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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka omständigheterna till 90-talisters överrepresentation 

inom psykiatrin. Hur den ökade psykiska ohälsan som rapporteras kan vara kopplad till de 

samhällsförändringar som skett de senaste decennierna. Vi undersöker även hur olika 

definitioner av begreppet psykisk ohälsa har kommit att påverka den statistik som presenteras. 

Studiens resultat är baserad på tolv intervjuer med 90-talister där fokus låg på deras egna 

erfarenheter och upplevelser av hur olika faktorer i deras omgivning och miljö har påverkat 

deras välmående. Analysarbetet har skett genom innehållsanalys med en hermeneutisk ansats. 

Studien visar på att digitaliseringen har haft en stor inverkan på 90-talisters välmående, där 

sociala medier spelar en central roll i hur vi baserar vårt egenvärde utifrån jämförelser med 

andra personer. Vi har även kunnat se hur individualistiska värderingar, exempelvis en stark 

strävan efter självständighet och självförverkligande, har varit en källa till både stress och oro 

hos målgruppen. Vidare kan vi se hur 90-talisters egna uppfattningar av psykisk ohälsa 

baseras på självupplevda känslor snarare än medicinska diagnoser, samt att de har en större 

benägenhet att vända sig till professionell hjälp. Detta skulle kunna vara en möjlig faktor till 

målgruppens överrepresentation inom den psykiatriska vården. 
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Inledning 

  

Psykisk ohälsa bland unga i Sverige har ökat raketartat under de senaste decennierna. Lager 

(2009) talar om att andelen unga som upplever ångest, oro eller ängslan har tredubblats från 

1980-talet till 2000-talet. Wiklund, Danielsson, Strömbäck och Bengs (2015) berättar att 

psykisk ohälsa bland unga idag har blivit en högaktuell folkhälsofråga och pekar på det 

samhälle och kultur som vi lever i idag som ett sammanhang för att öka förståelsen av ungas 

psykiska hälsa. De menar att samhällstrender, könsnormer, ideal och livsvärden som unga 

själva skapar och influeras av kan kopplas till deras välbefinnande och hälsa. Den i särklass 

största gruppen som söker sig till akut psykiatrisk vård idag är 90-talister. Siffror från 

Socialstyrelsens patientregister visar att en av fyra (26 procent) av dem som sökte akut 

psykiatrisk vård 2017, var födda på 90-talet, vilket gör det till den obestridligt största 

åldersgruppen (Socialstyrelsen, 2017). Heldmark (2018) berättar i sin artikel för Sveriges 

Radio att 90-talister söker sig till akut psykiatrisk vård i dubbelt så hög utsträckning som 

exempelvis sextio- och sjuttiotalister. 

 

Vad är orsakerna till att denna negativa trend så kraftigt har ökat och varför är just människor 

födda på 1990-talet så överrepresenterade inom psykiatrin? Handlar det om en förändring i 

samhället eller hos individerna själva? Eller går de båda hand i hand? Det finns mycket 

forskning på ämnet psykisk ohälsa bland unga och det förs mycket diskussioner kring faktorer 

och samband men orsakerna är fortfarande tämligen oklara. Den höga siffran på antalet 90-

talister som sökt sig till akut psykiatrisk vård är förstås på många vis alarmerande, men vi 

ställer oss frågan huruvida den psykiska ohälsan bland denna målgrupp faktiskt har ökat eller 

om det handlar om en ökad självskattning av psykisk ohälsa i takt med en större benägenhet 

att söka hjälp. Med vår studie vill vi alltså närmare undersöka omständigheterna kring den 

ökade psykiska ohälsan hos 90-talister, samt ifrågasätta den innebörd begreppet psykisk 

ohälsa har fått idag. Finns det några objektiva fynd som tyder på en ökad psykisk ohälsa eller 

rör det sig om en inflation av begreppet och dess innebörd?  

 

Då omfattningen av detta ämne är oerhörd, har vi valt att begränsa ämnet och kommer att 

fokusera och utgå från utvalda samhällsfaktorer som vi finner intressanta och framförallt 

relevanta för ämnet. Vi kommer att ta avstamp i individualiseringen och digitaliseringen som 

har skett i vårt samhälle. Ljunggren (u.å) menar att Sverige idag är ett av världens mest 

individualiserade länder och digitaliseringen i samhället finner vi aktuellt då vi är mer 

digitaliserade än vi någonsin varit och omges av teknik och medier stort sett dygnet runt. 

Enligt statistik från Nordicom (2018) hör 90-talisterna till de största användarna av sociala 

medier. Med kunskap om dessa samhällsfaktorer kommer vi även att se till den 

medikaliseringsprocess som har skett i samhället sedan de sista decennierna av 1900-talet. Ur 

ett medikaliseringsperspektiv skulle man kunna förklara den ökade psykiska ohälsan i vårt 

samhälle med att allt fler människor diagnostiseras och sjukdomsförklaras om de avviker från 

den ‘’friska’’ normen, snarare än att samhällsstrukturer skulle vara orsaken till deras mående 

(Johanisson, 2006). Att undersöka dessa tre faktorer tillsammans är intressant då dess 
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förändringar sker i samhället under samma tid och det bör därför inte uteslutas att de 

påverkats av varandra. 

 

Vi kommer även att ha genus i beaktning i vår studie då det finns en markant könsskillnad i 

den rapporterade psykiska ohälsan och vi anser att könsnormer har visat sig spela en stor roll i 

samhället vi lever i idag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Vi vill veta hur 90-talister själva resonerar kring psykisk ohälsa och om det finns några 

samband med de samhällsförändringar vi kommer att beskriva nedan. Vi är intresserade av 

deras egna perspektiv och kommer därför att genomföra en kvalitativ studie där vi kommer att 

intervjua människor födda på 90-talet, så att de själva får berätta om deras upplevelser. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka omständigheterna kring en grupp 90-talisters 

överrepresentation inom psykiatrin. 

 

Frågeställningar 

Vilken inverkan har digitalisering, medikalisering och individualisering haft på 90-talisters 

förhållningssätt till psykisk ohälsa? 

 

Finns det några skillnader på hur män respektive kvinnor födda på 90-talet förhåller sig till 

psykisk ohälsa? 
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2. Teori  

 

Innan vi tar del av den tidigare forskningen som finns på detta ämne är det i sin ordning med 

en presentation och förklaring av de samhällsfaktorer vi tar upp. Vi har valt att utgå från dessa 

begrepp då de alla har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Hur de här 

förändringarna påverkat människan är något som den här studien ämnar att undersöka. 

  

2.1 Psykisk ohälsa 

Det finns flera olika teorier om hur hälsa och ohälsa bäst definieras. WHO (2019) menar att 

hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

nödvändigtvis avsaknad av sjukdom och svaghet. Vilhelmsson (2014) berättar om hur termen 

psykisk ohälsa ofta används som ett paraplybegrepp som beskriver allt från svåra 

diagnostiserade sjukdomar till en mängd olika psykiska hälsoproblem av en mildare karaktär 

som inte nödvändigtvis behöver innebära en diagnos. För att öka förståelsen för vad psykisk 

ohälsa faktiskt innebär hänvisar Vilhelmsson (2014) till fyra sätt att definiera hälsa: hälsa som 

avsaknad av sjukdom, hälsa som balans, hälsa som förmåga och hälsa som välbefinnande.   

  

Många teorier har sin ståndpunkt i att hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom. Hälsa är 

det normala och innebär att det inte finns några störningar i kropp, anatomi eller funktion. 

Hälsa och sjukdom ses som motsatser till varandra. Tillämpas denna teori på psykisk ohälsa 

innebär det att det är i kroppens mentala funktioner det finns någon organisk störning, till 

exempel låga serotoninhalter i hjärnan som orsak till depression (Vilhelmsson, 2014). Vidare 

tar Vilhelmsson (2014) upp hälsa som balans. Denna teori liknar hälsa vid att finna en balans i 

livet. Det ska finnas en konsensus mellan ens förmågor och den aktuella miljön man befinner 

sig i med rådande omständigheter, och dessa båda komponenter ska tillsammans stämma 

överens med ens avseende och mål i livet. Med denna balans bör man kunna genomföra det 

man vill i livet och på så sätt ha hälsan med sig. Kopplat till psykisk ohälsa menar denna teori 

att depression kan tolkas som en konsekvens av en obalans som medför att man inte kan 

verkställa sina mål i livet, till exempel på grund av sociala hinder som arbetslöshet eller ett 

fysiskt funktionshinder. Vilhelmsson (2014) berättar även om hälsa som förmåga vars teori 

går ut på att en persons hälsa är beroende av hur man fungerar som helhet, ens förmåga att ta 

hand om sig själv, kunna agera självständigt och framförallt en förmåga att kunna nå sina 

vitala mål. Psykisk ohälsa föreligger när en person saknar kapacitet eller förmåga att nå sina 

vitala mål i sin omgivning, depression kan då vara en följd av arbetslöshet som förhindrar 

chans till sociala relationer. Den sista teorin som Vilhelmsson (2014) talar om är hälsa som 

välbefinnande och här ligger fokus på hälsa snarare än sjukdom. Hälsa anses vara väsentligt 

att eftersträva och en persons egna upplevelser är vad som är betydelsefullt. Att ha hälsa och 

gott välbefinnande innebär att man mår fysiskt, psykiskt och socialt bra. Psykisk ohälsa 

förstås då som ett inre hälsorelaterat lidande på ett fysiskt, psykiskt eller socialt plan och 

depression skulle kunna innebära upplevelser av att inte känna sig glad eller må bra.  

Vilhelmssons (2014) tre sistnämnda teorier – den om hälsa som balans, förmåga och 

välbefinnande, hör på många sätt ihop med varandra och tar en mer subjektiv ansats då det är 
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individens egna upplevelser om sin hälsa som står i fokus. Just Vilhelmssons (2014) teori om 

hälsa som välbefinnande är överensstämmande med den definition WHO (2019) presenterar 

om hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

 

2.1.1 Vår definition av psykisk ohälsa 

För att ge läsaren en större förståelse för innehållet i denna uppsats är det av vikt med en kort 

redogörelse för hur vi som författare förhåller oss till begreppet psykisk ohälsa. Vår definition 

av psykisk ohälsa är när en individs psykiska tillstånd försvårar möjligheten att ta hand om sig 

själv och andra, samt hindrar personen från att utföra vanliga vardagliga sysslor såsom 

exempelvis jobb eller skola. Denna definition stämmer bra överens med den WHO (2019) står 

bakom om hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Även Vilhelmssons (2014) 

beskrivning av hälsa som balans, förmåga och välbefinnande stämmer bra överens med vår 

egen bild av hälsa. Att vi förhåller oss till psykisk ohälsa med dessa, mer subjektiva, begrepp 

betyder det inte att vi blundar för teorin om hälsa som avsaknad av sjukdom. Förståelsen för 

detta ämne är alldeles för komplex för att kunna bortse från den teorin, men för att göra det så 

tydligt som möjligt för läsaren så har vi i denna studie valt att förhålla oss till WHOs (2019) 

definition av hälsa.  
 

 

2.2 Individualisering 

Det är svårt att hitta en tydlig begreppsdefinition av ordet individualisering. Bjereld (2005) 

beskriver individualisering i tre olika betydelser. I boken nämner han den maktförskjutning 

som sker från kollektiv till individ, där individer i samhället blir alltmer oberoende av 

kollektivets stöd. Han skriver även om individens växande frihet att själv välja sin identitet, 

vilket har inneburit att det blivit vanligare med personer som sticker ut och avviker från det 

som är ”normalt” eller ”förväntat”. Den tredje betydelsen handlar om individualisering som 

norm och innebär att individualistiskt orienterade värden blivit allt viktigare. I dagens 

samhälle ses individualisering som något som nästan alltid är positivt och eftersträvansvärt. 

Begreppet förknippas ofta med ord som frihet, självständighet, oberoende och 

självförverkligande (Bjereld, 2005). 

  

Känslan av otillräcklighet är något som karaktäriserar den postmoderna tid vi lever i. Den 

sociala verkligheten framstår som osammanhängande, konturlös och svävande. Individen 

famlar i mörkret efter entydiga recept för ett anständigt liv, efter stadiga orienteringspunkter 

och tydliga mål. Sociologen Alain Ehrenberg menar att detta leder till själslig depression; en 

känsla av vanmakt, en kraftlöshet att handla – framförallt rationellt, samt en uppfattning om 

att inte räcka till för livets uppgifter (Bauman, 2002). 

  

2.3 Digitalisering 

Människan är på 2000-talet mer digitaliserad än vi någonsin varit och vi omger oss av teknik 

och medier stort sett dygnet runt. Vi vaknar av väckarklockan vi numera ställer på våra 

mobiltelefoner, lyssnar på radio eller ser på TV medan vi äter frukost, vi läser mail eller 

uppdaterar oss på de senaste händelserna på våra sociala medier påväg till arbetet eller skolan 

medan vi hör strömmad musik i våra hörlurar. Väl framme på arbetet eller i skolan använder 

vi även där ofta datorer, telefoner eller annan teknik. I västvärlden är vi så gott som 
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genomsyrade av teknik och medier var vi än befinner oss och det är snarare svårt att hitta en 

plats där du kan undvika det (Bengtsson, Bolin, Forsman, Jakobsson, Johansson & Ståhlberg, 

2017; Digitaliserad, u.å.). Det kanske mest revolutionerande i dagens digitaliserade samhälle 

är uppkomsten av internet. I takt med internets framfart har användning av sociala medier 

även blivit stort. Begreppet sociala medier syftar till ett socialt nätverk där människor kan 

interagera via internet. Såväl som att motta information kan man även själv framställa och 

vidareförmedla information till ett obegränsat antal människor var som helst i världen där 

internet finns. Detta informationsutbyte kan ske både samtidigt och i realtid. Bloggar, 

internetforum, chattprogram, IP-telefoni och webbplatser för videoklipp och bilder är några 

exempel på sociala medier (Bergström, 2013). De sociala medier som är vanligast bland 90-

talister är enligt Nordicom (2018) Facebook och Instagram, två kanaler som går ut på att dela 

med sig av sin vardag i bilder, videor och text. 

 

Ki (2018) berättar om hur sociala mediers framväxt på internet har skapat en helt ny 

yrkeskategori - influencers, vars arbete går ut på att via bilder, videor, texter och samarbeten 

med andra företag på sina sociala mediekanaler dela med sig av sitt vardagsliv och åsikter och 

på så sätt influera sina följare. Vidare berättar Ki (2018) att det som utmärker människor som 

blir influencers, jämfört med den genomsnittliga användaren av sociala medier, är en stor och 

stadig grupp basföljare på sina sociala mediekanaler tillsammans med förmågan att kunna 

influera sina följare, antingen genom ständig kommunikation eller en stark personlig 

övertygelseförmåga. Denna övertygelseförmåga används av företag som gör samarbeten med 

influencers för att marknadsföra sitt företag eller en produkt. 

 

2.4 Medikalisering 

Ordet medikalisering betyder ‘’att göra medicinskt’’. Det beskriver en process där 

allmänmänskliga problem som egentligen inte är av medicinsk karaktär i grunden börjar 

benämnas som en medicinsk företeelse i form av sjukdom och avvikelse, och som ska 

behandlas med hänsyn därtill (Conrad, 2007). Begreppet fungerar alltså som en 

problemtolkning där problemet har kommit att tas om hand av sjukvården istället för av andra 

samhällsinstanser. Ett exempel på detta är om någon på grund av otillfredsställande 

psykosocial eller fysisk miljö upplever vantrivsel på sin arbetsplats. Detta skulle kunna 

betraktas som ett hälsoproblem som skulle påvisas av en läkare genom att en diagnos 

fastställs och den anställda blir sjukskriven, detta utan att problemet är av medicinsk karaktär 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

  

I diskussionen om medikalisering har man länge hänvisat till begreppen disease, illness och 

sickness som beskriver olika synvinklar av sjukdomsbegreppet. Då dessa tre begrepp är 

snarlika i den svenska översättningen kommer vi i begreppsförklaringen ej att översätta orden. 

Hofmann (2016) menar att disease beskriver hur sjukvården upptäcker sjukdomar och om 

deras strävan att bota dessa. Läkare eller andra professionsutövare inom sjukvården ska kunna 

definiera en sjukdom och ställa en diagnos så att de sedan kan medicinera med målet att bota 

sjukdomen. Vidare beskriver Hofmann (2016) detta som en objektiv syn på sjukdomar. Det är 

de professionellas perspektiv och det erfordrar undersökningar, observationer och mätningar 

innan diagnos fastställs. Illness, å andra sidan, berättar Hofmann (2016) istället beskriver den 
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självupplevda och självrapporterade ohälsan. Det handlar om människors upplevelser och 

känslor, som smärta, lidande, ångest och rädsla. Detta är, till skillnad från disease, en 

subjektiv syn på sjukdomar och endast den drabbade själv kan uppmärksamma sina symptom 

och själv söka sig till sjukvården. Detta kräver mer vårdande arbete från professionellt håll, 

som omsorg, stöd och samtal, för att komma till botten med vad det är patienten upplever 

(Hofmann, 2002; Hofmann; 2016). Sickness berättar Hofmann (2016) handlar om hur 

samhället ser på sjukdomar och vilken praktisk eller byråkratisk hjälp en person som är sjuk 

kan få. Det bestämmer huruvida en person är berättigad till en viss typ av behandling, 

ekonomiskt bidrag, beviljad sjukskrivning och så vidare. Istället för att handla om den 

sjukdomsdrabbade eller professionsutövare inom sjukvården fattas beslut utifrån lagar och 

myndigheter. Hofmann (2016) berättar att sickness därmed handlar om en intersubjektiv, inte 

helt objektiv, syn på sjukdomar då beslutsfattarna består av en grupp människor som med sin 

kunskap tillsammans ska överväga beslut gällande en person som är sjuk. Sickness påverkas 

även av vilka normer det finns i samhället, vissa sjukdomar anses ha högre anseende medan 

vissa är stigmatiserade. Inom sjukvården har till exempel hjärtsvikt högre anseende än 

fibromyalgi, medan sjuklig fetma kan leda till stigmatisering både inom sjukvården och i 

samhället (Hofmann, 2016).  Innebörden av dessa begrepp styrks av Vilhelmsson (2014) som 

även lyfter innebörden av sjukdom och hälsa (som beskrivits ovan) som olika begrepp som 

bör särskiljas men som ofta går hand i hand. Han menar att en sjukdom är en form av inre 

omständighet som har en tendens att ge upphov till ohälsa. Men det behöver inte vara 

relaterade till varandra, Vilhelmsson (2014) menar att man inom folkhälsovetenskapen 

vanligen ser begreppen sjukdom och ohälsa som likartade snarare än identiska. 

 

2.5 Genusperspektiv 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver genus som människans sociala kön och skiljer sig från 

biologiskt kön, som avser vilket könsorgan eller könsceller en person har. Genus, eller det 

sociala könet, handlar om hur kvinnor och män förväntas bete sig och om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att det finns ett 

samhällssystem i vilket människor styrs efter könstillhörighet. Som en del av detta 

samhällssystemet menar de även att killar värderas högre än tjejer och genom att vi 

socialiseras in i detta med dess normer och värderingar har tagit till oss föreställningen av 

killar som högre rankade än tjejer och därför även uppvisar ett beteende som bekräftar detta.  

 

Vi kommer på grund av brist på forskning endast att utgå från två kön - kvinna och man, i 

denna studie. Bland transperson är den psykiska ohälsan stor och enligt en studie som 

Folkhälsomyndigheten (2015) har gjort har fler än var tredje transperson allvarligt övervägt 

att begå självmord. Idag är endast kvinna och man juridiska kön i Sverige och transpersoner 

faller därför under statistiken av deras juridiska kön.  

 

2.6 Sambandet mellan dessa teorier 

Det har skett en stor rapporterad ökning av den psykiska ohälsan under de senaste 

decennierna (Lager, 2009). Parallellt med denna ökning har man kunnat se en framfart av de 

samhällsfaktorer vi avhandlar ovan (Ljunggren, uå; Nordicom, 2018; Hofmann, 2016). Därför 
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ser vi ett möjligt samband mellan alla dessa teorier och den psykiska ohälsan bland 90-talister 

och har valt att ha dessa i beaktning när vi genomför vår studie. 
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3. Tidigare forskning  

  

3.1 Nu och då 

Under 2000-talet har man kunnat se en markant ökning i den psykiska ohälsan bland barn och 

unga vuxna i Sverige. Ökningen gäller både självrapporterade psykiska besvär såväl som 

diagnostiserade psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). I en SOU-rapport från 2006 

förklaras den psykiska ohälsan i Sverige främst som en konsekvens på den ökade 

individualiseringen i samhället i kombination med att det blivit svårare för ungdomar att få 

arbete (Wiklund et al., 2015). Definitionen av ungdom och vad det innebär har ändrats genom 

historien och varierar mellan olika vetenskapliga discipliner. Men i takt med samhällets 

utveckling har även kraven och förväntningar på ungdomen förändrats. Parallellt med denna 

förändring har man kunnat se en ökning i den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga 

vuxna. I sin artikel beskriver Ljunggren (u.å) Sverige som ett av världens mest 

individualiserade länder, med flest ensamhushåll. En förklaring till detta kan vara den starka 

svenska välfärdsstaten. Vidare menar han att industrialiseringen gjorde det möjligt för 

människor att avkunna släkt och hembygd för att skapa sin egen framtid, vilket i sin tur ledde 

till ett större behov av en stark välfärdsstat (Ljunggren, u.å). Under 1970-talet kom Olof 

Palme med sin politiska vision om oberoende, ett oberoende som bland annat skulle innebära 

att ingen kvinna skulle vara beroende av en man och att ingen som var äldre skulle vara 

avhängig hjälp från familjen. Enligt journalisten Sporsén-Eriksson (2016) kom detta att bli 

grunden för den svenska individualismen. 

 

Vad som skiljer nutid från dåtid är främst individens ökade frihet och valmöjligheter, något 

som har inneburit minskad säkerhet och förutsägbarhet för dagens ungdomar. Giddens (1996) 

menar att detta är ett symptom av den så kallade senmoderniteten. Han beskriver ett osäkert 

landskap som betonas av individens självständighet och handlingskraft. Vidare menar han att 

modernitetens snabba förändringstakt medfört slitningar mellan känslor av tillit och säkerhet 

kontra fara och risk, något som haft ett ångestskapande effekt på samhällen som tidigare 

präglats av fasta och kollektiva traditioner. Ungdomar och unga vuxna ställs ofta inför beslut 

som i stunden kan kännas livsavgörande. I sin artikel beskriver Svensson (2013) problemet 

som att man svävar i en slags limbo mellan ungdoms- och vuxenlivet, där man ska veta vem 

och vad man ska bli. Att välja fel eller att inte veta alls är något som bidrar till både stress och 

oro. Svenska forskare har börjat fråga sig vilken typ av samhälle barn och ungdomar växer 

upp i och vilka normer som präglar vår samtid (Wiklund et. al., 2015). Här har man kunnat se 

hur populärkultur och digitalisering spelat en stor roll i bildandet av normer och varit en 

faktor till den samhällsförändring vi bevittnat de senaste årtiondena. 

 

3.2 Digitaliseringens framfart 

I Sverige har vi använt internet i över 20 år och under denna tid har kommunikations- och 

informationsteknologin utvecklats och fått en större betydelse i våra liv och i samhället. 

Davidsson och Findahl (2016) berättar att användandet av internet och sociala medier stadigt 

har ökat sedan uppkomsten av mobilt internet och att man numera med en smarttelefon, 

surfplatta eller bärbar dator kan vara uppkopplad var man än befinner sig och när man som 
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helst vill. Parallellt med denna samhällsförändring har man kunnat se en stor ökning i den 

psykiska ohälsan bland unga, framförallt 90-talister som är en bland de största användarna av 

just sociala medier (Nordicom, 2018). Enligt Nordicom (2018) använder 93 procent av alla 

svenskar mellan 15–24 år sociala medier dagligen och mellan åldrarna 25–44 är siffran 85 

procent. Genomsnittet per dag är 241 minuter för svenskar mellan 15–24 år och 155 minuter 

för svenskar mellan 25–44 år. De sociala medier som dessa båda målgrupper använder mest är 

i särklass Facebook och Instagram. Siffror från Socialstyrelsens patientregister visar att en av 

fyra (26 procent) av dem som sökte akut psykiatrisk vård 2017, var födda på 90-talet, vilket 

gör det till den obestridligt största åldersgruppen. Kan det finnas ett samband mellan 

användandet av sociala medier bland denna åldersgrupp och överrepresentationen inom den 

psykiatriska vården? 

 

Nordlund (2013) berättar om sociala medier som ett nytt socialt sammanhang vars norm man 

ska passa in i och som förutom att det ger och evinnerlig tillgång till ny information och 

därför kan vara en stor riskfaktor för stress, även förmedlar olika ideal att leva upp till, både 

fysiska som psykiska. Detta styrker Mujcic och Oswald (2018) som menar att sociala medier 

och vad det förmedlar, får människor att känna avundsjuka och otillräcklighet gentemot 

varandra och att det i sin tur kan påverka deras välbefinnande och psykiska hälsa. Mujcic och 

Oswald (2018) berättar även att unga människor är mer lättpåverkade och har närmare till att 

känna avundsjuka. Även Davis (2013) har sett samband mellan social medieanvändning och 

psykisk ohälsa och menar att många unga som lider av depression är beroende av internet och 

har bytt ut social kontakt i verkligheten mot social kontakt via internet. Det är inte något nytt 

att press och stress kan leda till psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat att det finns ett 

samband mellan sådant som depression, koncentrationssvårigheter och nervositet och stora 

samhällsförändringar. Ångest och trötthet kan tolkas som en reaktion på det faktum att vi nu 

tvingas göra allt mer på allt kortare tid. Det vi däremot måste råga oss är vem som tjänar på 

denna diagnostisering – det är många som vinner på att vi är missnöjda med våra kroppar, 

med hur vi är som föräldrar, som partners eller på arbetsplatsen. Normen för hur vi bör vara 

blir allt snävare och stärks ytterligare av sociala medier (Johanisson, 2006). 

 

3.3 Normer och utmaningar från unga år 

Sociala medier spelar även en viktig roll när det kommer till de könsnormer som produceras i 

dagens samhälle. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015) beskriver i sin 

rapport hur man redan som barn introduceras till detta förhållningssätt med normer och 

förväntningar om femininitet och maskulinitet att uppfylla. Det handlar om beteende- och 

utseendemässiga normer som, om man inte lever upp till dessa, riskerar att utsättas för 

kränkningar. En stor del av den psykiska ohälsan hos unga, både för tjejer och killar, handlar 

om en oro och ångest över att inte leva upp till normer om femininitet och maskulinitet. Detta 

styrker Henriksson och Lannemyr (2008) i sin avhandling som hänvisar till Simone de 

Beauvoirs bok ‘’Det andra könet’’ när de diskuterar frågan kring könsskillnader i samhället. 

De Beauvoir (1949) menar också att vi redan i barndomen och uppfostran formas olika 

beroende på kön och att föräldrar behandlar tjejer och killar olika. Tjejer beskyddas i högre 

utsträckning och får lära sig att ett fint utseende resulterar i uppskattning och bekräftelse 

medan man hos killar värdesätter att de visar sig oberoende gentemot sina föräldrar och att de 
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uppmuntras till att hävda sig. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) bekräftar De Beauvoirs 

teorier och menar även dem att det finns ett samhällssystem i vilket människor styrs efter 

könstillhörighet.   

 

En studie gjord av Socialstyrelsen (2017) visar att ökningen av psykisk ohälsa bland barn och 

unga vuxna främst handlar om depressioner och ångestsyndrom, där ångestsyndrom är något 

vanligare bland båda könen. Något annat som kännetecknar denna ökning är att den går att 

finna i hela ungdomspopulationen, oavsett individens psykosociala omständigheter. Vad detta 

har för betydelse är inte helt klart, men rapporten menar att orsaken till ökningen går att hitta i 

miljöer typiska för ungdomspopulationen, såsom exempelvis skolperioden eller vid inträdet 

på arbetsmarknaden och vuxenlivet. I Henriksson och Lannemyrs (2008) examensarbete där 

man intervjuat olika skolkuratorer framkom det att många ungdomar var stressade över sin 

framtid. Karriär har kommit att bli allt viktigare i dagens samhälle och det är nu mer attraktivt 

än någonsin att befinna sig i samhällets toppskikt. Studien visade att det framstod som viktigt 

för många att passa in i den rådande samhällsnormen och inte avvika (Henriksson & 

Lannemyr, 2008). Henriksson och Lannemyr (2008) berättar vidare att det i skolan råder en 

inbyggd prestationskultur och att föreställningen om vem som är lyckad i skolan skapas 

genom lärare och föräldrar. Det finns en tendens att bedöma elever i förhållande till varandra 

vilket även anammats av eleverna själva, som i många fall jämför sig med varandra vilket kan 

leda till ångestsyndrom. Detta anses av en del forskare vara en bidragande faktor till att de 

främsta hälsoproblemen under skolåren är psykiska (Henriksson & Lannemyr, 2008). I takt 

med detta har man kunnat se en ökning bland självrapporterade besvär som oro och 

nedstämdhet hos ungdomar, något som inneburit att fler även behövt specialiserad vård för 

depressioner och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2017). 

  

Förutom depression och ångestsyndrom har man även, enligt Socialstyrelsens patientregister, 

sett en ökning i förekomsten av bipolärt syndrom och emotionellt instabilt 

personlighetsyndrom (även kallat borderline personlighetsstörning). Bipolärt syndrom är 2,5 

gånger vanligare hos unga kvinnor än hos unga män, medan borderline personlighetsstörning 

förekommer fem gånger så ofta hos kvinnor i jämförelse med unga män (Socialstyrelsen, 

2017). Det har även skett en ökning av diagnoser som antyder på missbruk eller beroende av 

olika substanser och där är unga män mer representerade än unga kvinnor (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt Socialstyrelsen (2017) kommer den psykiska ohälsan fortsätta stiga bland barn 

och unga vuxna, vilket även beräknas leda till en fortsatt ökning av sjukfrånvaron i Sverige. 

Försäkringskassans statistik visar att den största ökningen av sjukfrånvaro gäller kvinnor som 

arbetar inom vård och omsorg (Försäkringskassan, 2018).  

 

3.4 Den psykiska ohälsan – diagnostisering och förhållningssätt 

I takt med att den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga vuxna har man även kunnat se 

en ökning vad gäller förskrivningen av psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2017). I Västerbotten 

har exempelvis försäljningen av antidepressiva mediciner ökat från 29 842 till 35 522 

dygnsdoser per 100 000 invånare och detta bara de fyra senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Enligt Socialstyrelsen (2017) sägs denna ökning delvis bero på att vi numera har en 

ökad medvetenhet gällande psykisk ohälsa jämfört med tidigare, vilket också innebär att fler 
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personer diagnostiseras för sina problem. I Socialstyrelsens (2017) rapport har man däremot 

kunnat se att ökningen av självrapporterade psykiska besvär motsvaras av en ökning av 

psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård, vilket kan tyda på att det faktiskt 

skett en ökning av psykisk ohälsa och att det alltså inte endast handlar om en större 

benägenhet hos unga att rapportera in sina problem. Vad gäller ökningen av psykofarmaka är 

en viktig faktor att utskrivning av läkemedel i många fall belönas, då det både är snabbare och 

mer kostnadseffektivt att skriva ut ångestdämpande läkemedel än att exempelvis behandla en 

patient med kognitiv beteendeterapi (Carlberg, 2011).  

  

Enligt en studie har 27 procent av den vuxna befolkningen i EU (18–65 år) någon gång 

drabbats av en händelse av psykisk sjukdom (Vilhelmsson, 2014). Globalt anses cirka 350 

miljoner människor lida av depression, vilket fick Världshälsoorganisationen (WHO) att gå ut 

och uppmana dess medlemsstater att vidta åtgärder för att tygla, vad de ansåg vara, ett globalt 

folkhälsoproblem (Vilhelmsson, 2014). Men är det rimligt att tro att den psykiska ohälsan 

ökat så pass mycket de senaste decennierna att det nu är på väg att bli den största 

sjukdomsbördan i västvärlden? Eller bör vi istället ifrågasätta de metoder som används vid de 

undersökningar som producerar dessa siffor? I tidskriften Vårdfokus skriver Ejd (2014) om 

den kraftiga reaktionen många läsare hade på Svenska Dagbladets artikel om högsensitiva 

personligheter. I denna artikeln berättar den amerikanska psykologen Elaine Aron om det hon 

säger sig ha identifierat och som hon själv definierar som personer med låg tröskel för 

sinnesuttryck. Många läsare kunde relatera till nyhetsartikeln och sades äntligen ha fått svar 

på varför de kände som de gjorde. Svenaeus (2013) förklaring på detta fenomen tycks vara att 

diagnosen får en identitetsskapande funktion där individen ser den medicinska etiketten som 

en slags befrielse från skuld, samt en förklaring till varför livet blivit som det blivit. 

 

När den första versionen av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

presenterades år 1952 omfattade den 106 sjukdomstillstånd. Den femte och senaste upplagan 

av manualen publicerades år 2013 och kom att innehålla cirka fyra gånger fler diagnoser för 

psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar (Johanisson, 2006). I skapandet av den nya 

manualen beskriver den amerikanske psykiatern Allen Francis hur de under arbetets gång 

försökte stå emot läkemedelsindustrins påtryckningar, men att det i slutändan inte gick. Som 

en följd av detta kom manualen att innehålla en inflation av diagnoser som i vissa fall 

handlade om normala beteenden. Exempelvis kan sorgereaktioner som tidigare ansågs vara 

normala nu klassas som kriterier för depression (Johanisson, 2006). Här blir Hofmanns (2016) 

tidigare nämnda begrepp illness, sickness och disease aktuella igen. Samtliga av dessa 

begrepp har varit väldigt omdebatterade och beskriver en viktig samhällsprocess som handlar 

om individers vilja och förmåga att söka hjälp, något som ständigt skiftar i takt med 

samhällsförändringar och normer. Illness handlar om den subjektiva upplevelsen av en 

sjukdom och kännetecknas av den kroppsliga och mentala medvetenheten av en 

obehagskänsla – något som är avgörande i beslutet att söka hjälp. Vidare beskriver Hofmann 

(2016) termen sickness som samhällets definition av vad som klassas som en sjukdom, något 

som i mångt och mycket dikterar när, var och vilken hjälp man kan få. Disease beskriver 

sjukvårdens syn på sjukdom och den ständiga strävan att bota. Dessa samhällsprocesser har 

troligtvis haft en stor inverkan på det faktum att allt fler söker hjälp nuförtiden, att vi numera 
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har fler diagnoser än någonsin tidigare – faktorer som kan antas bidra till det som 

Världshälsoorganisationen benämner som ett globalt folkhälsoproblem (Hofmann, 2016). 
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4. Metod 

 

Under utbildningens gång har psykisk ohälsa blivit ett område vi båda fastnat för och det 

kändes därför som en självklarhet att det var de vi skulle skriva om i vårt examensarbete. 

Innan skrivprocessen kommit igång valde vi att titta på tidigare forskning inom området och 

insåg ganska snabbt att mycket av det vi intresserat oss för redan hade studerats och 

presenterats i flertal olika studier. Många av de studier vi läst innehöll förklaringsmodeller på 

hur den psykiska ohälsan stigit och olika teorier om varför. Individualisering, digitalisering 

och könsnormer var, i ett flertal studier, ständigt återkommande faktorer i de teorier om den 

stigande psykiska ohälsa som främst drabbat unga i dagens samhälle. Detta fick oss båda att 

tänka; är detta en undermedveten process eller är individen själv medveten om denna yttre 

påverkan, i form av normer och ideal, som forskningen menar har en tydlig effekt på våra liv? 

 

För att undersöka detta valde vi att göra sex stycken intervjuer med personer födda på 90-

talet, den största åldersgruppen inom svensk psykiatrisk vård. När vi sedan började analysera 

intervjuerna upptäckte vi att det fanns behov för ännu ett perspektiv, nämligen medikalisering. 

Detta ledde till att vi utförde ytterligare sex intervjuer med våra informanter, något som gav 

oss ny värdefull information och som kom att omforma vårt arbete. Anledningen till att vi 

valde att utöka vårt arbete med ett medikaliseringsperspektiv handlade om den potentiella 

kopplingen vi såg mellan de samhällsförändringar vi läst om och de förändringar som skett 

gällande synen på och upplevelsen av sjukdomar.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom studiens syfte är att förstå snarare än att förklara har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ ansats. Det som karaktäriserar den kvalitativa metoden är intresset för meningar och 

innebörder, att hitta samband. En central del i kvalitativ forskning, som även präglar denna 

studie, är idén om att det vi människor upplever som viktigt också är viktigt att intressera sig 

för, samt att det är vi aktörer som befolkar verkligheten som även konstruerar den (Alvehus, 

2013). Bruno Latour menade, med sin aktör-nätverk-teori, att olika slags aktörer påverkar de 

nätverk i vilka de ingår och att forskarens uppgift därmed blir att upptäcka vad som sker i 

nätverket. Att läsa av och analysera olika sociala sammanhang blir därför en grundläggande 

teknik vid kvalitativ forskning (Alvehus, 2013). 

 

Även tolkning är något vi kort vill belysa, då vi anser att tolkning av data är en stor och viktig 

del av den kvalitativa forskningsprocessen samtidigt som den kan upplevas vara en väldigt 

subjektiv grund att konstruera vetenskap på.  Det finns skillnader på vad tolkning innebär för 

olika vetenskapsteoretiska traditioner (Alvehus, 2013). Poängen med denna studie är att bidra 

till en mer generell förståelse av fenomenet och förhoppningen är att detta kan bredda tidigare 

tolkningsrepertoarer inom fältet. Under arbetets gång har vi haft ett hermeneutiskt synsätt 

vilket har betytt att vi strävat efter att skapa en förståelse för individers sociala handlingar 

utifrån deras egna perspektiv. Vi har även arbetat hermeneutiskt genom att analysera vår data 

för att därefter skapa nya teoretiska konstruktioner som i sin tur ledde till att vi kompletterade 

intervjuguiden med ny information. 
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Kvalitativ metod är ett begrepp som omfattar ett flertal olika varianter, vi kommer därför i 

detta kapitel nyansera vår forskningsmetod ytterligare, för att skapa större förståelse och 

trovärdighet för studien. 

 

4.2 Urval 

Urvalet, det vill säga de personer som deltar i undersökningen, valdes utifrån strategiska 

grunder för att kunna ge ett svar på studiens problemformulering. Eftersom psykisk ohälsa är 

ett väldigt brett område har vi valt att begränsa oss till åldersgruppen 90-talister. Som tidigare 

nämnt är denna åldersgrupp överrepresenterade inom den psykiatriska vården och vi tycker 

därför att vår avgränsning skapar en intressant utgångspunkt för studien. När man använder 

sig av en kvalitativ metod är den statistiska generaliserbarheten inte det man strävar efter, 

vilket innebär att kraven på slumpmässighet blir marginell (Larsen, 2018). Just 

slumpmässighet är något som vi åsidosatte när vi gjorde vårt urval, vilket innebär att vi inte 

kan veta om huruvida urvalet representerar populationen. 

 

Vi valde att göra vad Larsen (2018) beskriver som ett strategiskt urval. Det som kännetecknar 

denna metod är att forskarna själva väljer ut deltagare utifrån kriterier såsom exempelvis 

ålder, kön eller bostadsort. I vårt fall baserades val av deltagare på två tydliga kriterier; för att 

belysa problemformuleringen krävdes det att deltagarna skulle vara födda under 90-talet och 

eftersom kön (genus) är en viktig del av studien krävdes det även att vi hade en jämn 

könsfördelning. Att ha variation i urvalsgruppen bidrar till ett bättre överföringsvärde, det är 

något vi haft i beaktning när vi kontaktat deltagare. Överföringsvärdet är en viktig del i 

kvalitativ forskning då den visar huruvida forskningen är relevant för andra grupper än den 

som undersöks (Larsen, 2018). Med ovannämnda kriterier i åtanke har vi försökt välja 

deltagare med så stor variation som möjligt gällande sysselsättning, utbildning och 

boendesituation – detta i hopp om att få kunskap om vad som gör dem annorlunda. 

Urvalsgruppen kontaktades av oss via telefon där vi kort informerade om studien och dess 

ändamål. Av de sex personer vi inledningsvis kontaktade svarade samtliga att de var 

intresserade att ställa upp.  

  

4.3 Datainsamling 

Datainsamling innebär att man erhåller information om verkligheten, information som är 

relevant för problemformuleringen (Larsen, 2018). Det finns två olika typer av data; primär- 

och sekundärdata. Primärdata handlar om information som man själv samlat in, medan 

sekundärdata är forskningsdata som andra samlat in. I denna studie använder vi oss av båda 

dessa typer. Vad gäller sekundärdata handlar det främst om tidigare forskningsrapporter, men 

vi har även till en viss grad använt oss av offentliga handlingar och tidningsartiklar – syftet 

med data har för oss varit att skapa en problemformulering samt som hjälpmedel vid tolkning 

och diskussion kring studiens resultat. Vår primärdata består av totalt tolv intervjuer, med tre 

killar och tre tjejer, som alla utförts i två omgångar antingen via telefon, videochat eller 

ansikte-mot-ansikte. Första omgången av intervjuer var ungefär en timme långa, medan de 

kompletterande intervjuerna var något kortare, ungefär 15 minuter. I de första intervjuerna 

utgick vi från tre olika teman; individualisering, digitalisering och psykisk hälsa. Vidare 



19 
 

innehöll temat individualisering underrubrikerna jobb, boende och utbildning. Denna 

avgränsning kändes nödvändig för att göra intervjun mer tydlig för intervjupersonerna 

samtidigt som vi anser att vi med denna avgränsning fick med både viktiga och aktuella 

infallsvinklar i samhällsdiskussionen.  

 

Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer med en flexibel intervjuguide, vilket 

innebär att vi har haft färdigformulerade frågor nedskrivna under intervjuernas gång, men att 

vi ställt följdfrågor där vi ansett att det passat. Följdfrågorna har mestadels handlat om att be 

informanterna utveckla eller förtydliga sina svar. En fördel med denna metod är att 

informanten har möjligheten att utveckla sina resonemang eller ta upp ämnen som de själv 

finner intressanta, men här är det också viktigt att intervjuaren ser till att den information som 

behövs till problemformuleringen kommer fram (Larsen, 2018). Eftersom vi inte hade 

möjlighet att åka och träffa alla intervjupersonerna utfördes fyra av intervjuerna via 

kommunikationsprogrammet Skype. Detta har inneburit att vi gått miste om en viktig aspekt; 

möjligheten att observera och tolka informantens kroppsspråk. Enligt Larsen (2018) är detta 

avgörande för att få en helhetsförståelse och något som kan hjälpa intervjuaren att tolka den 

information som framkommer. Detta eftersom informanten exempelvis kan uttala sig positivt 

om någonting samtidigt som kroppsspråket visar det motsatta (Larsen, 2018). Eftersom vi 

använde oss av Skype var videosamtal ett alternativ som åtminstone gjorde det möjligt för oss 

att tolka informanternas minspel. 

 

När vi formulerat våra intervjufrågor har vi mestadels fokuserat på vad tidigare teori och 

forskning säger, kopplat till vår egen problemformulering. Syftet har varit att skapa en sådan 

fyllig intervjuguide som möjligt och med hjälp av öppna frågor och följdfrågor har vi försökt 

uppnå en djup förståelse för våra intervjupersoners erfarenheter och upplevelser.  Förutom 

detta har vi försökt få ut mesta möjliga information om vilka intervjupersonerna är, eftersom 

vi anser att all bakgrundsinformation kan bidra till en bredare bild som följaktligen kan vara 

till stor hjälp när vi sedan ska diskutera och tolka intervjumaterialet. Valet att genomföra 

intervjuerna på varsitt håll kan förstås ha medfört att vi fått ut annorlunda svar än om vi hade 

gjort dem tillsammans, detta eftersom vi har olika styrkor och svagheter som samtalsledare 

som annars hade kunnat komplettera varandra. Fördelen med att vara två personer som utför 

intervjuerna är att det blir lättare att upptäcka varandras missar och fylla i dessa luckor med 

exempelvis följdfrågor. Men det kan även vara något positivt eftersom vi båda haft ett större 

utrymme att utföra intervjuerna på det sätt som känns bäst, samtidigt som vi förhållit oss till 

intervjuguidens ramar för att säkerställa studiens reliabilitet. Att intervjuerna utfördes enskilt 

med intervjupersonerna medförde en mer informell och trygg stämning där utrymme 

lämnades för fylliga och nyanserade beskrivningar.  

 

4.4 Analysmetod 

Att analysera kvalitativa data handlar i de flesta fallen om att bearbeta en stor mängd text för 

att sedan förkorta och eliminera den information som inte är relevant för 

problemformuleringen (Larsen, 2018). Det finns många olika sätt att göra detta på, men den 

analysmetod vi valt kallas för innehållsanalys. Efter att ha transkriberat de första intervjuerna 

läste vi båda igenom den sammanställda texten och identifierade meningsfulla citat som vi 
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ansåg relevanta för studiens problemformulering. Varje citat gavs sedan koder, ord som på ett 

tydligt sätt sammanfattar innebörden av det som omtalas. Genom att sedan kategorisera våra 

koder fick vi en bättre överblick och följaktligen även en tydligare bild av de mönster och 

tendenser som uppenbarat sig bland citaten. Under denna fas uppstod ny information som gav 

oss en ny förståelse och som resulterade i att vi samlade in mer data från informanterna, denna 

gång med medikalisering som fokus. Detta benämns ofta som den hermeneutiska spiralen och 

handlar om hur det inte finns någon bestämd start- eller slutpunkt i tolkningsprocessen, alla 

faser bildar tillsammans en helhet som hela tiden växer och utvecklas (Patel & Davidson, 

2011). För att fånga upp det vi ansåg vara viktigt identifierade vi centrala teman bland 

kategorierna och kopplade sedan dessa till redan existerande forskning och teorier. Det hjälpte 

oss att hitta samband i vår data vilket möjliggjorde en djupare analys och därmed även mer 

fulländade slutsatser. 

 

4.5 Litteratursökning 

Under arbetets gång har vi främst använt oss av databasen SocIndex och Google Scholar för 

att söka och hitta relevanta artiklar. Vi har använt oss av både svenska och engelska sökord, 

allt beroende av behov. De sökord vi använt oss mest av under litteratursökning är: psykisk 

ohälsa, medikalisering, individualisering och sociala medier. Vi har även använt oss av 

nyhetsartiklar, tidigare kurslitteratur samt litteratur vi funnit genom andra studiers 

källförteckning. 

  

4.6 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

Att redovisa för och motivera alla de steg man tagit under arbetets gång skapar transparens 

(Bryman, 2011). Vi har i tidigare delar presenterat hur vi steg för steg gått tillväga med 

arbetet, detta för att styrka studiens trovärdighet. Nedan följer de kriterier vi har förhållit oss 

till under arbetsprocessen. 

 

Just trovärdigheten är något som Bryman (2011) nämner som ett viktigt kriterium för 

kvalitativa studier. Eftersom det finns många olika beskrivningar av den sociala verklighet 

som studien ämnar undersöka blir det extra viktigt att etablera ett förtroende för 

tolkningsprocessen. Eftersom vi inte använt oss av respondentvalidering kan vi däremot inte 

garantera att vi tolkat informanternas upplevelser på rätt sätt. Det vi däremot kan garantera är 

att forskningen har utförts efter de forskningsetiska regler som finns, samt att vi agerat i god 

tro utan att låta personliga värderingar påverka studiens slutsatser. Överförbarheten i 

kvalitativa studier är som regel låg eftersom den sociala kontexten är i ständig rörelse. För att 

motverka detta har vi försökt använda oss av det Bryman (2011) benämner som fylliga 

beskrivningar, vilket betyder att vi försökt ge så detaljrika beskrivningar som möjligt. Vi har 

under studiens gång utfört tolv intervjuer vilket vi under analysprocessen bedömde som 

tillräckligt för att uppnå en viss mättnad. Man kan alltså säga att våra slutsatser är grundade i 

en stor mängd data som därmed garanterar en viss pålitlighet. Vi har även låtit arbetet 

granskas av utomstående. 
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Förutom dessa kriterier har vi hela tiden strävat efter att försöka ge en rättvis bild av 

informanternas åsikter och uppfattningar, detta har vi åstadkommit genom en noggrann 

insamling och analys av data. 

  

4.7 Etik 

Vetenskapsrådet (2017) berättar att man som forskare har ett ansvar gentemot de personer 

som medverkar i ens forskning och mot alla som indirekt kan påverkas av forskningen. Det 

har därför varit viktigt för oss att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska krav som 

Vetenskapsrådet (2017) upplyser oss om: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet är en förutsättning för att uppfylla samtyckeskravet och kan därför 

skildras ihop som informerat samtycke. Det går ut på att alla som deltar i forskningen ska få 

ingående information om studiens syfte och vad som förväntas av dem innan de kan samtycka 

till att delta i studien. Annan väsentlig information är hur data kommer att inhämtas och sedan 

användas och förvaras och att forskningsdeltagarna blir införstådda med att deras deltagande 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Kalman & Lövgren, 2012). 

Allt detta informerade vi våra intervjupersoner om innan de tog beslut om att delta i vår 

studie. Vidare berättar Kalman och Lövgren (2012) om konfidentialitetskravet som handlar 

om hur man hanterar den data som samlas in från forskningsdeltagarna. Alla ljudupptagningar 

och intervjuanteckningar som kan röja deltagarnas identitet måste förvaras där obehöriga inte 

kan komma åt informationen, detta för att värna om deltagarnas integritet. I vår studie har vi 

bevarat allt intervjumaterial säkert där ingen annan kan komma åt det, och för säkerhets skull 

har vi avidentifierat våra intervjupersoner redan från början genom att inte ha med deras namn 

i några dokument så att information skulle kunna härledas till någon individ. När 

intervjupersoner känner sig trygga med att vi kan ge dem konfidentialitet leder det till ärligare 

och mer öppna intervjuer. Till sist berättar Kalman och Lövgren (2012) om nyttjandekravet 

som handlar om att de uppgifter vi samlar in under intervjuerna enkom får användas för 

forskningsändamål. Även detta krav finns till för att värna om deltagarnas integritet. 

Intervjupersonerna ska kunna förlita sig på att den information de utlämnar inte kommer att 

användas på fel sätt. 

  

4.8 Ansvarsfördelning 

Vi har gemensamt arbetat med denna uppsats och tagit lika mycket ansvar. Vi har mestadels 

suttit tillsammans och skrivit men har ofta delegerat uppgifter så att vi har skrivit på olika 

områden och delar i uppsatsen. Sedan har vi analyserat materialet och diskuterat det 

tillsammans och gjort eventuella ändringar eller tillägg. På så sätt har vi båda varit införstådda 

och delaktiga i varje del av uppsatsen trots att den andre har tagit huvudansvar för en viss del. 

Det har också medfört en flexibilitet och ett bra driv i arbetet då en kan sitta och skriva när 

den andre har arbetat eller haft andra förhinder. Gällande intervjuer har vi delat ansvaret rakt 

av och själva ansvara för att hitta och genomföra sex intervjuer var. Vi har sedan transkriberat 

dem själva men analyserat dem tillsammans. Resultat och diskussion har vi tillsammans 

arbetat med.   
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5. Resultat och analys 

 

I analyserandet av våra intervjuer har vi som tidigare nämnt använt oss av en konventionell 

innehållsanalys. Vi har transkriberat alla intervjuer och tagit ut meningsbärande enheter som 

vi sedan kodade. Ur koderna fick vi ut 13 kategorier: Jämföra, bekräftelsebehov, passa in, 

prestation, självständighet, förväntningar, mående, nätverk, utanförskap, professionell hjälp, 

förändringar, kommunikation och könsroller. Vi diskuterade kring dessa kategorier som vi 

ansåg stämde bra överens med de koder vi fått fram och som sammanfattade den inhämtade 

informationen vi mottagit av intervjupersonerna på ett bra sätt. Med dessa kategorier kom vi 

sedan fram till fyra teman som ligger till grund för vår analys: Samhällsklimat, normer, 

självförverkligande och psykisk hälsa. Under analysprocessen upptäckte vi att det stundtals 

fanns en överlappning mellan våra teman. Vi har valt att se detta som en styrka som visar på 

att det finns en stark koppling mellan dessa olika områden. 

 

Vi kommer i detta kapitel att presentera och analysera resultatet av våra intervjuer. Varje tema 

kommer vi att analysera och diskutera var för sig innan vi avrundar med en avslutande 

diskussion. 

 

Tema 1: Samhällsklimat 

Genomgående i vår studie talas det om det samhällsklimat vi lever i och hur det har påverkat 

personerna vi har intervjuat. Det vittnades bland annat om hur samhället har förändrats till att 

bli mer individualistiskt, med höga förväntningar på individen och där man förväntas att alltid 

vara uppkopplad och tillgänglig. Resultaten på vår studie pekar på att detta har medfört en 

stress hos många av våra intervjupersoner och känslan av att inte räcka till och hamna utanför. 

Kategorierna som tillhör detta tema är: förändringar, utanförskap och kommunikation. 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner var att de upplevde att den psykiska ohälsan hade ökat i 

samhället. Vad denna ökning exakt berodde på var det ingen som visste, men en ständigt 

återkommande kommentar bland våra intervjupersoner var hur dagens samhällsklimat var 

utformat och hur vi som en följd av detta lider av så kallade moderna problem, såsom 

exempelvis stress eller ångest. En av intervjupersonerna menade att de flesta i dagens 

samhälle har det väldigt gott ställt och att det inneburit att allt fler personer blivit bekväma 

och en aning bortskämda. Intervjupersonen upplevde att detta har gjort oss mer benägna att 

överdriva små problem och att vi nuförtiden har en större tendens till att klaga. En annan 

intervjuperson nämner att vi som en följd av det ökade välståndet i samhället har alltmer tid 

att tänka igenom och grubbla över saker, något som personen menar skulle kunna leda till att 

fler individer har ett sämre mående idag än tidigare. Dessa beskrivningar stämmer bra överens 

med Hofmanns (2016) Illness-begrepp som handlar om just den subjektiva synen på 

sjukdomar; den självupplevda och självrapporterade ohälsan som ändras i takt med andra 

samhällsförändringar. 

 

”Men jag tror alltid att människor har mått dåligt, sen är det så mycket som är annorlunda 

idag, i vårt samhälle, i vår tid att leva. Jag tror att det är jävligt lätt att om man bor i den här 

delen av världen där man har det lite bekvämare, lite bättre ställt, så kanske man känner efter 
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lite mer också. Kanske har man en liten större tendens att bli bortskämd och ha lättare att 

klaga. Jag har själv fallit offer för det några gånger. Men jag tror inte att vi mår sämre 

överlag kanske.” 

 

Något som samtliga intervjupersoner var överens om var att vi nuförtiden är mer öppna med 

vår psykiska ohälsa och att människor är mer villiga än någonsin att prata om det. Detta i 

kombination med att vi även blivit mer medvetna om olika diagnoser ansåg de flesta 

intervjupersonerna spela en viktig roll i ökningen av den psykiska ohälsan. Även här kan man 

se en koppling till det Hofmann (2016) beskriver som ’Sickness’ och som handlar om 

samhällets syn på sjukdomar, något som i mångt och mycket styrs av samhällsnormer och 

som påverkar hur vi pratar om det. 

 

”Till att börja med är fler öppna med sina problem vilket kan göra att det upplevs som att det 

är fler som mår dåligt även fast det inte är så. Men sen är det ju också uppenbart att folk lider 

av moderna problem om man säger så. Det kan man ju se skillnad mellan västvärlden och 

vissa u-länder, hur våra psykiska problem skiljer sig åt. Vi är så stressade här, vi är så 

individualistiska och alla ska lyckas.” 

 

Ett flertal av intervjupersonerna upplevde att samhället har förändrats under deras livstid och 

att vi numera lever i ett mer individualistiskt samhälle med höga förväntningar på att var och 

en ska klara sig själva. En känsla som många intervjupersoner vittnade om var att vi blivit 

alltmer distanserade från varandra i jakten på självförverkligande och att det nu mer än 

någonsin är upp till var och en att skapa en egen framtid. Samtidigt upplevde en av 

intervjupersonerna att det var svårare att vara öppen med sin ohälsa förr i tiden och hänvisade 

till ett mer kollektivistiskt samhälle. Vidare beskrev personen sin upplevelse av hur 

individualiseringen som nu skett bidragit till att människor är mer upptagna med sig själva 

och varken har tid eller intresse att stämpla någon annan som konstig. Bjereld (2005) 

beskriver individualiseringsprocessen som en maktförskjutning från kollektiv till individ, en 

frihet som betytt att fler kunnat välja sin identitet vilket har medfört att det blivit allt vanligare 

med personer som sticker ut och avviker från det som anses som ”det normala”. Baumann 

(2002) beskriver den postmoderna världen vi lever i som osammanhängande och 

oförutsägbar. Detta var något en majoritet av intervjupersonerna var överens om, där ett flertal 

även återberättade anekdoter från perioder då de känt stor stress kring den ovisshet och 

kortsiktighet som präglat deras liv, ofta i form av jobb och boende. En person beskrev det 

såhär: 

 

”Det jag har skämts över är att det alltid har varit sådana där kortsiktiga jobb. Jag tänker; 

’varför kan du inte skaffa jobb som håller över tid, du ska alltid hoppa på sådana där jobb 

som är två månader’ och skäms över mig själv" 

 

En annan uttryckte följande: 
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”Jag jobbade på ett fik ett tag och var extraanställd. Det var alltid en stress att veta om man 

fick jobba eller inte. Jobb är en så stor del och får man inte det att funka så känns det som att 

resten också lider av det.” 

 

En person beskrev hur hens bostadssituation har varit en bidragande faktor till stress: 

 

”Jag har känt stor stress gällande boende. För den här lägenheten har jag bara i ett år och 

då kände jag stress för att hitta en ny men då löste det sig. Och det var typ då jag märkte hur 

stressad jag var över det… Det hade varit jättejobbigt om det inte hade löst sig.” 

En av intervjupersonerna beskriver en känsla av stress gällande den osäkerhet som råder kring 

framtiden, att inte riktigt veta vad man vill göra och ovissheten detta medför: 

 

”Det känns som att man inte får någon lugn och ro. Att sätta fokus på någonting i längre tid. 

Jag vet inte om jag är sjuk i huvudet eller vad, men det går ju tillbaka till det här med att jag 

hoppar runt mycket känns det som. Jag kan inte göra saker en längre tid, jag blir less på det, 

jag tröttnar på det.” 

 

Att internet och sociala medier fått en allt större betydelse i våra liv och vårt samhälle 

(Davidsson & Findahl, 2016) blev tydligt under intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 

använde sig av sociala medier på daglig basis, upplevelsen var däremot blandad. Samtliga 

ansåg att de påverkats av sociala medier vid något eller några tillfällen i livet, både positivt 

och negativt. En majoritet upplevde att sociala medier haft en negativ påverkan på deras 

välmående, men att de inte kunde ta bort sina användarkonton på grund av den begränsning 

det hade inneburit för deras verkliga liv. 

 

”Jag tog en paus från Facebook ett tag, någon månad eller så, för några år sedan. Men jag 

tycker att det är tråkigt att Facebook nu är normen och hur begränsad man blir i sitt sociala 

liv. Man missar evenemang för att det inte längre affischeras på stan som det gjorde förut, 

utan nu är allting på Facebook, så man missar mycket.” 

 

Vidare menade vissa av intervjupersonerna att internet har gjort att samhället blivit mer ytligt 

och att den sociala kontakten i det verkliga livet har fått lida som en konsekvens av denna 

samhällsförändring.  

 

I intervjuerna framkom det att arbetslöshet var den största bidragande faktorn till känslan av 

utanförskap, föreställningen av att befinna sig i utkanten av samhället då man inte har ett jobb 

att gå till och lever på bidrag som en person beskrev i en intervju. Många beskrev att bristen 

på jobb hade försämrat deras välmående. Av de intervjupersoner som tidigare varit arbetslösa 

under en längre period berättade samtliga att det hade känts som ett misslyckande. En person 

beskrev hur arbetslösheten hade påverkat självkänslan och fått hen att känna sig avvikande 

och tillhörande en kategori människor som, med hennes ord ”inte är med i matchen eller alls 

har något liv”. Vidare nämnde ett flertal intervjupersoner ordet status och berättade att det 

fanns en viss skam vid att vara arbetslös, något som innebar att man i sociala sammanhang 

undvikit att prata om det. 
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Åsikterna kring att fortfarande bo hemma hos sina föräldrar var något som varierade hos 

intervjupersonerna. De flesta ansåg det vara konstigt att vilja bo hemma efter man fyllt 30 och 

att man helst borde flytta tidigare än så. Samtidigt nämnde vissa personer att det nuförtiden 

var svårt att hitta boende och att det därmed även blivit mer accepterat att bo hemma hos 

föräldrarna i högre ålder. Självständighet var ett ord som samtliga intervjupersoner använde 

när de pratade om att lämna sina familjehem. Vidare beskrev vissa att ”samhället förväntar sig 

att man ska ha ett eget jobb och boende” och om man avviker från dessa förväntningar 

riskerar man att betraktas som misslyckad. En intervjuperson som fortfarande bodde hemma 

hos sin mamma beskrev hur det var ett samtalsämne som gärna undveks i sociala 

sammanhang för att hen då kände sig dålig, vilket tyder på att det finns ett visst stigma. 

 

De flesta intervjupersoner förknippade ’att bo hemma hos föräldrarna’ med låg status och 

hänvisade till svenska normer och värderingar som en förklaring till detta synsätt. Att 

individualistiskt orienterade värden blivit allt viktigare är något Bjereld (2005) nämnde som 

en naturlig utveckling i den individualiseringsprocess som skett de senaste decennierna. Ett 

fåtal intervjupersoner nämnde hur de styrs och påverkas av andras uppfattning. En 

intervjuperson beskriver särskilt hur stigmat kring psykisk ohälsa hade kunnat innebära att 

man blir utfryst eller särbehandlad, något som gör att man gärna undviker att prata om det 

öppet. 

 

”Det är väl onödigt. Alla behöver inte ta del av det. Jag tänker att man sprider dålig 

stämning typ. Sen kanske du blir behandlad annorlunda också kanske. Beroende på vad det är 

för något kanske folk trippar på tårna runt dig, folk kanske inte vill ha med dig på saker för 

att de tänker att du kanske är deppig.” 

 

I intervjuerna framkommer det att ålder var något som många ansåg spelade en stor roll när 

det kom till att vara öppen med sin psykiska ohälsa. Många av intervjupersonerna upplevde 

att äldre personer hade svårare att tala om sina problem och att ”skammen var större”. Vidare 

beskrev ett flertal av personerna vi intervjuat hur de trodde att folk i alla tider mått dåligt men 

att tidigare generationer undvikit att prata om det. I intervjuerna framkommer det att den 

tillgänglighet som internet medfört haft en delvis negativ påverkan. Känslan av stress var 

något som många av intervjupersonerna vittnade om i samband med detta. En intervjuperson 

beskriver det som att bli ”uppäten från alla håll” och berättar vidare om hur känslan av att hela 

tiden vara till lags och finnas till för andra varit en stor stressfaktor. En annan intervjuperson 

beskriver hur man förväntas vara ständigt uppkopplad och tillgänglig och att om man 

exempelvis får ett meddelande så förväntas man läsa och svara på det direkt. 

Vårt stora beroende av internet har enligt Davis (2013) inneburit att många personer bytt ut 

social kontakt i verkligheten mot social kontakt via internet. Intressant nog var detta något 

som intervjupersonerna även påpekade. Några menade att detta har skapat ett slags 

utanförskap i samhället, där vissa personer har svårare att bli en del av gemenskapen. Vissa 

upplevde även att det blivit svårare att skaffa vänner nuförtiden, eftersom folk är mer 

isolerade. 
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”Folk fattar typ inte ens hur sociala samspel funkar längre för att de har suttit och skrivit vid 

en skärm hela sitt liv och sedan när de ska prata med någon vet de inte hur man gör. De kan 

skriva på en dator och vara social men i verkliga livet låser det sig.” 

 

Tema 2: Normer 

Resultatet på vår studie visar att samtliga intervjupersoner är överens om att det finns normer i 

vårt samhälle. Många pratar om att man ständigt ser på sig själv i relation till andra, alltså att 

man jämför sig med andra personer eller med samhällsnormer där önskan är att passa in i 

denna norm. I intervjuerna framkommer även att samhällsnormen medför vissa förväntningar 

på individen, och att dessa ser olika ut för tjejer och killar. Kategorierna som ligger till grund 

för detta tema är: jämföra, passa in, könsroller, förväntningar.  

 

Som tidigare nämnt används sociala medier varje dag, flera gånger om dagen, av de personer 

vi har intervjuat. Det som används mest frekvent är Instagram och Facebook, två kanaler som 

går ut på att dela med sig av sin vardag i bilder, videor och text. Alla intervjupersoner 

uttryckte att det som läggs ut på sociala medier inte alls speglar det verkliga livet, utan att det 

är en väldigt liten och ytterst nyanserad bild av människors liv som uppvisas. Några menade 

att människors Instagram-konton är en sorts fasad som inte alls speglar deras verkliga 

vardagsliv och nästan samtliga bekräftade att de bilder som de själva lägger upp på Instagram 

inte speglar, eller bara till viss del speglar deras eget liv. Trots denna konsensus om att det 

inte är det verkliga livet de ser på vänners och andras Instagram-konton erkänner ändå alla, 

om än motvilligt, att de påverkas av vad som läggs ut på sociala medier, och oftast inte till det 

positiva. En intervjuperson uttryckte följande: 

 

”Jag följer ju massa feministiska konton där jag istället mår dåligt dagligen över 

patriarkatet. Kroppsideal-hets, även alla mina inspirerande inredningsbloggar som jag följer, 

konstbloggar, sånt som är saker jag sökt upp själv, kan ju få mig att må dåligt antingen för att 

jag jämför min konst, min egen inredning, folks resor. På det stora taget är ju sociala medier 

en större källa till att man mår dåligt än att man mår bra. Tyvärr. Men det är ju ändå 

beroendeframkallande.” 

 

Detta citat beskriver hur intervjupersonen, men även resterande personer vi intervjuat, finner 

användandet av sociala medier som problematiskt. De beskriver hur de själva väljer vilka 

konton och sidor de vill följa och ta del av som ger dem inspiration och ökat välmående. Men 

samtliga medger att det ändå händer att de jämför sig och tänker tankar som ‘’varför har inte 

jag det såhär bra?’’, ‘’varför är inte jag lika stark’’ eller ‘’varför har inte jag det lika fint 

hemma?’’. Samtidigt menar alla dem vi intervjuat, som nämnt ovan, att de är medvetna om att 

materialet de tar del av på sociala medier inte alls speglar verkligheten utan att det är en 

väldigt nyanserad och ibland till och med falsk bild de får se. Men ändå så jämför de sig och 

lämnas med känslan av att vara otillräckliga och mindre lyckade. Som en intervjuperson 

beskrev det: 

 

”Det är läskigt hur det ibland kan verka som det och kännas som det, att det är verkligheten, 

även fast man fattar att det inte är det för att man själv är likadan.”  
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Flera intervjupersoner menar att sociala medier skapar en viss norm som har ett så otroligt 

stort inflytande över samhället och att man ständigt påverkas medvetet eller undermedvetet. 

Några tar upp och problematiserar influenceryrket som uppkommit i takt med sociala mediers 

framfart. Ki (2018) berättade just att det som karaktäriserar personer som idag titulerar sig 

som influencers är deras förmåga att framställa sig själva och deras vardagsliv på ett 

inspirerande och lockande sätt som får andra att vilja efterlikna dem. Detta gör de i samarbete 

med flera företag som de agerar ansikte utåt för att marknadsföra företagets produkter och 

tjänster. Flera intervjupersoner bekräftar denna utläggning och i en intervju menade en person 

att en influencer har som jobb att visa upp en perfekt livsstil för att företag ska tjäna pengar på 

att alla andra köper samma produkter som influencers får betalt för att använda. Flertalet 

intervjupersoner uttrycker att de ser på influenceryrket som att jobba med syftet att göra andra 

människor avundsjuka.  

 

En annan påverkan sociala medier har haft på samhället enligt de personer vi intervjuat är att 

jämförandet har nått helt nya höjder. En intervjuperson berättar hur man ständigt matas med 

bilder på vad andra gör och hur de lever sina liv och jämför det med hur man förr hade koll på 

sina närmsta och vad de gjorde medan man nu, förutom familj och nära vänner, även håller 

koll på bekanta, människor man endast stött på ett fåtal gånger och personer man inte ens 

känner och antagligen aldrig kommer att träffa. Då ens intryck tidigare var begränsade till de 

personer man mötte i verkliga livet får man nu intryck från alla världens hörn och jämförandet 

blir därmed också enormt. En intervjuperson uttrycker det såhär: 

 

”Det är som mer av en hets nu att man ska hinna samla på sig så mycket erfarenheter som 

möjligt innan man dör. Innan sociala medier kände jag inte så. När man har alla alternativ 

framför sig, i bilder, vad andra gör, så var det inte lika tydligt att alla alternativ fanns 

möjliga utan då kunde man göra det man själv var intresserad av utan att bry sig så mycket 

om andra och vad de gör. Men när alla alternativ är uppradade så tror jag att det är därifrån 

många kan känna fomo (fear of missing out) och misslyckande för att man inte gör vad alla 

andra gör. Eller allt häftigt som alla andra upplever.” 

 

I intervjuerna framkommer även att sociala medier har medfört ett behov av bekräftelse och 

att hävda sig på dessa kanaler. Precis som vid frågan om de någon gång känt sig påverkade av 

sociala medier svarade de även här mycket motvilligt. De allra flesta vi intervjuade såg inte 

sig själva som bekräftelsesökande på sociala medier, men ju mer de utvecklade sina svar kom 

samtliga fram till att det ändå finns ett visst behov av att hävda sig och få uppskattning och 

bekräftelse. Alla säger att de ändå vill ha uppskattning när de lägger upp bilder eller texter på 

Instagram eller Facebook och att gilla-markeringar, så kallade ‘likes’, eller kommentarer 

faktiskt spelar roll. Detta, säger flera av intervjupersonerna, medför att även de visar en 

selektiv bild, helst sina mest lyckade stunder, på sina sociala medier och väljer att lägga ut 

bilder som de tror kommer få många likes eller kommentarer. De förklarar detta med att de 

tenderar att vara mer aktiva på sociala medier när de gör någonting mer extraordinärt, som att 

vara ute och resa eller äta på någon bra restaurang. De flesta vi intervjuat anser även att ju 

personligare och mer betydelsefullt någonting de lagt ut på sociala medier är för dem själva, 
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desto viktigare är det för dem att få bekräftelse för det. På frågan om hur viktigt bekräftelse på 

sociala medier är svarade en intervjuperson såhär: 

 

”Igår lade jag upp en bild på instagram, det var andra bilden sen i somras. Och då märkte 

jag hur jag går in och kollar hur många likes jag har fått och kollar vilka som har lajkat, så 

det kanske är att man letar efter bekräftelse i det [...] Sociala medier är mer ytligt. Det 

handlar mer om hur omvärlden ska se på mig, många bekanta i större kretsar, vilket 

egentligen inte är så viktigt, men av nån anledning så bryr man sig ju kanske ganska mycket 

om det undermedvetet. Men det är mycket viktigare för mig vad mina nära och vänner tycker 

och tänker om mig, och det får jag ju veta i verkliga livet.” 

 

Det är intressant att intervjupersonen här nämner det ”verkliga livet”. För som tidigare 

avhandlat uttryckte samtliga personer vi intervjuat att sociala medier inte alls speglar det 

verkliga livet och att de är medvetna om det när de tar del av andras bilder och texter på 

sociala medier. Men trots det så är det av betydelse för dem vad de själva lägga upp för 

innehåll och att de sedan får uppskattning och bekräftelse för det. Det råder en viss 

tvetydighet i det resonemanget.  

 

Det finns en viss, om än inte så stor, skillnad i svaren mellan de kvinnliga och de manliga 

intervjupersonerna när det handlar om normer i samhället. Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003) berättar om hur människor delas in efter könstillhörighet och man förväntas bete sig 

utefter vissa förutfattade meningar om hur man är kvinna respektive man. Denna norm är 

någonting vi socialiseras in i och strävar efter att passa in i och det kommer därför naturligt 

för oss att själva upprätthålla dessa strukturer. Både de kvinnliga och manliga 

intervjupersonerna reflekterade och relaterade till att det finns normer i samhället och 

samtliga menade att de själva påverkas av dem. Precis som de har socialiserats in i att kvinnor 

och män förväntas leva upp till olika feminina och maskulina normer var även svaren olika 

beroende på vilken könstillhörighet intervjupersonerna identifierade sig med. Samtliga 

kvinnor som deltog i intervjuerna menade att de tenderar att jämföra sig med andra, speciellt 

på sociala medier. Även de manliga intervjupersonerna beskrev att de tenderar att jämföra sig, 

men jämförelsen berodde till viss del av olika faktorer. Kvinnorna var mer noga med vilka 

konton de följer på sociala medier och reflekterade mer kring vad personerna de följer 

förmedlar. Jämförelserna handlade om utseende, att inte ha ett lika bra och roligt liv, inte bo 

lika fint, prestationskrav och en otillräcklighet av sin egen förmåga och värde. Männens 

jämförelser tenderade att handla mer om att inte vara lika stark, avundsjuka på resor eller 

jobb, att inte känna sig tillräckligt självständig och lyckad. En intervjuperson uttrycker att 

normerna i samhället är särskilt svåra föra icke-binära att passa in i och uttrycker: 

 

”Samhällsnormer och press som kommer utifrån men också inifrån oss själva och idag ska vi 

lyckas på så många olika separata karriärstegar - social karriärstege, yrkesmässig, kanske 

kreativ, familjeliv, och där vi har fortfarande olika roller baserat på kön [...] just för att vi 

har så starka normer där vi är så nya på att inkludera icke-binära så tror jag inte att alla de 

här olika karriärstegarna ännu är anpassade efter något som har avvikit från normerna inom 

och därför så är min känsla att icke binära nog är överrepresenterade i psykisk ohälsa.” 
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Tema 3: Självförverkligande 

Resultatet av studien visar att samtliga intervjupersoner känner ett behov av att vara lyckade. 

Vad ”att vara lyckad” innebär är individuellt men i intervjuerna råder en konsensus om viljan 

att prestera bra och förmågan att vara självständig. Studien pekar även på att många av 

intervjupersonerna direkt kopplar sitt egenvärde till vad de presterar. Detta visar även studien 

har medfört ett behov av bekräftelse hos intervjupersonerna som genom andras erkännande 

får sin egen prestation och förmåga konfirmerad. Tillhörande kategorier till detta tema är: 

bekräftelsebehov, prestation och självständighet. 

 

Att samtliga av dem vi intervjuat ansåg sig ha ett bekräftelsebehov kom inte som någon 

överraskning. Däremot var det många som poängterade att det endast var viktigt med 

bekräftelse när de gjort något de själva betraktade som betydelsefullt. För många handlade 

behovet av bekräftelse om att visa omvärlden vad man är kapabel till. När det kommer till 

sociala medier var det många som uppskattade att få ’likes’ eftersom de såg det som ett slags 

stöd, att det dem gjort var värt att gilla. Samtidigt erkände vissa att de hade ett behov av att 

visa omvärlden hur bra de hade det, exempelvis när de varit på utlandsresor eller gjort något 

annat som kan förknippas med hög status. Detta beteende är något som Mujcic och Oswald 

(2018) menar kan påverka människors välbefinnande eftersom det får människor att känna 

avundsjuka och otillräcklighet gentemot varandra. 

 

Vid frågan om vad denna bekräftelse innebär svarar en av intervjupersonerna: 

 

”Men jag blir stärkt av det, det är kul att få uppmuntran. Även om jag har ett visst 

självförtroende i det jag gör så är det ändå läskigt att lägga ut något man gjort själv. Gillar 

någon det och då blir det en positiv förstärkning. Men jag lägger ju inte upp särskilt mycket 

’selfies’ egentligen, men jag kan tänka mig att en sådan sak kan göra mycket skillnad” 

 

Något som många intervjupersoner var överens om var att bekräftelse på sociala medier 

kunde ge ett lyft i vardagen, en positiv känsla av tillfredsställelse. Men några nämnde även 

den negativa effekt som uteblivna ’likes’ kunde innebära och att det var något som kunde 

påverka självförtroendet. Hos ett flertal av de personer som intervjuades framkom betydelsen 

av omvärldens uppfattning, vad utomstående tyckte och tänkte ansågs i många fall som 

viktigt. En intervjuperson berättar att sociala medier handlar om ”hur omvärlden ska se på 

mig”. Vidare beskriver personen att behovet av bekräftelse varierar och att det betyder mer 

om det kommer från nära och kära, i verkliga livet.    

 

I intervjuerna framkom det att många upplevde prestationskrav, både från sig själva och från 

samhället. Ett flertal intervjupersoner pratade om prestationer när jobb och utbildning kom på 

tal. En intressant iakttagelse var att många män pratade om att göra karriär, tjäna pengar, 

materiella ting och att kunna bidra ekonomiskt. I en intervju beskrevs hur man med åldern vill 

börja ta ansvar och vara en försörjande man. Det här belyser De Beauvoirs (1949) teorier om 

könsroller och om hur vi genom uppfostran formas olika beroende på kön. Vidare beskriver 

personen att de krav han tidigare kände blev så pass stora att de inte gick att hantera, bara att 

gå till jobbet ingav en känsla av prestationsångest. 
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Vissa intervjupersoner ansåg att det var viktigt med en bra utbildning och ett välavlönat jobb, 

medan andra tyckte det viktigaste var att jobbet känns meningsfullt. Gemensamt för alla var 

att de någon gång under sitt liv känt pressen att åstadkomma något. Många hänvisade till 

skolan, där de redan i ung ålder känt både stress och oro för betyg, något som Henriksson och 

Lannemyr (2008) beskriver som en inbyggd prestationskultur. Men det var inte bara själva 

skolgången som varit stressig och ångestfylld, många intervjupersoner beskrev valet av 

gymnasium och för vissa även valet av högskola som en stressfull period i livet. Några 

vittnade om känslan att behöva veta vad man ska bli, en känsla som för vissa förknippades 

med ångest. Alla dessa valmöjligheter innebär en minskad förutsägbarhet som kan leda till 

känslor av beslutsångest och otillräcklighet (Giddens, 1996). 

 

”Jag har varit besviken på mig själv för att jag inte har valt att söka in på någon 

konsthögskola. Att jag valde att läsa till lärare istället. Det var en slags stolthet jag var 

tvungen att svälja.” 

 

I intervjuerna framkom det att självbilden och egenvärdet hos många intervjupersoner var 

starkt kopplat till vad som presterades. Många upplevde en rädsla för att misslyckas och att 

det heller inte fanns utrymme för att göra fel. Även här var det många som pratade om skolan 

och de krav man ställs inför. Vidare menade vissa att dåliga resultat i skolan ofta innebar en 

känsla av misslyckande. Intervjupersonerna berättade att prestationskraven kom från dem 

själva i de flesta fallen och att de kunde gå ut över deras välmående. Det handlade framförallt 

om prioriteringar, där skola ofta gick framför att exempelvis umgås med vänner, något som 

indirekt påverkar deras välmående. 

 

”Mina krav på mig själv är ganska höga och på ett sätt så går det ut över mitt välmående för 

att, om jag till exempel har mycket i skolan så prioriterar jag det. Det SKA gå bra där, så då 

prioriterar jag det. Då innebär det att jag lägger mindre tid på att umgås med vänner eller 

annat som jag egentligen tycker är viktigt i livet. Jag kan tänka mig att om jag hade jobbat så 

hade jag lagt den tiden på jobb istället” 

 

En känsla av hets, att man ska samla på sig så mycket erfarenheter som möjligt under sin 

livstid, var något ett flertal av de vi intervjuade var överens om. Här spelar sociala medier en 

stor roll och vissa menade att man förr i tiden fokuserade mer på sina egna intressen utan att 

bry sig så mycket om vad andra gjorde. Nuförtiden ska man lyckas, leva ett spännande liv och 

dessutom visa upp det, något som vissa intervjupersoner upplevde hade en negativ effekt på 

deras välmående. 

  

Att vara självständig innebär lycka och frihet för många, att kunna göra vad man vill och reda 

sig själv var något som många intervjupersoner var överens om var viktigt för deras 

välmående. Åsikterna om vad självständighet innebär varierade mellan intervjupersonerna, 

men gemensamt för alla var att de ansåg att man skulle kunna försörja sig själv. Att 

exempelvis vara beroende av sina föräldrar ansågs vara osjälvständigt, en osjälvständighet 

som för vissa innebar en känsla av skam. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de 
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tyckte att jobb och pengar spelar en avgörande roll för självständigheten, då det ansågs leda 

till ett större ansvarstagande och en större frihet. I dagens Sverige är självständighet något 

som förväntas, men det räcker inte att vara självständig utan man ska även visa det – något 

som en del intervjupersoner beskrev som en stor press. 

  

”Min definition av att vara lyckad är att känna den här ekonomiska tryggheten så att jag kan 

vara flexibel. Det är avgörande. Jag vill inte behöva fråga min mamma om pengar, jag vill 

kunna vara den här självständiga killen som löser det på egen hand. Pressen blir enorm.” 

  

Vidare menade många att självkänslan påverkas oerhört mycket av huruvida man var 

självständig eller inte. Om man inte var självständig var man en belastning för andra. Vissa 

intervjupersoner beskrev hur de undvikit att be om hjälp på grund av skuldkänslor och att de 

inte vill vara en belastning för någon annan. I en intervju beskrivs hur man förväntas fixa 

saker på egen hand och inte ‘tynga’ någon annan. 

  

En person berättade hur jobbigt det var att be om hjälp eftersom det kändes som en social 

investering: 

  

”Ja det kan jag verkligen tycka är jobbigt ibland… För det känns som att det är en social 

investering att be folk om hjälp eller ta emot hjälp, att man naggar på kanterna i relationen. 

Inte nödvändigtvis för att de antyder det men det känt som att man står i skuld.” 

  

Intervjupersonernas syn på självständighet går hand i hand med Bjerelds (2005) teorier om 

individualisering, där självständighet och oberoende blivit något eftersträvansvärt. Samtidigt 

vittnar en del intervjupersoner om hur ett misslyckande att leva upp till dessa krav leder till 

känslor av skuld. Även fast frihet ofta nämns i positiv bemärkelse under intervjuerna så 

märker man att det i vissa fall även medför stress hos intervjupersonerna. Detta eftersom den 

ökade friheten betyder att man inte längre kan skylla ifrån sina misslyckande på kollektivet 

(Giddens, 1996). 

 

Tema 4: Psykisk hälsa 

Studiens resultat visar på att det finns ett stort fokus på den psykiska hälsan hos de personer 

som deltagit i intervjuerna. Om det för tillfället gäller dem själva eller människor i deras 

närhet menade alla intervjupersoner att ens psykiska hälsa ibland är bättre och att man ibland 

mår sämre. Förutom att ens psykiska hälsa går upp och ner rådde det även konsensus om att 

psykisk ohälsa kan upplevas olika av alla, men att det är när känslor som ångest och oro et 

cetera tar över så att det utgör ett hinder i vardagen som varningsklockorna börjar ringa. 

Samtliga intervjupersoner ställde sig positiva till att söka professionell hjälp och många 

upplevde även ett minskande stigma kring psykisk ohälsa och att det till följd pratas mer om 

det. Kategorierna som tillhör detta tema är: mående, nätverk och professionell hjälp. 

 

En objektiv innebörd av begreppet psykisk ohälsa var genomgående svårt att definiera av de 

personer vi intervjuade, men desto enklare var det för dem att diskutera kring den subjektiva 

innebörden, vad psykisk ohälsa innebar för dem. En intervjuperson beskriver det på följande 

sätt: 
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”Jag tänker att det kan vara flera olika saker. Men ohälsa om man går runt och mår dåligt, 

ofta förknippat med ångest. Man kanske inte känner att man kan leva den vardagen som man 

skulle vilja leva, man känner sig begränsad på grund av måendet [...] Ångest är verkligen 

förknippat för mig med att inte må bra. Det känns som att det blir roten till allting.”  

 

En majoritet av dem vi intervjuat beskriver ångest, oro, nedstämdhet och andra negativa 

känslor som symtom vid psykisk ohälsa. I intervjuerna diskuteras även gränslandet mellan att 

inte må bra och när det går över till att betraktas som psykisk ohälsa eller sjukdom. De flesta 

var överens om att det är när dessa negativa känslor tar över på ett sätt som börjar påverka ens 

vardag och utgöra ett hinder för skola och jobb eller i relationer som det går över gränsen för 

vad som är hanterligt och endast kan bedömas som ”att må dåligt”.   

 

”Alla kan ju alltid vara nere eller känna sig deppig eller så utan att vara sjuk. Man är väl 

sjuk om det blir ett hinder för en i vardagen så att man inte kan jobba eller plugga eller vad 

det nu är man ska göra. När det går ut över ens vardag tänker jag att det går ut över hur bra 

man presterar på jobbet eller i skolan, hur man är mot sina vänner och familj. När det går ut 

över andra, då har det verkligen gått för långt.” 

 

Överensstämmande med de fyra sätten att definiera hälsa som Vilhelmsson (2014) upplyste 

oss om kan vi dra paralleller till hur personerna vi har intervjuat själva definierar hälsa. I 

intervjuerna framkommer beskrivningar av hälsa som stämmer överens med hur Vilhelmsson 

(2014) förklarade begreppen hälsa som balans, hälsa som förmåga och hälsa som 

välbefinnande. Dessa tre begrepp beskriver alla en subjektiv bild av hälsa där individens 

upplevelse är det som är av vikt. Vilhelmsson (2014) menar att vi med belägg av dessa teorier 

kan se på sjukdom och hälsa som något vi alla har mer eller mindre av och precis så uttryckte 

sig en av intervjupersonerna: 

 

”Jag tänker att alla har det mer eller mindre. Alltså att man kan ha ohälsosamma vanor, 

precis som man kan ha psykiskt hälsosamma vanor. Och inte bara vanor, utan det kan vara 

sjukdomar, genetiskt och grejer som samhället gör som man inte kan rå för. Men jag tänker 

inte att man antingen har psykisk ohälsa eller inte har psykisk ohälsa, jag tänker typ att alla 

har en hälsa som är mer eller mindre bra.’’ 

 

Denna inställning till sjukdom och hälsa var något som genomsyrar majoriteten av 

intervjuerna och paralleller kunde som sagt dras med de ovan nämnda teorierna som talar om 

hur man hittar balans i livet och mellan ens egen kapacitet och den miljö som man lever i, hur 

man uppfyller sin förmåga att rå efter dig själv och nå sina vitala mål och framförallt att ha 

hälsa och gott välbefinnande som i att må fysiskt, psykiskt och socialt bra. Lite fokus var det 

istället på det fjärde begreppet som Vilhelmsson (2014) nämner - hälsa som avsaknad av 

sjukdom. Denna teori menar att hälsa och sjukdom är raka motsatser till varandra och att vara 

vid god hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom. 
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Att söka hjälp för sin psykiska ohälsa är något som alla intervjupersoner ställer sig positiva 

till. Samtliga som vi intervjuade ser enbart fördelar med att söka hjälp och att man gärna gör 

det innan man blir sjuk. Att arbeta förebyggande är en genomgående mening och en 

intervjuperson uttrycker det såhär: 

 

”Jag tänker att vården borde fokusera på att även vara förebyggande och inte bara behandla 

dem som faktiskt är sjuka. För det är mycket enklare att behandla något som är bara en 

nedstämdhet kanske än att man faktiskt är jättedeprimerad, om man låter det gå för långt så 

tar det mycket längre tid att bli frisk igen och kräver mer vård, så jag tycker verkligen inte att 

man ska vänta med att söka vård.” 

 

Denna åsikt delas som sagt av samtliga intervjupersoner och en del av dessa uttrycker också 

att de ställer sig positiva till att söka hjälp även i andra avseenden än för ens psykiska ohälsa 

och menar att till exempel samtalsterapi likaså är bra för personlig utveckling. Trots att alla 

ser positivt på att söka professionell hjälp är en majoritet av de vi intervjuar ytterst försiktigt 

inställda till medicinering vid psykisk ohälsa. Några beskriver det som en enkel utväg som 

egentligen inte löser några problem, andra menar att det bör vara en sista utväg men att man 

hellre använder sig av andra strategier såsom samtal, motion eller meditation innan man 

medicineras. Såhär beskriver en intervjuperson sina erfarenheter av medicinering: 

 

”Efter väldigt lite undersökande och efter väldigt liten grund så kastade dom mer eller mindre 

en diagnos på mig och jag blev dessutom medicinerad därefter. Att gå på sex mediciner för 

bipolär där den diagnosen fastställdes på några veckor, det är jag ju INTE för. Men om man 

däremot gör ett gediget arbete innan, att man undersöker, man kommer fram till efter 

noggrant jobb och studerande, då har jag absolut ingenting emot det.”  

 

Denna upplevelse stämmer bra överens med Hofmanns (2016) beskrivning av begreppet 

disease som kan användas för att definiera en sjukdom. Begreppet syftar på sjukvårdens syn 

på sjukdomar och deras strävan att bota dessa, genom att diagnostisera och medicinera. Att bli 

diagnostiserad lyfts i intervjuerna upp som något som kan vara både positivt och negativt. 

Flera menar att man på ett sätt kan bli hjälpt av en diagnostisering samtidigt som diagnosen 

riskerar att påverka hur man identifierar sig själv, och man kan även riskera att bli 

stigmatiserad och diskriminerad av andra på grund av sin diagnos. Detta kan förstås som en 

följd av den medikalisering som skett i samhället där sjukvårdens medicinska iver och deras 

strävan att bota har lett till att allt fler människor, ibland kanske på måfå, blir tilldelade en 

diagnos och sätts på medicinering (Conrad, 2007; Hofmann, 2016). Det är något som nämns i 

intervjuerna, där vissa upplevde att alltfler personer idag blir diagnostiserade och 

medicinerade därefter. Detta skulle kunna kopplas till den medikaliseringsprocess Conrad 

(2007) berättar om, som handlar om när allmänmänskliga problem utan egentlig medicinsk 

karaktär plötsligt får en medicinsk benämning. Samtidigt nämner ett flertal personer att de har 

ett positivt förhållningssätt till sjukvården och att diagnoser i de flesta fall fyller en nyttig 

funktion för att hjälpa människor, så länge det görs på ett korrekt sätt.   
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Många av intervjudeltagarna upplever att stigmat kring den psykiska ohälsan har minskat och 

att det idag pratas mer om det. Några menar att det kan bero på att det idag finns så många fler 

sätt att kommunicera på och lyfter upp sociala medier som exempel där de menar att många 

brukar skriva om sin psykiska ohälsa och att det normaliserar och skapar en acceptans bland 

andra. Där är man dessutom skyddad av en skärm och behöver inte mötas och prata med 

någon ansikte mot ansikte vilket intervjupersonerna menar kan kännas lättare för många. En 

intervjuperson uttryckte det såhär: 

 

”Vi har så många fler sätt att kommunicera idag. Det är ju till synes enklare att skriva att 

man mår dåligt till någon än att prata om det med sin egen röst. Så bara där tror jag att det 

pratas mer om det på så vis.” 

 

I en del av intervjuerna var åsikterna att det är lättare och mer accepterat för kvinnor att vara 

öppna med sin psykiska ohälsa men att det fortfarande tar emot för män att öppna upp sig. De 

upplever att det har med normer att göra, att män förväntas visa sig hårda och mindre sårbara 

och har svårare för att prata om deras känslor medan kvinnor i större utsträckning vänder sig 

till sina vänner för stöd och pratar med dem och uppmuntrar varandra till att söka vidare hjälp. 

En person uttrycker i en intervju att det finns väldigt många som mår dåligt till och från och 

att det bland dessa pratas mer allmänt om mående och ohälsa och att det därför upplevs som 

att det har blivit mer normaliserat. Men intervjupersonen menar att de som är riktigt sjuka 

fortfarande inte pratar om det utan håller det för sig själva och menar att det är en 

bedömningsgrund för att det egentligen inte har blivit bättre.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Inför denna uppsats satt vi och diskuterade vilka ämnen som kändes relevanta för oss och 

samhället idag. Vi kom in på den, av oss, upplevda ökade psykiska ohälsan i samhället. 

Speciellt bland vår generation - 90-talisterna, den åldersgrupp som i störst utsträckning söker 

akut psykiatrisk vård (Heldmark, 2018). På samhällsdebatter i TV, tidningar och internet 

diskuteras ofta den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna som ett växande 

folkhälsoproblem och vi tycker oss själva höra om allt fler som lider av ångest, stress och oro 

med mera. Detta fick oss att vidare ställa frågan vad detta beror på. Rör det sig om ett hårdare 

samhällsklimat eller är det något vi finner hos 90-talisterna själva? 

Vi påbörjade uppsatsskrivandet med tesen av en ökad psykisk ohälsa som fakta och vi tog del 

av statistik och vetenskapliga artiklar som alla pekade på detta. Men sedan vi i vårt 

hermeneutiska analysarbete kom över begreppet medikalisering fick vår uppsats en helt ny 

vändning. Vi insåg att definitionen av psykisk ohälsa är otroligt mångfacetterad och att den 

statistik och forskning vi tagit del av är beroende på vilken definition som har hafts av psykisk 

ohälsa. Vårt syfte har varit att undersöka omständigheterna kring 90-talisters 

överrepresentation inom psykiatrin och genom att intervjua målgruppen om deras förhållande 

till psykisk ohälsa har vi fått en större inblick i hur de samhällsfaktorer vi valt att undersöka 

påverkat deras välmående. 

 

6.1 Individualisering och prestationskultur  

När vi pratade om psykisk ohälsa och orsakerna till detta var det många intervjupersoner som 

vittnade om ett hårdare samhällsklimat, där begrepp som självständighet och 

självförverkligande premieras. När man jämför dagens samhällsklimat med hur det tidigare 

sett ut är det oundvikligt att inte komma in på arbete och boende. Dessa två livsnödvändiga 

beståndsdelar har genom alla tider spelat en stor roll i vuxenlivet och är något som genomgått 

stora förändringar under de senaste 20 åren (Wiklund et al., 2015). Många personer vittnade 

kring en stor osäkerhet som härleds av den kortsiktighet som råder nuförtiden. Detta skapar en 

otrygg vardag för många personer som exempelvis inte vet när och hur mycket de kommer få 

jobba eller hur länge de får behålla sin lägenhet, vilket betyder att de till en viss del tappar 

kontrollen över en viktig del av vuxenlivet – nämligen friheten. Just ordet frihet är 

återkommande under intervjuerna och nämns ofta i samband med självständighet. Att tappa 

kontrollen över en sådan viktig aspekt av vuxenlivet kan innebära psykiska påfrestningar, 

något som många också bekräftar i vår studie. Ett flertal beskrev självständighet som den 

viktigaste delen av vuxenlivet. Att stå på egna ben och inte vara en belastning för andra var 

typiska uttryck när det diskuterades hur intervjupersonerna förhöll sig till att söka hjälp, vilket 

skulle kunna tyda på att det som karaktäriserar individualismen – självständigheten – snarare 

bidragit till att hålla nere siffrorna för den självrapporterade psykiska ohälsan. Självständighet 

och frihet är egenskaper som även bidragit till att fler personer känner ett större ansvar för 

sina egna liv och därmed också en större press att lyckas. Vi har kunnat se hur många 

personer upplevt både oro och stress inför framtiden och att det i sin tur påverkat deras 

välmående negativt. Frihet medför också fler valmöjligheter vilket kan leda till både stress 

och ångest (Giddens, 1996). De val som många ungdomar står inför kan i vissa fall kännas 

som livsavgörande och bli en stor faktor till stress (Svensson, 2013). Många nämnde valet av 
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gymnasium och högskola som en jobbig tid i livet vilket bekräftar denna tes. Den 

prestationskultur som finns i skolan var ett återkommande tema, där många upplevde stress i 

samband med betyg; en möjlig förklaring på Socialstyrelsens rapportering om ökad psykisk 

ohälsa bland ungdomar i skolmiljöer. En annan slutsats vi kunnat dra är hur 

prestationskulturen i skolan följer med och präglar individen även efteråt, vilket lett till en 

kultur där man inte längre får göra fel utan att vara misslyckad. Att dessa 

samhällsförändringar har påverkat och spelat en roll i välbefinnandet hos befolkningen ser vi 

som sannolikt då det även stämmer bra överens med tidigare forskning (Giddens, 1996). 

Dessutom är det en potentiell faktor till varför ungdomar och unga vuxna idag söker sig till 

psykiatrin i större utsträckning än tidigare (Socialstyrelsen, 2017).  

 

6.2 Digitalisering och sociala medier som normskapande 

Vidare har onekligen digitaliseringen i allmänhet, men sociala medier i synnerhet haft en rätt 

stor inverkan på 90-talister och deras välmående (Nordlund, 2013). Alla dem vi intervjuat är 

aktiva på sociala medier dagligen och beskriver det som stressfullt att ständigt vara 

uppkopplad och ta del av vad andra gör och hur en ständig insyn i andras liv har fått dem att 

jämföra sig med andra, inte sällan på ett destruktivt sätt. Något som intresserade oss var att 

90-talister verkar ha en både komplicerad och problematisk relation till sociala medier. De 

beskriver alla att de är medvetna om att sociala medier inte speglar verkligheten och att 

innehållet de tar del av inte alls behöver beskriva hela sanningen, eller någon sanning alls. 

Detta vet de flesta med säkerhet eftersom de själva är en del av denna onda cirkel där även 

dem väljer att lägga ut innehåll som inte alltid speglar deras riktiga vardagsliv. Men ändå 

jämför dem sig med det de ser som att det vore en absolut sanning och känner sig själva 

otillräckliga.  

 

Någonstans har denna medvetet osanningsenliga identitet på sociala medier kommit att 

definiera ens egenvärde i verkliga livet. Detta märks tydligt då samtliga även uttrycker att det 

är viktigt för dem med bekräftelse och uppskattning på sociala medier, men framförallt att 

man visar faktiskt visar upp det man gör. ”Finns det inte på Instagram så har det inte hänt” 

brukar det ibland skämtas om bland dess användare. Men det ligger en sanning i det och kan 

förklara varför många känner ett behov av att dela med sig på Instagram när de tränar, är ute 

och reser eller umgås med vänner, genom sociala medier visar man att man har ett roligt liv. 

Ett annat uttryck som under de senaste åren blivit populärt bland ungdomar är 

”instagramvänligt” som syftar på att till exempel estetisk mat, vackra landskap eller ett fin 

inrett hus skulle ges mycket uppskattning på Instagram så man lägger ner tid på att fota eller 

filma innehåll till sitt instagram-konto istället för att ta del av det själv för ens egen skull. 90-

talister verkar ha en väldigt stor strävan att få bekräftelse och uppskattning på en plats som de 

påstås är medvetna om inte speglar verkligheten. Eller har det kommit att bli en verklighet för 

dem? Det kan konstateras, om man kan dra en slutsats av vår tämligen småskaliga studie, att 

sociala medier har haft en alltigenom negativ påverkan på 90-talisters välmående. Flera 

beskriver det som en plattform som går ut på att göra människor avundsjuka. De normer som 

annars finns i samhället och som skapar ohälsa hos många gör sig extra tydliga på sociala 

medier.  
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6.3 Skillnad mellan kvinnor och män 

I denna studie har vi även kunnat se en viss skillnad mellan kvinnor och män och hur de 

förhåller sig till psykisk ohälsa. Den allmänna bilden verkar vara att kvinnor är mer öppna och 

pratar mer om sin psykiska ohälsa, samt att de uppmuntrar varandra mer till att söka hjälp, 

vilket kan vara en anledning till att fler kvinnor, enligt statistiken, söker psykiatrisk vård. En 

tolkning av detta kan vara De Beauvoirs (1949) teorier om könsskillnader där hon förklarar 

hur kvinnor och män uppfostras och behandlas olika beroende på kön. Det kan diskuteras om 

det anses vara mer okej för kvinnor att må dåligt och visa sig sårbara än vad det är för män. 

Enligt De Beauvoir (1949) uppmuntras män till självständighet och att då öppna upp sig för 

vänner och familj om sitt psykiska mående skulle då kunna ses som en svaghet. Studien visar 

även på att kvinnor reflekterar mer kring sitt välmående och är mer medvetna om sin psykiska 

hälsa. Männen som deltog i studien avfärdade sociala mediers påverkan på deras välmående, 

men deras svar var inkonsekventa och mycket tydde på att de faktiskt jämförde sig och att de i 

allra högsta grad påverkades. Kvinnorna som deltog i studien visade däremot på mer 

självreflektion som stämde överens med deras svar. Detta kan tyda på en större självdistans 

hos kvinnor och att män i mindre utsträckning reflekterar kring sin hälsa och att mörkertalet 

bland män som lider av psykisk ohälsa är större.  

 

6.4 Ett komplext förhållningssätt till psykisk ohälsa 

När man läser om hur den psykiska ohälsan i samhället har ökat under de senaste decennierna 

är det viktigt att komma ihåg att sättet vi ser på psykisk ohälsa även har förändrats under 

denna tid. Mycket av den tidigare forskningen pekar på en lavinartad ökning av framförallt 

depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2017). Men något som ofta utelämnas i 

rapporteringen är att den självupplevda ohälsan även den ändrats med tiden, något som 

poängteras i vår studie. Hur intervjupersonerna själva resonerar kring psykisk ohälsa var en 

infallsvinkel vi valde att lägga stort fokus på och där det var ett flertal personer som upplevde 

att vi idag är bortskämda och därmed även blivit mer benägna att överdriva våra problem. Att 

det dessutom blivit lättare att kommunicera ut sina problem har inneburit att vi idag ser en 

inflation av begreppet psykisk ohälsa. Om det vi människor definierar som sjukdom kontra 

friskhet förändrats borde rimligen även resultaten på de studier som mäter detta påverkas. Vad 

resultat i mätningar onekligen påverkas av är hur forskarna till dessa studier definierar 

sjukdom och friskhet. I teorin kan vi läsa om hur psykisk ohälsa kan tolkas på flera olika sätt 

(Vilhelmsson, 2014). Om man definierar hälsa som avsaknad av sjukdom som vanligtvis 

kännetecknas av sjukvården, kommer ens studie att ta en viss utgångspunkt och visa en typ av 

resultat. Om man istället ser på hälsa som välbefinnande, balans eller förmåga kommer ens 

studie att ta en annan utgångspunkt och troligtvis visa på andra resultat. I studien som vi har 

genomfört har vi efterfrågat 90-talisters egna upplevelser och vi har fått ett resultat som visar 

på att 90-talister ser på hälsa som välbefinnande, balans eller förmåga snarare än som 

avsaknad av sjukdom. Utifrån den definitionen visar vår studie på att den psykiska ohälsan 

faktiskt har ökat. Verkligheten är förstås mer komplex än så. Sjukvården är inte utformad för 

att enbart se på hälsa som avsaknad av sjukdom utan de har förstås patientens välbefinnande i 

beaktning när de gör bedömningar. De har ett professionellt förhållningssätt med ramar och 

regler att förhålla sig till, men samtidigt består sjukvården av individer som alla har en egen 

subjektiv uppfattning kring begreppet sjukdom. 
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Men hur ser 90-talister på skillnaderna mellan psykisk ohälsa och att bara må dåligt? 

Gränslandet för vad som är sjukdom och inte var något som intervjupersonerna hade olika 

åsikter om, men samtliga var överens om att det var normalt att må dåligt ibland och att det 

fanns olika nivåer. Det som intervjupersonerna definierade som psykisk ohälsa var när ett 

negativt tankemönster fortlöper under en längre tid och gör individen oförmögen att hantera 

vardagliga aktiviteter. Ett flertal intervjupersoner nämnde just termen balans i dessa 

sammanhang och såg det som en viktig beståndsdel när det kommer till skillnaden mellan 

psykisk ohälsa och att bara må dåligt. Denna definition stämmer ganska bra överens med vad 

Vilhelmsson (2014) benämner som psykisk ohälsa där balans beskrivs som ett slags 

konsensus mellan ens förmågor och ens avseenden och mål i livet. Däremot var det intressant 

att höra hur intervjupersonerna resonerade kring att söka och motta hjälp, där samtliga 

menade att man inte behöver vara sjuk för att söka hjälp, utan många pratade om hjälp i 

förebyggande syfte, till och med hjälp för ett självutvecklande syfte nämndes av några. Detta 

tyder på att det inte bara är sättet vi ser på sjukdom och friskhet som ändrats, utan även synen 

på hur vi ska tackla dessa begrepp. Att det finns fler diagnoser än någonsin tidigare är också 

något att ha i beaktning när man pratar om den ökande psykiska ohälsan (Johanisson, 2006). 

Sjukvårdens benägenhet att diagnostisera och bota var något som framkom under intervjuerna 

och som stämmer bra överens med Hofmanns (2016) teorier om medikalisering.  

 

Allting tyder på att vi idag pratar mer öppet om psykisk ohälsa än någonsin tidigare, men 

vilka är det som egentligen pratar om det? Det är många idag som är öppna med sitt mående 

via sociala medier, men det kan vara svårt att urskilja om dessa personer bara mår dåligt för 

stunden eller om det faktiskt handlar om psykisk ohälsa. Vi väljer att benämna dessa individer 

som ’halvsjuka’ och syftar då på de personer som mår dåligt för stunden och vars liv inte 

påverkas nämnbart. Utifrån det material vi samlat in kom vi fram till slutsatsen att internet 

och sociala medier har fungerat som ett verktyg som normaliserat psykisk ohälsa men som 

även bidragit till att skapa en skev bild av hur många personer som faktiskt är sjuka. De som 

lider av allvarliga psykiska besvär tar inte lika stor plats på sociala medier och vi tänker oss 

att det inte finns en lika stor öppenhet inom denna grupp. Att den psykiska ohälsan blivit mer 

normaliserad är någonting som kan innebära att fler personer söker hjälp för sina problem och 

att den statistiska ökningen till viss del handlar om denna nya grupp ’halvsjuka’ människor. 

Men för att besvara denna hypotes krävs det vidare forskning inom området, något som vi 

hoppas att denna studie kan bidra till. Vidare menar vi att denna studie öppnar upp för ämnets 

komplexitet och ökar medvetenheten för att det finns fler sätt att tolka den statistiska 

ökningen av psykisk ohälsa, där framförallt medikalisering, digitalisering och 

individualiseringen spelar en viktig roll. Det finns ett flertal studier och rapporter som ger 

olika förklaringar till denna ökning, det vi försökt göra är att problematisera detta 

forskningsområde och öppna upp för andra perspektiv. Att vi valt att intervjua just 90-talister 

om deras upplevelser kring psykisk ohälsa handlar om att skapa en djupare förståelse till 

varför denna grupp är överrepresenterad inom psykiatrin, något som på sikt kan hjälpa fortsatt 

forskning till att ge en mer fullständig och rättvis bild av problemet. För en djupare förståelse 

hade vi däremot velat se vidare forskning i det som benämns som gränslandet mellan friskhet 



39 
 

och sjukdom, en intressant variabel som möjligen påverkar den självrapporterade psykiska 

ohälsan. 

 

6.5 Sammanfattning 

I vår studie framställs individualisering, digitalisering och medikalisering som något som haft 

en mestadels negativ inverkan på 90-talisters välmående. Vi är väl medvetna om att denna 

studies resultat kan ha påverkats av det faktum att vi uttalat sökt efter omständigheter till 90-

talisters psykiska ohälsa, något som alltid bör tas i beaktning.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att 90-talister i allra högsta grad ha påverkats av de 

förändringar som skett i samhället under de senaste decennierna. Målgruppen spenderar stor 

tid på sociala medier där man jämför sig och söker bekräftelse trots att det verkar råda en 

allmän kännedom om att innehållet på sociala medier inte alls är verklighetsförankrat. Detta 

skulle å andra sidan kunna tyda på att sociala medier faktiskt har blivit en del av 90-talisters 

verklighet. Vidare så genomsyras 90-talisters liv av en strävan att vara självständiga och 

lyckade och att det helst ska ske på eget bevåg. Denna strävan har kommit att bli en norm för 

denna målgrupp och att inte lyckas ses som ett misslyckande. Detta kan påverka den psykiska 

ohälsan som 90-talister själva definierar som en känsla av ångest, stress och oro. Psykisk 

ohälsa menar de är något som ser olika ut för alla och där de personliga upplevelser är det 

som är i fokus. Därav är det svårt att säga var gränsen mellan psykisk ohälsa och att ”bara” 

må dåligt går, men deltagarna i studien menade att psykisk ohälsa var när ens mående gick ut 

över jobb och relationer i vardagen. Det råder även konsensus om att alla ibland kan lida av 

psykisk ohälsa och ställningstagandet till att söka professionell hjälp för dåligt välmående 

eller ‘enbart’ för självutveckling sågs som något positiv. Vi kan genom denna studie inte dra 

några säkra slutsatser på varför 90-talister är överrepresenterade inom psykiatrin, men negativ 

påverkan från omvärlden, 90-talisters syn på friskhet kontra sjukdom samt målgruppens 

benägenhet till att söka hjälp ser vi som viktiga beståndsdelar i denna problematik.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

Individualisering 

Skola, arbete, bostad 

• Har du ett arbete eller går någon utbildning?  

 

Jobb:  

• Om du bortser från pengar, är det betydelsefullt för dig att ha ett jobb? Varför?  

• Är status en betydande faktor när du söker jobb?  

• Är det viktigt för dig att ha ett framgångsrikt yrkesliv? Varför? 

• Har du någonsin varit arbetslös? Hur upplevde du det? 

• Har du någon gång känt stress eller oro angående arbete eller brist på arbete? Varför? 

• Har du någon gång skämts över ditt jobb? (Finns det något jobb du hade skämts 

över? Varför?) 

 

Utbildning: 

• Är det betydelsefullt för dig att ha en eftergymnasial utbildning? Varför? 

• Är det viktigt för dig att studera på en anrik skola? Varför? 

• Har status haft en inverkan på ditt val av utbildning? 

• Har du någonsin känt stress gällande val av utbildning och skola? Varför? 

• Har du någonsin känt prestationsångest i skolan? Vad är det du har haft ångest över? 

• Har du någon gång skämts över din utbildning? (Finns det någon utbildning du hade 

skämts över? Varför?) 

 

Boende: 

• Har du eget boende? I vilken ålder flyttade du hemifrån? Varför? 

• Om inte, hur känns det att fortfarande bo hemma?  

• Har det varit viktigt för dig att ha möjligheten att flytta hemifrån? Varför? 

• Har du någonsin känt stress gällande din boendesituation? När? Varför? Utveckla! 

• Tycker du det är konstigt att bo hemma efter en viss ålder? (Hade du kunnat dejta 

någon som fortfarande bor hemma? varför inte?) 

 

• Är det viktigt för dig att vara självständig? Varför? 

• Har du någonsin känt dig misslyckad för att du har tagit emot hjälp?  

• Har du någon gång undvikit att be om hjälp på grund av skam? Ex. be föräldrar om 

pengar) 

• Har du någonsin behövt ta ett stort beslut? Hur kändes det? (Stressfullt?) 

• Har du någonsin undvikit att ta ett beslut? Varför? 

 

Digitalisering 

• Hur ofta använder du sociala medier? 
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• Vilka sociala medier använder du? 

• I vilket syfte använder du sociala medier? 

• Hur viktigt är bekräftelse på sociala medier för dig (likes, kommentarer osv)? 

Utveckla! 

• Har du samma behov av bekräftelse online som i ditt verkliga liv?   

• Hur mycket av det du ser på sociala medier tror du speglar verkligheten? 

• Jämför du dig med andra på sociala medier?  

• Har sociala medier någon gång fått dig att känna dig mer eller mindre lyckad? Hur? 

Varför? Utveckla! 

• Har sociala medier någonsin fått dig att känna dig stressad? Hur? Varför? Utveckla! 

• Har sociala medier någonsin fått dig att må dåligt?  

• Känner du ett behov av att hävda dig på sociala medier?  

 

 

Psykisk hälsa 

• Vad innebär det att vara lyckad för dig? 

• Anser du att det finns en samhällsnorm för vad som är “lyckad”?  

• Känner du att det finns några krav på att man ska vara “lyckad”? 

• Hur känner du att ditt välmående påverkas av dessa krav? 

• Har du vid något tillfälle känt att du har varit misslyckad? Varför? Vad fick dig att 

känna så? Vad kan det bero på? 

 

• Om du hade mått dåligt. Hade du kunnat vara öppen med din psykiska ohälsa?  

• Om du idag hade mått dåligt, hade de sökt hjälp?  

• Upplever du att det är enkelt att få hjälp nuförtiden? 

 

• Vad klassar du som psykisk ohälsa? (Vad är psykisk ohälsa enligt dig?) 

• Vad innebär det att inte må bra för dig? 

• Anser du att det finns en skillnad mellan att inte inte må bra och att vara sjuk? Var 

drar du den gränsen?  

• Så, på en skala 1-10…?  

• Behöver man vara sjuk för att söka någon form av hjälp? 

• Hur ställer du dig till medicinering, är det något du hade varit öppen för om du hade 

mått dåligt? Om inte, varför? (psykofarmaka) 

• Upplever du att det har blivit mer accepterat att vara sjuk eller må dåligt? 

• Upplever du att den psykiska ohälsan i samhället har ökat? 

• Upplever du att personer i samhället mår sämre idag än tidigare? 

• Upplever du att det finns en skillnad mellan könen vad gäller psykisk ohälsa? 
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