick vi hålla oss tillgodo med två fokusgrupper med sju personer i vardera grupp. 

Eftersom en grupp blev enbart med tjejer och den andra hade en blandad könssammansättning 

så blev det inte genomfört på det sätt som vi tänkt oss. Risken med detta var att de få killarnas 

åsikter förstoras upp och att de används mer frekvent än tjejernas eftersom de var så få och att 

vi hade ett könsteoretiskt perspektiv. Vi har försökt ta hänsyn till det även om det var något 

som vi inte tror påverkade gruppernas diskussioner. Något vi skulle kunna ha gjort bättre är 

om vi hade genomfört en till fokusgrupp bestående av bara killar. Det är svårt att veta om det 

skulle varit sämre eller bättre med fler killar i fokusgruppsdiskussionerna men skulle 

antagligen varit en fördel då det gett oss ett rikare datamaterial. Men även effekten av detta är 

omöjlig att analysera. Vi upplever att tjejerna i båda grupperna diskuterar på ett likartat sätt 

och att ena gruppen var blandad inte påverkade vårt resultat. 

Även om psykisk ohälsa kan upplevas som känsligt så delade ungdomarna med sig av sina 

tankar och åsikter. Det kändes som ett öppet diskussionsklimat och att alla åsikter var 

accepterade men vi vet ju förstås inte hur ungdomarna själva upplevde det. Silverman (2006) 

beskriver att en av nackdelarna med fokusgrupper är den tid det tar att transkribera materialet 

och att det kan vara svårt att särskilja vem som säger vad. Sett utifrån arbetsbörda så kan 
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antalet fokusgruppsintervjuer som vi genomförde ses som en fördel. Vi upplevde dock den 

andra nackdelen vid transkriberingen och att en del av det som blev sagt var svårt att tolka. Vi 

hjälptes åt för att komma ihåg det som blev sagt med hjälp av minnet och anteckningarna ifrån 

intervjuerna. På ett flertal ställen så var detta en omöjlighet och för att säkerställa analysens 

kvalitet så valde vi att inte använda oss av de stycken där vi inte var helt säkra på vad de sade. 

Wibeck (2010) beskriver att en stor nackdel med fokusgrupper är att en del människor inte 

vågar uttrycka sina åsikter om de bryter mot gruppnormen. Med bakgrund av det så finns det 

en risk av att våra informanter enbart höll med och sa liknande saker som de andra i gruppen 

enbart för att de inte ville sticka ut i gruppen. Eftersom ungdomarna i 

fokusgruppsdiskussionerna kände varandra redan innan fokusgruppsdiskussionerna så vet vi 

inte hur detta kan ha påverkat resultatet. Det kan ha varit känslig information som en del av 

dem delade med sig av och kanske kände informanterna att de inte vill dela med sig eftersom 

de kunde ändra sättet deras kamrater såg på dem. Något som ses som positivt var hur 

ungdomarna genomförde fokusgruppsdiskussionen. De gav varandra tid och ställde frågor till 

varandra om något var oklart. Diskussionen flöt på bra och vi fick intrycket av att de uttryckte 

sina åsikter och tankar fritt tillsammans med andra. De resonerade på en nivå som vi inte hade 

förväntat oss. Det är svårt att säga om ungdomarna skulle ha uppgett andra saker om vi 

genomfört enskilda intervjuer. Men även om man hade pratat med ungdomarna individuellt är 

det inte säkert att de hade varit ärliga. Dock fick vi intrycket av att ungdomarna uttryckte sina 

åsikter fritt. Vi hade velat ge ungdomarna mer tid för att se hur deras resonemang skulle kunna 

ha utvecklats eftersom vi ibland fick avbryta deras diskussioner för att styra in dem på rätt 

spår igen. Genom att göra det så uppfyllde vi vår funktion som samtalsledare (Silverman 

2006). Ungdomarnas svar handlade mycket om skolan och om vi hade intervjuat andra eller 

samma ungdomsinformanter vid ett annat tillfälle så skulle de antagligen ha ändrat hur de 

svarade i diskussionerna. Eftersom studien genomfördes nära ungdomarnas studentexamen så 

kan det också ha påverkat resonemanget. Resultatet präglas av kontexten. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har gett en inblick i hur ungdomar resonerar kring begreppet psykisk hälsa och vad 

de gör för att främja den. Vi menar att det saknas forskning som genomförs med ungdomarnas 

perspektiv i fokus. För att kunna hjälpa ungdomar och stötta dem så behövs det mer kunskap. 

Eftersom en ökad psykisk ohälsa hos ungdomar och speciellt hos tjejer inte ser ut att vända så 

anser vi att det är av vikt att forskningen fortsätter och att det görs fler studier. Studien har 

väckt frågor som t.ex. hur stort är mörkertalet? Hur utbrett är psykisk ohälsa hos killar? Mår 

tjejer sämre än killar eller är det på grund av att de rapporterar det oftare? Beror den psykiska 

ohälsan på något annat? Hur påverkar könsnormerna i samhället den psykiska hälsan hos våra 

ungdomar? Skolan som institution har stora möjligheter, inte minst elevhälsan, att hjälpa och 

stötta ungdomar under skoltiden. Vidare forskning kan motiveras med att skolan med ökade 

kunskaper får större möjligheter att hjälpa de ungdomar som har en risk av att drabbas av 

psykisk ohälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide - Fokusgrupper 

 

Psykisk Hälsa 

Vad tänker ni när ni hör ordet psykisk hälsa? 

Hur skulle ni beskriva att en människa mår när hen “mår bra”? 

Är det viktigt för er att må bra? 

(Varför/varför inte? Är det något ni funderar mycket på?) 

Vad gör ni rent konkret för att må bra? 

Brukar ni peppa er själva att må bra när ni mår dåligt? (Hur då?) 

Hur upplever ni att en persons mående påverkar det övriga i livet? 

 

Brukar ni prata om hur ni mår med era vänner/föräldrar? 

Är det lättare att prata med vissa personer än andra? 

Hur kan man hjälpa andra att må bra? (Hur gör ni?) 

Mår ni bättre eller sämre av att hjälpa andra som mår dåligt? (När mår man bättre? När mår 

man sämre?) 

Hur gör ni när ni mår dåligt själva? 

Vilka saker/situationer kan få er att må dåligt? 

Hur hanterar ni situationer/känslor som ni anser vara jobbiga? 

Tror ni att det är möjligt att må bra även om man kan mötas av starka motgångar i livet? 

 

Upplever ni att det finns krav från er omgivning som påverkar hur ni mår? 

(Vilka är de?) 

Känner ni någon gång att det kan bli för många krav på er från er omgivning? 

Känner ni någon gång att det kan bli för många krav på er från er själva? 

Upplever ni att det någon gång har varit lite för jobbigt att hantera en viss situation? 

Upplever ni att ni måste se ut på ett visst sätt för att andra ska acceptera er? 

Tycker ni att ni måste vara på ett visst sätt för att bli accepterade och omtyckta av andra? 

 

Påverkas ni att information ifrån sociala medier, internet i stort? (Om ja, hur?) 

Har ni känt att ni har mått dåligt på grund av något ni sett på sociala medier? 

Vad har det varit som påverkat er? 

Vad tror ni är det viktigaste för en persons välbefinnande? 

Är det något som ni anser är viktigare än något annat för en persons välbefinnande? (Vad är 

det allra viktigaste?) 

 

Genus 

Tror ni att killar och tjejer fungerar olika vad gäller välmående? (Om ja, varför tror ni det?) 

Kan man vara annorlunda jämfört med andra och det accepteras av omgivningen? 

Vad får man inte avvika i från? Om man avviker, hur påverkas man då? Osv? 
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Finns det olika krav på tjejer och killar som kan påverka hur de mår? 

 

Professionell hjälp 

Om ni skulle må dåligt och ta emot professionell hjälp, vem skulle ni söka hjälp hos? 

(T.ex. läkare, psykiatriker, psykolog, psykoterapeut, kurator, sjuksköterska?) 

Hur dåligt tror ni att ni behöver må när ni söker hjälp? 

Tror ni att professionell hjälp kan ersättas av någon annan? 

Varför tror ni att människor söker hjälp när de mår dåligt? 

Skulle ni rekommendera att någon skulle söka professionell hjälp och hen mår dåligt? 

Hur tror ni att man kan hjälpa en person som mår dåligt men som inte vill ta emot hjälp? 

 

Diverse frågor 

Vad tycker ni om begreppet “hopplös”? 

Hur ser ni på framtiden? 

Tycker ni att det är viktigt att ha drömmar för att må bra? 

Tycker ni att drömmar kan vara positiva även om de inte är realistiska? 
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Bilaga 2 - Brev till rektor 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Karlstads universitet som just nu arbetar med vårt 

examensarbete som kommer att bli vår C-uppsats. Vi har under vintern uppmärksammat 

artiklar ur bland annat tidskriften Socionomen och läst rapporter från ungdomsstyrelsen som 

skriver att ungdomarna mår sämre och sämre. Det finns statistik som visar att unga tjejer mår 

sämre än unga killar. Mot bakgrund av detta så vi vill nu undersöka hur ungdomar ser på sitt 

eget mående och psykiska hälsa samt vad de uppfattar att de gör för att främja sin egna 

psykiska hälsa. För att undersöka detta så kommer vi att använda oss utav fokusgrupper som 

innebär att vi kommer att träffa ungdomarna i mindre grupper och diskutera deras upplevelser 

och deras uppfattningar kring psykisk hälsa. På detta sätt så hoppas vi kunna ta del utav 

ungdomarnas egna perspektiv på psykisk hälsa. 

  

För att få en bra spridning på vår studie har vi tänkt oss att göra fokusgruppsintervjuer på två 

olika gymnasieskolor. Vår fråga till dig som rektor är om vi kan få din skolas medverkan i vår 

studie. Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få intervjua årskurs 3 elever. Vid ett 

tillfälle 4-6 tjejer och vid ett annat tillfälle 4-6 killar. Vi har en önskan om att göra våra 

intervjuer under lektionstid och vi beräknar att varje tillfälle kommer att ta ungefär 1h. Det är 

viktigt för oss att samtliga tillfrågade och medverkande elever får veta att en eventuell 

medverkan är helt och hållet frivillig. Naturligtvis så kommer vår studie att ske även utifrån 

Vetenskapliga forskningsrådets övriga forskningsetiska principer såsom anonymitet. 

  

Med vänliga hälsningar 

Johanna Carlsson          

Therese Josefsson 
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Bilaga 3 - Brev till elever 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Det har 

blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete i form av en uppsats. Vi är intresserade av att 

intervjua tjejer och killar som går sista året på gymnasiet och få ta del av deras erfarenheter 

och tankar kring psykisk hälsa och välbefinnande. Vi vill genomföra gruppintervjuer som 

består utav 4-6 frivilliga personer i årskurs 3. Frågorna som vi vill diskutera med er handlar 

t.ex. att handla om er uppfattning utav hur olika saker påverkar er, hur ni mår och vad ni gör 

för att må bra. 

   

Vi hoppas därför att ni tycker det vore intressant att medverka i vår studie. Vår tanke är att 

träffas under lektionstid vid ett tillfälle och detta beräknas ta ca. 1 timme. För att kunna 

genomföra detta så behöver vi 4 - 6 frivilliga tjejer till en gruppdiskussion och 4 - 6 frivilliga 

killar till den andra gruppdiskussionen. Det kommer inte handla om ett rätt eller fel svar utan 

vi är intresserad utav hur ni tänker och hur ni i gruppen resonerar. Vi vill gärna spela in hela 

samtalet (med er tillåtelse). Vi kommer sedan att använda det som underlag för uppsatsen och 

inte i något annat syfte. Det är bara vi två som kommer att ha tillgång till det inspelade 

materialet. Alla kommer att avidentifieras för att maximera anonymiteten t.ex. personnamn 

skola, ort och liknande kommer inte att framgå i uppsatsen. 

  

Vi skulle verkligen uppskatta om ni vill ställa upp och deltar i vår studie. Om ni har några 

frågor/funderingar så får ni gärna skicka ett E-mail till någon av oss. 

  

Med vänlig hälsningar 

Johanna Carlsson & Therese Josefsson 

  

 

 

 


