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Förord 
Först och främst vill jag tacka min handledare Carita Bengs som varit ett fantastiskt stöd under 

uppsatsprocessen genom vägledning, tankemässig skärpa och ett stort engagemang. Tack till 

Ungdomshälsan Umeå, Studenthälsan vid Umeå universitet, Terapisnack.com och SHEDO som 

hjälpt till med att förmedla information om studien. Ett särskilt tack till Ulla Danielsson för 

uppmuntran och värdefulla kommentarer. 

 

Framför allt ett stort tack till mina informanter som bidragit med sina erfarenheter, tankar och 

reflektioner. Utan er medverkan hade denna uppsats inte varit möjlig. 
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Sammanfattning 
En stadig ökning av psykisk ohälsa hos unga har varit synlig sedan 1990-talet. 
Med utgångspunkt i ungas berättelser om egen erfarenhet har jag undersökt 
ungas upplevelse av psykisk ohälsa och av att i samband med detta söka och 
få stöd. Informanter har rekryterats via stödjande verksamheter och 
organisationer/sidor på internet som har en stödjande funktion. Intervjuer med 
och skriftliga berättelser av nio unga vuxna (20-25 år) analyserades med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. Min analys resulterade i fyra teman: ”En reflexiv 
tillit”, ”I spänningsfältet mellan behov och förmåga”, ”Att berätta sig till 
mening” och ”Ohälsa i ett socialt rum”. De ungas berättelser rörde sig mellan 
positioner av behov och förmåga och informanterna betonade vikten av egen 
drivkraft och engagemang i utvecklingen mot att må bättre. Tilliten till 
stödjande resurser var generellt hög men kunde genom negativ erfarenhet 
skadas och i vissa fall till och med övergå i misstro. Betydelsen av berättelsen 
om egen erfarenhet av psykisk ohälsa återkom hos informanterna. Den egna 
berättelsen användes både för att begripliggöra erfarenhet av att må psykiskt 
dåligt men användes också som ett verktyg för att förändra synen på psykisk 
ohälsa och förbättra tillgängligt stöd. Slutligen betonas den resurs som ungas 
berättelser om psykisk ohälsa och hjälpsökande utgör, berättelser som på en 
personlig nivå kan ha en läkande och meningsskapande funktion och som 
även kan bidra med viktig kunskap för att utveckla stödinsatser och förståelse 
för ohälsans innebörd. 
 
 
Viktiga begrepp: Lekmannaperspektiv, tillit, aktivt självläkande, kvalitativ 
innehållsanalys, politiskt motiverad talförhet  
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Inledning 
Unga människors psykiska hälsa har uppmärksammats i en rad rapporter de senaste åren som 

visar att ohälsan har ökat stadigt sedan 1990-talet (Socialstyrelsen, 2013a, s 8; Socialstyrelsen, 

2013b, s 55). Från 1989 till 2005 tredubblades andelen unga i åldersgruppen 16 till 24 år som 

uppgav att de led av oro, ängslan och ångest. Detta innebär en ökning från nio till trettio procent 

bland kvinnor och en ökning från fyra till fjorton procent bland män. Unga vuxna är den grupp 

vars psykiska ohälsa under denna tid försämrats mest (Socialstyrelsen, 2013b, s 54). Både 

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter upp unga vuxna som en grupp 

vars psykiska hälsa är särskilt oroande (SKL, 2012, s 9; Socialstyrelsen, 2013c, s 24-46).  

Den ökade psykiska ohälsan gäller både självrapporterade psykiska besvär och andelen unga som 

genomgår psykiatrisk behandling. Under 2011 genomgick tio procent av kvinnor och sju procent 

av män mellan 18 och 24 år någon form av psykiatrisk behandling. Strax under nio procent av 

alla kvinnor och sex procent av alla män i åldersgruppen hade förskrivits psykofarmaka. 

Undersökningar visar att tidigt insjuknande i psykisk sjukdom är förknippat med förhöjd risk för 

ett förlängt sjukdomsförlopp och återkommande behov av vård och behandling. Självrapporterad 

oro och nedstämdhet hos unga är även förknippad med högre risk för svårighet vid etablering på 

arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2013a, s 13-18). Denna samhällsutveckling, av ökad psykisk 

ohälsa hos unga och relaterat kort- och långsiktigt lidande, motiverar fördjupad kunskap och 

förståelse för ungas upplevelse av att må psykiskt dåligt och för ohälsans sociala och kulturella 

kontext. 

Innebörden av psykisk ohälsa 
Vad psykisk ohälsa innebär och hur begreppet definieras är beroende av sammanhang. Psykisk 

ohälsa kan beskriva frånvaro av psykiskt välbefinnande, lindriga självrapporterade psykiska 

besvär men också diagnosticerad psykisk sjukdom av varierande svårighetsgrad. Psykisk ohälsa 

kan därmed innebära måttliga begränsningar i vardagsliv men kan även beskriva besvär och 

funktionsmässig nedsättning som innebär omfattande behov av stöd (Barnombudsmannen, 2014, 

s 17; Socialstyrelsen, 2013a, s 8). Psykisk ohälsa kan även förstås utifrån olika perspektiv och 

beskriva både individens subjektiva upplevelse av ohälsa, ett kliniskt definierbart 

sjukdomstillstånd och den kulturella och sociala betydelsen av att inte vara frisk. Inom en klinisk 
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kontext är synen på psykisk ohälsa i huvudsak symtominriktad, vilket kan innebära begränsad 

förståelse för erfarenhet av psykisk ohälsa (Petersen, et al. 2010, s 25). En fördjupad förståelse 

för ohälsans innebörd från ett sociologiskt perspektiv kräver kunskap om hur de olika 

perspektiven relaterar till varandra och påverkar den subjektiva upplevelsen av att må psykiskt 

dåligt i ett socialt sammanhang. 

Stöd till unga 
Barn och unga under 18 år med uttalad psykisk ohälsa får i de flesta fall stöd från barn- och 

ungdomspsykiatri eller barnhabilitering (SKL, 2009, s 1). Från det att unga fyller 18 år behandlas 

psykiatrisk problematik generellt inom första linjens hälsovård1 och/eller inom vuxenpsykiatri 

men på vissa platser finns det även verksamheter som är särskilt riktade till unga vuxna. Vid 

granskning av det stöd som finns tillgängligt för unga har Socialstyrelsen identifierat att det 

ibland råder en oklarhet kring de olika verksamheternas ansvarsområde och att många unga 

vuxna är osäkra på var de ska vända sig för att få stöd när de mår psykiskt dåligt. Behovet av 

kunskapsutveckling på området är enligt Socialstyrelsen stort och särskilt understryks vikten av 

att lyfta barn och ungas egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och stöd 

(Socialstyrelsen, 2013b, s 290).  

 

I tidigare studier har ungas upplevelse av psykisk ohälsa utforskats med utgångspunkt i till 

exempel unga kvinnor och mäns berättelser om erfarenhet av depression (Danielsson, Bengs, 

Samuelsson & Johansson, 2011) och unga kvinnors upplevelse av stress (Wiklund, 2010; 

Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson, Öhman, 2010). Även ungas berättelser om 

självskadebeteende har studerats där bland annat ohälsans relation till identitet och 

meningsskapande har utforskats (Johansson, 2010). Genom bland annat genusanalys har dessa 

studier lyft och motiverat betydelsen ett samhällsperspektiv och en kontextuell medvetenhet för 

att utveckla förståelse för psykisk ohälsa. Tidigare forskning utgör en grund för att vidareutveckla 

förståelsen för ungas upplevelser av psykisk ohälsa och av att söka och få stöd. 

 

Ungdomsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga ungas (13-25 år) självupplevda 

psykiska ohälsa (Regeringsbeslut, 2013). En tvärvetenskaplig forskargrupp (SHY – Stress and 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Den första linjens vård utgörs av primärvård, mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård/elevhälsa och i vissa fall 
delar av socialtjänst (SKL, 2009). 
2	  Studenthälsan är en stödjande verksamhet som Umeå universitets studenter kan vända sig till. Deras fokus ligger på 
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Health in Youth) vid Umeå universitet har tilldelats uppdraget att i två artiklar beskriva hur unga 

upplever och hanterar lättare psykisk ohälsa, att utveckla förståelsen för de ord unga använder för 

att beskriva erfarenhet av psykisk ohälsa samt vilka resurser unga upplever finns tillgängliga för 

att få hjälp och stöd. Denna studie är relaterad till detta uppdrag. 

 

Syfte och frågeställningar 

Fokus för min studie är ungas upplevelse av psykisk ohälsa och av att söka och få stöd när de mår 

psykiskt dåligt. Genom att utgå från ungas eget perspektiv och erfarenhet är strävan att utforska 

innebörden av ohälsa och stöd i ungas liv, vilket kan bidra med viktig kunskap för att utveckla 

stödinsatser. 

 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för ungas upplevelse av att må psykiskt dåligt och att i 

samband med detta söka och få stöd 

Frågeställningar: 

• Hur uppfattar unga det stöd som de har sökt och fått vid psykisk ohälsa?  

• Hur ser unga på sin egen roll och bidrag när de vid psykisk ohälsa sökt och fått stöd?  

• Hur beskriver unga kulturell eller samhällelig påverkan på upplevelsen av psykisk ohälsa 

och hjälpsökande? 

 

Teoretiskt ramverk 
Nedan följer en presentation av teoretiska traditioner, perspektiv och begrepp som i huvudsak 

ryms inom medicinsk sociologi, ett fält jag vill positionera min undersökning inom. Sjukdom och 

ohälsa beskrivs av psykiatern och antropologen Arthur Kleinmans som meningsbärande på flera 

nivåer, en förståelse som har varit central både som ingång till mitt ämne och för min analys. 

Kleinman (1988) menar att sjukdom och ohälsa är möjlig att förstå utifrån klinikerns 

kategoriserande perspektiv grundat i den medicinska vetenskapen (”disorder”), utifrån patientens 

erfarenhet av sjukdom baserad på egen livsbana och livsvärld (”illness”) och utifrån ett 
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makroperspektiv, där ekonomiska, politiska och institutionella krafter präglar sjukdomens 

mening och innebörd (”sickness”). Sociologen Roland Svensson menar att en analys av ohälsa 

som ett socialt och kulturellt fenomen (”sickness”) kan ses som sociologins bidrag till förståelse 

för ohälsa och inom den medicinska sociologin har man även intresserat sig för hur de olika 

perspektiven är relaterade till varandra. Sociologin har därmed bidragit med en mer komplex 

förståelse för ohälsa som inneburit en medvetenhet om att det medicinska perspektivet befinner 

sig i och formuleras i en social kontext och att människors upplevelse av ohälsa präglas av såväl 

medicinska som sociala normer, trossatser och föreställningar (Svensson, 1993, s 20-22). Min 

undersökning av ungas upplevelse av psykisk ohälsa och stöd tar sin utgångspunkt i 

”illnessperspektivet” men med strävan att utforska samspel och relationer mellan de olika 

perspektiven.  

 

Min undersökning har inspirerats av fenomenologi, socialkonstruktivism och interaktionism, 

teoretiska traditioner som inom den medicinska sociologin har bidragit till förståelse för sjukdom 

och ohälsa (Svensson, 1993, s 20). Inom fenomenologin finns en tradition av att studera 

människors begripliggörande av ohälsa genom deras egna berättelser, vilket har varit min ingång 

till att undersöka ungas upplevelser av psykisk ohälsa och hjälpsökande (Bäck-Wiklund, 1998, s 

98; Lupton, 2003, s 84). Den socialkonstruktivistiska traditionen har varit en inspiration genom 

dess bidrag till förståelsen för ohälsa som beroende av social och historisk kontext, där kunskap 

om ohälsa ständigt är föremål för förändring, omförhandling och motstånd (Lupton, 2003, s 12-

14). Min undersökning har också inspirerats av interaktionismen genom synen på identitet och 

självmedvetande som relationellt (Berg, 1998, s 153, 162). 

Lekmannaperspektivet 
Hur människor begripliggör sin vardag är möjligt att studera utifrån ”illnessperspektivet” som 

också kan benämnas lekmannaperspektivet. Lekmannaperspektivets förståelse för ohälsa tar sin 

utgångspunkt i patientens upplevelse, en erfarenhet som kan skilja sig från den medicinska 

förståelsen (Lupton, 2003, s 84f). Historiskt sett menar sociologen Deborah Lupton att 

lekmannaperspektivet på upplevelse av ohälsa och vård ofta har förbisetts. På senare tid har dock 

människors upplevelse och begripliggörande av ohälsa samt upplevelse av att söka vård och 

behandling uppmärksammats allt mer. Ohälsa är ur patientens perspektiv relaterad till 
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självförståelse, då ohälsan innebär en omförhandling av självförståelse från frisk till sjuk, vilket 

kan påverka identitet och kroppsupplevelse. Även mindre omfattande symtom och ohälsa innebär 

ett sökande efter förklaringar som begripliggör erfarenheten. I detta sökande kan människor 

använda kunskap relaterad till många olika kulturella diskurser, som till exempel den medicinska 

vetenskapen, alternativmedicin, populärvetenskap och/eller mediala representationer av sjukdom 

(Lupton, 2003, s 84, 93f). Genom att undersöka människors upplevelse av ohälsa från ett 

lekmannaperspektiv kan man utveckla kunskapen för hur människors erfarenhet av ohälsa 

påverkas av kulturella diskurser och maktrelationer inom den medicinska verksamheten. 

Diskursiv kunskap som människor både använder sig av men även uppvisar motstånd mot 

(Lupton, 2003, s 111). 

Berättelsen om ohälsa 
Patientens berättelse om ohälsa är central inom lekmannaperspektivet då forskaren genom 

berättelsen kan närma sig människors upplevelser och meningsskapande. Berättelser är ett sätt för 

människor att förmedla kunskap och erfarenhet men berättelsen är också ett viktigt redskap för att 

utforska hur människor förstår sig själva, sina relationer och sin omvärld (Hydén, 1997, s 9, 16). 

Ohälsa kan enligt sociologen Arthur Frank leda till att den tidigare förståelsen för sig själv och 

sitt liv inte längre är tillämpbar. I sådana situationer kan berättelsen användas för att bygga upp 

en ny förståelse för sig själv och för sin relation till omvärlden. Även filosofen Susan Brison 

(1997) beskriver berättelsens betydelse vid svåra händelser som inneburit en skadad eller förlorad 

tillit till världen och den egna förmågan. Rekonstruktion av tilliten till sig själv och andra efter 

svåra upplevelser menar Brison kräver formulerandet av en meningsfull och sammanhängande 

livshistoria där svåra erfarenheter integreras. Brison beskriver hur själva formulerandet av svåra 

upplevelser i sig inte är tillräckligt för att göra dessa erfarenheter meningsfulla - det krävs även 

en lyssnande publik som strävar efter att förstå erfarenheterna (Brison, 1997). 

 

Enligt Frank är berättelsen om ohälsa betydelsefull både på en personlig och en social nivå. På en 

personlig nivå är berättelsen betydelsefull genom att bygga upp eller reparera en förståelse för de 

kroppsliga och personliga erfarenheter som ohälsan inneburit. Berättelsen har även en social 

funktion då det är genom berättelsen som erfarenheten delges andra och kommuniceras till 

exempelvis sjukvård (Frank, 1995, s 1-3, 53f). Frank menar att den medicinska berättelsen är den 
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dominanta beskrivningen av ohälsa och att berättelsen om egen erfarenhet kan bli ett sätt att 

återerövra historien om ohälsa ifall den medicinska berättelsen har visat sig vara bristfällig eller 

otillräcklig (Frank, 1995, s 6f, 18, 64).  

 

Ytterligare en meningsskapande funktion hos berättelsen beskrivs av etnologen AnnCristin 

Winroth (2004) som har studerat hur människor med erfarenhet av allvarlig sjukdom använder 

sig av boteberättelser. Genom vad Winroth benämner politiskt motiverad talförhet gör människor 

tidigare tystade upplevelser synliga och använder den egna berättelsen i syfte att bidra till 

förändring av sjukvård eller synen på ohälsa. Winroth beskriver att politiskt motiverad talförhet 

kan ses som en maktstrategi. Genom att berätta om och utvärdera sina kontakter med sjukvården 

får tidigare tysta och privata erfarenheter en röst vilket skulle kunna ses som en omförhandling av 

vårdsituationens makt(o)balans (Winroth, 2004a, s 139-141, Winroth, 2004b, s 172). 

Aktivt självläkande 
För människor med erfarenhet av ohälsa kan berättelsen ha en läkande innebörd genom att 

användas för att begripliggöra erfarenhet och rekonstruera identitet och tillit. Psykologerna 

Arthur C. Bohart och Karen Tallman (1999, s 3-23) beskriver genom begreppet aktivt 

självläkande (Active Self-Healing) människors förmåga att hantera psykisk ohälsa och svåra 

erfarenheter. Självläkande förmågor som de menar innefattar strävan efter förståelse för den egna 

erfarenheten och aktivt engagemang för att må bättre. I ett psykoterapeutiskt sammanhang menar 

Bohart och Tallman att det är just klientens aktiva engagemang inom och utanför behandling som 

möjliggör utveckling. De vill med sin teori ifrågasätta en medicinsk modell och förståelse för 

psykoterapeutisk verksamhet som de anser har tillskrivit klienten en alltför passiv roll och i 

alltför hög utsträckning betonat terapeutens och metodens betydelse för behandlingens utfall. 

Förmågan att agera för förändring i terapi är bara en av de kapaciteter för självläkande som 

Bohart och Tallman identifierar. De menar att klientens kapacitet till aktivt självläkande även 

inkluderar faktorer som mognad, motståndskraft, förmågan att fatta avgörande livsbeslut och 

söka stöd från socialt nätverk (Bohart & Tallman, 1999, s 36-42). 

Människan i relation till andra 
Individen befinner sig alltid i ett beroendeförhållande till andra, beroendet genomsyrar det 



	  
	  

12	  

mänskliga livet och är en förutsättning för mänsklig existens. Svåra upplevelser, till exempel 

relaterade till psykisk ohälsa, kan innebära att medvetenhet om beroende förstärks. Beroendet av 

andras hjälp och stöd tydliggörs, liksom det mänskliga livets sårbarhet (Engström, Thorsén & 

Engström 2006, s 73-75, 64-67). Även människors identitet är beroende av social kontakt, till 

exempel genom individens införlivande av samhällets normer. (Svensson, 1993, s 25). Stigma 

kring psykisk ohälsa är ett exempel på hur individens identitet och liv påverkas av samhällets 

normer. Sociologen och antropologen Erving Goffman (1963) utreder begreppet stigma, vilket 

han beskriver som rädslan för att av andra ses som underlägsen, nedvärderad och annorlunda på 

ett skamfullt sätt. Goffman menar att hanterande av stigma är genomgående i samhället, var än 

det finns sociala normer kring identitet. Rädslan för stigma påverkar människor bland annat 

genom kontroll av information som rör eventuellt stigmatiserande aspekter av identitet, vilket 

bland annat är synligt när människor avstår från att berätta om erfarenhet av psykisk ohälsa av 

rädsla för andras reaktioner och negativa konsekvenser för social identitet (Goffman, 1963, s 11-

16, 57-59, 155). 

Ohälsans sociala kontext 
 
Tidigare forskning har visat att social, politisk och kulturell kontext påverkar både upplevelse av 

och utsatthet för psykisk ohälsa samt ohälsans uttryck (Magnusson & Marecek, 2010; Wiklund, 

Strömbäck & Bengs, 2013; Wiklund, 2010; Danielsson, Bengs, Samuelsson & Johansson, 2011). 

Strävan efter kontextuell medvetenhet har därför varit viktig för min undersökning. 

Fysioterapeuterna Maria Wiklund och Maria Strömbäck samt sociologen Carita Bengs beskriver 

bland annat hur ungas psykiska hälsa idag påverkas av ett sociopolitiskt landskap i förändring, 

där en neoliberal och individualiserad ordning blir alltmer dominerande. Den neoliberala 

diskursen är bland annat synlig i betonandet av individens möjlighet och valfrihet och denna 

samhällsutveckling innebär ett växande fokus på individuellt ansvar för hälsa och liv (Wiklund, 

Strömbäck & Bengs, 2013, s 64). Författarna menar även att unga kvinnors psykiska ohälsa är 

relaterad till det lägre sociala värde och begränsande handlingsutrymme som är följden av 

genusrelaterade maktordningar och normer kring femininitet (Wiklund, Strömbäck & Bengs, 

2013, s 65, 79). Forskning visar också att normer kring maskulinitet påverkar mäns erfarenhet av 

psykisk ohälsa till exempel genom en ovillighet att kommunicera erfarenhet av att må psykiskt 

dåligt till närstående och söka professionellt stöd (Möller-Leimkühler, 2002; Heifner, 1997).  
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Definition av psykisk ohälsa och förståelse för hur erfarenhet av att må psykiskt dåligt ska 

hanteras är också beroende av historisk och social kontext. Sociologen Frank Furedi (2004) 

beskriver en psykologisering av samtiden som inneburit ett växande fokus på känslor och ett 

ökande behov av expertkunskap i form av terapeutisk behandling för att hantera livets 

svårigheter. Även sociologen Anthony Giddens beskriver nutiden som i allt högre utsträckning 

präglad av tillit till expertsystem (Giddens, 1996, s 34). Tillit till expertsystem är avgörande i ett 

samhälle där mycket befinner sig utanför den sfär som individen har kunskap eller möjlighet att 

kontrollera. En viss grad av tillit till professionella och expertkunskap menar Giddens är ett krav i 

det senmoderna samhället och i svåra situationer som vid psykisk ohälsa kan behovet av 

expertkunskap öka. Tilliten är dock inte absolut, genom individens reflexivitet möjliggörs enligt 

Giddens olika hållningar och genom negativa erfarenheter kan inställningen till expertkunskap 

övergå i en mer skeptisk eller reserverad attityd (1996, s 88-90; 1991, s 167). Individens 

reflexivitet innebär ett aktivt förhållningssätt till sig själv och sin omgivning, där medvetenhet om 

dåtid och nutid ligger till grund för individens självberättelse, identitet och agerande i framtiden 

(1991, s 89-100). 

 

Metod 
Med ett intresse för att fånga ungas egen upplevelse av psykisk ohälsa och omgivningens stöd var 

en kvalitativ ansats mest lämplig för min undersökning. Mitt dataunderlag består av både 

skriftliga berättelser, personintervjuer och telefonintervjuer, där unga vuxna berättar om sina 

erfarenheter av att må psykiskt dåligt och av att i anslutning till detta söka och få stöd. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Rekrytering och urval 
Information om studien och rekrytering av informanter har skett både via stödjande verksamheter 

och via organisationer och sidor på internet som har en stödjande funktion. Mitt val att använda 

mig av flera kanaler för att informera om studien baserades på förhoppningen att på så sätt nå ut 

till fler potentiella informanter, då det inför datainsamling var osäkert vilket intresse som skulle 

finnas för deltagande. Organisationer och sidor för stöd på nätet utgör också nya och alternativa 
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sätt att söka stöd vid psykisk ohälsa och att undersöka olika vägar till hjälpsökande var ytterligare 

ett motiv till valet att informera genom olika forum. Information om min studie förmedlades av 

Studenthälsan, Ungdomshälsan, SHEDO och Terapisnack.com, se Tabell 1 för en 

sammanställning av informanter från olika rekryteringskanaler. 

 

Inledningsvis kontaktade jag Studenthälsan2 vid Umeå universitet för att undersöka möjligheten 

att informera om min studie via ett informationsbrev på deras anslagstavla (se Bilaga 1). 

Studenthälsan godkände detta och tog själva initiativ till att även bifoga informationsbrevet i 

”Studentnytt”, ett nyhetsbrev för studenter vid Umeå universitet, vilket bidrog till en större 

spridning. Två av studiens informanter tog del av information om studien genom ”Studentnytt”. 

Dessa informanter kontaktade mig via mejl för att anmäla sitt intresse för deltagande och via mejl 

bokades även tid för intervju. 

 

Ett informationsbrev har också förmedlats via anslagstavla, webb och muntlig information av 

Ungdomshälsan Umeå (UHU)3. Genom det uppdrag som Ungdomsstyrelsen tilldelat forskarna i 

SHY-projektet fick jag tillsammans med min handledare och en av forskarna, tillika läkare på 

UHU, möjlighet att vid ett behandlarmöte presentera projektet och min anslutande studie. 

Förhoppningen var att inkludera både kvinnor och män i min undersökning och då jag vid detta 

skede enbart kontaktats av informanter som var kvinnor förmedlade UHU kontakt med 

informanter som var män. Genom behandlares information till klienter meddelade två personer 

intresse för deltagande. UHU:s personal förmedlade kontaktuppgifter till dessa informanter som 

jag därefter över telefon bokade tid med för intervju. 

 

Information om min studie har även förmedlats genom organisationer och sidor på Internet som 

har ett stödjande syfte och funktion. Jag tog kontakt med styrelsen i SHEDO4 och de uttryckte ett 

intresse för ämnet och informerade om studien på sin Facebook-sida. Jag kontaktade även 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Studenthälsan är en stödjande verksamhet som Umeå universitets studenter kan vända sig till. Deras fokus ligger på 
hälsofrämjande och förebyggande arbete och de fungerar som ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård 
(http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan). 	  
3	  Ungdomshälsan Umeå är en verksamhet som tar emot ungdomar upp till 22 års ålder och man kan vända sig till 
verksamheten för att få svar och hjälp med olika saker som är relaterade till att vara ung, så som sex och samlevnad, 
relationer och hälsa (https://www.vll.se/default.aspx?id=57192&refid=57193&parid=30447).	  
4	  SHEDO är en stödorganisation som arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk 
ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO har även ett forum för samtal om psykisk ohälsa som utgör en 
del av föreningens stödjande verksamhet (http://shedo.se/omshedo/om-foreningen/).   
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Terapisnack.com5, som på sin förstasida länkade till studiens informationsbrev. Det 

informationsbrev (se Bilaga 2) som förmedlades av SHEDO och Terapisnack.com innehöll 

information om möjlighet till deltagande i studien genom antingen en intervju eller genom att 

formulera en skriftlig berättelse om sina erfarenheter utifrån ett antal frågeställningar. Syftet med 

detta var att ge informanterna alternativa former för deltagande. Totalt tio personer som tagit del 

av information via SHEDO eller Terapisnack.com kontaktade mig via mejl och meddelade sitt 

intresse för deltagande. Två informanter mejlade en skriftlig berättelse om sina erfarenheter av 

psykisk ohälsa och åtta personer meddelade intresse för deltagande genom en intervju. Tid för 

intervju bokades med tre informanter och dessa intervjuer skedde via Skype. Inom studiens 

tidsram hade jag tyvärr inte möjlighet att genomföra fler intervjuer och de övriga fem personer 

som hört av sig meddelades detta och tackades för visat intresse. 
 

Tabell 1. Antal informanter utifrån rekryteringskanal 

Rekryteringskanal Intervju Skriftlig berättelse 

Ungdomshälsan Umeå 2  

Studenthälsan/Studentnytt 2  

SHEDO 3 1 

Terapisnack.com  1 

Totalt 7 2 

Intervjuer och skriftliga berättelser 
Mina respektive metoder för datainsamling, berättelser i intervjuform och i skriftlig form, har 

olika förtjänster och nackdelar. De olika tillvägagångssätten får även konsekvenser för 

berättelsernas innehåll och för analys. De skriftliga berättelserna har fördelen att de har gett 

informanterna tid till reflektion, då de kunnat besvara frågorna i sitt eget tempo. Frågornas 

relativt öppna formuleringar har även gjort det möjligt för informanterna att utforma sin 

berättelse utifrån vad som är mest centralt för dem. Formulerande av en skriftlig berättelse är 

dock relativt tidskrävande för informanter, vilket troligen är en anledning till att de skriftliga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Terapisnack.com är ett diskussionsforum för psykologi där medlemmar kan diskutera frågor som rör psykologi, 
psykisk ohälsa och psykologisk behandling samt få svar på frågor från experter som är knutna till forumet 
(http://www.terapisnack.com/).	  
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berättelserna var mindre utförliga än de utskrivna intervjuerna. Jag upplever att intervjun har 

haft fler fördelar som metod för datainsamling till denna studie. Bland intervjuns förtjänster 

ryms möjlighet att fråga upp, vidareutveckla och klargöra osäkerheter. Förlust av icke-verbala 

aspekter och möjlighet att göra korrigeringar i texten kan även innebära att den muntliga 

berättelsens kvalitéer till viss del går förlorad i skriftliga berättelser (Hydén, 1997, s 18-19, 25).  

 

Socialpsykologen Lars-Christer Hydén menar att forskningsintervjun kan förstås som en 

livsberättelse. En mängd underberättelser vävs i intervjun samman genom berättarens och 

intervjuarens aktiva bidrag till att tolka framställningen som en helhet och som en beskrivning 

av personens liv ur något hänseende (Hydén, 1997, s 20). Studiens intervjuer var 

semistrukturerade och en tematisk intervjuguide (se Bilaga 3), som utvecklades i samråd med 

handledare, fungerade som utgångspunkt för intervjun. Den tematiska intervjuguiden fungerade 

som ett ramverk för intervjun genom att täcka in olika teman och frågeområden inriktade på att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. De huvudsakliga frågeområdena handlade om 

erfarenhet av psykisk ohälsa, upplevelse av att söka stöd vid psykisk ohälsa samt upplevelse av 

egen roll i processen av att söka och få stöd. Varje frågeområde rymde även en rad 

underordnade frågeställningar. Min utgångspunkt var att fördjupa förståelsen för 

informanternas upplevelser relaterade till de olika frågeområdena men att samtidigt eftersträva 

öppenhet och följsamhet genom att följa informanterna i deras berättelser och lämna plats för 

vad de ansåg vara centrala och betydelsefulla erfarenheter. Både mina frågor men också 

informanternas egen berättelse drev intervjun framåt. Psykologerna Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann beskriver i enlighet med detta att den semistrukturerade intervjun präglas av både 

struktur och öppenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Procedur  
Totalt genomfördes intervjuer med sju informanter, se Tabell 1. Tre av dessa intervjuer skedde 

över Skype, en av intervjuerna var ett videosamtal och de andra två Skype-intervjuerna 

genomfördes utan video. Tre intervjuer genomfördes i grupprum på Umeå universitetsbibliotek 

och en i UHU:s lokaler. Intervjuernas längd varierade mellan 50 minuter och 1 timme och alla 

intervjuer spelades in.  
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Under intervjuerna var min strävan att följa informanterna i deras berättelse men att även förhålla 

mig aktiv genom att sammanfatta och återkoppla min förståelse för vad de berättat och på så sätt 

ge informanterna möjlighet att verifiera eller korrigera min förståelse. Intervjuerna som 

genomfördes över Skype innebar både särskilda utmaningar och fördelar. Att inte befinna sig i 

samma rum kan innebära förlust av mening som förmedlas genom exempelvis kroppsspråk och 

det kan även vara svårare att etablera förtroende och kontakt, vilket jag ibland upplevde var fallet. 

Till fördelarna hör att tillvägagångssättet är tids- och kostnadseffektivt samt att det även kan 

tänkas fungera som en trygghet för informanten, som helt kan styra plats för intervjun. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och i utskriften infogades även längre pauser, skratt och 

andra icke-verbala händelser under samtalet. 

Etiska överväganden 
Uppsatsens tema berör upplevelser som är personliga och som kan vara svåra att tala om. Med 

anledning av detta valde jag en rekryteringsmetod där informanter själva tog initiativ till 

deltagande. Detta sågs som ett sätt att säkerställa att informanterna har ett självvalt intresse för att 

genom studien bidra med sina erfarenheter. Informanterna har i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vid alla faser av datainsamling informerats om frivillighet och rättighet 

att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). Inför intervjuerna beskrev jag studiens 

ämne och informerade om att intervjun innehåller frågor som kan upplevas svåra att tala om samt 

att de kunde välja att inte svara på dessa frågor. I enlighet med konfidentialitetskravet har 

personuppgifter behandlats anonymt under forskningsprocess och vid presentation av resultat. 

Både vid utskrift av intervjuer och vid presentation av citat har information avidentifierats 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 10f, s 12f).  

Kontakt med informanter via nätet väckte också andra etiska frågeställningar, då det innebar en 

osäkerhet om deras aktuella mående och stöd. Alla informanter utom en (som framgångsrikt 

avslutat behandling) hade dock en kontakt med någon stödjande verksamsamhet eller stod på 

väntelista för behandling. Etnologen Eva Svedmark beskriver hur forskning som innebär möten 

med människor som befinner sig i svåra situationer medför en särskild etisk utmaning och en 

balansgång mellan att upprätthålla distans för att respektera individens integritet men samtidigt 

komma nära för att utveckla förståelse för individens erfarenhet (Svedmark, 2012, s 103). I min 

studie har jag försökt upprätthålla denna balans genom en lyhördhet inför vad mina informanter 
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har velat berätta och inför de känslor som intervjun skapat hos dem. Denna strävan efter 

lyhördhet innebar bland annat att jag lät bli att utveckla vissa svåra ämnen som dök upp under 

intervjuerna. Min strävan har varit att genom att lyssna och lyfta upp informanternas berättelser 

förmedla att deras erfarenhet är betydelsefull. I forskning kan det vara viktigt att närma sig svåra 

erfarenheter då det kan skapa kunskap som möjliggör viktig förändring (Svedmark, 2012, s 103). 

Jag tror även att det kan vara betydelsefullt att få möjlighet att berätta om svåra erfarenheter och 

nå ut med i sin berättelse till andra. Informanterna uttryckte en förhoppning om att deras 

erfarenheter skulle fördjupa kunskapen om ungas upplevelser av stöd och bidra till att förbättra 

stöd för andra.  

Studiens informanter 
De nio informanter som ingått i min studie, sex kvinnor och tre män, var alla mellan 20 och 25 år 

gamla. Fyra av dem bodde i Umeås närområde och de övriga fem bodde på olika orter runtom i 

Sverige. Fyra av informanterna studerade, två arbetade och en var sjukskriven. De två 

informanter som deltagit i studien genom en berättelse uppgav inte sysselsättning.  

 

Informanternas erfarenhet och beskrivning av sin psykiska ohälsa varierade stort. Deras 

problematik innefattade diagnoser som Aspergers syndrom, emotionellt instabil 

personlighetsstörning, depression, ångest, ADHD, anorexi, självskadebeteende, bipolär sjukdom 

typ II, psykossjukdom, PTSD, OCD och psykosomatisk sjukdom6. Flera informanter beskrev att 

de lidit av flera psykiatriska sjukdomstillstånd. Några hade genomgått diagnostiska utredningar 

och de flesta informanter hade genomgått medicinsk behandling. De berättade även om stöd inom 

många olika verksamheter, bland annat inom elevhälsa, studenthälsa, 

ungdomshälsa/ungdomsmottagning, öppenvård, mellanvård och slutenvård. Det fanns även 

beskrivningar av kontakt med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Informanterna berättade om möten med många olika professioner som exempelvis kuratorer, 

psykologer, psykoterapeuter, läkare och sjuksköterskor.  

 

Den stora variation gällande både problematik och erfarenhet av hjälp och stöd som fanns hos 

studiens informanter kan både ses som en svaghet och som en styrka. Stora skillnader i erfarenhet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 PTSD (Posttraumatic stress disorder), OCD (Obsessive-compulsive disorder), ADHD (Attention-
deficit/hyperactivity disorder) (Egidius, 2005, s 21, 528, 702f) 



	  
	  

19	  

kan innebära att informanternas erfarenhetsbas är så varierande att resultatet till en följd blir 

splittrat. Min upplevelse har dock varit att det funnits många återkommande upplevelser och 

erfarenheter i de ungas berättelser, trots att de i vissa bemärkelser var en heterogen grupp med 

mycket olika erfarenheter av psykisk ohälsa och stöd. Variationen i erfarenhet hos informanterna 

kan även förstås som en styrka för studien. Det innebär att många olika erfarenheter av psykisk 

ohälsa och stöd finns inkluderade i det empiriska underlaget, trots att studiens urval är litet.  

Metod för analys och analysförfarande 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats (Graneheim & Lundman, 2012; Graneheim & Lundman, 2003). Kvalitativ innehållsanalys 

har bland annat använts inom beteende- och hälsovetenskap för att studera självupplevd 

erfarenhet av ohälsa samt för att granska och tolka utskrivna intervjuer men även andra typer av 

texter som patientjournaler och dagböcker (Graneheim & Lundman, 2012, s 187f). 

Analysmetoden var lämplig för mitt syfte eftersom min undersökning bestod av både skriftliga 

berättelser och intervjuer om erfarenhet av psykisk ohälsa och av att söka stöd.  

Texter består av både en manifest och en latent mening (Graneheim & Lundman, 2012, s 189). 

Mitt analysarbete följde innehållsanalysens inledande fokus på empirinära granskning av den 

manifesta meningen för att därefter genom granskning av likheter och skillnader i de ungas tal 

höja abstraktionsnivån och närma mig texternas latenta mening (Graneheim & Lundman, 2012, s 

189). De utskrivna intervjuerna och de skriftliga berättelserna lästes igenom upprepade gånger för 

att skapa en överblick av innehållet i berättelserna. Textens betydelsebärande meningsenheter 

kodades därefter. Genom att sortera koder bildades subkategorier som beskrev återkommande 

ämnen och upplevelser i informanternas berättelser. Dessa subkategorier revideras successivt 

genom att återvända till de ungas berättelser och genom att jämföra innebörden och undersöka 

relationen mellan koder och subkategorier. Subkategorierna beskrev många olika aspekter av de 

ungas upplevelse av psykisk ohälsa och av att söka stöd. Exempelvis beskrev de familjens 

betydelse, upplevelser av bristande bemötande från vården, aktivitet i förbättringsprocess och 

tabu relaterat till psykisk ohälsa. På samma sätt grupperades sedan subkategorierna in i kategorier 

och övergripande teman. I Tabell 2 redovisar jag min analysprocess från meningsenhet till tema. 

  



	  
	  

20	  

Tabell 2. Exempel på meningsenheter, koder, subkategorier, kategorier och teman 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori Tema 
 
”[...] utan jag känner att jag vill hjälpa till 
att stödja mer det här med psykisk ohälsa 
efter det här att jag har mått dåligt nu. 
Innan kände jag inte att det var lika viktigt 
men efter känner jag att det är livsviktigt 
att, att hjälpa folk i samma situation att må 
bättre.” 
 
” [...] det har väl alltid varit att jag känner 
att, om mitt mående och mina erfarenheter 
kring mående, om jag nån gång kan hjälpa 
nån annan till att försöka ta hjälp eller hur 
det kan vara. Om jag liksom kan bidra med 
mina erfarenheter. Det har jag alltid velat 
att göra” 

 
Hjälpa 
 
 
Stödja andra 
 
 
 
 
Hjälpa och 
stödja andra 
 
 
Bidra med egna 
erfarenheter 
 

 
Stödja genom 
berättelse 

 
Förändringsarbete 

 
Att berätta sig 
till mening 

 

Analysen resulterade i fyra teman som syftar till att beskriva latenta innebörder i de ungas 

berättelser. Dessa teman illustrerar olika aspekter av ungas upplevelse av psykisk ohälsa och den 

hjälp och det stöd som de sökt och fått när de mått psykiskt dåligt. Teman presenteras under 

resultat i Tabell 3. 

 

Resultat 
Resultatavsnittet är strukturerat utifrån de fyra teman som var resultatet av min analys och 

presenteras utifrån de ingående kategorierna, se Tabell 3. Temat ”En reflexiv tillit” innehåller 

beskrivningar av de ungas relation till omgivningens stödjande resurser. ”I spänningsfältet mellan 

behov och förmåga” rymmer de ungas syn på sig själva och den egna rollen under perioder när de 

mått dåligt, sökt och fått stöd. ”Att berätta sig till mening” handlar om de ungas strävan efter att 

göra sina erfarenheter meningsfulla och ”Ohälsa i ett socialt rum” beskriver samhällelig påverkan 

på upplevelsen av psykisk ohälsa och hjälpsökande.  
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Tabell 3. Teman med underliggande kategorier och subkategorier 

Teman Kategorier Subkategorier 

 
 
 
 
 
 
En reflexiv tillit 

 
 
Stöd från socialt nätverk 

Familj 
 
Vänner 
 
Brister i familjens stöd  

 
Positiv erfarenhet av 
professionellt stöd 

Förtroende ersätter rädslor  
 
Gott bemötande 
 
Utveckling mot att må bättre 

 
Negativ erfarenhet av 
professionellt stöd 

Upplevt avvisande  
 
Bristande bemötande 
 
Utebliven utveckling 

 
 
 
I spänningsfältet mellan 
behov och förmåga 
 
 

 
 
Beroende 

Begränsningar 
 
Stöd i hjälpsökande 
 
Vikten av stödjande verksamheter 

 
 
Återerövrad makt 

Aktivitet 
 
Drivkraft 
 
Att kunna påverka 

 
 
 
Att berätta sig till 
mening 

 
 
Personlig förståelse  

Från kaos till ordning 
 
Förståelseinriktat berättande 
 
Stöd från diagnos och förklaringsmodell 

 
Förändringsarbete 

Stödja genom berättelse 
 
Förbättra stöd 

 
 
 
 
Ohälsa i ett socialt rum 

 
 
Ohälsa i en 
individualistisk samtid  

Perfektion 
 
Valfrihet 
 
Prestation 

 
 
Samhällets syn på psykisk 
ohälsa 

Tabu 
 
Ligga andra till last 
 
Osynlighet 

En reflexiv tillit 
I det första temat uttrycker de unga att de upplevt både tillit och misstro till det stöd och den vård 

de fått. Tilliten som informanterna beskriver är reflexiv, beroende av deras upplevelser av kontakt 

med stödjande resurser har tilliten stärkts eller skadats. Generellt beskriver de en hög grad av tillit 

till både socialt nätverk och professionellt stöd. Berättelserna illustrerar dock även situationer där 

negativa erfarenheter inneburit att tilliten brustit och i vissa fall till och med övergått i misstro.  
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Stöd från socialt nätverk 
I de ungas berättelser har det sociala nätverket ofta en central roll, betydelsen av familj och 

vänner som stöd vid psykisk ohälsa betonas återkommande. Familjen ses som det viktigaste 

stödet när man mår psykiskt dåligt och ett bra stöd från familjen anses utgöra en viktig grund för 

att hantera livets utmaningar. 

 
Men att, dom har stöttat mig genom att bara finnas där, skulle jag säga. Att jag vet, att jag har det 

alternativet, att jag kan komma till dom när som helst liksom och dom kommer att stötta mig hundra 

procent. Det är nog det viktigaste, tror jag, för mig. Att jag vet, jag vet om att jag kan komma till 

dom om jag behöver det, liksom. Det är nog det.  

 

Relationen till familjen beskrivs ofta vara präglad av tillit. Familjen fungerar som en trygghet och 

ett stöd vid psykisk ohälsa genom att lyssna och vara tillgängliga. Även vänner ses som ett viktigt 

stöd vid psykisk ohälsa och framför allt som en viktig faktor för att må bra som ung. Vänner kan 

även fungera som ett komplement till familj ifall brister finns i familjesituationen. En del av 

informanterna beskriver tillfällen, som exempelvis vid skilsmässor, då hemsituationen varit 

konfliktfylld och bristfällig. I sådana situationer var kontakt med andra vuxna, som en 

kontaktfamilj, familjerådgivning eller skolhälsovård betydelsefull: ”Det stöd som jag skulle 

kunna få hemifrån fick jag ju inte. Så det var som jag sa, trasigt hemma och jobbigt och då var 

det jättebra att ha en annan vuxen att prata med och så”. 

Positiv erfarenhet av professionellt stöd 
Alla informanter som ingick i min studie har någon erfarenhet av kontakt med stödjande 

verksamheter. Sådana kontakter upplevs ofta ha varit positiva och relationen till stödjande 

verksamheter beskrivs då som präglad av tillit. Tilliten kunde ibland föregås av rädsla inför 

hjälpsökande. Några beskriver att de varit rädda inför kontakt med stödjande verksamheter som 

psykiatrisk slutenvård och akutpsykiatrisk mottagning. Andra informanter berättar att de inför att 

söka stöd varit oroliga för att känna sig obekväma i behandlingssituationen. Vid positiva möten 

med stödjande verksamheter ersattes dock dessa farhågor med tillit när kontakt väl etablerats. 

 
[...] när jag skulle börja gå så tänkte jag mig att jag skulle sitta med nån såhär, i en strikt fåtölj med 

nån alltså jättestel person som sitter och bara antecknar och kollar på mig såhär. Alltså min 

psykolog... Han har vart hur härlig som helst på alla sätt och... Inte alls liksom, stereotypen man 
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tänker sig liksom. 

 

För många har åtminstone någon av de kontakter de haft med stödjande verksamheter fungerat 

som ett viktigt stöd för dem och en positiv upplevelse av stöd beskrivs särskilt i relation till 

verksamheter som är inriktade på stöd till unga. Ett gott bemötande beskrivs vara centralt för en 

positiv upplevelse av stöd och för tillit till stödjande verksamheter. Upplevelsen av att bli tagen 

på allvar och bli lyssnad på uppfattas av de unga som viktiga beståndsdelar i ett gott bemötande. 

 
Jamen just det här att de lyssnade på mig. Inte bara liksom: "Ja, men du har ett sånt här problem som 

alla ungdomar har. Du är bara en i mängden som igen måste skickas genom hela den här processen". 

Utan det var mer: ”Här är en till individ som vi ska hjälpa”.  

 

Flera av informanterna beskriver hur tilliten till stödjande verksamheter stärkts under deras 

behandlingsprocess. Genom att uppleva positiv utveckling av det egna måendet stärktes 

förtroende och förhoppningar om professionellt stöd.  

Negativ erfarenhet av professionellt stöd 
Informanterna berättar även om brister i stöd och negativa upplevelser av kontakt med stödjande 

verksamheter där deras tillit skadats. Skadad tillit är bland annat synlig i upplevelser av att bli 

avvisad. Sådana upplevelser beskrivs i relation till långa väntetider, bristande kontinuitet i 

behandlingskontakter och inför att själv vara tvungen att vara drivande för att få stöd. Flera av de 

unga har många gånger fått byta vårdgivare och därmed återberätta sin historia. Några har vid 

upprepade tillfällen remitterats till nya verksamheter, vilket beskrivs skapa en känsla av 

uppgivenhet och en upplevelse av att ingen tar ansvar för den hjälp och det stöd som den unga 

behöver.   

 
[...] annars har jag oftast bara hänvisats vidare och bollats fram och tillbaka. Givetvis kan man 

behöva hänvisas vidare, men min upplevelse är att jag ofta hänvisats bort från mottagningen jag 

ringer till utan att kunna få svar på frågor om var jag ska vända mig eller hur saker inom systemet 

fungerar. 

 

Övergång från barn-och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri beskrivs som en plötslig händelse 

som är svår att hantera. Mötet med vuxenpsykiatrin innebär att de unga behöver etablera 
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förtroende för nya vårdgivare men vuxenpsykiatrin upplevs också vara präglad av en annan 

vårdkultur som innebär ett mer omfattande eget ansvar och en minskad känsla av trygghet. Långa 

väntetider kan upplevas som ett avvisande och vara svårt att hantera i situationer när de unga mår 

dåligt. En del informanter har erfarenhet av upp till ett års väntan på stöd. Flera beskriver en 

upplevelse av att man som hjälpsökande måste vara drivande för att få stöd. De har haft ett tungt 

ansvar både vad gäller att söka information, motivera sitt behov av stöd och agera för att 

stödinsatser ska genomföras. Informanterna beskriver att det kan vara svårt att vara aktiv och 

drivande i processen av att söka stöd i situationer när man mår dåligt. 

 
[...] i den situationen då man mår så dåligt så är man inte så speciellt drivande av sig... Man är inte 

sådär: "Jag vill ha hjälp!" utan man är som mer: "Kanske skulle jag behöva lite hjälp...?" Så liksom 

man är ju inte sådär drivande som man kanske kan vara med andra saker, att ha fram sin sak.  

 

Flera beskriver att de saknat kraft till att vara aktivt initiativtagande och kräva stöd när de mått 

dåligt. Kravet på att vara drivande för att få stöd kunde ibland bidra till bristande tillit och en 

känsla av att bli avvisad. Erfarenhet av bristande bemötande i kontakt med stödjande 

verksamheter beskrivs även i intervjuerna. Sådana erfarenheter handlar även här ofta om 

upplevelse av att inte bli lyssnad på eller tagen på allvar.  

 
Jag minns första gången jag sökte hjälp, när jag var 18, jag ringde min vårdcentral och bad att få 

prata med en psykiater, eftersom jag inte visste hur vårdsystemet var uppbyggt. Sjuksköterskan som 

svarade skrattade lite och sa "lilla gumman, så funkar det inte här, först får du träffa en allmänläkare, 

sen får vi se". När jag fick träffa allmänläkaren frågade han vad det var för fel på mig då, vilket 

gjorde att jag svarade ganska ytligt. Han sa att det faktiskt bara var de som verkligen behövde hjälp 

som fick hjälp här i Sverige, och skrev ut lite sömnmedel. Jag kände mig fruktansvärt uppgiven och 

ensam. 

 

Negativa upplevelser av kontakt med vården har hos några informanter skapat en rädsla för att 

den negativa erfarenheten ska upprepas vilket ibland resulterat i att deras tillit till vården minskat 

och att de undviker att söka stöd. En längre tid av behandling utan upplevelse av att man börjat 

må bättre beskrivs även kunna leda till misstro och uppgivenhet inför stödinsatser. 

 
Så det känns som att... Ja, typ att man slösar tid. Så det har kanske varit därför jag har varit lite fram 
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och tillbaka med hjälpen och sådär. Ibland tror jag verkligen att nån gång kommer det att bli bra 

såhär. Men. Men det blir väl när jag tänker efter hur länge jag har varit inom psykiatrin blir det att 

man bara liksom. Man vill inte lägga ner mer tid på det.  

 

I synnerhet när de unga saknade förståelse för syftet med sin behandling beskriver de att 

kontakten med stödjande verksamheter kunde upplevas meningslös och inge en känsla av 

maktlöshet. 

I spänningsfältet mellan behov och förmåga 
Tal om behov och tal om förmåga löper som parallella spår genom de ungas berättelser om stöd 

vid psykisk ohälsa. Upplevelser av beroende och sårbarhet ryms bredvid beskrivningar av den 

egna förmågan att åstadkomma förändring och aktivt förhålla sig till sin situation. Balansen 

mellan behov och förmåga tenderar också att förskjutas under processen och utvecklingen mot att 

må bättre. Under denna process beskrivs ett successivt återerövrande av makten över det egna 

livet.  

Beroende 
I intervjuerna berättar de unga om sin psykiska problematik som begränsande och som en 

frihetsinskränkning. Sårbarhet och stora behov beskrivs i perioder när de mått dåligt. I sådana 

situationer har tilliten till den egna förmågan minskat och att beroendet av andra blivit större.  
 

Förut har jag vart trygg liksom. Innan jag fick, innan jag blev såhär, mådde dåligt. Men under tiden 

jag mådde sämst, då liksom litade jag inte på mig själv. Eller jag ville inte göra nånting. Jag gillade 

inte att vara hemma själv, jag gillade inte att gå hem själv, alltså inget.  

 

De unga berättar att deras psykiska ohälsa även har varit begränsande genom att problematiken 

upptagit mycket tid och uppmärksamhet när de mått dåligt. Efter en tid av ohälsa beskrivs 

upplevelsen av att komma till en punkt där man inte längre känner sig förmögen att på egen hand 

hantera sin situation och att man då tagit kontakt med en stödjande verksamhet. Situationen av att 

söka stöd beskrivs som ett tillstånd av villrådighet och kraftlöshet där föräldrar för flera har varit 

ett viktigt stöd. 
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Det kändes som att alltså jag orkar inte hålla på och förklara det här för folk massa gånger [börjar 

gråta]. Nu ska vi se, var var jag nånstans. Jo, men i en sån situation så är man ju, eller jag i alla fall, 

ganska liksom skör alltså redan innan. Så. Så då blir det ju ganska jobbigt om man ska förklara för 

massa folk och man vet inte, liksom vad man ska ha för hjälp och sådär. Eh, så. Så det var väldigt 

skönt att mina föräldrar kunde göra det där åt mig. Så att jag liksom slapp hela den biten. Bara det 

att veta var man ska ringa. Alltså vem ska man prata med. Då måste man kanske leta sig fram 

genom strukturen sådär. Så det är väldigt skönt om någon annan kan göra det åt en, så att man 

slipper hålla på med det i alla fall. 

 

För några var den psykiska ohälsan vid denna tidpunkt så allvarlig att de saknade kraft och vilja 

att på egen hand söka stöd. En av informanterna beskriver sina tankar inför sin första kontakt med 

psykiatrin, en kontakt som hennes föräldrar hjälpt henne att ta: ”Då hade jag nog inga 

förhoppningar alls. Jag mådde så pass dåligt så jag brydde mig inte ett dugg”. I intervjuerna 

berättar informanterna att de varit beroende av stöd och vård från professionella resurser för att 

klara av att hantera sin situation. 

 
[...] utan det stöd jag har fått vet jag inte var jag hade varit idag. Då hade jag ju inte mått bra idag. 

Om jag inte hade fått den medicinering och den hjälpen som jag faktiskt hade behövt. Då vet jag inte 

om jag hade suttit här helt enkelt. Det är svårt att se det. Det hade nog inte fungerat. 
 

För flera har stöd från sjukvård och stödjande verksamheter på så sätt fungerat som en vändpunkt 

som möjliggjort utveckling mot att må bättre.   

Återerövrad makt 
Även om informanterna beskriver behov av stöd och hjälp från andra i situationer när de mått 

dåligt återkom också beskrivningar av förmåga genom ett aktivt förhållningssätt i situationer av 

psykisk ohälsa. Genom aktivitet stärktes den egna förmågan att påverka sin situation. I 

behandlingsprocessen och processen mot att må bättre betonar de unga egen aktivitet genom 

träning och egna initiativ, till exempel genom att utmana rädslor. Egen aktivitet beskrivs som det 

viktigaste i utvecklingen mot att må bättre. 
 

Och det viktiga det var att jag slutförde det här. Att jag hade en vilja att göra det, faktiskt. Ville ta 

tag i det, liksom. Det var nog det viktigaste, att jag faktiskt ser till att göra grejerna.  
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Egen aktivitet i processen mot att må bättre är bland annat synlig i initiativtagande till att söka 

stöd. En av informanterna beskriver hur han tog initiativ till att söka hjälp: ”I min situation så var 

det att jag kände att jag pallar inte mer, liksom. Tog hjälp. Vågade ta hjälp och då blev det 

bättre.” Att involveras i processen mot att må bättre såg flera som det mest hjälpsamma i det stöd 

de fått. Genom att få kunskap och förståelse för sina problem, genom övning och genom att 

utveckla strategier att använda sig av blev det möjligt att ta steg mot att må bättre.  

 
Så jag har fått verktygen själv bara. Inte liksom att nån säger "nämen det är inget fel på det här" utan 

dom har som hjälpt mig att hjälpa mig själv och det har liksom varit det som, det har gjort allt 

nästan.  

 

För att börja må bättre betonar flera behovet av att vilja må bättre och behovet av att vilja bli 

hjälpt. En av informanterna beskriver den egna drivkraften som utgångspunkten för utvecklingen 

mot att må bättre: ”Man måste ju kunna se sin egna roll i det hela också. Man måste vilja komma 

nånstans för att det ska bli bättre. Faktiskt.” Andra beskriver en ambivalens i relation till 

hjälpsökande, något som de tror kan ha utgjort ett hinder för utveckling mot att må bättre. Insikt 

om eget behov av hjälp beskrivs också som central för att dra nytta av stöd: ”Jag tror att man 

själv måste inse att det funkar inte. För annars alltså, vill man inte ha hjälp så funkar det ju inte. 

Då kan man ju inte få nån hjälp. Man kan ju inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt.”. I 

intervjuerna beskriver de unga att förmågan att handla för att åstadkomma förändring i sitt liv 

stärktes under utvecklingen mot att må bättre. 

 
Jamen jag har kanske insett att jag kan påverka mitt liv ganska mycket. Vad för val jag gör och 

sådär. Att jag får själv bestämma. Eller att jag. Jag behöver inte gå enligt vad min ångest säger eller 

vad underliga krav säger. Utan jag kan själv påverka.  

 

Under behandlingsprocessen upplevs ofta makten över den egna situationen öka och den 

psykiska ohälsan successivt få minskat utrymme att påverka livet och styra handlande. 

Att berätta sig till mening 
Betydelsen av att genom berättande göra sin erfarenhet av psykiskt ohälsa meningsfull är ett 

återkommande ämne. På en personlig nivå beskriver informanterna hur erfarenhet av psykisk 
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ohälsa blivit meningsfull och begriplig genom att en förståelse för de svårigheter man upplevt 

sakta växt fram. Under denna process av att förklara och förstå var berättelsen ett viktigt verktyg. 

Berättelsen om självupplevd psykisk ohälsa används även i ett slags förändringsarbete med en 

önskan om att den egna erfarenheten ska bli meningsfull för andra. Informanterna delger andra 

sina erfarenheter i hopp om att underlätta hjälpsökande och bidra till förändring av synen på 

psykisk ohälsa. 

Personlig förståelse 
Att berätta för andra om sin situation och sina problem beskrivs vara betydelsefullt för att 

utveckla förståelse för upplevelse av psykisk ohälsa och för att göra sina erfarenheter 

meningsfulla. Informanterna beskriver situationer där de till en följd av panikångest eller 

psykosomatisk sjukdom drabbats av förlamning, varit rädda för att ha blivit galna eller varit rädda 

för att dö. Genom att sätta ord på sina känslor och upplevelser i samtal med andra skapas 

möjlighet till ordning och distans till tidigare kaotiska och obegripliga upplevelser. En av 

informanterna beskriver hur hon genom att berätta för andra om sina problem har utvecklat 

förståelse för sina erfarenheter: ”Förr har det varit liksom bara en mörk sörja som jag inte har 

vetat liksom vad jag ska göra med men liksom få tag i dom och att få se vad det är som liksom 

ligger bakom allt det här och liksom få börja reda ut allting”. Att berätta för andra om sina 

problem beskrivs som ett sätt att få ordning på sina upplevelser och göra dem mer konkreta, 

vilket i sin tur innebär en möjlighet att förhålla sig till upplevelserna utan att bli övermannad av 

dem.  

 

För några tar förståelsen avstamp i den egna livshistorien. Genom att berätta för andra om sina 

känslor och upplevelser mot en fond av tidigare erfarenhet skapades en mer meningsfull och 

sammanhängande förståelse för den egna situationen. Berättandet beskrivs som ett viktigt verktyg 

för att bearbeta händelser och sammanlänka sin historia med nuvarande upplevelser. Även 

diagnoser och förklaringsmodeller kunde bidra till att göra erfarenhet av psykisk ohälsa 

meningsfull. Några berättar hur de genom en diagnos kunnat identifiera mönster och få distans 

till upplevda problem. 

 
På nåt vis så är det ändå trevligt att få det definierat och så. Att såhär, den här typen av upplevelser, 

kroppsliga och mentala har man om man har fobi. Ja, vad bra! Då kunde jag klumpa ihop alla mina 
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problem i den här. Jamen det blir som. Jamen då är liksom problemet liksom en egen del som man 

kan se lite mer objektivt på, så. Det blir inte riktigt lika nära. För att jag förstår varför jag känner alla 

de här sakerna. Det är den här, den här klumpen liksom. 

 

En diagnos beskrivs även vara värdefull för att kommunicera sin erfarenhet av ohälsa till andra. I 

berättelsen för andra blir diagnosen ett sätt att förklara de problem man upplever och i relation till 

stödjande verksamheter beskrivs även diagnosen definiera stödbehov och ge rätt till stöd. 

Förståelsen för psykisk ohälsa kunde även understödjas av psykologiska förklaringsmodeller som 

de unga fått kunskap om i behandling. Dessa förklaringsmodeller bidrar med förståelse för hur 

upplevda problem hänger samman och upprätthålls, vilket hos vissa möjliggjorde en mer 

meningsfull förståelse för erfarenhet av psykisk ohälsa.  

Berättelsen som förändringsarbete 
Informanterna berättar inte bara om hur erfarenhet av psykisk ohälsa blivit meningsfull på ett 

personligt plan, de beskriver även hur de genom att berätta om sina erfarenheter vill hjälpa andra 

som befinner sig i en liknande situation. En förhoppning om att de egna erfarenheterna ska 

komma andra till gagn och bli meningsfulla genom att bidra till förändring är ett motiv till att 

delge andra berättelsen om sin egen upplevelse av psykisk ohälsa.  

 
Och jag stödjer ju andra genom att berätta min historia till exempel på Facebook, då. Och berätta för 

andra hur jag mår och hur jag har det på Facebook. För att hjälpa andra och för att stödja andra och 

för att andra ska kunna få upp ögonen för att "okej, det är inte så, jag mår dåligt just nu men jag ska 

inte va rädd för att må dåligt utan jag ska ha rätt att må dåligt. 

 

Informanterna uttrycker bland annat en önskan om att motverka det tabu som man uppfattar 

omgärdar psykisk ohälsa och på så sätt bidra till en större öppenhet kring att må psykiskt dåligt. 

Att vara öppen med sin psykiska problematik i relation till vänner och bekanta var ett sätt att 

bidra till att förändra attityder kring psykisk ohälsa och göra erfarenhet av psykisk ohälsa talbar. 

Nätet beskrivs som ett annat sätt att berätta sin historia för att hjälpa andra, exempelvis genom att 

delta i kampanjer för synliggörande av psykisk ohälsa eller genom att blogga om sina 

erfarenheter.  

 
Det är ju senaste nu som jag har börjat våga och jag har ju bloggat också så jag har ju... Börjat våga 
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öppna mig den vägen. Jag var livrädd för att blogga om det från början men sen så övervann jag det 

där och kände att det är väldigt viktigt för andra att få ta del av detta. Så att jag kan hjälpa andra, så 

att andra inte blir lika rädda för att gå och söka hjälp. 

 

Informanterna uttryckte även en önskan om att genom sin erfarenhet av psykisk ohälsa och stöd 

bidra till att förbättra sjukvården och det stöd som finns tillgängligt för andra. Detta är den 

främsta anledningen till varför informanterna valt att delta i studien med sin berättelse och några 

hade även baserat sitt studie- och yrkesval på ambitionen att hjälpa andra i en liknande situation. 

Ohälsa i ett socialt rum 
Påverkan från samhället är synlig i de ungas berättelser, vilket bland annat är märkbart i 

beskrivningar av ideal som negativt påverkar psykisk hälsa. Samhällets syn på psykisk ohälsa 

förmedlat genom normer och tabu beskrivs även försvåra upplevelsen av att må psykiskt dåligt 

och skapa hinder för hjälpsökande. 

Ohälsa i en individualistisk samtid 
Samhällstendenser och kulturella ideal som kan förstås som ett uttryck för en individualiserad 

samtid beskrivs påverka ungas psykiska hälsa negativt. Informanterna menar att media har en 

central roll i att förmedla krav på perfektion både gällande kroppen men också övriga aspekter av 

livet. Valfrihet och prestation ses som idealiserade och framträdande värden i samhället som 

påverkar ungas psykiska hälsa negativt. En av informanterna beskriver hur valfrihet påverkar 

unga: ”För det är ju det som är liksom så svårt för många nuförtiden, det finns så många 

valmöjligheter, att veta mer vad man vill”. Valfrihet upplevs särskilt omfattande i det livsskede 

där de unga just nu befinner sig, vilket utmärks av stora livsbeslut.  

 
Alltså efter jag gick ut gymnasiet, när allt blev oklart, eller mer oklart i alla fall. Vad man ska göra 

och sådär. Det blev väldigt jobbigt. Eh. Typ som att det är många av mina kompisar som har haft lite 

sådär mörka perioder sen vi tog studenten. Och det är ju som något som ligger i det där. Man har för 

mycket val och man vet inte vad man ska göra och så väljer man och så blir det fel eller så blir 

allting inte bra eller. Det tror jag kan påverka.  

Samhällets syn på psykisk ohälsa 

Upplevelsen av att det finns en negativ syn på och tabu kopplat till psykisk ohälsa är ett ämne 
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som återkommer i berättelserna. Detta var bland annat märkbart i informanternas beskrivning av 

att det är svårt att öppet prata om psykisk ohälsa. Några upplever att människor blir obekväma 

när de berättar om sina erfarenheter av att må dåligt. Andra beskriver skillnaden mellan fysisk 

och psykisk ohälsa, där fysisk sjukdom ses som något man kan prata öppet om och söka vård för 

direkt medan färre är öppna med erfarenhet av psykisk ohälsa. Tal om tabu är särskilt vanligt 

förekommande i de unga männens berättelser.  
 

Att prata om psykisk ohälsa, det är tabu. Man kan inte… När man tar upp det så tycker ju folk att 

man är modig och det är man ju, man är väldigt modig om man pratar om det idag. Men det är ju för 

att samhället har målat upp den bilden, att det är så tabubelagt. Att man inte kan prata om det här, att 

man inte kan skriva öppet om det, fortfarande alltså. Och där måste man ju hjälpa till och försöka se 

det som att det blir så småningom normalitet eller att… Eller det kanske inte blir normalitet men att 

man försöker i alla fall att normalisera processen. Så att man känner igen sig, så att man inte är 

ensam i sin process, tror jag.  

 

De unga männen som intervjuats beskriver även en farhåga inför att söka stöd och hjälp baserad 

på en rädsla för att bli sedd som en sjuk och utsatt person. Inför hjälpsökande upplevde de ett 

motstånd till att identifiera sig med den grupp människor som lider av psykisk ohälsa eftersom en 

sådan identifikation inte överensstämde med den egna självbilden. Två av de unga männen 

beskriver hur de upplevt hjälpsökande: 

 
Så då kändes det som att, jag tyckte det var jobbigt då för det kändes som att jag vill inte vara liksom 

en person som mår dåligt. Det låter ju, det låter ju dumt att säga så men det, jag kände mig inte som 

en sån.  

 

Jag var livrädd för att gå till psykakuten. Jag tänkte att jag hör inte hemma där, tänkte jag. Då. Och 

jag tänkte det, jo men jag hade föreställningen om att där är ju bara sjuka patienter och jag… Jag är 

inte som dom. Jag är inte lika vilsen eller vad man ska säga. Eller jag är ju... Jag har ju mått bra 

liksom, så det... Så såg jag det då. Så jag var ju jätte rädd över att gå dit, jag ville inte gå dit.  

 

Rädslan för att försättas i en svag position är en annan farhåga som männen berättar om inför att 

söka hjälp. I intervjuerna uttrycker de unga också en rädsla för att störa andra eller ligga sin 

omgivning till last.  
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Jag tror att det finns många som tänker att det här är inte stort nog att söka för. Så... Jag känner folk 

som är såna… Jamen: "De har viktigare saker att göra. Det här, jo visst det är ett problem men det 

finns många som har mycket större problem. Jag får klara mig". Liksom man vill inte vara besvärlig, 

man vill inte ta upp tid för sjukvården, för det är faktiskt inte så farligt.  

 

Denna rädsla för att bli en börda för andra kan gälla både det sociala nätverket och offentliga 

stödresurser och kan innebära att de skjuter upp eller avstår från att söka hjälp. Några beskriver 

en upplevelse av att samhället pålägger personer med psykisk ohälsa och behov av stöd 

skamkänslor. För att inte skapa känslor av skam och ensamhet understryker flera betydelsen av 

att synliggöra psykisk ohälsa. Samhället anses ha en viktig roll i att motverka tabu och öppna upp 

för samtal om psykisk ohälsa.  

 
Att det blir mer en öppenhet kring det, att faktiskt våga fråga "hur mår du?" istället för att gömma 

undan det och inte fråga det, utan vänta tills eleven själv tar kontakt och säger "nu mår jag 

förjävligt". Att man har den här dialogen och kontakten med folk. Jätteviktigt.  

 

Informanterna beskriver även vikten av att det i samhället finns nätverk och system för att fånga 

upp människor som inte mår psykiskt bra, så att dessa människor och deras lidande inte förblir 

osynligt.  

 

Diskussion 

I sina berättelser beskriver de unga sina upplevelser av psykisk ohälsa och av att söka stöd. 

Berättelserna rör sig mellan positioner av behov och förmåga och illustrerar ett reflexivt 

förhållningssätt till omgivningens stöd. De ungas berättande fungerar även som ett sätt att hantera 

erfarenhet av psykisk ohälsa genom att berättandet kan förstås som en meningsskapande och 

begripliggörande aktivitet som tar plats inom ett socialt sammanhang. I detta avsnitt kommer jag 

att diskutera centrala aspekter av undersökningens resultat mot en fond av teori och tidigare 

forskning. 

Tilliten till andra  
Minskat förtroende till egen förmåga och bristande självtillit kan följa av svåra upplevelser och 
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ohälsa. De ungas berättelser om erfarenhet av psykisk ohälsa innehåller beskrivningar av tillstånd 

där tilltron till den egna förmågan att hantera sitt liv varit bristande. I sådana situationer ökar 

betydelse och behov av omgivningens stödjande resurser. I de ungas berättelser beskrivs ofta 

positiv erfarenhet av och tillit till omgivningens stöd, vilket både gäller offentliga resurser och 

familj/socialt nätverk. Familjen uppfattas som ett generellt stöd men flera beskriver även att 

familjen hjälpt dem att ta kontakt med stödjande verksamheter. Även barn och unga som 

intervjuats av Barnombudsmannen (BO, 2014) berättar om betydelsen av föräldrars stöd i 

processen av att söka hjälp. Med anledning av detta är det viktigt att fördjupa kunskapen om hur 

barn och unga som saknar sådant stöd hemifrån upplever hjälpsökande och hur deras 

hjälpsökande kan underlättas.  

Även i relation till stödjande verksamheter beskrivs många gånger en stor tillit till professionella 

och det stöd som verksamheterna har att erbjuda. I enlighet med detta visar tidigare forskning att 

tillit till hälso- och sjukvård generellt är hög i Sverige (Höglund, Maceviciute & Wilson, 2004, s 

46). De situationer av psykisk ohälsa som de unga befunnit sig i innebär ett förstärkt behov av 

tillit till samhällets stödjande verksamheter. Trots stora stödbehov och trots att informanterna 

under situationer när de mått som sämst beskriver att de har varit beroende av stöd, så var 

informanternas tillit till stödjande verksamheter inte ovillkorlig. Tilliten stärktes, skadades och 

omförhandlades genom de ungas upplevelse av mötet med stödjande resurser. Jag menar att 

Giddens (1996, s 34, 88ff) beskrivning av en reflexiv tillit till expertsystem är tillämpbar på 

informanternas berättelser. De unga kunde vid negativa erfarenheter inta ett mer kritiskt eller 

ambivalent förhållningssätt till professionella och tillgängliga stödinsatser. Winroth (2004, s 

175f) beskriver hur omprövad tillit till sig själv men även till expertsystem som sjukvård är något 

som sker ofrivilligt. När tilliten till vården eller andra stödjande verksamheter brister innebär 

detta att ett större ansvar ofrivilligt åläggs individen. I enlighet med detta beskriver de unga 

situationer där tilliten till stödjande verksamheter övergått i misstro vilket inneburit ett större eget 

ansvar för att driva vårdprocessen eller på egen hand hantera sin problematik.  

Makt att åstadkomma förändring 
Positiva möten med vård och stödjande verksamheter stärker inte bara tilliten till det stöd som 

samhällets resurser har att erbjuda, även självtillit och upplevelsen av att kunna påverka sitt eget 

liv beskrivs av informanterna stärkas under utvecklingen mot att må bättre. Brison (1997) menar 
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att svåra händelser kräver en rekonstruktion av tillit till egen kropp och förmåga och i likhet med 

detta beskriver de unga hur deras psykiska problematik under behandlingsprocessen och under 

utvecklingen mot att må bättre fått minskad makt över deras liv och att de återerövrat och 

återuppbyggt tilltron till sin egen förmåga. Informanterna betonar att egen drivkraft, engagemang 

och arbete har varit det viktigaste under processen mot att må bättre. I enlighet med detta menar 

Bohart och Tallman (1999) att det är klientens självläkande förmågor, genom till exempel 

engagemang för förändring, strävan efter förståelse, mognadsprocess, motståndskraft och initiativ 

till att söka hjälp från socialt nätverk, som är den viktigaste faktorn i psykoterapeutisk 

behandling. Informanternas berättelser understryker vikten av att stöd till unga fångar upp och 

stärker den ungas engagemang och delaktighet i sin egen förändringsprocess. 

Den stärkta förmågan att åstadkomma förändring är inte bara synlig på ett personligt plan, 

informanterna beskriver även hur de engagerat sig för att förbättra sjukvården och förändra synen 

på psykisk ohälsa. Informanterna har berättat för andra om sina erfarenheter av psykisk ohälsa via 

kampanjer och sociala medier, genom deltagande i denna studie och genom att vara öppna om 

sina erfarenheter i relation till vänner och bekanta. De ungas delgivande av den egna historien har 

som syfte att göra erfarenhet av psykisk ohälsa talbar, minska tabu och underlätta hjälpsökande. 

Winroths (2004, s 139-141) begrepp politiskt motiverad talförhet är applicerbart på de ungas 

användande av den personliga berättelsen som ett verktyg för förändringsarbete. Politiskt 

motiverad talförhet kan vara ett sätt att göra den egna erfarenheten av psykisk ohälsa meningsfull 

genom att tidigare tysta och privata upplevelser lyfts bortom den individuella livshistorien och på 

så sätt får makt att åstadkomma förändring. Det är relevant att närmare undersöka hur unga 

använder sig av egen historia och erfarenhet av psykisk ohälsa i strävan efter att bidra till 

samhällsförändring. 

Den läkande berättelsen 
Berättelsen om erfarenhet av att må psykiskt dåligt används även för att bearbeta, läka och ta sig 

vidare från ohälsans upplevelser. Informanterna berättar om situationer av att må psykiskt dåligt 

som upplevts kaotiska och obegripliga. I sådana situationer beskriver både Brison (1997) och 

Frank (1997) att tidigare självförståelse kan upplevas otillräcklig och att berättelsen är ett viktigt 

verktyg för att förstå upplevelserna och för att formulera en meningsfull livshistoria som 

integrerar erfarenhet av ohälsa. Strävan efter att göra sin erfarenhet meningsfull återkommer hos 
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de unga och berättelsen om egen erfarenhet, för både professionella och närstående, beskrivs vara 

central för att förstå sina upplevelser och i utvecklingen mot att må bättre. Genom att sätta ord på 

sina erfarenheter tillsammans med en lyssnande och förståelseinriktad samtalspartner möjliggörs 

distans till och begripliggörande av upplevda problem. 

Tystade erfarenheter 
Att känna sig hindrad att berätta för andra om sina erfarenheter beskrivs av informanterna 

försvåra upplevelsen av psykisk ohälsa. De upplever att det är tabubelagt att prata öppet om att 

må psykiskt dåligt och att det finns en negativ bild av psykisk ohälsa i samhället, vilket har 

skapat ett motstånd inför att delge andra sina erfarenheter. Detta kan relateras till Goffmans 

(1963, s 68ff) beskrivning av hur rädsla för stigmatisering kan leda till kontroll av information 

genom tystnad eller döljande av erfarenhet som skulle kunna påverka social identitet negativt. De 

unga beskriver att upplevelsen av att inte kunna vara öppen med sina erfarenheter av psykisk 

ohälsa i relation till andra innebär att erfarenheterna blir svårare att hantera. Tystnaden kring 

psykisk ohälsa beskrivs kunna skapa känslor av skam och ensamhet samt försvåra hjälpsökande. 

Socialt stigma som ett hinder för ungas hjälpsökande vid psykisk ohälsa lyfts även av BO (2014, 

s 42f). Tidigare studier har betonat vikten av en icke-stigmatiserande förståelse för psykisk 

ohälsa, en förståelse som innebär att ohälsan normaliseras men att relaterat lidande samtidigt tas 

på allvar (Issakainen, 2014). Det är viktigt att undersöka hur icke-stigmatiserande förståelser av 

psykisk ohälsa kan främjas, särskilt med anledning av den centrala betydelse som berättelsen om 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa har för de unga. 

Tal om tabu kring psykisk ohälsa är särskilt vanligt förekommande i de unga männens berättelser. 

De beskriver även en rädsla för att bli sårbara genom att berätta om sina problem och genom att 

söka hjälp. Tidigare forskning har visat att normer kring maskulinitet kan utgöra hinder för mäns 

kommunikation av psykisk ohälsa och försvåra mäns hjälpsökande (Möller-Leimkühler, 2002; 

Heifner, 1997). I synnerhet unga män tenderar att vara mer motvilliga att söka hjälp vid ohälsa, 

särskilt om ohälsan inte är maskulint kodad (O’Brian, Hunt & Hart, 2005, s 514). Det är möjligt 

att mäns hjälpsökande påverkas av den överrepresentation av unga kvinnor som varit synlig inom 

diagnostiska grupper som ångest- och förstämningstillstånd samt av kulturella föreställningar om 

psykisk ohälsa som feminint kodad. Flera av de unga männen i min studie beskriver att de inte 

identifierar sig med bilden de hade av personen som mår psykiskt dåligt, något som även 
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framkommit i tidigare studier av unga mäns upplevelse av depression (Danielsson et al. 2011).  

Samtidigt som de unga männen i min studie beskriver en rädsla inför egen sårbarhet och inför 

hjälpsökande betonar de också vikten av att våga visa sig sårbar och berätta för andra om sina 

problem. Att vara ärlig och öppen med den egna sårbarheten beskrivs som en lättnad och som det 

bästa sättet att leva. Dessa berättelser kan förstås utmana normer kring maskulinitet och bidra till 

att göra mäns erfarenhet av psykisk ohälsa talbar. Den potential till omförhandling av genus och 

maskulinitet som ryms i mäns berättelser om sårbarhet relaterad till psykisk ohälsa har även lyfts 

i tidigare studier (Bengs et al. 2008, s 970f). Med anledning av detta är det viktigt att vidare 

utforska hur maskulinitet och femininitet relaterar till ungas upplevelse av psykisk hälsa, ohälsa 

och hjälpsökande.  

Ohälsans innebörd ur ett lekmannaperspektiv 
Sjukdom fungerar enligt Kleinman (1988) som en svamp som suger upp den sociala, medicinska 

och personliga innebörden av ohälsa. En dynamisk påverkan präglar relationen mellan dessa 

olika perspektiv på ohälsa - perspektiv och innebörder som alla var synliga i de ungas berättelser. 

Informanterna beskriver hur den egna livshistorien användes som utgångspunkt för förståelse för 

egna erfarenheter men de berättar också hur erfarenhet av psykisk ohälsa blivit begriplig genom 

kunskap från ett medicinskt eller diagnostiskt perspektiv. Även faktorer på en samhällelig nivå 

som en individualiserad utveckling av samtiden, normer kring maskulinitet/femininitet och 

stigma relaterat till psykisk ohälsa beskrivs explicit och implicit påverka upplevelse av och 

utsatthet för psykisk ohälsa. Min undersökning illustrerar därmed möjligheten att utifrån ett 

lekmannaperspektiv utveckla förståelsen för hur den individuella erfarenheten av ohälsa präglas 

av och relaterar till medicinsk teori och praktik såväl som kulturella föreställningar och 

strukturella maktordningar.  

Slutligen är det på sin plats att betona den potential som ryms i ungas berättelser om erfarenhet av 

psykisk ohälsa och hjälpsökande. Berättelser om självupplevd psykisk ohälsa är en nyckel för att 

utveckla förståelse för ohälsans innebörd i ungas liv, vilket är angeläget i sken av ökande psykisk 

ohälsa och med anledning av ohälsans komplexa och svårdefinierade innebörd. Berättelserna 

bidrar även med kunskap om hur unga upplever det stöd som finns tillgängligt för dem i deras 

omgivning och kan därmed nyttjas som en resurs för att utveckla stödinsatser. Informanterna i 
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min studie beskriver exempelvis övergången mellan olika vårdgivare och övergång från barn- 

och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri som problematisk. Det är angeläget att undersöka hur 

sådana övergångar kan förbättras. Utifrån de ungas positiva erfarenhet av ungdomsverksamheter 

inom första linjens hälsovård är det också motiverat att undersöka behovet av att utveckla 

specialistpsykiatri inriktad på stöd till unga vuxna för att på bästa sätt stödja denna grupp som är 

särskilt utsatt för psykisk ohälsa. 

 

Berättelsen om självupplevd erfarenhet ger inte bara viktig information som kan användas för att 

utveckla stöd vid psykisk ohälsa. Berättelsen kan även vara värdefull på en personlig nivå genom 

att fungera som ett verktyg för sammanfogande av en begriplig och koherent livshistoria eller bli 

meningsfull genom att bidra till samhällsförändring. Vid genomförande av denna studie var min 

upplevelse att det finns ett stort intresse hos unga att delge andra sin berättelse om erfarenhet av 

att må psykiskt dåligt. Med anledning av detta är det viktigt att värna om plats och skapa forum 

för berättelser om självupplevd psykisk ohälsa inom sjukvård, forskning och i det offentliga 

rummet.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev – Intervju 
 

Har du erfarenheter av att söka hjälp och stöd när du mått dåligt? 
 
Flera aktuella rapporter visar att allt fler unga mår psykiskt dåligt idag. Denna utveckling innebär att det finns ett 
stort behov av att fördjupa förståelsen för det stöd och den hjälp som unga upplever att de behöver och som finns 
tillgänglig i samhället. 
 
Om du vill bidra till att öka kunskapen kring ungas erfarenheter av att söka hjälp och stöd när man mår psykiskt 
dåligt så erbjuds du här möjlighet att delta i en studie kring detta viktiga område. 
 
Jag, som ansvarar för studien, heter Hilda Näslund och studerar sociologi vid Umeå universitet. Under våren skriver 
jag en kandidatuppsats som handlar om unga människors egen upplevelse och erfarenhet av den hjälp och det stöd 
som de kan få från sin omgivning och samhället när de mår psykiskt dåligt.  
 
Jag söker Dig som är mellan 18 och 25 år och har erfarenhet av och tankar kring hur hjälp och stöd fungerar 
när man mår dåligt.  
 
Du kan medverka i studien genom delta i en intervju, där Du får möjlighet att beskriva dina erfarenheter av att må 
dåligt och dina upplevelser av att söka stöd och hjälp.  
 
De intervjuer som kommer att ingå i den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på ett sätt som gör att inga 
enskilda personer kan identifieras. Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas helt anonymt. De intervjuer som 
ingår i studien kan även komma att inkluderas i ett forskningsprojekt på uppdrag av Ungdomsstyrelsen om ungas 
erfarenheter av psykisk ohälsa.  
 
Jag hoppas att Du vill bidra till att öka kunskapen kring ungas syn på hjälp och stöd. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt och du kan när du vill avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Vill du anmäla dig för en intervju eller veta mer om studien kan du skicka frågor till: hilda.naslund@gmail.com eller 
ringa mig på 073-091 67 89. 
 
Bästa hälsningar, 
 
Hilda Näslund 
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Bilaga 2. Informationsbrev – Intervju eller berättelse 
 

Har du erfarenheter av att söka hjälp och stöd när du mått dåligt? 
 
Flera aktuella rapporter visar att allt fler unga mår psykiskt dåligt idag. Denna utveckling innebär att det finns ett 
stort behov av att fördjupa förståelsen för det stöd och den hjälp som unga upplever att de behöver och som finns 
tillgänglig i samhället. 
 
Om du vill bidra till att öka kunskapen kring ungas erfarenheter av att söka hjälp och stöd när man mår psykiskt 
dåligt så erbjuds du här möjlighet att delta i en studie kring detta viktiga område. 
 
Jag, som ansvarar för studien, heter Hilda Näslund och studerar sociologi vid Umeå universitet. Under våren skriver 
jag en kandidatuppsats som handlar om unga människors egen upplevelse och erfarenhet av den hjälp och det stöd de 
kan få från sin omgivning och samhället när de mår psykiskt dåligt.  
 
Jag söker Dig som är mellan 18 och 25 år och har erfarenhet av och tankar kring hur hjälp och stöd fungerar 
när man mår dåligt. 
 
Du kan medverka i studien genom att: 

1) Delta i en intervjustudie 

eller 

2) Skriva ner dina erfarenheter och tankar kring att må dåligt och hur du har fått eller sökt hjälp och stöd. Det gör 

du genom att: 

• Berätta om dina erfarenheter av att må dåligt. 
• Hur har du sökt hjälp och stöd när du har mått dåligt?  
• Berätta om hur du upplevde processen av att söka hjälp. 
• Hur har du upplevt den hjälp och det stöd du har fått? (positiva och/eller negativa erfarenheter)? 
• Finns det någonstans du inte skulle välja att söka hjälp och stöd? Varför inte? 
• Berätta om vad som för dig har varit mest hjälpsamt för att må bättre.  

 
Det finns inga särskilda krav på längden på dina svar, men berätta gärna utförligt om dina upplevelser och om det 
som känns viktigt för dig.  
 
Du kan vara helt anonym men om Du vill prata mer kring dina upplevelser så kan Du skicka med kontaktuppgifter så 
kontaktar jag Dig.  
 
Skicka ditt svar till hilda.naslund@gmail.com 
 
De skriftliga berättelser och intervjuer som kommer att ingå i den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på ett 
sätt som gör att inga enskilda personer kan identifieras. Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas helt 
anonymt.  
 
Jag hoppas att Du vill bidra till att öka kunskapen kring ungas syn på hjälp och stöd. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt och du kan när du vill avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Vill du anmäla dig för en intervju eller veta mer om studien kan du skicka frågor till: hilda.naslund@gmail.com. 
 
Bästa hälsningar, 
Hilda Näslund 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

 


