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Abstract 
 
Historiskt har det skett en betydande förändring gällande allmän inställning och attityd till 

psykologisk behandling (Gieser 2009). Att gå i terapi är inte längre lika tabubelagt utan berörs i 

media och den allmänna debatten. Den psykiska ohälsan hos unga vuxna har ökat 

(Socialstyrelsen 2013c) och därmed även behovet av behandling 

Syftet med denna studie var att undersöka attityden till samtalsbehandling hos unga vuxna och 

om det fanns skillnader i attityd utifrån kön, geografisk och/eller kulturell bakgrund.  

En kvantitativ studie genomfördes med 100 personer i ålder 18-25 år från Jokkmokk respektive 

Varberg.  

Studien visade en övervägande positiv attityd oavsett bostadsort eller kulturell bakgrund. Det 

fanns en geografisk skillnad där informanter från Jokkmokk var mindre positivt inställda till att 

berätta för sin familj om de skulle söka och gå i samtalsbehandling och att media i större 

utsträckning påverkat deras inställning. När det gäller kulturell skillnad visade studien att de med 

blandad kulturell bakgrund var mer positivt inställda till att berätta för bekanta om de skulle söka 

och gå samtalsbehandling.  

Studien bekräftade inte vårt antagande att det fanns kulturella och geografiska skillnader. En 

könsmässig skillnad fanns att kvinnor berättade mer öppet om de skulle söka samtalsbehandling. 

Familjen och den närmsta omgivningen hade störst påverkan på attityd till samtalsbehandling. 

Det har varit och fortgår en trendförändring gällande allmän attityd till psykologiska frågor. 

Trendförändring sker på många sätt varav media är ett forum som ständigt utvecklas. Internet har 

en betydande roll för unga vuxnas attityd och påverkar många oavsett geografi, varför en 

likriktning sker. 
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Inledning 
 
Valet av uppsatsämne kom utifrån funderingar på att samtalsbehandling i vårt samhälle blivit allt 

mer accepterat och tillgängligt. Vi har båda en bakgrund från Norrlands inland och har generellt 

reflekterat över hur människor förr hanterade psykisk ohälsa och mer personligt hur våra egna 

föräldrar och släktingar påverkades av livshändelser som var svåra och psykiskt belastande. Förr 

fanns ingen tillgång till psykologisk behandling utan i stället var det den närmsta omgivningens 

stöd som kunde göra en skillnad. Att bita ihop och jobba på kan antas vara en inställning som ofta 

rådde. Att vardagens plikter inte tillät att familjemedlemmar fastnade i grubbel kan ha haft en 

positiv effekt men även inneburit stort lidande för den som mådde dåligt.  

Med dagens forskning och utveckling av psykologiska behandlingsmetoder finns det evidens för 

att kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper mot psykisk ohälsa och att tidiga insatser förebygger 

långvariga besvär och därmed onödigt lidande (Öst, 2006, 2010). 

Vi har båda erfarenhet av arbete inom primärvården och införandet av rehabiliteringsgarantin 

som startade 2009 med syfte att patienter i åldrarna 16-65 år skulle få tillgång till 

behandling/rehabilitering för lättare/medelsvåra ångestsyndrom, depression och stress för att 

kunna återgå till arbete (SKL 2008). I Jokkmokk noterades en hög representation av unga vuxna 

som sökte samtalsbehandling (Norrbottens läns landsting) medan så inte var fallet i Varberg 

(Region Halland, a). Vi blev nyfikna att undersöka unga vuxnas inställning till 

samtalsbehandling, vad som kan påverka deras attityder och om det finns skillnader utifrån 

kulturella och geografiska faktorer. 

 

Bakgrund 

Rehabgarantin infördes 2009 (SKL 2008) samtidigt med insatser för att utveckla den 

psykoterapeutiska kompetensen inom den offentliga vården (Socialstyrelsen 2013a). 

Utvecklingen av psykoterapi och införandet av samtalsbehandling som en insats för personer med 

psykisk ohälsa har en förhållandevis kort historia. Det tar tid att förändra den generella attityden 

till psykologisk samtalsbehandling eftersom psykisk svaghet är stigmatiserande på ett annat sätt 

än somatisk svaghet. Attityder till olika företeelser påverkas av många faktorer som ålder, 
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kulturell och geografisk miljö, erfarenheter, information och trender i samhället. Det är därför 

intressant att jämföra unga vuxnas attityder till samtalsbehandling på två orter som är geografiskt, 

kulturellt och historiskt olika och idag har stora skillnader i tillgång till den formen av insatser. 

 

Definition av begrepp 

Vi har i vårt arbete valt att inte närmare definiera olika typer av terapeutiska samtal utifrån den 

mångfald av inriktningar som finns när det gäller utbildningsnivå, teoretisk grund, metod och 

samtalslängd mm. Med begreppet samtalsbehandling avses här en behandling i samtalsform av 

psykiska besvär med terapeutiskt syfte utan att utbildningsnivån är preciserad på den person som 

utför behandlingen (Malmsten, 1980).  

Begreppet attityd definieras som en kognitiv representation som sammanfattar våra värderingar 

av ett objekt uttryckt som något positivt eller negativt (Ekehammar, 2007). Människan utvecklar 

attityder för att de är användbara och underlättar samspelet med omgivningen. Attityder hjälper 

oss även att definiera vilka vi är, styra våra handlingar samt påverka hur vi bedömer andra. 

Attityder hjälper oss därmed att organisera och delvis förenkla våra upplevelser (Passer, Smith, 

2008). Attityder kan förändras över tid och påverkas av den sociala omgivning personen befinner 

sig i (Söder, 1990).  

 

Utvecklingen av psykoterapi och psykologisk samtalsbehandling 

Under 2009 påbörjades en nationell satsning med aktiva åtgärder för att öka resurserna inom 

primärvården som bl.a. innefattade att erbjuda KBT (SKL 2008). Regeringen avsatte 456,5 

miljoner 2012 och 687,5 miljoner 2013, med fokus på insatser för barn och unga som riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa och för personer med mer komplicerad psykiatrisk problematik (SKL, 

2012, 2013). Regeringen beslutande även samma år att tillföra 350 miljoner för riktade insatser 

inom området psykisk hälsa, att personer med psykisk ohälsa skall ha samma tillgång till en 

jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer 

med somatisk ohälsa (Regeringsbeslut 1:15). Mot bakgrund av det har staten och Sveriges 
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Kommuner och Landsting ingått överenskommelser både för 2012 och 2013 om riktade insatser 

inom området (SKL 2012, 2013).  

Socialstyrelsen har även på uppdrag av regeringen sedan 2009 fördelat medel till landstingen för 

att stödja psykoterapeutisk kompetens för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal. 59,2 miljoner är 

fördelade för finansiering av utbildningsplatser för legitimationsgrundande 

psykoterapiutbildningar och påbyggnadsutbildningar för handledarkompetens inom psykoterapi 

(Socialstyrelsen 2013a). Antalet utbildade psykoterapeuter helt eller delvis genom stadsbidragen 

under perioden 2009-2012 var i hela landet 42 och 131 personer var under utbildning. För 

Hallands del var det sex personer och 11 personer hade ännu inte slutfört sin utbildning och i 

Norrbotten hade tre personer fått legitimation och tre personer höll på att slutföra sin utbildning. 

Norrbottens läns landsting hade avstått att söka medel för 2011 och 2012 (Socialstyrelsen 2013a). 

Staten har aktivt satsat på att samtalsbehandling skall finnas tillgänglig i den offentliga vården 

och historisk har det skett en stor förändring gällande tillgång, kunskap och allmän attityd till 

psykoterapi (Geiser, 2009). Att etablera psykoterapi som en egen disciplin med specifik 

kompetens har genom åren föregåtts av en livlig debatt. Paul Bjerre (1876-1964), en svensk 

läkare som anses vara den som introducerad dynamisk psykologi i Sverige hävdade inom 

läkarsällskapet att det fanns en skarp gräns mellan kroppsmedicinsk och psykisk behandling och 

att psykoterapeutyrket krävde gedigna kunskaper medan läkarsällskapet ansåg att nervläkare 

automatiskt skulle vara kompetenta som psykoterapeuter. Debatten fortgick i Sverige med 

influenser från övriga Europa och då främst Tyskland förd av både de som var positiva till Freud 

och de som var kritiska (Gieser, 2009). En debattör var läkaren Ivan Bratt (1881-1946) som i en 

artikel i Läkartidningen 1924, även publicerad i dagspressen, framhöll att genom att betona de 

kroppsliga symtomen och inte bry sig om de psykologiska drev man människor att gå till 

kvacksalvare (Gieser, 2009).  

Paul Bjerre (1876-1964) förespråkade under hela sitt yrkesliv fram till sin död 1964 ett införande 

av psykoterapi som en självständig behandlingsmetod med krav på särskild utbildningsgång och 

startade 1925 en privat kurs i medicinsk psykologi vid Serafimerlasarettet. Läkaren och 

professorn Henry Marcus (1866-1944) var den första i Sverige som införde en frivillig kurs i 

psykoterapi för läkare förlagd till Stockholms högskola 1925 (Gieser, 2009). Den statliga 

myndigheten pensionsstyrelsen hade i sin verksamhet uppmärksammat ett ökat antal neurotiker 
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och därför grundat ett antal nervanstalter. I Malmö öppnades 1925, i anslutning till medicinska 

avdelningen på Malmö Allmänna Sjukhus en paviljong med plats för 60 patienter, den första som 

enbart sysslade med psykoterapi och förestods av överläkare Malte Ljungdahl (1882-1957) 

(Gieser, 2009). 

1931 tog läkaren Alfhild Tamm (1876-1959) initiativ till ett möte med verksamma 

psykoterapeuter som resulterade att svensk-finska analytiska föreningen skapades och som 1934 

påbörjade utbildning för psykoanalytiker. 1934 startades Erica stiftelsen som det första 

läkepedagogiska institutet för psykodynamisk behandling av barn. 1937 tillkom en ettårig 

utbildning med psykodynamisk inriktning som även var den första i Sverige (Gieser, 2009).  

Svenska föreningen för psykisk hälsovård (Sfph) bildades 1931 och bestod av människor från 

olika samhällssektorer med syfte att ett mentalhygieniskt synsätt skulle prägla samhället i alla 

dess delar. Ett mål var att skapa rådgivningsbyråer och påverka de moraliska tankebanor som 

präglade allmänheten och påverka den okunnighet och oförståelse för orsakssamband som de 

ansåg fanns. Emilia Fogelklou (1878-1978) som 1907 blev Sveriges första kvinnliga teologie 

kandidat, lärarinna och författare inom psykologi var den första som granskades och godkändes 

som psykoterapeut, under förutsättning att hon samarbetade med en läkare. Hon blev verksam 

som psykoterapeut för vuxna med mottagning på en av statens rådgivningsbyråer 1946 (Gieser, 

2009).  

Under mellankrigstidens optimism växte populärpsykologisk litteratur fram med råd om hur vi 

bör leva för att slippa psykiska svårigheter. Denna litteratur betonade vikten av att tänka rätt för 

att på så sätt forma vårt psyke. Dessa uppfattningar och metoder liknade dem som senare kom att 

utvecklas under beteckningen kognitiv beteendeterapi (Sanner, 2009). Under denna tid fylldes 

vårdinrättningarna med allt fler psykiskt sjuka och i de flesta fall var det en fråga om förvaring 

och inte så mycket behandling. Den behandling som erbjöds de intagna var psykofarmaka. De 

som vistades på dessa mentalsjukhus tillhörde ofta de lägre samhällsklasserna medan de finare 

och bildade klasserna erbjöds psykoterapeutisk behandling. Denna klasskillnad förstärktes genom 

att den psykoterapeutiska behandlingen bedrevs på privata mottagningar som inte omfattades av 

sjukförsäkringen utan fick betalas av patienterna själva. Under 1960-talet växte sig den kritiska 

rörelsen mot mentalsjukhusen allt starkare och kanske fanns det ett samband med den gradvisa 

nedmonteringen av mentalsjukhusen längre fram (Sanner, 2009). 
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1978 infördes en allmän statlig utbildning för psykoterapi och 1985 tillkom en särskild 

legitimation för psykoterapeuter. 1994 blev yrkestiteln psykoterapeut skyddad och 1999 infördes 

kravet på att man måste genomgå en speciell psykoterapeutexamen för att få ut en legitimation 

som psykoterapeut. 2007 tillsattes Johan Schubert på den första professuren för psykoterapi 

(Gieser, 2009).  2010 fanns det ca 4 500 legitimerade psykoterapeuter sysselsatta inom hälso- och 

sjukvården inklusive privata aktörer (Socialstyrelsen 2013b).  I dagsläget anses kognitiv 

beteendeterapi vara en allmänt etablerad behandlingsmetod (Sanner, 2009).  

 

Psykisk ohälsa 

Den självrapporterade psykiska ohälsan i Sverige var 2012 vanligare bland kvinnor än bland 

män. Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat bland yngre (15-24 år) vilket även 

avspeglade sig i att den psykiatriska slutenvården ökade för den här gruppen (Socialstyrelsen 

2013c). Antalet självmord hade från 1990 fram till 2012 minskat i alla åldersgrupper utom i 

gruppen unga vuxna (15-24 år) där självmord istället hade ökat (Socialstyrelsens 2013c). 

Nationellt har det gjorts satsningar för att öka tillgången på behandling för psykisk ohälsa. I 

Sverige fanns i november 2010, 5874 legitimerade psykoterapeuter (Socialstyrelsen 2012a) vilket 

motsvarar cirka 50 psykoterapeuter per 100 000 invånare. Tillgången på legitimerade 

psykoterapeuter varierar över landet och 2010 fanns lägst antal i Norrbotten, Västernorrland och 

Jönköpings läns landsting och högst antal fanns i Stockholm och Uppsala läns landsting 

(Socialstyrelsen 2013a). 

 

 

Stigmatisering 

Det har i vårt samhälle skett en förändring till en mer ökad öppenhet om psykisk ohälsa vilket 

minskar risken för stigmatisering. Historiskt sett har det funnits en skam och rädsla att falla 

utanför det som ansågs normalt inom den grupp man tillhörde och Danielsson (2010) beskriver i 

sin avhandling hur ungdomar hade en strävan att ”vara normal” och betydelsen av att tillhöra en 

”vanlig familj”. I två amerikanska studier om högskolestudenters attityder till samtalsbehandling 

framkom att många som tillhörde gruppen amerikaner med afrikanskt, asiatiskt eller 
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sydamerikanskt ursprung inte använde möjligheten att söka rådgivning/psykoterapi för sin 

mentala hälsa (Obasi, et al,. 2009). En av anledningarna till att de inte sökte hjälp var den stämpel 

eller stigmatisering/rädsla för att tillhöra en sämre/lägre samhällsgrupp. För studenter av olika 

folkslag och etniska minoriteter är de hindrande krafterna självstigmatisering och upplevd 

stigmatisering av andra personer av betydelse när de själva sökte professionell hjälp. 

Studenternas uppfattning påverkades av relationen till den egna etniska gruppen, av andra etniska 

grupper och av den dominerande gruppen i samhället (Obasi & Leong, 2009; Vogel, et al,.2006). 

En studie som genomfördes på Karolinska institutet visade att många unga vuxna inte visste vart 

de skulle vända sig för att få hjälp när de mådde psykiskt dåligt (Åsbring & Hochwälder, 2009). 

Ungdomarna upplevde det problematiskt att söka hjälp på en vårdcentral för sina psykiska besvär 

p.g.a. rädslan för stigmatisering men också att de upplevde tidsbrist vid besöket och det fokus 

vårdcentralen upplevdes ha (Åsbring & Hochwälder, 2009).  

 

Beskrivning av Jokkmokk respektive Varberg 

Jokkmokk är en kommun strax norr om Polcirkeln med 5086 innevånare (SCB, 2012-12-31) och 

tillhör enligt statistiska centralbyrån kommungrupp 6 vilket är turism och besöksnäringskommun 

vilket är kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 

nätter per innevånare eller där antalet fritidshus överstiger 0.20 fritidshus per innevånare (SCB 

130313). Jokkmokk ligger inom Laponia-Lapplands världsarv som sträcker sig över ett 9 400 

kvadrat kilometer stort område i de norrbottniska fjällen och skogarna och har sedan urminnes 

tider brukats av nomadiserande jägare och renskötare (Ájtte). Jokkmokk har en stor samisk 

befolkning och är en central samiskt samlingsplats när det gäller samisk kultur (Ájtte). Samer bor 

i fyra länder, Ryssland, Finland, Norge och Sverige inom ett landområde som kallas för Sapmí 

och breder ut sig över norra delarna av Nordkalotten. Det finns ungefär 20000 samer i Sverige. 

Samerna är ett av världens ursprungsfolk och de har sin egen kultur, eget språk och egna 

värderingar som skiljer sig från samhället runt omkring. Ungefär 10 % av samerna i Sverige är 

sysselsatta inom rennäringen (Samiskt Informationscenter). 

Varberg är en kommun med 59 186 invånare (SCB, 2012-12-31) belägen 75 km söder om 

Göteborg och räknas enligt statistiska centralbyrån till kommungrupp 2 vilket är en 

förortskommun till storstad där mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbete i en annan 
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kommun och det vanligaste målet skall vara någon av storstäderna. Varberg är en 

inflyttningskommun och befolkningen har mellan 2008 och 2012 ökat med 2 566 personer 

(SCB). Varberg är sedan 1800 talet känd som en havskurort vilket fortfarande präglar staden. 

Varberg utvecklades efterhand allt mer till en industristad med cykelfabriken Monark men även 

med textil, metall, sten och betongindustri. På 1970 talet kom de stora industrierna Ringhals och 

Värö pappersmassefabrik och sågverk som idag är stora arbetsgivare (Varbergs museum).  

Till skillnad från Varberg som ökat sin befolkning har Jokkmokk minskat i befolkningsmängd 

(SCB). En jämförelse mellan Varberg och Jokkmokk visar att Varberg har en högre andel 

innevånare i ålder 0-17 år och mindre andel innevånare som är över 65 år medan andelen vuxna 

mellan 18-64 år är lika. I båda orterna är andelen utrikesfödda 8.7 % av befolkningen (SCB). 

 

Tillgång till psykoterapi/samtalsbehandling 

I Varberg fanns, 2013-03-30, 21 terapeuter anställda inom primärvården och anslutna till 

Regionens rehabiliteringsgaranti. Av dessa var sju legitimerade psykoterapeuter, 10 hade grund- 

utbildning i psykoterapi och fyra var psykologer (Region Halland). Vid en sökning på internet 

vilket kan antas vara ett vanligt sätt att söka terapeuter hittades 10 privata mottagningar (hitta.se). 

Därutöver fanns 1.4 tjänst som kurator på regionens ungdomsmottagning (Region Halland b) 

samt en ungdomspsykiatrisk mottagning (Region Halland c) som en dag i veckan tog emot för 

lättare psykiska besvär. 

I Jokkmokk fanns inom primärvården, 2013-03-30, en halvtid KBT-behandlare med grund- 

utbildning i psykoterapi ansluten till rehabiliteringsgarantin. Psykiatrin hade mottagning en gång 

var fjortonde dag och träffade patienter på remiss från distriktsläkare. Vid sökning på internet 

(hitta.se) hittades närmsta psykoterapeut eller psykolog i Gällivare som ligger på 10 mils avstånd.  
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Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka skillnader i attityd till samtalsbehandling hos unga vuxna 

(18-25 år) i Jokkmokk och i Varberg utifrån kön, geografisk och kulturell bakgrund. Vår hypotes 

var att unga vuxna har en övervägande positiv inställning till att söka samtalsbehandling men att 

det finns en skillnad utifrån geografisk och kulturell bakgrund med förväntat mer positiv 

inställning i en storstadsregion. 

 

Metod 

Avsikten med studien var att undersöka unga vuxnas attityd till samtalsbehandling och vi valde 

en induktiv metod. För att samla information som var mätbar, möjlig att beskriva och jämföra 

valdes en kvantitativ metod med kvalitativt inslag.  

 

Urval 

För att få ett hanterbart och tillräckligt stort underlag bestämdes att ett hundratal informanter med 

50 från respektive ort skulle uppfylla det kravet. Antalet enkäter stod inte till relation till 

befolkningsunderlaget men bedömdes inte påverka det studien hade i avsikt att undersöka.  

Informanterna söktes med ett bekvämlighetsurval. För att få informanter i åldern 18-25 år med en 

åldersmässig spridning och en variation på huvudsaklig sysselsättning valdes skolor och 

arbetsplatser där vi förväntades hitta en jämn könsfördelning. Dessa var avgångsklasser på 

gymnasiet, högskola/vuxenutbildning och livsmedelsbutiker på respektive ort. Livsmedelsbutiker 

valdes utifrån att det där förväntades finnas anställda inom den målgrupp vi sökte.  

 

Utformandet av enkäten 

En bred litteratursökning gjordes om unga vuxnas attityd till psykoterapi i dag, förändringar 

gällande psykoterapi i Sverige, psykoterapins etablering i Sverige, internationella studier, 

statistisk information. Sökningar via Umeå universitetsbibliotek i PsycINFO, Medline, Pub-Med, 
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Diva, APA PsycNET. Sökningar på internet, Google, SCB, Socialstyrelsen, Sveriges Riksdag, 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Varbergs kommuns hemsida, Region Halland, 

Jokkmokks kommuns hemsida, Norrbottens läns landsting. 

Vid konstruktionen av enkäten ägnade vi mycket tid åt att göra enkäten lagom omfattande och 

lättbegriplig för att på så sätt öka sannolikheten att få in tillräckligt antal svar. Tid lades på 

formuleringar för att den skulle ha ett språk som skulle vara tillgängligt och begripligt för den 

målgrupp vi valt. En enkät konstruerades med 19 frågor, 10 sociodemografiska frågor, sju frågor 

om inställning till psykoterapi med fem fasta svarsalternativ. Därefter två öppna frågor med 

möjlighet att fånga mer personliga synpunkter.  

En provenkät testades på unga vuxna i vår egen omgivning där vi fick synpunkter på språkval 

och en omarbetning gjordes. Den slutgiltiga enkäten finns i Bilaga 1. 

 

Datainsamling 

I Varberg kontaktades två utbildningsanordnare, den kommunala gymnasieskolan och Campus 

Varberg som bedriver högskoleutbildningar och en större livsmedelshandel. Till skolorna 

framfördes önskemål om att dela ut enkäten i klasser där det fanns någorlunda jämn 

representation av båda könen och om möjligt en spridning utifrån etnisk bakgrund. På 

gymnasieskolorna delades enkäten ut av en kontaktlärare till en årskurs 3 klass som ansågs 

uppfylla dessa önskemål. På Campus Varberg tillfrågades en utbildningssamordnare som valde 

en högskoleklass där det fanns en könsmässig och etnisk representation. Enkäterna lämnades till 

dessa kontaktpersoner med svarskuvert.  

På båda ställena fylldes enkäterna i vid ett tillfälle med kontaktpersonerna närvarade under tiden 

enkäterna besvarades. Informanterna lämnade sina svar i igenklistrade kuvert till kontaktpersonen 

och enkäterna hämtades sedan hos kontaktpersonerna. På livsmedelsbutiken kontaktades en 

anställd som tillfrågade sina kollegor om de ville delta i undersökningen och som också skötte 

insamlingen av enkäterna. Enkäterna fylldes i under en veckas tid och varje informant lämnade 

sina svar i igenklistrade kuvert till kontaktpersonen där svaren sedan hämtades. 
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I Jokkmokk kontaktades den kommunala gymnasieskolan, Samernas utbildningscenter och två 

livsmedelsbutiker. På gymnasieskolan togs kontakt med gruppläraren med önskemål om att dela 

ut enkäten till elever i årskurs tre. Gruppläraren lämnade ut enkäterna till respektive lärare som 

sedan lämnade ut enkäterna till sina elever vid ett tillfälle. De besvarade enkäterna samlades in av 

respektive lärare och lämnades till gruppläraren där svaren sedan hämtades efter två veckor.  

Samernas utbildningscenter besöktes under en informationsträff. Där informerades om enkäten 

som lämnades ut till intresserade elever. En del av informanterna besvarade enkäten direkt och 

lämnade den på plats medan andra lämnade in enkäten i igenklistrat kuvert till kanslisten på 

Samernas utbildningscenter där svaren sedan hämtades efter en vecka. 

I de två livsmedelsbutikerna lämnades enkäterna till respektive arbetsledare som såg till att dessa 

lämnade till anställda inom åldersspannet 18-25 år. De besvarade enkäterna lämnades i 

igenklistrade kuvert till arbetsledarna på respektive butik där de sedan hämtades efter två veckor.  

Eftersom det i Jokkmokk förväntades vara svårt att få in tillräckligt antal svar lämnades enkäten 

även ut på vårdcentralen. Personer som ansågs tillhöra målgruppen och som befann sig i entrén 

till vårdcentralen tillfrågades under två veckors tid om att delta till dess önskade antal enkäter 

hade kommit in. En del av informanterna lämnade den ifyllda enkäten direkt på plats medan 

andra lämnade den senare i igenklistrat kuvert i receptionen på vårdcentralen där enkäterna sedan 

inhämtades.  

 

Etiska överväganden 

Informanterna informerades skriftligt på enkätens försättsblad om undersökningens syfte och att 

det var en del av vår utbildning vid Umeå universitet och att vi uppskattade om de ville ta sig tid 

att delta. Vi informerade skriftligt om att alla uppgifter skulle hanteras på ett sätt som garanterade 

anonymitet. Vid svarstillfället informerades muntligt att enkäten var frivillig och de som ville 

delta fyllde i sina svar. Varje informant lämnade sina svar i ett igenklistrat kuvert till respektive 

kontaktperson. Svaren hämtades in obrutna till oss. 
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Dataanalys 

För bearbetning av materialet användes dataprogrammet 3M SPSS Statistics 20.0. De 15 första 

frågorna kodades för att kunna matas in i SPSS. Olika svarsalternativ med likartad innebörd 

grupperades till kategorier. När det gäller sysselsättning sammanfördes alla med någon form av 

arbete oavsett vilken form. När det gällde relationsstatus sammanfördes alla som var i en relation 

till samma kategori. Boende delades in i två kategorier, de som bodde hemma hos föräldrarna och 

de som hade eget boende. När det gäller födelseland redovisas alla som var födda utomlands i en 

kategori oavsett vilket födelseland. När det gällde föräldrars kulturella bakgrund kategoriserades 

alla med en eller båda föräldrarna från en annan kultur än svensk i samma kategori. Pearsons chi-

2 test användes för att fastställa om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Signifikansnivå sattes vid p ≤. 05. Svaren på de två öppna frågorna skrevs in i var sitt dokument. 

Svaren genomlästes flera gånger och kondenserades till nyckelord. Utifrån dessa nyckelord 

formulerades sju kategorier på fråga 16 och fyra kategorier på fråga 17.  

Bortfall 

Totalt 101 enkäter lämnades in varav en sorterades bort då personen inte tillhörde målgruppen.  

Ett enkätsvar var endast delvis besvarad och de uteblivna svaren matades in med ett streck. En 

informant angav fader som okänd. 

 

Resultat 
 
Resultatet baseras på enkätsvar från 100 respondenter, 50 boende i Jokkmokk och 50 i 

Varberg. Informanternas sociodemografiska förhållanden redovisas i Tabell 1. En skillnad 

mellan orterna var att det i Jokkmokk var betydligt fler informanter som hade föräldrar med 

blandad kulturell bakgrund. I Varberg var det fler som studerade och fler som bodde hemma 

än bland informanterna i Jokkmokk. När det gällde fritidsaktiviteter var det fler i Jokkmokk 

som angav att deras fritidssysselsättning mestadels var utomhus. 
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Allmän attityd till samtalsbehandling 

Attityden till samtalsbehandling var övervägande positiv oavsett bostadsort och kulturell 

bakgrund (fråga 11, figur 1 och 2). Informanterna var generellt mer positiva till att uppmana 

andra att söka samtalsbehandling (fråga 12) än att själva söka hjälp (fråga 13). Det var ingen 

informant som svarade nej på frågan om de trodde att samtalsbehandling kunde hjälpa när 

människor mår känslomässigt dåligt. Inte heller på frågan om att uppmana andra att söka 

samtalsbehandling var det någon som svarade nej. Ungefär hälften visste var de skulle vända 

sig för att få hjälp (fråga 14) och det fanns ingen signifikant skillnad utifrån varken ort eller 

föräldrars kulturella bakgrund. 
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Geografisk bakgrund 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 1. Attityd i förhållande till geografisk bakgrund. 
 
 
Vad gällde fråga 15 var unga i Jokkmokk mindre benägna att berätta för sin familj om man 

själv skulle gå i samtalsbehandling än i Varberg (p=.03).  
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Kulturell bakgrund 
 

 

 

 
 
Figur 2. Attityd i förhållande till föräldrarnas kulturella bakgrund. 
 
 
 
Informanter som hade föräldrar med en blandad kulturell bakgrund var mer positiva till att berätta 

för övriga bekanta som de inte kände så väl att de själva sökt eller gått i samtalsbehandling än de 

med svensk bakgrund (p=.04).  
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Öppna frågor 

De faktorer som påverkade informanternas inställning till samtalsbehandling var familj, vänner, 

skola/ utbildning, media, egna erfarenheter och arbete. De faktorer, enligt de kategorier som 

kodats ur svaren på fråga 16, som hade störst inflytande på deras inställning till 

samtalsbehandling var familj, vänner och egna erfarenheter. Följande citat beskriver familjens 

betydelse: 

 

 
”Min familj har haft stor inverkan, jag har alltid kunnat prata med min mamma om 

svårigheter” 

 

“Familjen har stor betydelse, de har i alla fall hjälpt mig att prata med kurator. De 

kan även få en att känna att det inte är nått fel att prata med någon”. 

 

”Har växt upp i mycket öppna och avslappnande omständigheter, mycket utrymme 

för samtal, både personliga och ”djupa” och alldagliga. Familjen och uppväxten har 

nog gjort att jag tagit till mig ett liknande förhållningssätt och den vidare i livet i 

andra sammanhang”.   

 

 

Citat som visade att vänner hade en stor betydelse för ens egen uppfattning. 

  

 

”Personer som jag känner har gått på samtalsbehandling och tyckt det varit positivt 

så det har påverkat mig”. 

 

”Hade en kompis som mådde dåligt och hon blev i princip tvingad och därför har 

hennes negativa syn på samtalsbehandling smittat av sig lite, men nyligen så tipsade 

en annan kompis om det så jag provade”  

 

”Jag tror att man blivit påverkad av dagens omgivning. Man får höra mycket om att 

folk har hjälp och går och pratar med någon och att det för vissa hjälper”. 
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Citat som visade att egna erfarenheter påverkade attityden.  

 

”Familjen och vänner har uppmanat mig att prata med någon när jag mådde som 

sämst. Och själv en insikt att det kunde vara bra och det var det” 

 

  ”Jag tyckte det inte alls fungerade för mig” 

 

”Av egen god erfarenhet, innan jag själv använde mig av samtalsbehandling tyckte 

jag att det var något tabu belagt men det har jag nu helt ändrat syn på”.  

 

 

Flera svar visade att informanten såg det som att attityden var grundad i personlighet och 

erfarenheter. 

 

”Nej, min uppfattning är rotad inom mig själv, så den tar jag med mig dit stegen 

bär” 

 

”Nej tror inte det är den geografiska platsen utan viken grundläggande trygghet 

och inställning man bär med sig” 

 

 

I Jokkmokk hade media i större utsträckning påverkat informanternas attityd till 

samtalsbehandling än i Varberg (p=.02).  

 

”I media läser man om folk som lyckats övervinna rädslor och hinder genom 

samtalsbehandling” 

 

”Tror att det känns som ”normalt” på grund av att det har blivit mer upplyst och 

normaliserats i media” 

 

”Det är väl mest från media jag fått för mig att det fungerar TV etc.” 
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En tendens antydde att orten kunde ha betydelse för informanternas attityd till samtalsbehandling. 

Något fler i Jokkmokk än i Varberg trodde att de skulle haft en annan uppfattning om de bott på 

en annan ort.   

 

  ”Säkert, Jokkmokk är en liten ort där rykten sprids snabbt”  

 

”Ja om man skulle bo i en tuffare ort där man växt upp med att prata om sina 

problem är töntigt så tror jag det har påverkan på hur man ser på detta” 
 

”Ja om jag bodde i en större ort skulle det kännas mer säkert/tryggare. I ett litet 

samhälle är risken att folk skulle börja fundera o spekulera kring ens hälsa om 

det framgick eller ”upptäcktes” att man gick i behandling” 

 

 

Det fanns tre andra signifikanta skillnader när det gällde unga vuxnas attityd till 

samtalsbehandling varav de två senare hade könsperspektiv: 

  

• Informanter som levde i en relation hade en mer positiv attityd till att själv gå i 

samtalsbehandling än de som var singlar (p=.05).  

 

• Kvinnliga informanter var mer benägna att uppmana andra att söka samtalsbehandling 

än manliga informanter (p=.000).  

 

• Manliga informanter berättade i mindre utsträckning för sina vänner att de själva gick i 

samtalsbehandling än kvinnliga informanter (p=.001). 
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Diskussion 
 

Vår nyfikenhet grundade sig på vad som kan avgöra om en ung människa söker samtalshjälp 

eller inte, vilket självklart är mångfaktoriellt. Vi valde att närmare undersöka främst om 

geografi och kultur påverkar unga vuxnas attityd till samtalsbehandling. Studien baserades på 

att jämföra attityder på två orter Jokkmokk, en liten inlandskommun i Norrbotten och Varberg, 

en mindre stad inom en storstadsregion i södra Sverige. Två orter med många olikheter men 

sannolikt också många likheter. Vårt antagande att det fanns en övervägande positiv attityd till 

samtalsbehandling bland unga vuxna bekräftades, men det förvånade oss att vi hittade så få 

samband som bekräftade vårt antagande att geografi och kulturell bakgrund påverkade deras 

attityd.  

 

Attityder i förhållande till geografiska skillnader 

 

Vi antog att det geografiska läget hade betydelse och skulle avspegla sig i resultatet vilket studien 

inte visade. I Jokkmokk var det fler informanter som trodde att de skulle ha en annan inställning 

till samtalsbehandling om de bodde på en större ort. Av svaren framkom en rädsla för 

stigmatisering och att det på en större ort skulle vara mer accepterat och lättare att förbli anonym. 

I ett litet samhälle där ”alla känner alla” kan det upplevas svårt att vara anonym och detta skulle 

kunna medföra att människor avstår från att söka hjälp.  

 

I Varberg fanns en större tillgång till både offentlig vård, privata aktörer och även att det 

annonserades om samtalsbehandling i lokalpressen. I Jokkmokk som historiskt inte har någon 

tradition av att erbjuda psykologisk behandling är fortfarande tillgången till psykoterapi 

begränsad. Information om var samtalsbehandling fanns antog vi gavs från person till person på 

de båda orterna. I glesbygd finns färre antal människor, färre offentliga mötesplatser och därmed 

kanske ett mindre utbud av tillfällen till meningsutbyte.  

 

Informanterna från båda orterna uppgav även att de var mer positivt inställda till att uppmana 

andra att söka samtalsbehandling än att själv söka. En anledning till detta kan vara av att unga 

vuxna i första hand söker stöd hos kompisar (Olsson, 1998). En förklaring kan vara att ungdomar 
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upplever det positivt att få stöd från vänner och att ”lätta sitt hjärta” gör en skillnad och att man 

därför uppmanar andra medan det är ett större steg att själv söka hjälp av någon utomstående.  

 

I vår undersökning var det förvånande för oss att vi inte kunde se en mer skeptisk attityd i 

Jokkmokk och det resultatet indikerar att det är andra faktorer än var du geografiskt bor som 

påverkar vilken inställning du har. Med tanke på skillnaden på tillgång till samtalsbehandling 

mellan de båda orterna kan vi ändå konstatera att ungefär hälften av våra informanter oavsett ort 

visste var de skulle vända sig för att söka hjälp. Vi tror att oavsett storlek på boendeort sprids 

information mellan människor i olika sociala nätverk. Det som fysiska och mediala sociala 

nätverk förmedlar har en mycket stor betydelse för människors dagliga liv och påverkar 

beteenden och värderingar i en rad sammanhang (Christakis & Fowler, 2010).  

 

Attityder i förhållande till kulturella skillnader 

 

Varberg och Jokkmokk hade båda ca 10 % invånare med annan kulturell bakgrund (SCB) och var 

ur det perspektivet lika. Kulturella skillnader fanns även om 90 % av informanterna var födda i 

Sverige. I studien hade hälften av informanterna från Jokkmokk en blandad kulturell bakgrund 

och en majoritet av den gruppen var samisk. Resultatet visade att annan kulturell bakgrund inte 

heller hade så stor inverkan på attityden. Detta resultat var förvånande då vi antog att man inom 

minoritets grupper som t.ex. inom den samiska istället hade en tendens att behålla personlig 

information inom sig själv och inom den egna familjen (Jacobsson, 2011; Kaiser et al., 2010). 

Den samiska kulturen uppfostrar sina barn med stark fokusering på att göra dem självständiga, 

tåliga och oberoende för att de på så sätt skall vara rustande att klara av livets svårigheter och 

lättare anpassa sig trots hög stress. (Javo, 2003, 2004).  

 

Detta styrks alltså inte i vår studie. En orsak till detta kan vara att många av informanterna från 

Jokkmokk med samisk bakgrund inte hade vuxit upp inom en traditionell samisk kultur. Detta 

innebar att de var mer påverkade av den dominerande svenska kulturen än av sin egen 

ursprungskultur. I Jokkmokk var man mindre benägen att berätta för sin familj att man gick i 

egen samtalsbehandling. Inom den samiska kulturen finns ”tystnadens kultur ” vilket innebär att 
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man inte kommunicerar utan i stället tar för givet att den andre skall förstå vad man tycker och 

tänker och detta innebär ett problem i sig (Jacobsson, 2011). 

 

I Tyskland gjordes en studie som handlade om attityder till psykoterapi hos unga vuxna andra 

generationens turkiska invandrare. Denna studie visade att de turkiska invandrarna var mer 

negativ till att söka psykoterapi än jämförelsegruppen tyska medborgare födda i Tyskland. Detta 

tyder på att kulturspecifika faktorer påverkar attityderna till psykoterapi (Calliess et al., 2007).  

 

En annan skillnad var att informanter med en blandad kulturell bakgrund var mer benägna att 

berätta för övriga bekanta som de inte kände så väl om de skulle gå i samtalsbehandling. Detta 

bekräftar en kulturell skillnad men det var ändå förvånande att man i högre grad delade personlig 

information med den obekante än att man berättade för sina egna familjemedlemmar. 

 

Vår studie visade inte att det fanns en negativ inställning till att söka samtalsbehandling i gruppen 

unga vuxna med blandad kulturell bakgrund. Däremot beskriver Omma (2013) i sin avhandling 

att om kunskap om samernas levnadssätt och kultur saknas eller är låg hos vårdpersonal kan detta 

medföra att många samer inte känner förtroende för vården och avstår att söka hjälp framför allt 

vid psykisk ohälsa. Omma menar att det kanske borde finnas en kulturellt anpassad hälsovård för 

renskötande samer. I en studie som undersökt den psykiska hälsan hos vuxna renskötande samer 

framkom att de samiska männen angav högre värden för ångest och depression än en jämförande 

referensgrupp inom närliggande geografiskt område i norra Sverige (Kaiser et al., 2010). Hade 

vår undersökning innefattat fler informanter där båda föräldrarna hade annan kulturell bakgrund 

hade vi kanske sett en skillnad i attityden till samtalsbehandling utifrån kulturella skillnader.  

 

 

Genusskillnader och attityder till samtalsbehandling   

 

Det finns allmänna skillnader när det gäller antalet män och kvinnor som söker 

samtalsbehandling. Av de samtalsbehandlingar som 2012 genomfördes eller påbörjades inom 

Rehabgarantin var, 72 % kvinnor men endast 28 % män (SKL, 2012b). Nationellt fanns det 2010 

könsskillnader i den självrapporterade psykiska ohälsan där kvinnor rapporterade en högre grad 
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av psykisk ohälsa än män (Socialstyrelsen 2012b). I vår studie framkom inga könsskillnader i den 

allmänna inställningen till samtalsbehandling utan den var övervägande positiv. Vad vi hittade 

skillnader i var villigheten att berätta för vänner om man gick i samtalsbehandling, där männen i 

mindre utsträckning än kvinnorna berättade. Det finns studier som framhåller att män oftare än 

kvinnor behåller sina känslor för sig själva (Mirowsky, 1995). I en annan studie framkom att 

kvinnor uttrycker både positiva och negativa känslor tydligare än män (Fischer, 2000) men detta 

har ifrågasatts i andra studier (Simon, 2004). I en studie från 2005 fick deltagarna själva 

rapportera sina symtom på depression. En del av undersökningsgruppen informerades om att de 

som fick höga poäng skulle få en vårdkontakt. Resultatet av studien var att männen i den gruppen 

rapporterade färre symtom än vad kvinnorna gjorde (Simon, 2005). I vår undersökning var 73 % 

kvinnor och 27 % män och vår fundering är om vi hade fått ett annat resultat om vi hade haft en 

jämnare könsfördelning. Mäns och kvinnors sätt att kommunicera om känslor skiljer sig åt där 

kvinnorna lättare kan tala om hur de mår och att söka hjälp (Danielsson, 2012) och att det därför 

kan vara så att mäns psykiska ohälsa inte uttrycks och därför inte heller uppmärksammas av 

vården. Bland yngre män fanns det i Danielssons undersökning i större grad en önskan att bryta 

sin tystnad och dela med sig av sitt inre. Med jämnare spridning gällande kön hade vi i vår studie 

fått en bättre bild av vilken påverkan könstillhörigheten hade bland dessa unga vuxna. En aspekt 

på detta kan vara att kvinnorna var mer benägna att svara på enkäten och att män av någon 

anledning avstod och av den anledningen den sneda könsfördelningen. En aspekt som inte direkt 

är kopplat till kön utan mer till relation var att personer som levde i en relation var i högre grad 

positivt inställda till att själv söka samtalsbehandling. En förklaring kan vara att de som levde i en 

relation hade en större öppenhet för och erfarenhet av att dela sitt inre själsliv med någon annan 

än de som var singel. 

 

 

Trend till attitydförändring 

 

Mot bakgrund av att psykoterapin i Sverige efterhand växt till en allt mer etablerad disciplin kan 

man fundera på vad som påverkat denna utveckling. Psykisk ohälsa kan inbegripa ett brett 

spektra från krisreaktioner till allvarligare psykiska störningar.  Inom sjukvården finns bl.a. 

organiserat särskilda psykologiska kris och katastrofledningsgrupper s.k. PKL-grupper 
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(Socialstyrelsen 2005). Detta inrättades för att öka det psykologiska omhändertagandet vid 

katastrofer. I en studie efter Tsunamikatastrofen framkom att nära anhöriga, grannar och 

arbetskamrater var mycket betydelsefulla som stöd för de drabbade medan det för en del kan 

behövas professionell hjälp (Järnesund 2005). Livskriser kan vara svåra och upplevelsen att 

behöva hjälp är begriplig. Olsson (1998), har i sin avhandling beskrivit att deprimerade ungdomar 

i första hand sökte stöd hos sina kompisar och det var först när kompisarnas stöd inte räckte till 

eller depressionen blev så svår som ungdomarna sökte vård. I vår studie var unga vuxna 

övervägande positiva till att söka samtalsbehandling och det vore av intresse att veta för vilka 

typer av problem de skulle söka hjälp. Finns det i den gruppen unga vuxna som skulle söka för 

naturliga livskriser som förr klarades av på egen hand? I debatten har framförts att dagens 

ungdomar inte fått lära sig att hantera misslyckanden och nederlag och av den anledningen är mer 

benägna att söka hjälp för sin psykiska hälsa än äldre personer (Eberhard, 2006).  

 

Staten har tagit ett större ansvar för att öka förståelsen för psykisk ohälsa och att öka tillgången 

på behandling. Dels genom att fördela medel för ökad psykoterapeutisk kompetens 

(socialstyrelsen 2013b, 2103a) och med insatser för att påverka den allmänna attityden. Medel 

avsätts bl.a. till den statliga myndigheten Handisam som tillsammans med nätverket för Nationell 

samverkan för psykisk hälsa (NSF) driver projektet Hjärnkoll (Handisam, 2009). Detta Projekt 

startade 2009 och skall pågå fram till 2014 syftar till att öka det öppna samtalen kring psykisk 

ohälsa. Grunden är 300 privatpersoner som genom att synas i media, seminarier, arbetsplatser och 

inom vården runt om i Sverige möta människor och främja öppna samtal om dessa frågor.  

 

När det gäller media som i högre grad uppgavs ha påverkat attityden till samtalsbehandling i 

Jokkmokk är det ett begrepp som omfattar många delar. Dels media som informationskälla och 

dels de sociala medier som de senaste åren fått en allt med betydande roll. Användandet av 

internet har stadigt ökat och 2012 använde 92 % i åldersgruppen 16-24 år dagligen nätet och 78 

% i ålder mellan 12 -25 år uppgav att internet är viktigt eller mycket viktigt i deras vardagsliv 

(Finndahl, 2012). Media är kanske en viktigare informationskälla i en glesbygdskommun än i en 

storstadsregion och av den anledningen påverkat svarsresultatet. BRIS (Barnens rätt i samhället) 

som är en välkänd organisation som syftar både till att sprida kunskap och ge barn och ungdomar 

möjlighet till direkt kontakt utvecklar f.n. ny teknik för sin hemsida som skall underlätta direkt 
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kontakt och ses som en viktig del av BRIS förändringsarbete (Brisrapporten, 2013). Även skolan 

är en viktig arena där det finns möjlighet att skapa en större öppenhet kring samtal om känslor. 

BRIS beräknar att i början av 2014 ge ut boken med arbetsnamnet Samtal i skolan – en möjlighet 

till utveckling. Utgångspunkten för den är att relationer och goda samtal är viktiga och att de 

vuxna på skolan kan möjliggöra förändring för det enskilda barnet. Boken bygger på psykologisk 

och pedagogisk forskning samt erfarenheter från vad barn och ungdomar berättar för BRIS och 

skall vara ett verktyg för att möjliggöra samtal som stärker barnets egna resurser (Brisrapporten, 

2013). 
 

I vår studie uppgavs familjens attityd vara av stor betydelse för informanternas attityd och graden 

av öppenhet att tala om känslor och familjemedlemmarnas mående skiftar självklart från familj 

till familj. Vi antar att vad som visas på TV har en allmän påverkan och påverkar trender för vad 

som är talbart. Program som nyligen sänts t.ex. In Treatment, Par i terapi med psykoterapeuten 

Paulo Perris och Jonas Gardells serie Torka aldrig tårar utan handskar tror vi har betydelse för att 

öka öppenheten till samtal om känslor och även vidare till att söka samtalsbehandling. 

 

Internet har en allt större betydelse i vårt samhälle och av de som använde internet under första 

kvartalet 2012 användes det av 92 % i åldersgruppen 16-25 år för att chatta, blogga, göra inlägg 

på nätverk/diskussionsforum (SCB 2012). Face Book är ett känt forum och har en stor spridning 

för att upprätthålla sociala relationer, hitta vänner från det förflutna, skapa nya kontakter och 

kommunicera på en mängd olika sätt, t.ex. genom chat. De sociala medierna har förändrat 

förutsättningarna för identitetsskapandet i den senmoderna kulturen. Elektroniska medier 

förändrar de grundläggande förutsättningarna för identitetsskapande (Kirsh, 2010).  

 

 

Metoddiskussion 
 

Vi anser att vi fått svar på vår övergripande fråga om det fanns skillnader i attityd till 

samtalsbehandling utifrån geografiska och kulturella skillnader. Studien hade för litet underlag 

för att resultatet skall kunna generaliseras. 
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Studien har mätt unga vuxnas attityd till samtalsbehandling utifrån kulturella och geografiska 

variabler vilket var grundfrågan. Enkäten innehöll även sociodemografiska frågor och vår avsikt 

med det var att se om även dessa hade betydelse. Studien hade brister när det gällde spridning av 

ålder, kön och annan kulturell bakgrund. Vi fick flest informanter i ålder 19-21 år alltså saknas de 

yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Studien hade ett bekvämlighetsurval och vi vände oss till 

utbildningssamordnare och arbetsplatser där vi antog att vår målgrupp fanns. För att undvika 

denna sneda fördelning skulle vi ha kunnat lägga mer tid på säkerställa spridning av ålder och 

kön. Jokkmokk är en liten ort vilket skulle kunna vara ett hinder att hitta tillräckligt många 

informanter och hade varit tidsmässigt krävande. Vi fick även en sned fördelning gällande kön 

med en övervägande del kvinnliga informanter. Möjliga orsaker kan vara att de 

utbildningssamordnare vi valt lämnade enkäterna till klasser där det fanns en kvinnlig dominans 

och även att männen i större utsträckning tackade nej till att delta vilket kan ha en påverkan på 

resultatet. I Varberg var spridningen gällande kulturell bakgrund mindre än i Jokkmokk. I 

Jokkmokk kontaktades Samernas utbildningscenter vilket underlättade spridningen medan det i 

Varberg inte fanns något liknande. Som vi tidigare berört har informanterna med samisk 

bakgrund inte fostrats i en levande samisk kultur vilket kan ha betydelse för utfallet. Studien hade 

även en bristande spridning gällande sysselsättning som kan förklaras av att många studerar i den 

åldersgrupp vi undersökte. Enkäten testades via en provomgång där vissa justeringar gjordes. 

Dock återstår att undersöka attitydfrågornas kvalitet och stabilitet via reliabilitetsmått.  

 

 

Framtida forskning 

 

Vi ser det som positivt att unga vuxna var övervägande positiva till samtalsbehandling och att 

kultur och geografi inte påverkade deras attityd som vi antog vilket vi ser som positivt. Vad som 

påverkat denna utveckling är ett intressant ämne att ta reda på mer om. T.ex. hade sociala medier 

en framträdande plats och av intresse skulle vara att forska på hur dessa medier kan bli en tillgång 

och hur de negativa effekterna kan minskas. Det skulle vara av intresse att ta reda på vilka andra 

faktorer som har en positiv inverkan på unga vuxnas psykiska hälsa.  
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I en framtida studie skulle olika åldersgruppers attityd till samtalsbehandling kunna jämföras 

utifrån geografisk bakgrund för att se om det finns skillnad mellan storstad och glesbygd.  

 

Är det så att kvinnor överlag är mer positivt inställda till att svara på enkäter är en annan 

fundering men den har vi inte hitta belägg för. 

 

Slutsatser 

 

Resultatet av vår studie visar något bra, att det bland gruppen unga vuxna fanns en övervägande 

positiv attityd till samtalsbehandling. Den attitydförändring som skett i samhället gällande 

psykisk ohälsa uppmuntrar till mer öppna samtal om människors inre liv och det kan leda till ett 

mindre motstånd till att söka samtalshjälp. Psykiskt lidande finns men samtal ensamt kommer 

inte att lösa alla problem då andra faktorer så som fysisk sjukdom, arbetslöshet och ekonomiska 

bekymmer påverkar psykiskt mående. Vi anser i alla fall att goda samtal i sig är positivt och KBT 

i synnerhet är en effektiv metod som ger högre livskvalité. Dessutom har denna studie i sig 

medfört att sprida information om att KBT finns på en av orterna och ytterligare en ung vuxen 

tog kontakt och fick hjälp. 
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Bilaga 1. 

	  
Hej	  
	  
Denna	  enkät	  ingår	  i	  en	  studie	  om	  attityder	  till	  samtalsbehandling	  
och	  är	  en	  del	  av	  vår	  psykoterapeututbildning	  vid	  Umeå	  Universitetet.	  	  	  
	  
Samtalsbehandling	  skall	  underlätta	  när	  det	  är	  känslomässigt	  jobbigt	  
och	  är	  ett	  sätt	  att	  hjälpa	  och	  även	  förhindra	  att	  det	  blir	  långvariga	  
besvär.	  En	  lyckad	  behandling	  kan	  ge	  livslång	  kunskap	  om	  dig	  själv,	  
om	  hur	  tankar	  och	  känslor	  fungerar.	  Vi	  vet	  också	  att	  attityden	  till	  
psykologisk	  behandling	  påverkas	  av	  familj,	  vänner	  och	  övrigt	  i	  
samhället.	  Detta	  kan	  göra	  att	  man	  avstår	  från	  att	  söka	  hjälp.	  	  

Vår	  avsikt	  med	  undersökningen	  är	  att	  se	  om	  det	  finns	  skillnader	  
utifrån	  kulturell	  eller	  geografisk	  bakgrund	  och	  enkäten	  kommer	  
därför	  att	  lämnas	  till	  unga	  vuxna	  (18-‐25	  år)	  i	  både	  Jokkmokk	  och	  i	  
Varberg.	  Vi	  uppskattar	  om	  du	  tar	  dig	  tid	  att	  fylla	  i	  den	  och	  vi	  får	  ta	  
del	  av	  din	  uppfattning.	  

	  	  
Alla	  uppgifter	  kommer	  att	  hanteras	  så	  att	  du	  är	  garanterad	  att	  
vara	  anonym.	  	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  
	  

Lisbeth	  Nilsson	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Catarina	  Vallin	  	  
Leg.	  arbetsterapeut	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Socialpedagog	  
Psykoterapeutprogrammet	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Psykoterapeutprogrammet	  
Umeå	  Universitet	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Umeå	  Universitet	  
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1. Vilket	  är	  ditt	  födelseår?	  
	  
	  
År:	  	   	  
	  

	  
2. Kön?	  

Ringa	  in	  det	  som	  stämmer	  
	  
	  
Man	   	   Kvinna	  
	  

3. Relationsstatus	  
Ringa	  in	  det	  som	  stämmer	  

	  
	  
Gift	   	  	  	   Sambo	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  en	  relation	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Singel	  
	  
	  

	  
4. Hur	  bor	  du?	  	  

Ringa	  in	  det	  som	  stämmer.	  
	  
	  
Eget	  Hus	   	   Föräldrars	  hus	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Egen	  lägenhet	  	  	  	  	  	  	  	   Föräldrars	  lägenhet	  
	  
	  
Andra	  hand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Studentbostad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	   	  
	   	  
Annat:	   	   	  
	  

	  
5. Vilken	  utbildning	  har	  du?	  	  

Ringa	  in	  det	  som	  stämmer,	  flera	  alternativ	  möjliga.	  
	  	  
	  
Grundskola	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gymnasium	  
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	   Högskola/Universitet	  
	  
	   	  	  
Annan	  utbildning?	   	   	   	   	  
	  
	  

	  
6. Har	  du	  barn?	  	  	  	  	  	  	   	  

Ringa	  in	  det	  som	  stämmer.	  	  
	  
	  
JA	   	   	   NEJ	  
	  

	  
	  
7. Nuvarande	  sysselsättning?	  

Ringa	  in	  det	  som	  är	  din	  huvudsakliga	  sysselsättning.	  Endast	  1	  alternativ.	  	  	  
	  
	  
Studier	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fast	  arbete	   	  	  	  	  	  	  	  Tillfälligt	  arbete	  
	  
	  
Eget	  företag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Söker	  arbete	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annat:	  	   	   	  

8. Vad	  gör	  du	  på	  din	  fritid?	  
Ringa	  in	  det	  som	  stämmer	  
	  
	  
Mestadels	  utomhusaktiviteter	   Mestadels	  inomhusaktiviteter	  

	  
	  
	  
	  
9. Vilket	  är	  ditt	  födelseland?	  

Ringa	  in	  det	  som	  stämmer.	  
	  
	  
Sverige	   	  	  	  	  	  	  	   Annat	  land,	  vilket?	   	   	  
	  
	  
	  
	  



 
 

 34 
 

10. Vilken	  kulturell	  bakgrund	  har	  dina	  föräldrar?	  
Ringa	  in	  det	  som	  stämmer.	  
	  
	  
Mor:	  	  	  	  	  Svensk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samisk	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annan	  bakgrund,	  vilken?	  
	  
	  
Far:	  	  	  	  	  	  Svensk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samisk	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annan	  bakgrund,	  vilken?	  
	  

	  
	  
	  
	  
11. 	  Tror	  du	  att	  samtalsbehandling	  kan	  hjälpa	  när	  människor	  mår	  
känslomässigt	  dåligt?	  	  	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  

	  
	  
	  
	  
	  
12. Skulle	  du	  uppmana	  någon	  i	  din	  omgivning	  som	  mår	  
känslomässigt	  dåligt	  att	  söka	  samtalsbehandling?	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  
	  
	  

	  
	  

13. Om	  du	  själv	  skulle	  må	  känslomässigt	  dåligt	  skulle	  du	  då	  söka	  
samtalsbehandling?	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  
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14. Om	  du	  eller	  någon	  i	  din	  omgivning	  skulle	  behöva	  
samtalsbehandling	  vet	  du	  då	  var	  du	  skulle	  vända	  dig?	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
15. Om	  du	  själv	  skulle	  söka	  och	  gå	  i	  samtalsbehandling	  skulle	  du	  
då	  berätta	  det	  för:	  	  
	  
A.	  Din	  familj?	  	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  
	  
	  
	  
	  
B.	  Dina	  vänner?	  	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  
	  
	  
	  
	  
C.	  Övriga	  bekanta	  som	  du	  inte	  känner	  så	  väl?	  	  
	  
	  
Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troligen	   	  Osäker	   	  	  	  	  	  	  	  Tveksamt	   Nej	  
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16. Vad	  tror	  du	  påverkat	  din	  inställning	  till	  samtalsbehandling?	  
T.ex.	  om	  du	  tror	  att	  familjen,	  vänner,	  skola,	  arbetsplats,	  media,	  
speciella	  händelser	  eller	  något	  annat	  har	  haft	  betydelse	  för	  din	  
uppfattning	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

	  
	  
	  

17. Tror	  du	  att	  du	  skulle	  ha	  en	  annan	  uppfattning	  om	  du	  bodde	  på	  
en	  annan	  ort,	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Tack	  för	  din	  medverkan!	  
	  
	  
	  
Lisbet	  och	  Catarina	  
J	  
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Bilaga 2 

Tabell 1. Informanternas sociodemografiska förhållande utifrån boende ort. 

	   Jokkmokk	   Varberg	  
Ålder	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  

n	  
1	  
12	  
9	  
9	  
5	  
4	  
4	  
6	  

n	  
0	  
22	  
4	  
7	  
7	  
5	  
2	  
3	  

Kön	  	  
Kvinnor	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Män	  

	  
39	  
11	  

	  
34	  
16	  

Relationsstatus	  	  
Singel	  

I	  en	  relation	  
Inget	  svar	  

	  
20	  
28	  
2	  

	  
27	  
23	  
0	  

Boende	  
Hemma	  

Eget	  

	  
21	  
29	  

	  
31	  
19	  

Utbildning	  
Grundskola	  
Gymnasium	  

Högskola/Universitet	  
Annan	  

	  
1	  
41	  
7	  
1	  

	  
1	  
38	  
10	  
1	  

Barn	  
Ja	  

Nej	  

	  
2	  
48	  

	  
1	  
49	  

Fritid	  
Utomhus	  
Inomhus	  

Ute	  och	  inomhus	  

	  
18	  
25	  
6	  

	  
11	  
37	  
2	  

Födelseland	  
Sverige	  

Annat	  land	  

	  
45	  
5	  

	  
45	  
5	  

Föräldrars	  kulturella	  
bakgrund	  
Sverige	  
Blandad	  

	  
	  

25	  
25	  

	  
	  

40	  
10	  

Sysselsättning	  
Arbete	  
Studier	  

Söker	  arbete	  

	  
18	  
27	  
5	  

	  
14	  
36	  
0	  

 


