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Tack! 
Vi vill börja med rikta ett stort tack till de gymnasieungdomar som, trots den stundande stu-
denten, tagit sig tid att besvara vår enkät. Ett stort tack vill vi även rikta till de skolledningar 
som visat intresse och engagemang i en fråga som berör många människor. Ungdomar, föräld-
rar och flertalet professioner behöver samverka kring den självupplevda psykiska ohälsan som 
i rapporter ses öka i Sverige. 

Våra korrekturläsare har varit fantastiska under arbetets slutfas. 

Vår handledare Thorbjörn Ahlgren har varit en klippa under uppsatsprocessen och handlett 
oss med ödmjukhet och delat med sig av sin kunskap – tack! 
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Sammanfattning 
Forskningsfältet kring ungdomars psykiska hälsa är oenigt. Forskare är oense om den psy-
kiska ohälsan hos ungdomar ökar– och i så fall, varför? En faktor som lyfts fram som förkla-
ring till hur ungdomar mår idag är ungdomars livsvillkor i Sverige. I det samhälle som ungdo-
mar idag ställs inför råder en stark tilltro till individualism, vilket i sin tur leder till ett stort 
eget ansvarstagande som kan upplevas pressande. Dessa faktorer i sig innebär inte att ungdo-
mar bör uppleva ett sämre psykiskt mående, tvärtom, de flesta ungdomar i Sverige idag mår 
bra. Dagens generation av ungdomar prioriterar postmateriella värderingar, som frihet och 
valfrihet, högre än det materiella – och enligt mätningar visar det sig att vissa villkor och för-
utsättningar för ungdomar i Sverige har haft en positiv utveckling över tid. Trots detta sker det 
ändå en ökad rapportering av självupplevda psykiska problem och ett behov av stöd hos ung-
domar.   

I denna studie har ett urval av tredjeårselever på gymnasienivå (n=272) i en webbenkät tillfrå-
gats om behovet av stöd vid psykisk ohälsa. Resultatet visar att ungdomar efterfrågar mer 
kunskap kring psykisk ohälsa och ett bättre stöd både från nätverk och profession, dels för att 
minska det tabu som finns om psykisk ohälsa. Resultatet visar också att ungdomar främst vän-
der sig till de som står denne närmast i nätverket och att valet att vända sig till olika profess-
ioner prioriteras lågt. När ungdomar söker stöd framkommer önskan om att bli lyssnad på och 
att stödet finns där när denne behöver det. Resultatet visar även att det finns skillnader mellan 
hur kvinnor respektive män väljer att uttrycka sitt mående för andra. Stressnivån verkar vara 
högre för de som går ett teoretiskt gymansieprogram än för de som går ett praktiskt program 
och gruppen som mår allra sämst är de som mer sällan söker stöd.  

Författarnas avslutande reflektioner rör det ansvar som ligger hos profession inom skola och 
elevhälsovård, kring att minska tabut och få de grupper som sällan söker stöd för sin psykiska 
ohälsa att känna sig tryggare med att göra det. 

 
Handledare: Thorbjörn Ahlgren, Fil. dr i Socialt arbete 
 
Nyckelord: Stöd, psykisk ohälsa, ungdomar, socialt stöd 
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Abstract 
The field of research regarding adolescent mental health is divided. Researchers disagree 
about whether mental ill-health among adolescents is increasing – and if it is, why? One fac-
tor that has been pointed out as an explanation to how young people feel today is young peo-
ple’s living conditions in Sweden. The society that adolescents of today face has a strong be-
lief in individualism, which in turn leads to great personal responsibility that can be experi-
enced as stressful. These factors does not mean that adolescents should experience a worse 
psychological health, on the contrary, most adolescents in Sweden today have no problems 
with mental ill-health. Today’s generation of adolescents prioritise post-material values, such 
as freedom and freedom of choice, higher than the material values – and according to surveys 
it appears that certain conditions and pre-conditions for young people in Sweden have had a 
positive development over time. Despite this has an increasing amount of reported self-per-
ceived psychological problems and need for support among adolescents been reported.  
 
In this study, a sample of students at a level of upper secondary education (n=272), were 
asked about the need for support when experiencing mental ill-health in a web survey. The re-
sult show that young people requests more knowledge about mental ill-health and a better 
support, both from their own network and from professionals, partly to reduce the taboo that 
exists regarding mental ill-health. The result also show that young people mainly turn to the 
ones they feel closest to in their personal network for support and that the choice to turn to 
professionals for support is a low priority. When the adolescents seek support, a desire to be 
listened to and that the supporting party is there when the adolescent needs it, emerges. The 
results also show that there are differences between how women and men choose to express 
their well/ill-being to others. Stress levels appear to be higher for those whos study has a theo-
retical approach than for those whos study has a practical approach and the group who experi-
ences the most mental ill-health are those who rarely seek support. 
 
The authors’ concluding remarks concerns the responsibilities of the profession within the 
school and student healthcare, regarding reducing the taboo around mental ill-health and make 
the groups that rarely seek support for their mental ill-health feel safer and more comfortable 
in doing so.            
 
Mentor: Thorbjörn Ahlgren, Ph.D. in Social work 

 
Keywords: support, mental ill-health, adolescents, social support 
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1. Inledning 
 

Det handlar inte om att jag inte vågar att fråga efter hjälp, utan att jag skäms för hur jag mår. Jag 
vill inte vara svag och jag känner mig krävande. Jag vill inte att någon ska se mig som misslyckad.  

Ungdom, 18 år 
 
I ett svenskt samhälle där frihet, valfrihet, föränderlighet och självförverkligande värderas 
högt, samtidigt som samhället blir alltmer individualiserat – växer det ansvar som läggs på 
den enskilda ungdomen. Med ansvaret följer övertygelsen av att behöva prestera och att göra 
rätt val i livet och om ungdomen misslyckas med detta framkallas känslan av att inte räcka till 
eller vara svag (Stefansson, 2006; Inglehart, 1997; SOU, 2006:77). Även fast nya undersök-
ningar visar på en mer accepterande hållning hos befolkningen kring psykisk ohälsa (Centrum 
för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, 2013) så existerar tabun i samhället med en stig-
matiserande effekt av de som lider av problemet (se exempelvis Lundberg, Hansson, Wentz 
och Björkman, 2008). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2010) sker dels en ökad självrapportering från ungdomar om oro och 
ängslan samtidigt som det visat sig att vad som benämns som allvarlig psykisk ohälsa ökat se-
dan 1990-talet. Det föreligger dock en uppfattning inom forskningsfältet om att de undersök-
ningar som gjorts i Sverige på psykisk ohälsa bland ungdomar är av bristande vetenskaplig 
standard (Petersen et al, 2010). Detta gör det svårt att uppskatta hur utbredd den psykiska 
ohälsan bland ungdomar är idag. Siffrorna visar på ett spann mellan 4- till 40 procent av unga 
idag som upplever symptom eller besvär av psykisk ohälsa. Dessa symptom inkluderar främst 
oro, stress, spändhet och nedstämdhet (Bremberg & Dalman, 2015). Ett sent inträde i vuxenli-
vet med till exempel svårigheter att få bostad och egen försörjning är sammankopplade med 
försämrad psykisk ohälsa bland ungdomar, främst bland unga kvinnor (Kosidou, 2013). 
 
Konstateras kan att det finns studier som visar att ungdomar har bra förutsättningar idag för en 
god hälsa, men att rapporteringen om den självupplevda psykiska ohälsan ökar. Det är även 
fler ungdomar som söker hjälp och stöd för sitt psykiska mående. Studier visar också att ha ett 
nätverk av stödjande personer som familj och vänner, någon som frågar hur man mår och nå-
gon som kan förmedla hopp om att det blir bättre, inte bara är viktigt för att undvika utveck-
landet av olika typer av psykisk ohälsa. Dessa faktorer kan även påverka ett hjälpsökande be-
teende hos ungdomar positivt, både när det gäller att anförtro sig till sitt nätverk och till att 
söka eventuella professionella stödkontakter (Fröjd, Marttunen, Pelkonen, von der Pahlen & 
Kaltiala-Heino, 2007). En svårighet som upplevts av oss som författare är den brist på forsk-
ning inom området psykisk ohälsa hos ungdomar och det faktiska stödet - som generellt upp-
fattas som något av stor vikt inom socialt arbete. Inom socialt arbete finns flertalet instanser 
som arbetar med och möter ungdomar som upplever psykisk ohälsa, till exempel kuratorer på 
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skolor och ungdomsmottagningar, behandlingsassistenter och socialsekreterare (Socialstyrel-
sen, 2015). Psykisk ohälsa och stöd är således relevanta ämnen att studera inom ramen för so-
cialt arbete.    

2. Syfte 
Trots att vi vet att majoriteten av ungdomar i Sverige idag mår förhållandevis bra (Socialsty-
relsen, 2010) så finns det ändå en betydande del unga som inte gör det (Bremberg & Dalman, 
2015). Hur ungdomar i ett föränderligt samhälle hanterar psykisk ohälsa är därför viktigt att 
undersöka. Samt om ungdomar själva anser att de har stöd i sitt nätverk och hos professionella 
hjälpare när egna krafter inte längre räcker till. Med teknologins intåg är det också möjligt att 
undersöka huruvida denna kan vara en tillgång för eventuella nya vägar av stöd.    
 
Syftet med denna studie är att undersöka om ungdomar är trygga med att uttrycka sitt psy-
kiska mående, vad de oftast tar upp och hur de helst vill ha denna stödkontakt. Studien syftar 
också till att undersöka om det finns skillnader mellan olika undergrupper som kön, gymna-
sieprogram och upplevt psykiskt mående. 
 

2.1 Frågeställningar 
1. Är ungdomar trygga med att uttrycka sitt mående till andra? 
2. Hur vill ungdomarna ha stöd vid psykisk ohälsa och finns det skillnader mellan olika un-
dergrupper? 
 

2.2 Definitioner 
En rad olika definitioner används i studien. I detta avsnitt redogörs de definitioner som anses 
vara centrala medan andra definitioner förklaras om så krävs när den presenteras. 
 

2.2.1 Psykiskt mående 

Tre begrepp som är centrala i förståelsen kring psykisk ohälsa är: psykisk hälsa, psykisk 
ohälsa samt psykiatriska tillstånd.  
 
I denna studie definieras Psykisk hälsa utifrån World Health Organisation, WHO, (2014) som 
ett tillstånd av välmående där individer kan jobba produktivt, inse sina egna förmågor och kan 
bidra i sitt samhälle, alltså mer än bara avsaknaden av psykisk ohälsa.  
 
Psykisk ohälsa definieras utifrån Europakommissionens (2005) och Socialstyrelsens (2013a) 
som ett samlingsnamn för mindre allvarliga psykiska problem som innefattar nedstämdhet och 
oro/ångest och allvarligare psykiska problem som kan uppfylla kriterierna för en psykisk dia-
gnos, dessa psykiska problem ska ge nedsatt funktionsnivå.  
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Psykiatriska tillstånd definieras med stöd av Bremberg och Dalman (2015) som en allvarli-
gare form av psykisk ohälsa, då en individs symptom uppfyller kriterier för olika psykiatriska 
diagnoser.  

2.2.2 Stöd och behandling 
I denna studie är begreppet stöd centralt. Definitionen av stöd för denna studie grundar sig hu-
vudsakligen på Svenska Akademiens ordbok (2014) som definierar stöd i förhållande till per-
son som något som stabiliserar, bär upp, ger stadga och fixerar. Det kan likställas med hjälp, 
att komma till undsättning och bistånd. Stödet kan innefatta personer i individens nätverk 
såsom föräldrar, syskon, vänner, släktingar eller professionella inom skola, vård och omsorg 
(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003).  
 
I denna studie används även begreppet behandling, varpå en mer generell definition given av 
Socialstyrelsen valts då det idag förs en diskussion om vad begreppet behandling ska inne-
fatta. Denna diskussion förs dels utifrån den medicinska uppfattningen om behandling kontra 
den vetenskapliga pedagogiska uppfattningen (Ahlgren, 2014). Socialstyrelsens definition av 
behandling lyder: avser åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller för-
bättra den enskildes hälsotillstånd. Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medi-
cinteknisk behandling, funktions- och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och 
psykosocial behandling och förebyggande behandling (Socialstyrelsen, u.å.). 

2.2.3 Ungdomar 
I denna studie lyfts ett brett spektra på ålderskategoreringen angående gruppen ungdomar. För 
studiens resultat och diskussion är dock definitionen på ungdom en person mellan 18 och 21 
års ålder. Detta för att respondenterna som tillfrågats går tredje året på gymnasiet och således 
faller inom detta åldersspann.   
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3. Bakgrund 
För att ge en förståelse till studien i sin helhet kommer bakgrundskapitlet att ta upp fyra olika 
områden. Kapitlet inleds med ett avsnitt kring hur det är att vara ungdom i Sverige idag med 
syfte att lyfta vad unga har för livsvillkor och förutsättningar i rådande samhällsklimat. Efter 
det första avsnittet ges en överblick av hur den komplexa psykiska ohälsan kan yttra sig hos 
ungdomar. I det tredje avsnittet belyser vi vad som är studiens huvudsakliga fokus och avser 
att visa vilket stöd och behandling som erbjuds till ungdomar som mår dåligt i Sverige i dags-
läget. Avsnittet ger en överblick över vilka instanser som möter dessa ungdomar och hur stö-
det kan utformas hos respektive instans. Det sista som berörs i bakgrundsavsnittet syftar till 
att knyta ihop ungdomarnas rådande livsvillkor och det stöd som erbjuds när det gäller psy-
kisk ohälsa med ungdomars egna önskemål kring stöd och bemötande utifrån rapporter från 
myndigheter och organisationer. 
 

3.1 Ungdomstiden - livsvillkor och förutsättningar 
Det är viktigt att poängtera att ungdomsbegreppet i sig både kan definieras som en livsfas där 
övergången från barndom till vuxenliv sker men också som social kategori som istället syftar 
på ungdomar som grupp med någorlunda gemensamma behov och kännetecken som möts av 
samma samhälleliga strukturer och regler (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrå-
gor, MUCF, 2010). Ungdomstiden är ett begrepp som ofta definieras av att individen ska fri-
göra sig och bli en självständig individ. Ungdomen ska lämna hemmet, arbeta och ta ansvar 
för sitt och andras liv. Men, ungdomstiden som den beskrivs ovan har inte alltid varit en själv-
klar period i människans liv. Forskning på området är något oense kring när begreppet ung-
domstid och den avgränsade perioden i livet kom till - majoriteten menar dock att begreppet 
kom till någon gång på 1600-talet när man började påpeka att barn och unga hade andra be-
hov än vuxna. Det finns också forskare som menar att begreppet uppstod långt tidigare och de 
som säger att det kom till något senare kring 1700- till 1800-talet (Ohlsson & Swärd, 1994). 
 
I en mer nutida kontext ses ungdomstiden som en tid av stor frihet men också flertalet stora 
livsval så som vidareutbildning, arbetstagande och bostadsökande (MUCF, 2010). Det är en 
ny generation ungdomar idag med nya värderingar. Tidigare generationer har haft mer materi-
ella värderingar där man värdesatt sådant som betonar säkerhet, trygghet och tillväxt högre än 
ungdomar gör idag. Ungdomar idag präglas mer av postmateriella värderingar där frihet, val-
frihet, estetik och föränderlighet värderas högt (Inglehart, 1997). Detta fenomen nämns även i 
MUCF’s (2013b) värderings- och attitydundersökning bland ungdomar. Majoriteten svarar att 
det som är viktigast i deras liv just nu och i framtiden är att ha fritid och kunna utnyttja den 
samt att hitta en livspartner. Efter det kommer fast anställning och längre ner i listan kommer 
saker som hög yrkesstatus och att skaffa barn. Det som ger livet mest mening är i samma anda 
också familj, fritid och vänner. Men hur anser då ungdomar att det är att vara ung i Sverige 
idag? I samma undersökning från 2013 fick ungdomarna skatta på en skala huruvida livet 
motsvarar deras förväntningar och resultatet tyder på att gruppen är förhållandevis nöjd med 
sin situation.  
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MUCF (2013b) går också igenom ungdomars livsvillkor och förutsättningar utifrån olika om-
råden. Skolan är en av de viktigaste aspekterna för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 
Skolinspektionen (2011) har påpekat att förutsättningarna för att alla elever ska klara av sin 
skolgång försämras av att undervisningen är för dåligt anpassad till den enskilda individen 
och dennes behov, förutsättningar och intressen. Tjejer klarar sig något bättre än killar i sko-
lan (Skolverket, 2013b) och den statliga utredningen SOU, 2010:99 har lagt fram förslag för 
en mer jämställd undervisning. Utredningen tror att skillnaden i måluppfyllelse och betyg 
mellan tjejer och killar till viss del kan bero på rådande normer kring manligt och kvinnligt 
och att det inte anses "coolt" för killar att göra bra ifrån sig i skolan. I jämförelse med resten 
av EU ligger Sverige över snittet när det kommer till utbildning, vilket menas vara en positiv 
förutsättning för unga idag (MUCF, 2013a). De flesta ungdomar trivs i skolan och alltfler 
ungdomar anser att skolorna jobbar mer aktivt för att undanröja mobbing och kränkningar 
(Skolverket, 2010a). Problematiskt är dock att mobbing och kränkningar inte minskat - trots 
en ökad medvetenhet hos skolorna (Skolverket, 2010b).  
 
När det kommer till hälsa och utsatthet i områden utanför skolan såsom brott, visar undersök-
ningar att ungdomar i större grad både blir utsatta för brott och begår brott än andra grupper 
(MUCF, 2013a). När Socialstyrelsen (2009) analyserade folkhälsan bland unga fick de fram 
indikatorer på att den självrapporterade psykiska ohälsan och att ungdomar får vård på grund 
av ångest eller depression har ökat.  
 
Den ekonomiska situationen för ungdomar är på flera områden sämre än för äldre grupper. De 
har en lägre inkomst och får oftare ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten hos ungdomar är tre 
gånger högre än i andra äldre åldersgrupper. En positiv förändring av dessa villkor ser dock ut 
att vara på väg, inkomsten har ökat vid senaste mätningen 2012 och den ekonomiska standar-
den har också ökat, troligtvis i och med att ungdomar bor hemma längre och också höjda fri-
belopp inom studiestödet (Socialstyrelsen, 2012). Sverige har också en låg långtidsarbetslös-
het bland ungdomar i jämförelse med resten av EU (MUCF, 2013a). Boendesituationen fram-
står också som problematisk i Boverkets rapport (2013). De uppger att det råder en generell 
bostadsbrist för ungdomar i de flesta kommuner idag. Den första egna bostaden för ungdomar 
är oftast en hyresrätt men på grund av bostadsbristen uppskattar Boverket att det finns ett stort 
mörkertal som hyr bostad mer osäkert i andra hand. Andelen av ungdomars inkomst som går 
till boendekostnader har också ökat. Detta kopplar Boverket ihop med varför allt fler bor kvar 
längre hemma. 
 
Som tidigare nämnts värderar ungdomar idag sin fritid högt. Fritiden kan bestå av både orga-
niserade aktiviteter som till exempel idrott och föreningsliv, men den största delen av ungdo-
mars fritid sker under oorganiserade former där individer umgås utanför olika organisationer. 
Speciellt unga män har också fått en mer stillasittande fritid och andelen ungdomar i 15-19 års 
ålder som regelbundet motionerar har minskat något sedan 2012 (MUCF, 2013a). Det ungdo-
mar ser som viktigast med sin fritid är att de har roligt, att de kan uttrycka sin personlighet 
och umgås med andra samt att de får möjlighet att lära sig nya saker på sin fritid (MUCF, 
2013b). 
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3.1.1 Olika förutsättningar för olika ungdomar  
MUCF (2013a) visar i sin redovisning av ungas förutsättningar och livsvillkor att det genom-
gående är vissa grupper av ungdomar som har försämrade villkor och förutsättningar. Dessa 
grupper visar sig vara ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som har eller kommer 
från en familj som har lägre socioekonomisk status, ungdomar som identifierar sig som homo, 
bi- eller transsexuella samt ungdomar med utländsk bakgrund eller med föräldrar med ut-
ländsk bakgrund.         
 

3.2 Psykisk ohälsa bland ungdomar 
Mellan 1989 och 2005 såg man en tredubblad ökning av självskattat nedsatt psykiskt välbefin-
nande hos ungdomar i åldern 16-24 år. Denna ökning var större än för övriga studerade ål-
dersgrupper. Ungdomarna uppgav att de led av oro, ängslan och ångest, samt en ständigt när-
varande trötthet, värk i nacke och skuldror samt sömnproblem. Ungdomarnas familjesituat-
ioner sågs inte påverka utan ökningen fanns oavsett vårdnadshavares socioekonomiska situat-
ion, status på arbetsmarknaden med mera. Idag anses vård för psykiatriska diagnoser öka och 
andelen vårdade ungdomar för ångest, depression och bipolär sjukdom visar ingen minskande 
trend (Socialstyrelsen, 2013a).  
 
MUCF (2015) beskriver att ungdomar sällan säger att de lider av psykisk ohälsa utan att de 
snarare säger att de mår på ett visst sätt. Därför beskrivs psykisk ohälsa bland unga mer ofta 
som olika tillstånd. Dessa tillstånd är oftast att unga känner sig deprimerade eller nere, har och 
känner av mycket och långvarig stress, har ångest över olika saker samt kroppsliga symptom 
som ont i magen eller huvudet kopplat till nedstämdheten, stressen eller ångesten. I den stat-
liga offentliga utredningen SOU, 2006:77, framkom att elever på gymnasienivå pekade på da-
gens prestationssamhälle som en anledning till psykisk ohälsa. De gymnasieungdomarna som 
intervjuats uppger ha svårt att ”kunna lugna ned sig och nöja sig med att vara bra”. De ska ha 
menat att människor blir uppgivna av att aldrig riktigt duga, som att det känns som att man 
inte har en chans. Majoriteten av gymnasieungdomarna uppger att det är skolan som är den 
faktor som är mest stressande.  
 
Skolverkets senaste attitydundersökning visar att en tredjedel av de äldre eleverna ofta eller 
alltid känner sig stressade i skolan. Med äldre elever avses ungdomar i årskurs 7-9 samt elever 
på gymnasienivå. Elever på gymnasienivå svarar i större utsträckning att de är stressade, 38 
respektive 26 procent. Skolverket menar att det liksom i tidigare undersökningar är så att 
flickor i högre grad är stressade än pojkar på gymnasienivå, 48 respektive 27 procent. Det är 
en högre andel på gymnasieskolans yrkesinriktade program som svarar att de sällan eller ald-
rig känner sig stressade i skolan än på de studieförberedande programmen, 36 respektive 19 
procent (Skolverket, 2013a). 
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3.3 Professionellt stöd och behandling 
I det stöd som ges till ungdomar med psykisk ohälsa ingår ofta behandling av något slag. 
Detta avsnitt inleds med vilka stödaktörer som idag finns att vända sig till som ungdom. För 
att få en översikt av den svenska kontexten används Socialstyrelsen. Detta för att Socialstyrel-
sen, baserat på information tillgänglig i dagsläget, verkar vara ensamma om att ha en översikt 
över den svenska kontexten av stöd- och behandlingsinsatser. Denna form av översikt har vi 
som författare upplevt svårt att hitta i annan vetenskaplig publikation varpå avsnittet grundar 
sig till största del på myndighetspublikationer. Sedan följer ett avsnitt om de behandlingsme-
toder som används av stödaktörerna. 

3.3.1 Professionella stödaktörer 
Det finns flertalet aktörer inom skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst som har möjlighet 
att uppmärksamma ungdomars psykiska ohälsa. Det saknas en lagstadgad eller vedertagen de-
finition för vad som anses vara det första ungdomen möter inom den psykiatriska vården. So-
cialstyrelsen väljer dock att kalla de aktörer som möter ungdomen i första skedet för första 
linjen aktörer, dessa aktörer kan överblickas i figur 1 nedan. Hos dessa aktörer görs en första 
bedömning och de erbjuder insatser som inte kräver specialistvårdens resurser. Flertalet aktö-
rer medför flertalet behandlingsalternativ och verksamheterna organiseras av regionerna och 
landstingen på det sätt som bäst passar de lokala förutsättningarna (Socialstyrelsen, 2015). 
 
 Figur 1. Översikt av aktörer som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
 

 
 
                                                                             (Socialstyrelsen, 2015, s. 14) 
 
En utav aktörerna är skolans elevhälsa. Skolan är enligt Skollagen (SFS 2010:800) skyldig att 
erbjuda psykologiska, psykosociala medicinska, och specialpedagogiska insatser. Lagen säger 
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även att genom skolan ska det finnas tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog och skollä-
kare. Vid psykisk ohälsa kan elevhälsan erbjuda stödsamtal eller likt en första linje agera in-
körsport för att ungdomen ska få tillgång till det stöd denne behöver (Stockholm läns Lands-
ting, u.å.). Elevhälsan lyfts som en viktig del i samverkan kring ungdomars psykiska ohälsa, 
då det krävs att elevhälsans personal samverkar både internt på skolan med lärare och annan 
personal samt samverkar externt med andra aktörer såsom socialtjänst, ungdomsmottagning 
och övrig hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2014). 
 
En annan aktör är landstingen. För ungdomar är vårdcentralen ofta en av första-linjen aktö-
rerna (Socialstyrelsen, 2015). Professioner på vårdcentralen är, förutom läkare och sjukskö-
terskor, kuratorer, psykologer och dietister. Inom denna instans erbjuds ungdomar, vid psy-
kisk ohälsa, samtalsbehandling och rådgivning inom kost och hälsa (Stockholms läns lands-
ting, 2015). En del landsting innehar aktörer inom begreppet Barn- och ungdomshälsa, dessa 
aktörer drivs olika i landstingen - en del har samarbete med kommunen (Socialstyrelsen, 
2013b). Ungdomsmottagningarna lyfts också fram som en betydande aktör (Socialstyrelsen, 
2015). På ungdomsmottagningen är ungdomar mellan 12-13 år upp till 21-25 år välkomna för 
stöd och rådgivning inom områdena kropp och sexualitet samt livet i stort. Åldersangivelserna 
varierar mellan olika ungdomsmottagningar. Professioner som arbetar på ungdomsmottag-
ningen är alltid barnmorska och kurator. Många mottagningar erbjuder även samtal med psy-
kolog och kontakt med läkare samt gynekolog (Stockholm läns landsting, u.å.). För kommu-
ner och landsting är ungdomsmottagning ett frivilligt åtagande och finns inte stadgat i lagstift-
ning, därför finns inte denna första linje i alla kommuner (Socialstyrelsen, 2015). Webbplat-
sen www.umo.se har som mål att vara tillgänglig för att täcka upp hela Sveriges regioner och 
landsting. Webbsidan fungerar som en webbaserad ungdomsmottagning. UMO drivs på upp-
drag av alla Sveriges landsting och regioner via Stockholms läns landsting (Stockholm Läns 
Landsting, u.å.).  
 
Andra professionella aktörer 
Med kunskap i att verksamheterna som erbjuder stöd vid psykisk ohälsa är anpassade till de 
lokala förutsättningarna (Socialstyrelsen, 2015) så faller det föga förvånande att det finns 
andra första-linjen aktörer och att dessa skiljer sig åt mellan Sveriges landsting och regioner. I 
en del landsting verkar privata aktörer, både inom öppenvård och som länsövergripande speci-
alistmottagningar för exempelvis ätstörningsproblematik.  Mottagningar för unga vuxna, mel-
lan 16-25 år, är idag inte särskilt vanliga i landstingen. Det finns ett fåtal men det är vanligare 
med en upparbetad samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin för 
att underlätta övergången mellan de två aktörerna (Socialstyrelsen, 2013b).  
 
När första-linjen aktörerna inte räcker till… 1 

                                                 
1 När ungdomar har ett större behov av stöd och vård än vad första linjen-aktörerna har förutsättningar att erbjuda, 
så erbjuds öppenvård, slutenvård eller stöd enligt socialtjänstlagen. I Sverige verkar även ideella organisationer 
som stödaktörer (författarnas anmärkning). 
 



14 
 

Öppenvård kan ske inom instansen Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, för barn upp till 18 år 
(Stockholms Läns Landsting, 2011) eller andra typer av specialistverksamheter inom ung-
domshabilitering/neurologi och ungdomsmedicin. 
Flera landsting och regioner i Sverige saknar ungdomspsykiatrisk slutenvård och vårdbehovet 
tillgodoses istället genom ett samarbete mellan landstingsgränserna alternativt tillgodoses 
ungdomens vårdbehov inom det egna landstingets vuxenpsykiatriska eller barnmedicinska av-
delning (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Socialtjänsten är också en aktör som möter ungdomar med psykisk ohälsa genom uppsökande 
kontakt eller i samband med insatser (Socialstyrelsen, 2015). Socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Detta nämns bland annat i 5 kap. 1 § social-
tjänsten ska sörja för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden och en-
ligt 5 kap. 7 § ska socialtjänsten även sörja för att personer med antingen psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning ska kunna leva och delta i samhället som andra. Detta kan till exempel 
vara genom psykiatriskt boendestöd eller ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 2013c). 
 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, uppmärksammar i flertalet sammanhang 
ungdomar med risk för psykisk ohälsa eller som redan upplever psykisk ohälsa. Dels genom 
insatser som erbjuds inom öppenvården för ungdomar men även genom uppsökande verksam-
het. Kontakten kan även ske via placeringar i familjehem eller vid placeringar på hem för vård 
eller boende, HVB, eller särskilt ungdomshem, SiS (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Ideella organisationer som stödaktörer 
 
I Sverige finns flertalet ideella organisationer som erbjuder stöd till ungdomar som upplever 
psykisk ohälsa. Dessa ideella organisationer drivs utanför landsting, regioner och kommun. 
Ekonomisk statligt stöd erhålls i vissa fall. Detta är organisationer såsom Barnens rätt i sam-
hället, Mind, Maskrosbarn och stödjourer riktade till ungdomar som verkar dels via internet 
men som också erbjuder personlig kontakt eller samordnar de stödjourer som finns. Detta är 
stödjourer som exempelvis Tilia, Killfrågor.se, Tjejjouren.se och Riksförbundet ungdom för 
social hälsa. Organisationerna uppger att stödet sker via internetkommunikation såsom mail 
och chatt samt stöd via telefon. Organisationerna arbetar även med information och kunskaps-
spridning om psykisk ohälsa samt ger alternativ om var och hur stöd erbjuds även hos andra 
aktörer (Barnens rätt i samhället, u.å.; Mind, u.å.; Maskrosbarn, u.å.; Tilia, u.å.; Män för jäm-
ställdhet, u.å.; Riksförbundet ungdom för social hälsa, u.å.).  
 
Markström och Karlsson (2013) menar att majoriteten av de ideella organisationer som verkar 
inom området psykisk ohälsa idag har två prioriterade mål; dels bidra till den politiska opin-
ionsbildningen samt tillhandahålla tjänster. Förutom ett opinionsskapande menar Harju, Hjort 
och Montesino (2009) att det ofta är de ideella organisationerna som i offentlig debatt upp-
märksammar nya former av utsatthet. De ideella organisationerna tillhandahåller även tjänster 
och stöd som krävs i den lokala kontexten. 
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3.3.2 Behandling 
I stödet kring en individ kan behandling således ingå, det finns många olika behandlingsme-
toder för den som upplever psykisk ohälsa. Behandlingsmetoden ska väljas och anpassas utef-
ter varje individ som söker hjälp. Förutom olika former av stödsamtal som är inriktade på pro-
blemen som kan uppstå mellan det dagliga livets svårigheter och personensaktuella tillstånd, 
hur dessa problem kan lindras eller lösas (Socialstyrelsen, u.å.) är de vanligaste behandlings-
metoderna olika psykologiska behandlingar och läkemedelsbehandling, ibland i kombination 
(Socialstyrelsen, 2011). Nedan redogörs för ett urplock av de vanligaste metoderna. 
 
Psykologiska behandlingar 
Kognitiv beteendeterapi är en metod som ska hjälpa personer med olika typer av psykisk 
ohälsa att rekonstruera hur de tänker och känner kring olika utlösare. (Spirito, Esposito-Smyt-
hers, Wolff & Uhl, 2011). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar KBT som insats för ungdo-
mar som lider av depression och ångest samt depressionsliknande/ångestliknade symptom.  
 
Dialektisk beteendeterapi är en mer djupgående och intensiv behandling än förupplagan KBT. 
En DBT-behandling görs i fyra faser, den första fasen går ut på att uppnå stabilitet och säker-
het i terapin genom att minska livshotande- eller terapistörandebeteenden genom att träna af-
fektreglering, problemlösning och mindfulness. Den andra fasen utforskas eventuella tidigare 
trauman och upplevelser som ligger till grund för nutida beteenden och bearbetas. I fas tre så 
ligger fokus mest på att stärka självförtroende och självbild genom att sätta upp nåbara mål 
och i fas fyra försöker terapeuten och den hjälpsökande att lägga upp en plan för att skapa ett 
liv värt att leva. Behandlingsprocessen innefattar både individualterapi och gruppterapi samt 
tillgängligt telefonstöd från terapeuten utanför sessionstid (Kåver & Nilsonne, 2002).   
 
Familjeterapi är samlingsnamn för olika typer av terapier. För ungdomar finns till exempel 
systemisk familjeterapi som är har visat effekt på relationsproblem i familjen samt känslo-
mässiga och beteendemässiga problem hos ungdomar. Som namnet ger intryck av bygger 
denna terapiform på systemteori och utgår från att alla personer i en familj är en del av ett sy-
stem och är beroende av andra delar av systemet för att tillvaron ska fungera (Ollmark, 2009). 
Andra familjeterapiformer som finns är narrativ terapi, lösningsfokuserad familjeterapi samt 
funktionell familjeterapi (Samrådsforum för psykoterapi, 2011). 
 
Läkemedelsbehandling 
Läkemedelsbehandling rekommenderas av Socialstyrelsen (2010) när det kommer till behand-
ling av barn och unga vid svårare typer av psykisk ohälsa i kombination med annat psykolo-
giskt stöd. Läkemedelsbehandling för ungdomar är oftast så kallade SSRI-preparat, selektiva 
serotonin-återupptagshämmare, och de verkar genom att öka upptaget av signalsubstansen se-
rotonin i hjärnan (Läkemedelsverket, 2006). 
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3.4 Professionellt stöd- ungdomarnas uppfattning 
I tidigare avsnitt har redogjorts för olika typer av professionellt stöd och behandling som finns 
ungdomar att tillgå, men vad tycker ungdomar själva är viktigt när det kommer till stöd? 
 
Barnens rätt i samhället, BRIS, (2012) har gjort en sammanställning kring önskningar och vis-
ioner unga har när det kommer till att söka stöd. Deltagarna berättar att processen till att vilja 
ta steget att söka stöd kan vara väldigt lång. När de väl uttrycker ett stödbehov så är det viktigt 
att hjälp finns tillgänglig. Deltagarna beskrev att det stöd och den hjälp de vill ha ska vara 
kontinuerligt, långsiktigt och så pass omfattande att barnet eller ungdomen känner att det ger 
någonting att söka stödet. Hos vissa finns en önskan om att vuxna ska gå in och ta över ansva-
ret från den unge, en önskan om att bli sedd och lyssnad på. Deltagarna pekade också på be-
hovet av att få berätta hur man mår och bli bemött på ett respektfullt sätt. De vill känna att den 
vuxna/professionella verkligen vill och har tid att lyssna på det de har att säga, samt att det 
finns ett ömsesidigt förtroende som i många avseenden gäller tystnadsplikten.  
 
Barnens rätt i samhället (u.å.) gjorde sedan en mer djupgående sammanställning på vad ung-
domar efterfrågar via dels ovannämnda studie och fler frågor i deras webbkommunity. Där la-
des det till att de efterfrågar att eventuella hjälpare ska ta initiativet till eventuellt stöd, vara 
nyfikna på deras mående och ställa frågor eftersom det ibland är svårt att uttrycka sig. De öns-
kar också att eventuella hjälpare ska vara lyhörda och finnas kvar även om ungdomen inte är 
redo för stödet just nu. Hjälparen ska också finnas kvar även om ungdomen säger något som 
kan ge skäl för stor oro eller upprördhet och det är viktigt att hjälparen behåller lugnet i dessa 
situationer. De uttryckte också vikten av att hjälparen kan förmedla hopp om att det kommer 
att bli bättre och att eventuella problem kommer att lösa sig. 
 
MUCF (2015) menar i linje med det BRIS kommer fram till, att ungdomar upplever att det 
stöd som de känner att de behöver sällan överensstämmer med det stöd de faktiskt får. De 
upplever även att vuxna får tolkningsföreträde i situationen och därför får ges rätt att be-
stämma vilket stöd som ska ges. Ungdomarna i rapporten har också fått uttrycka vad de för-
väntar och önskar sig när de söker stöd. Något av det viktigaste som togs upp var bemötandet. 
De vill bli lyssnade på, känna att hjälparen har tid och är intresserad av att lyssna på just dem. 
Hjälparen ska inte heller nedvärdera eller döma ungdomen eller dennes problem utan visa re-
spekt. Ungdomarna vill också ha delaktighet och inflytande i sitt stöd, de vill inte att de vuxna 
ska ta över och inte känna in den unge, de vill också ha möjlighet till fler olika typer av stöd 
förutom samtalsstöd och också på fler arenor än personligt möte.  
   
Enligt Kelly, Kitchener och Jorm (2012) söker ungdomar oftast inte hjälp på eget initiativ. 
Detta kan bero på olika saker så som att ungdomar inte tror att de kan få hjälp, inte tycker att 
de förtjänar hjälp eller mår för dåligt för att kunna söka hjälp själva. I BRIS (2012) studie 
skrev de unga att de antingen hade erfarenhet av eller hade hört rykten om att mår man inte 
tillräckligt dålig så får man inte hjälp och att det på grund av detta fanns ungdomar som var 
beredda och planerade för att skada sig själva väldigt illa, ta en överdos, svälta sig själva med 
mera för att på så sätt säkerställa att de får hjälp och bli tagna på allvar.  
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3.5 Sammanfattning 
I kapitlet har fyra områden tagits upp som syftar till att bilda en grundförståelse för vår studie. 
Ungdomar idag lever i ett samhälle som blir alltmer individualiserat och där egenskaper som 
frihet och självförverkligande värderas högt. Utbildningsmässigt ligger Sverige högre än öv-
riga Europa, vilket anses vara en positiv förutsättning. Skolan och prestationskraven har visat 
sig vara en av de orsaker som gör att ungdomar upplever psykisk ohälsa som kan yttra sig i 
ångest, depression och sömnproblem. Avsnittet följs av de stöd- och behandlingsinsatser som 
för närvarande erbjuds i Sverige och avslutas med att ungdomar efterfrågar ett respektfullt be-
mötande och att vuxna uppriktigt ska lyssna på vad de har att berätta 
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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel fokuserar på tidigare forskning inom området ungdomar och psykisk ohälsa 
samt stöd. Det ses närmre på vilka faktorer som påverkar ungdomars hjälpsökande beteende, 
vem ungdomar väljer att söka stöd hos samt avslutningsvis huruvida internet kan fungera som 
språngbräda till mer professionell hjälp eller om det medför för stora risker 

4.1 Psykisk ohälsa bland ungdomar 
Lager, Berlin, Heimerson och Danielson (2012) kommer fram till att andelen unga som själva 
upplever att de mår sämre ökar men också att fler unga vårdas inom psykiatrin, både öppen 
och sluten, nu än tidigare. De påpekar likt Socialstyrelsen (2013a) att det skett en betydande 
ökning av gruppen som säger sig uppleva nedstämdhet, oro och ångest i jämförelse med tidi-
gare mätningar under 1990-talet. De kan också se att enligt undersökningar är psykisk ohälsa 
vanligare hos unga kvinnor än hos unga män. Som nämnt tidigare understryker även Kosidou 
(2013) vikten av de sociala faktorerna kring ungdomen som orsak till den självskattade psy-
kiska ohälsan. Sent inträde i vuxenlivet med till exempel svårigheter att få bostad och egen 
försörjning - är sammankopplade med försämrad psykisk ohälsa bland ungdomar, främst 
bland unga kvinnor. Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström och Fjellman-Wiklund 
(2012) menar att ungdomar uppger att skolan och prestationskrav är en av de största orsakerna 
till deras upplevelse av psykisk ohälsa. Ungdomar uppger besvär med psykosomatiska symp-
tom, ångest, sömnproblem och nedstämdhet. Stefansson (2006) menar i linje med detta att det 
sociala klimatet har blivit tuffare med ökad press på individuell framgång och prestation. 
Detta ses inte minst i skolan och på arbetsplatsen. Lågkonjunktur har gjort det svårt för väl-
färdssystemen att arbeta preventivt och fokus har istället legat på behandling av redan upp-
komna symptom. Detta kan ses som en orsak till den ökade självrapporterade psykiska ohäl-
san bland ungdomar. 
 
Landstedt, Asplund och Gillander-Gådin (2009) har uppmärksammat att ungdomar upplever 
att det finns normer som dikterar hur kvinnor och män ska vara. Ungdomarna tog upp att det 
är lättare för tjejer att söka stöd och hjälp och uttrycka sitt mående än för killar. Killar förvän-
tas nämligen vara mer tuffa och härdade och inte visa känslor, skulle killar visa mer känslor 
eller tala öppet om hur de mår upplevde de manliga deltagarna i studien att det fanns risk för 
påhopp och mobbing. Bremberg (2012) beskriver det så kallade maskulina förhållningssättet 
som att det förefaller att män har svårare att tolka och uttrycka känslor samt har svårare att 
söka hjälp i pressade situationer. En möjlighet menar författaren är också att kvinnor har en 
större benägenhet än män att kunna uttrycka och känslomässigt förklara vilket agerar som en 
skyddande faktor - men samtidigt ökar risken för psykiska problem såsom självdestruktivt 
skadebeteende.  
 
Det är dock problematiskt att helt säkert fastställa eller dementera att den psykiska ohälsan 
faktiskt ökar bland unga idag. Forskningsunderlaget är för motstridigt, brister i omfattning 
och representativitet och/eller andra validitets och reliabilitetsproblem som gör att det inte går 
att ta ställning till endera uppfattning. Det är få studier som uppnår en tillfredsställande nivå. 
Det föreligger flertalet kunskapsluckor inom forskningsområdet så som exempelvis bristfällig 
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klinisk forskning kring diagnostiserbar psykisk ohälsa bland unga, då flertalet studier i nuläget 
bygger på subjektivt självskattad psykisk ohälsa vilket inte ger lika tydliga och trovärdiga re-
sultat (Petersen et al, 2010). 

4.1.1 Tabun kring att lida av psykisk ohälsa 
Att individer som lider av psykisk sjukdom anser sig vara stigmatiserade och att de har en 
upplevelse av att samhället ser ner på dem visar bland annat Lundberg, Hansson, Wentz och 
Björkman (2008). Lundberg et al. menar att sociala kontakter undviks av rädsla för samhällets 
avståndstagande och individerna låter bli eller berättar enbart ytligt om sina psykiska besvär. 
 
Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009) lyfter att vad som tycks vara en bidragande 
faktor till att unga inte söker hjälp för sina psykiska problem är just ovanstående nämnda 
rädsla för stigmatisering. Till följd av detta framkom det av studien även att ungdomar, 18-28 
år, uttryckte att det var svårt att veta när man ska söka hjälp: Man pratar inte med någon pro-
fessionell för man tycker att ens problem är för små och obetydliga. Men många ”småsaker” 
tillsammans blir väldigt mycket tillsammans, och man mår då psykiskt dåligt (Karolinska In-
stitutets folkhälsoakademi, 2009, s. 18). 
 
Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI, (2013) visar dock på att attity-
derna till psykisk sjukdom och individer med psykisk sjukdom hos Sveriges befolkning har 
förbättrats sedan 2009. Studien visar bland annat på en minskad social distans till individer 
med psykisk sjukdom – vilket är en positiv förändring då den sociala distansen utgör en cen-
tral faktor. Således minskar stigmatisering och diskriminering av individer som lider av psy-
kisk sjukdom. 

4.2 Faktorer som påverkar ungdomars hjälpsökande beteende 
Fröjd et al. (2007) har i sin studie hittat två viktiga faktorer för ungdomars hjälpsökande bete-
ende. Den första faktorn som spelade en stor roll var huruvida ungdomen med psykisk ohälsa 
själv uppfattade att de behöver ha hjälp. Den andra faktorn var huruvida omgivningen hade 
lagt märke till att ungdomen mått sämre och påpekat och uttryckt oro om detta till ungdomen. 
Fröjd et al. beskriver att denna omgivning kan vara allt från föräldrar och syskon till vänner 
och partners. Författarna menar att om ungdomen hade en insikt i att denne behövde hjälp och 
en omgivning som var uppmärksam på och kommunicerade eventuella humörsändringar så 
var det troligare att ungdomen sökte hjälp. 
 
Även kön ser ut att vara en faktor som kan påverka ungdomars hjälpsökande beteende. Bol-
dero och Fallon (1995) kom i sin studie fram till att det hjälpsökande beteendet blir olika be-
roende på kön hos den hjälpsökande. De kunde se att kvinnor oftare rapporterade relation- och 
hälsoproblem av olika slag, medan män rapporterade studierelaterade problem. Författarna 
fick fram data på att bara cirka hälften av de deltagande ungdomarna sökte hjälp och stöd för 
sina problem och majoriteten av dessa var kvinnor. I samma studie av Boldero och Fallon 
lyfts också att det beror på vilket typ av problem som ungdomen har för avsikt att söka stöd 
för. De problem som ungdomarna angav i studien var oftast familjeproblem, relationsproblem 
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till vänner, problem kopplade till skola och utbildning samt problem med hälsan. Om proble-
met gällde relationer till vänner var det troligare att man sökte stöd för detta än om det gällde 
familjeproblem.  
 
Det som kan försvåra ett eventuellt hjälpsökande beteende hos ungdomar menar Hunt och Ei-
senberg (2010) kan vara en upplevd tidsbrist, rädslan att någon annan ska få veta att man mår 
dåligt, att man har dålig kontakt med sina känslor och även kostnadsaspekten. I denna studie 
har författarna precis som Fröjd et al. (2007) pekat ut ungdomens upplevda behov av stöd som 
en viktig faktor. Även kunskapen om var man som ungdom kan få hjälp, socioekonomisk sta-
tus och stigmatisering nämns.  
 
Avslutningsvis har O´Connor, Brett, Weeks och Ong (2014) i en mindre kvantitativ studie 
kommit fram till att en viktig faktor för att en ungdom ska söka hjälp är de fördelar som ung-
domen upplever sig få av att söka hjälp. Ett annat fynd i studien var sambandet mellan indivi-
der med introvert personlighet och deras benägenhet att troligtvis inte söka hjälp vid psykisk 
ohälsa oavsett deras egna hälsoövertygelser eller självtillit. Forskarna i studien menar därför 
att det är viktigt för instanser, som arbetar med att erbjuda ungdomar stöd vid psykisk ohälsa, 
att erbjuda stöd och involvera dessa ungdomar utan direkt konfrontation. Ett exempel som 
författarna lyfter är genom anonymt telefonstöd.   
 

4.3 Vem önskar ungdomarna stöd hos? 
Boldero och Fallon (1995) kunde också se att ungdomarna i första hand sökte sig till icke-pro-
fessionella för stöd och att man såg professionell hjälp som en typ av reservplan om det egna 
nätverket inte kunde erbjuda adekvat stöd och hjälp. Sammanfattningsvis kom författarna 
fram till att ungdomarna väljer vem de ber om hjälp beroende på vilket typ av problem de gäl-
ler. Ungdomarna gick i första hand till vänner om det gällde relationsproblem och liknade och 
till professionella med mer specifika problem inom hälso- och utbildningsområdet.  
 
En studie av Whitney-Tomas och Moloney (2001) pekar på att tillfrågade ungdomar ansett att 
ungdomstiden är en viktig period i livet där man jobbar mycket på att definiera sig själv och 
kämpa med dåligt självförtroende. Dessa ungdomar efterfrågade, likt vad som visats även i 
studier gjorda av Barnens rätt i samhället (se exempelvis BRIS, 2012), en mer aktiv hållning 
hos vuxna och professionella. Att det är den hjälpande sidan som ska ta första steget och ge 
initiativet till eventuell kontakt, De menar att detta är viktigt då de själva som ungdomar och 
personer i deras omgivning inte har så mycket hjälp av att det finns stödkontakter på till ex-
empel skolan - om villkoret för hjälpen är att man själv söker den. De efterfrågade också elev-
mentorer, elever som är äldre och som själva gått igenom identitetsproblemen och jobbat på 
sitt självförtroende som kan komma in som stöd och ge hopp om att det blir bättre.  
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4.4 Stöd genom internet 
När det gäller stöd genom internet har Löfberg och Aspán (2011) genomfört ett forsknings-
projekt som pågick mellan 2009 och 2012. De kommer i sin rapport fram till att unga ser in-
ternet som en plattform för att kunna uttrycka mer intima och jobbiga saker. Anledningen till 
detta är enligt författarna den upplevda anonymiteten och det mer vertikala maktförhållandet. 
Ungdomar som de pratat med har uttryckt att ett personligt möte med vuxna upplevs mer som 
integritetsförlorande då vuxna ofta tar över situationen, medan ett möte med vuxna på internet 
ger ett mer jämlikt förhållande, där ungdomen fortfarande har kontroll över situationen. De 
kommer också fram till att många har använt internetforumen som en startsträcka för att sedan 
gå vidare och söka hjälp ”i verkliga livet”. 
 
Relaterat till ovanstående har Burns, Durkin och Nicholas (2009) varit med och utvärderat hur 
en interaktiv hemsida framtagen i Australien, Reach Out, påverkat stigmatisering och hjälpsö-
kande bland besökande ungdomar. Utvärderingen visar på positiv respons från en majoritet av 
användarna, men påpekar också att resultatet var preliminärt då responsen från de deltagande 
varit självvald och att större uppföljningsstudier pågår. Författarna menar att det preliminära 
resultatet visar att hemsidor som Reach Out kan minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa 
bland unga då den leder till mer kunskap om symptom och förekomst. Ungdomarna får veta 
på ett icke konfrontativt sätt att de inte är ensamma med sina problem. Resultaten har också 
visat att en majoritet av de svarande valt att gå vidare och prata med någon annan om sitt må-
ende, de flesta med vänner men även en betydande andel av de svarande hade tagit kontakt 
med professionella efter att de besökt denna hemsida. 
 
Internet är dock stort och det finns även andra sidor av hjälpen. Whitlock, Powers och Ecken-
rode (2006) kom i sin studie, om forum på nätet om självskadebeteende, fram till två saker. 
Dels att forumen fungerar som en stödjande mötesplats för ungdomar med liknande problem, 
man delar med sig av jobbiga livshändelser, tankar och känslor, självskadeberoende och man 
ger varandra stöd i en jobbig situation. Vissa uppmuntrade även andra att söka professionell 
hjälp. Den andra sidan av myntet är dock inte lika positiv. Författarna beskriver forum där 
självskadebeteende normaliseras och till och med uppmuntras, man delar tekniker och tips på 
hur man döljer ärr och sår. De påpekar att lättpåverkade ungdomar som letar efter en grupp att 
tillhöra och känna sig delaktig i kan påverkas starkt av självskadekulturen och till och med 
börja skada sig själva för att passa in. De säger också att tillgängligheten till likasinnade med 
liknande problem också kan förstärka det destruktiva beteendet för betydligt fler än om inter-
net inte varit tillgängligt. 
 
Det är alltså svårt att avgöra huruvida internet kan fungera som språngbräda till mer profess-
ionell hjälp eller om ett hjälpsökande på internet medför risker. Diedre-Kauer, Mangan och 
Sanci (2014) har gjort en systematisk översikt kring ämnet och kommit fram till att det inte 
finns några överväldigande resultat för att internet används som språngbräda. Personer som 
svarat att de upplevt det som en sådan låg som mest på 35 procent. Författarna kunde dock se 
att ungdomarna regelbundet använde olika internetbaserade möjligheter till hjälp och att ung-
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domarna rekommenderade dessa till vänner samt fann dem mer tillgängliga och mindre stig-
matiserande än personliga möten eller telefonhjälplinjer. Det var också en möjlighet att få 
dela med sig av livsberättelser och svårigheter anonymt vilket uppskattades. 
 

4.5 Sammanfattning 
I kapitlet lyfts inledningsvis studier kring psykisk ohälsa bland ungdomar. De visar bland an-
nat att de flesta ungdomar trivs bra i skolan, men det syns skillnader mellan könen då kvinnor 
i högre utsträckning klarar sig bättre än män – detta tros bero på de rådande normer och vär-
deringar som existerar i samhället. Den självupplevda psykiska ohälsan ser ut att försämras, 
liksom att alltfler ungdomar vårdas inom öppen- och slutenpsykiatrin. Det föreligger dock en 
kritik inom forskningsfältet att gjorda studier inom ungdomars psykiska ohälsa generellt hål-
ler en låg standard. Detta följs av att det som bland annat påverkar ett hjälpsökande beteende 
hos ungdomar är ett stöttande nätverk som uppmärksammar förändringar i ungdomens må-
ende samt att ungdomen upplever en fördel med att söka stöd. I första hand vänder sig ungdo-
mar till det egna nätverket för att söka stöd, medan kontakt med professionella ses som en typ 
av reservplan. Kapitlet avrundas med hur internet dels kan fungera som en språngbräda till 
den professionella hjälpen – men även få den ungdom som lider av psykisk ohälsa att må 
ännu sämre. 
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5. Teori 
Kapitlet kommer att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som resultatet kommer att ana-
lyseras utifrån. Kapitlet kommer att belysa stödteori ur olika typer av stöd och vad stödet har 
för betydelse för en individs hälsa. Stödteorin är relevant för studien och studiens syfte då den 
på ett begripligt sätt tar upp olika typer av stöd och hur detta stöd påverkar individen, vilket 
genomgående behandlas i uppsatsen.  

5.1 Stödteori 

En individs nätverk består av flertalet olika delar och innefattar enligt Dyregrov och Dyregrov 
(2008) alla de mellanmänskliga relationer som betyder något för denne. Stödet kan komma 
från flera olika nivåer och för att tydliggöra detta används Bronfenbrenner modell. Nivåerna 
framgår av figur 2 och redogör även för individens koppling till samhället. Av figuren fram-
kommer att de nätverk som individen vardagligen befinner sig i ligger på mikronivå. Mesoni-
vån består av kopplingar och förhållanden mellan de olika mikrosystemen. Exosystemet be-
står av individens släkt och de välfärdssystem som erbjuds i samhället. Makrosystemet inne-
fattar de övergripande normer och värderingar som existerar i samhället (Hwang & Nilsson, 
2011). 

 
Figur 2. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

    (Andersson, 2002, s. 210). 

Ett stöd från medmänniskor behövs vid livskriser men även genom livets gång, med dess var-
dagsbekymmer och livshändelser. När en människa möter motgång uttömmer denne i första 
hand sina egna resurser innan sökandet efter stöd fortsätter i det egna nätverket (Lennéer Ax-
elsson, 2010). Stödteori innefattar olika typer av stöd som är av vikt när en människa drabbas 
av motgång. En typ av stöd är individens nätverksstöd. Detta innebär att denne är delaktig i en 



24 
 

gemenskap och deras aktiviteter. Det handlar om att ha ett umgänge och en samvaro, att till-
höra någonting och interagera socialt med andra människor. En annan typ av stöd som faller 
inom samma sociala ram är det emotionella stödet, som innebär att ha en har möjlighet ut-
trycka sina känslor till en annan part. I och med detta möte med den andra parten kan indivi-
den få den kraft som behövs för att ta sig ur en svår situation. Emotionellt stöd kan ges både 
verbalt och via kroppsspråk, då genom känslouttryck för sympati, engagemang, omsorg, tröst 
och uppmuntran. Även feedback är en typ av stöd där personer i nätverket ger positiv bekräf-
telse eller negativ återkoppling på det individen gör, uppfattar eller anser (Hedin, 1994). 
Lennéer Axelsson (2010) menar att detta stöd är av största vikt vid alla slags kriser och be-
kymmer, då det likt vad Hedin beskriver förebygger ensamhetskänslor och stärker både själv-
känsla, trygghet och ger hopp. Att vid motgång känna sig bekräftad av andra människor me-
nar Hammarlund (2001) kan hjälpa individen att se ett sammanhang och verbalt kunna sätta 
ord på vad som sker. Genom samtal med andra människor skapas en ordning i kaoset, vilket 
gör att ångesten minskar och istället ersätts av ett lugn när någon tar sig tid att lyssna och här-
bärgera den drabbades känslor.  

Även det som nätverket erbjuder i form av konkret och praktisk hjälp är av vikt när individen 
drabbas av motgång. Detta stöd ges i syfte att underlätta rådande situation, exempel kan vara 
hjälp med skjuts, arbets-/skoluppgifter eller dylikt (Hedin, 1994). Att erhålla denna form av 
praktiskt stöd menar Lennéer Axelsson (2010) även blir en emotionell bekräftelse. Ett instru-
mentellt stöd kan ges där nätverket hjälper till att finna kraft och resurser samt lösa olika pro-
blem som uppstått i samband med motgången. Denna typ av stöd innefattar även de eventu-
ella externa stödkontakter som tas av nätverket för den drabbades räkning. Stödet som ges av 
nätverket kan ske både spontant men också på begäran. Det spontana stödet innebär att nät-
verket uppmärksammar att personen mår dåligt och på eget initiativ erbjuder stöd. Det spon-
tana stödet ger fördel då individen känner att omgivningen accepterar dess mående, vilket kan 
ge en positiv inverkan på självförtroendet. I det spontana stödet behöver personen inte heller 
fundera på hur denne själv ska be om eller söka hjälp. Det begärda stödet återfinns mer inom 
professionella hjälprelationer där man själv måste avslöja sitt mående och söka stöd (Hedin, 
1994). Stödet kan således vara de faktiska handlingar som nätverket ger. Samtidigt kan stödet 
även vara en uppfattning att stöd finns tillgängligt om det skulle behövas. De som upplever att 
de har ett stöd i sitt nätverk känner sig älskade och värdefulla med en känsla av att vara en del 
av en gemenskap. Om individen upplever sig vara en del av ett nätverk, som exempelvis kan 
vara i form av en familj eller organisation i samhället, så föreligger det en större möjlighet att 
denne också upplever att det skulle finnas stöd tillgängligt om så skulle behövas (Sarafino & 
Smith, 2014). 

Faktorer som påverkar huruvida individen får stöd är bland annat hur social denne själv är, 
om man uppvisar ett hjälpsökande beteende eller själv brukar hjälpa andra i sitt nätverk. I 
vissa fall är individen osäker på hur denne själv ska söka hjälp eller har en känsla av att denne 
borde klara av situationen själv eller inte vill vara en börda för andra vilket klan försvåra ett 
hjälpsökande beteende (Sarafino & Smith, 2014). 
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Stöd kan vara en viktig faktor för att främja en god hälsa, men det behöver inte alltid vara av 
godo. Även om stödet finns i nätverket så innebär det inte per automatik att individen ser det 
som stödjande. Stödet kan upplevas otillräckligt, vara av fel karaktär eller så vill personen helt 
enkelt inte ha hjälp. Exempelvis kan det förväntas ett konkret stöd med praktisk hjälp men att 
endast ett emotionellt stöd erhålls (Sarafino & Smith, 2014). Nätverket kan även bli destruk-
tivt om detta vid olika livssituationer har en annan åsikt än den drabbade, som vid till exempel 
en skilsmässa. Den drabbade utsätts då för påtryckningar på grund av detta. Finns det fler i 
nätverket som upplever många psykiska problem så som ångest eller nedstämdhet kan detta 
försvåra för den drabbade att vara mottaglig för utomstående hjälp (Hedin, 1994). 

5.2 Sammanfattning 
Socialt stöd är trots sitt breda forskningsfält svårt att bestämma hur det egentligen ska definie-
ras. Utifrån den stödteori som lyfts under teorikapitlet tas avstamp i Bronfenbrenners modell 
för att beskriva hur individen påverkar och påverkas av sitt kontextuella nätverk, sedan lyfts 
de olika typer av stöd som påverkar individen. Det sociala stödet är dels emotionellt- och 
känslobaserat men innebär också konkreta lösningar för att finna resurser och praktiskt stöd. 

  



26 
 

6. Material och metod  

6.1 Tillvägagångssätt  
Arbetet med studien inleddes med en litteratursökning i databaserna Primo, PsycINFO, 
SocINDEX och Google Scholar. Sökord som använts är: psykisk ohälsa, ungdomar, mental 
health, youth, adolescense, social support och network support. Sökningen gav flertalet träffar 
som krävde gedigen sållning då ämnen som psykisk ohälsa och stöd är så breda. 

6.1.1 Enkätutformning 
Som undersökningsmetod valdes enkät då den dels på ett lättöverskådligt sätt skulle kunna be-
svara undersökningens syfte och var lämplig att använda på ett större urval. Arbetet med att 
konstruera denna skedde i olika steg. Det första steget var att avgöra huruvida enkäten skulle 
vara anonym eller inte. Det bestämdes att den skulle vara anonym, dels av etiska skäl men 
även för att underlätta för respondenterna då det ställs en del intima frågor som kan vara en-
klare och mindre påträngande att besvara om man slipper att namnge sig.  
 
I andra steget skapades designen där frågorna konstruerades utifrån studiens syfte samt behov 
av bakgrundsvariabler. Designen kan delas in i 3 delar.  
 
Del 1 innehöll generella frågor samt frågor om hälsa och välbefinnande. De generella frå-
gorna avsåg täcka bakgrundsvariabler så som kön och gymnasieprogram för att kunna dela in 
i undergrupper. Unga använder inte begreppet psykisk ohälsa utan uttrycker att de "mår" på 
ett visst sätt (MUCF, 2015) därför har vi använt ordet mående i enkäten. För att kunna studera 
resultaten utifrån mående behövde vi veta hur ungdomarna i vårt urval skattade sitt eget psy-
kiska mående Till detta användes det validerade instrumentet GHQ-12. GHQ-12 består av 12 
items, 6 positivt ställda påståenden samt 6 negativt ställda påståenden i blandad ordning som 
respondenterna får ta ställning till med svarsalternativen: stämmer helt, stämmer bra, stämmer 
delvis och stämmer inte alls. Påståendena handlar om personens syn på sin nuvarande situat-
ion med stress och svårigheter samt hur personen ser på sig själv som betydelsefull kontra be-
tydelselös. Vidare handlar påståendena om hur man upplever sig klara av dagliga problem och 
om man känner sig lycklig kontra olycklig samt om man upplever att ens eget självförtroende 
har minskat (Sconfienza, 1998). 
 
Del 2 innehöll frågor kring stöd och relationer till andra samt att få och söka stöd. Med be-
greppet stöd i enkäten menas den definition som tidigare angetts under rubriken definitioner. 
Det behövdes frågor dels kring om ungdomen har stöd i sitt eget nätverk, vilka personer dessa 
är och vilken av dessa personer de helst skulle vända sig till. Även frågor kring vad de trolig-
ast eller oftast söker stöd för behövdes för att ge en utförlig överblick. En utav frågorna som 
används i studien, "Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka är det då tro-
ligast att du pratar med?", kommer i ursprunglig form från en studie inom forskningsprojektet 
LoRDIA, Longitudinal Research on Development In Adolescense. Frågan har anpassats för 
att passa vår studie. Ur en professionell synvinkel konstruerades även frågor kring om ungdo-
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men har erfarenhet av att söka professionellt stöd eller om denne känner någon som sökt pro-
fessionellt stöd. För att inkludera den sedan tidigare nämnda internetvinkeln så ställdes frågor 
kring huruvida ungdomar skulle ställa sig till att söka stöd via internet. 
 
Del 3 innehöll frågor kring kontaktsätt. Vi fann ett intresse för hur internet kan fylla en funkt-
ion för vissa ungdomar när det kommer till att söka stöd, dels ur en självhjälpsprocess men 
också ur ett hjälpsökande beteende. Därför konstruerades även frågor kring detta ämne. 
 
Sammantaget har hela enkätutformningsprocessen genomsyrats av ett etiskt hänsynstagande. 
Enkäten är anonym och för att den inte skulle bli för psykiskt påfrestande att fylla i dispone-
rades den så att den inledde med enkla generella frågor om gymnasieprogram med mera. Se-
dan gick den över till självskattad psykiskt mående och upplevt stöd för att sedan avslutas 
med mindre intima frågor kring kontaktsätt och åsikter om enkäten de just fyllt i. Vissa be-
grepp är också valda ur en etisk synpunkt. Så som begreppet vårdnadshavare istället för för-
äldrar då det finns en medvetenhet om att alla ungdomar inte lever med sina biologiska föräld-
rar. Inkluderat i enkäten finns också alternativ för dem som kanske inte har ett traditionellt 
nätverk med familj eller vänner, så som kontaktfamilj, kontaktperson, tränare och lärare för 
att så många som möjligt skulle känna att de hade möjlighet att fylla i enkäten. Vidare om en-
kätfrågorna är att tid lagts ner på att de inte ska bli ledande. Svarsalternativen kommer utan 
inbördes ordning på alla frågor förutom det validerade instrumentet som hade fasta alternativ. 
Detta för att inte föra över personliga hypoteser kring vad ungdomarna troligtvis kommer 
svara genom att sätta de alternativen först respektive sist beroende på frågan. 
 
I slutskedet av enkätutformningen utfördes en pilotstudie på en grupp ungdomar i samma ål-
der som vårt urval av respondenter. Pilotstudiegruppen bestod av ungdomar av olika könstill-
hörighet och studieinriktning. Skolledningarna på medverkande skolor fick också ta del av en-
käten i PDF-format och ge sina synpunkter och godkänna ett framtida utskick till sina 
tredjeårselever. Utefter pilotgruppen och skolledningarnas synpunkter gjordes korrigeringar. 
Innan enkäten slutgiltigt godkändes av handledare kompletterades den med beskrivande text. 
Enkäten inleds utifrån informationskravet som ställs enligt de etiska riktlinjerna med inform-
ation om att deltagande är frivilligt, anonymt och att resultaten kommer att hanteras konfiden-
tiellt. Respondenterna får information om att enkäten ligger till grund för en kandidatuppsats i 
socialt arbete och tar cirka 10-12 minuter att fylla i. Slutligen lades det in beskrivande text 
kring vad varje del skulle komma innehåll. 
 
För att genomföra studien användes det webbaserade verktyget webbenkater.com2. Verktyget 
ger möjlighet att ställa många olika typer av frågor i ett lätt format som går att distribuera via 
länk (Enuvo GmbH, 2015). Datainsamlingsmetoden webbenkät valdes dels för att underlätta 
för oss som genomför studien men också för respondenterna. Tack vare undersökningens ut-
formning har vi som författare haft möjlighet att direkt få in respondenternas svar utan att be-
höva vänta på att svaren postas alternativt inhämtas. Det underlättar också överflyttningen till 

                                                 
2 För att se enkäten i sin helhet se bilaga 1 (författarnas anmärkning) 
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analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, då vi kan få responden-
ternas svar i en Excel-fil som är direkt överförbar.  

6.1.2 Urval  
Inom kvantitativ forskningstradition förespråkas ett användande av ett sannolikhetsurval för 
att det då generellt antas att urvalet blir representativt (Bryman, 2008). En kandidatuppsats 
skrivs under en kort och begränsad tidsperiod varpå ett sannolikhetsurval av rimliga skäl var 
tvunget att uteslutas på grund av tidsaspekten. Urvalet av populationen skedde därför med ett 
medvetet selektivt urval, vilket innebär att urvalet väljs ut för att det är särskilt intressant och 
relevant för studien (Körner & Wahlgren, 2005). Denna form av urval innebär att studien 
grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval, detta innebär i praktiken att vissa enheter i populat-
ionen har större chans att komma med än andra. Konkret innebar detta ett selektivt urval där 
kontaktade skolor i södra Sverige valdes ut för att täcka både praktiska och teoretiska gymna-
sieprogram samt representera både mindre och större tätorter.  
  
Närhetsprincipen utnyttjades under kontaktprocessens början, där kontakten skedde med skol-
ledningar som låg inom en radie dit det var möjligt för oss som författare att ta oss. Denna 
närhetsprincip övergavs under kontaktprocessens gång då det inte längre ansågs nödvändigt 
att skolledningarna skulle finnas på ett tillgängligt avstånd. Anledningen till detta var att end-
ast ett fåtal skolledningar önskade personlig kontakt samt att enkäten låg webbaserad och att 
deltagandet i enkäten var frivilligt och anonym. Ingen anledning kunde ses för att längre ut-
nyttja närhetsprincipen för att uppnå en önskad urvalsmängd enligt en undre gräns på 1000 
ungdomar som enkäten skulle komma att nå. Urvalet består av elever som går tredje året på 
gymnasiet. Detta för att hålla oss till de riktlinjer som getts av högskolan angående ålder på 
respondenterna och för att på ett enklare sätt nå ut till en större andel respondenter genom 
hjälp från skolledningar. 
 

6.1.3 Materialinsamling 
Under datainsamlingsprocessen har vi, för alla deltagande gymnasieskolor utom en, enbart 
haft kontakt med skolledningen på respektive skola. En första kontakt togs med rektor alterna-
tivt gymnasiechef, vilken sedan i några fall delegerade uppdraget att hålla kontakt med oss till 
administratör. Den gymnasieskola som skiljer sig från detta tillvägagångssätt är en skola i en 
större tätort där vi besökte skolan för att starta upp enkäten. För att få kontakt med urvalet av 
vår population bestående av tredjeårselever på gymnasiet så skedde en första telefonkontakt 
med en förfrågan till skolledning, om det fanns möjlighet för denna att distribuera enkäten till 
sina tredjeårselever. 3 Anledningen till att skolledningarna skulle distribuera enkäten var att vi 
inte skulle få tillgång till elevernas mailadresser och således kunna identifiera dem. Under te-
lefonsamtalet med skolledningarna gavs även en kort introduktion om enkätens syfte.  
 

                                                 
3 Detta val styrdes av de riktlinjer som finns för kandidatuppsatser vid Socionomutbildningen i Jönköping där det 
anges att respondenter skall vara 18 år eller äldre (författarnas anmärkning) 
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Skolledningarna som tackat ja mottog under början av mars 2015 ett informationsbrev4 via 
mail om studiens syfte, att elevernas deltagande skulle komma att vara helt frivilligt samt att 
uppgifterna vid bearbetning skulle komma att behandlas konfidentiellt. Information gavs även 
om när enkäten skulle komma att vara tillgänglig för eleverna. Till informationsbrevet bifoga-
des studieintyg för att styrka vår studentstatus. Kontaktuppgifter till oss som studenter samt 
handledare gavs. Under vecka 15 fick skolledningarna ta del av en kopia av enkäten och gavs 
således möjlighet att kommentera enkätens frågor, svarsalternativ och upplägg5.  
 
Under söndagen vecka 15 innan webbenkäten öppnades så sändes mail ut till respektive skol-
ledning med information riktad till skolledningarna, en förslagstext att skicka till tredjeårsele-
verna samt länken till webbenkäten6. När webbenkäten legat öppen en vecka, måndag vecka 
17, sändes ett mail ut till skolledningarna. I detta mail ombads skolledningarna att påminna 
sina elever om att besvara enkäten7. När det sedan var fyra dagar tills webbenkäten skulle 
stänga, torsdag vecka 17, sändes ett sista mail med påminnelse ut. I detta mail ombads skol-
ledningarna att en sista gång påminna sina elever att besvara enkäten för att öka svarsfrekven-
sen8. Under andra veckan som webbenkäten låg öppen genomfördes ett besök på en av gym-
nasieskolorna då skolledningen specifikt bett oss att komma för att starta upp enkäten. Denna 
skola omfattades inte av mailutskick 2 och 3 innehållandes påminnelser. 

6.1.4 Bortfall 
Av 23 kontaktade skolledningar tackade 14 av dessa ja till att distribuera enkäten. Bortfallet 
berodde dels på att skolorna redan hade pågående eller just avslutade enkätstudier. Nyligen 
hade ett flertal skolor deltagit i en större nationell undersökning och det hade varit påfrestande 
och svårt för skolledningarna att få upp svarsfrekvensen varpå de tackade nej till deltagande i 
ytterligare enkäter för tillfället. Flertalet kontaktade skolledningar informerade om ”enkät-
trötta” elever och menade att det ständigt är enkäter som eleverna förväntas fylla i. Enkäterna 
kommer enligt dessa skolledningar från dels skolorna själva men också genom undersök-
ningar utifrån. En övervägande del av skolledningarna som påtalade detta problem valde ändå 
att distribuera enkäten till sina tredjeårselever men menade att det fanns risk att svarsfrekven-
sen inte skulle komma att bli särskilt hög. 
 
För att minska bortfallet konstruerades texter riktade till respondenterna avsedda för skolled-
ningarna att bifoga tillsammans med länken till webbenkäten. Texterna konstruerades för att 
samtliga ungdomar i urvalet skulle komma att få samma information och uppmuntras att be-
svara enkäten på samma sätt. De färdiga texterna var även menade att göra det enklare och 
mindre tidskrävande för den som distribuerade enkäten, vilket antogs minska bortfallet. 
 
Av 1451 presumtiva respondenter har 272 svarat. Detta innebär en svarsfrekvens på 18,7 pro-
cent. Vad som skulle kunna ha påverkat svarsfrekvensen diskuteras under metoddiskussion. 

                                                 
4 Se bilaga 2 
5 Se bilaga 3  
6 Se bilaga 4  
7 Se bilaga 5  
8 Se bilaga 6 



30 
 

Studien har ett internt bortfall på cirka 7-13 procent, bortfallet är mindre i början och större i 
slutet av enkäten. En mer noggrann bortfallsanalys är inte möjlig att göra av tidsskäl och stu-
diens utformning där bland annat anonymitet och få bakgrundsvariabler påverkar möjligheten 
till bortfallsanalys9. 

6.1.5 Dataanalys 
För dataanalysen har dataprogrammet SPSS använts. Svarsdatat matades in i SPSS och ana-
lysprocessen började med en genomgång av materialet för att se vad för typ av svar som kom-
mit in samt för att undersöka om några övergripande teman kunde ses. Det bestämdes att re-
sultatet skulle ge en översikt över vad alla respondenter svarat och sedan lägga mest fokus på 
skillnader mellan olika undergrupper. Dessa undergrupper bestämdes till kön, praktiska och 
teoretiska gymnasieprogram samt en normalgrupp som inte upplever något tydligt psykiskt 
lidande, de som upplever ett psykiskt lidande och de som upplever ett allvarligt psykiskt li-
dande. För att kunna göra de tre undergrupperna till psykisk ohälsa summerades svaren från 
det validerade instrumentet GHQ-12 till en siffra mellan 0-36 för varje person, där enligt in-
strumentets skapare 0-15 poäng innebär vanliga problem och kan beskrivas som en normal-
grupp. Enligt instrumentet innebär 16-20 poäng tecken på psykiskt lidande och 21-36 är 
tecken på allvarligt psykiskt lidande. Beräkningen gjordes i SPSS och för att få rättvisande 
siffror behövdes de items som inte besvarats i instrumentet fyllas med något. Detta gjordes 
med en medelvärdes imputation som räknade ut ett medelvärde för de items som inte besva-
rats av respondenterna. Grupperingen mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram gjor-
des genom att alla programmen kodades om till antingen en 1:a för praktiska program eller en 
2:a för teoretiska program för att kunna göra jämförelser.  
 
Studien innehåller kvalitativa variabler på nominal- och ordinalskalenivå. Vilket gjort det 
lämpligt att redovisa resultat i korstabeller. Vi har på det sättet kunnat jämföra eventuella 
skillnader mellan olika grupper kopplat till specifika enkätfrågor. Då variablerna är kvalitativa 
med ordinalskalor har bivariata analyser gjorts med Chi-2-tester för att undersöka om konsta-
terade skillnader mellan olika undergrupper är statistiskt signifikanta och inte beror på slum-
pen. P-värdet mindre än 0,05 användes i Chi-2-tester.  

6.2 Etiska aspekter 
Vårt arbete innefattas inte av etikprövningslagen (Codex, 2015). Vi har dock gjort etiska över-
väganden kring de aspekter som studien kommer att beröra. Vi har tillsammans med handle-
daren genomfört en egengranskning utifrån Hälsohögskolans mall för etikgranskning av stu-
dentarbeten där genomgången inte visad på några problematiska etiska aspekter.  
 
Den genomförda studien har också styrts av principer ställda av Vetenskapsrådet (u.å.). Prin-
ciperna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 

                                                 
9 En ytterligare försvårande omständighet för bortfallsanalys har varit stora svårigheter att få tillgång till köns- och 
gymnasieprogramsindelning över hela det presumtiva urvalet från medverkande skolor (författarens anmärkning).  
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Enligt informationskravet har uppgiftslämnare fått ta del av ett informationsbrev och under-
sökningsdeltagare har getts information i mailet som enkätlänken skickas ut i samt i början av 
webbenkäten. Undersökningsdeltagare upplyses om att deltagandet är frivilligt och att det när 
som helst är ok att avsluta enkäten. För informationsbrev och informationsmail se bilaga 2-6. 
För att uppfylla samtyckeskravet har vi inhämtat uppgiftslämnares samtycke. Undersöknings-
deltagarna kommer att nå webbenkäten via länk och således får anses att samtycke till delta-
gande getts om deltagaren följt länken. Konfidentialitetskravet innebär att resultat antecknas, 
lagras och avrapporteras uppgifter om enskilda människor så att de inte kan identifieras av ut-
omstående. Deltagandet i studiens webbenkät är anonymt och det går inte att härleda ett visst 
svar till en bestämd individ. Uppgifterna behandlas konfidentiellt i syfte att så som Forsk-
ningsetiska Rådet framhåller som väsentligt för att skydda försökspersoners integritet och rätt 
till skydd mot insyn i sitt privatliv (Vetenskapsrådet, 2011). Avslutningsvis finns nyttjande-
kravet som innebär att uppgifter om enskilda, som är insamlade i forskningsändamål, att utlå-
nas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften. Studiens uppgifter kommer 
enbart att användas för kandidatuppsatsen och därefter förstöras på ett säkert sätt. 

6.3 Validitet  
Då begrepp som stöd och kontakt är väldigt breda och kan innebära många olika saker har be-
greppen operationaliserats inför enkäten, alltså som Bryman (2008) beskriver brutits ner i 
flera mindre indikatorer. Dessa indikatorer har sedan prövats i vår pilotstudie tillsammans 
med så kallad face validity, att nya mått verkar kunna spegla det aktuella begreppet som un-
dersöks, i vårt fall är de nya måtten som testats mått för stöd och kontaktsätt. Deltagarna i pi-
lotstudien fick fylla i enkäten och samtidigt lämna synpunkter på frågorna. De skulle dels se 
över huruvida det ansåg att frågorna var relaterade till varandra och om någon fråga eventuellt 
inte passade in eller var irrelevant utifrån ämnet. De skulle också se över om de ansåg att det 
saknades svarsalternativ för att frågan verkligen skulle svara på det som var tänkt samt om 
frågan var ställd på ett begripligt sätt och att begreppen som använts var relevanta för frågans 
syfte. Pilotdeltagarnas synpunkter och tankar togs med tillbaka till handledare och vissa frågor 
ströks och andra korrigerades för att tydligare mäta det som skulle mätas. Trots att enkäten 
togs emot bra att pilotrespondenterna och fick bra kritik, är det viktigt att påpeka att måtten 
för stöd och kontakt är nya och kan därför inte antas ha samma starka validitet som frågorna 
kring psykiskt mående där det används ett tidigare prövat och validerat instrument, GHQ-12. 
Då studien bygger på ett icke-sannolikhetsurval och att antalet respondenter är mindre än 
1000 personer är den externa validiteten, alltså generaliserbarheten, låg. 
 

6.4 Reliabilitet 
Det som brukar bedömas i kvantitativa studier är stabilitet över tid, intern och extern reliabili-
tet samt interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008). 
 
Stabilitet över tid är inte relevant att bedöma då det inte kommer göras någon uppföljande stu-
die inom tidsramen. I studien stärks den interna reliabiliteten av det tidigare validerade instru-
mentet, GHQ-12, som användes vid frågor om självskattat psykiskt mående. GHQ-12 har i 
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svensk version ett Cronbachs Alfa på 0,89-0.93 (Bondjers, 2014), vilket är hög intern reliabi-
litet. Den interna reliabiliteten, för de frågor som konstruerats i samarbete med handledare och 
pilotrespondenter, testades i pilotstudien och i en öppen fråga i enkäten där majoriteten av re-
spondenterna var positiva till enkäten och tyckte den innehöll relevanta frågor. Dessa frågor 
är inte utformade i syfte för skapa index utan för att följa studiens syfte. För att stärka den ex-
terna reliabiliteten har vi som författare till studien försökt underlätta en eventuell replikering 
genom att ge en grundlig och tydlig översikt över vår forskningsprocess under metodavsnittet. 
Enkätfrågorna, infobrevet och mallar på mail till skolledningarna finns bifogade studien under 
bilagor. Interbedömarreliabiliteten har i vår studie varit relevant att ta hänsyn till då tolk-
ningen av resultatet innebär tolkning av flertalet öppna frågor och skrivfält. För att minska ris-
ken för interbedömarreliabilitetsfel har varje svar på öppna frågor eller skrivfält gåtts igenom 
gemensamt mellan oss som författare och det har förts en diskussion kring hur varje svar ska 
tolkas och kodas in i vårt material. 
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7. Resultat 
Fokus för studien är hur ungdomar vill ha stöd vid psykisk ohälsa och om de är trygga att dela 
med sig om sitt mående till andra. I resultatet redovisas också om det finns skillnader kring 
dessa frågeställningar mellan olika undergrupper. Resultatet kommer att inledas med en över-
sikt över hur alla respondenter svarat på enkäten.  

7.1 Hela undersökningsgruppen – Översikt 

Av tabell 1 framgår bland annat att nära hälften av ungdomar anser att de är trygga med att 
berätta för andra hur de mår, oavsett mående, medan de flesta andra styrs av sitt mående om 
de berättar för andra. Nära en fjärdedel berättar inte alls för andra hur de mår. 

Tabell 1. Känner du dig trygg i att berätta för andra hur du mår? 

Svarsalternativ Resultat 
Ja, oavsett mående  44.5 % 
Ja, när jag mår bra 24.0 % 
Ja, när jag mår dåligt 8.0 % 
Nej, jag berättar inte för andra hur jag mår 24.0 % 

Undersökningen visar att en klar majoritet av ungdomarna troligast vänder sig till sin mamma 
för att söka stöd, därefter kommer vänner, pappa, partner och syskon. Olika professioner ham-
nar långt ner i listan och då är det läkare, kuratorer och psykologer/psykoterapeuter som 
främst anges. Det ungdomar oftast söker stöd för hos andra, när de tar ställning till olika på-
ståenden är skolstress. Närmare tre fjärdedelar har svarat att det är ganska eller mycket vanligt 
att de tar upp just detta när de behöver stöd. Efter skolstress kommer prestationskrav, stress i 
största allmänhet, livsval, och vänskapsrelationer/problem, högst på listan10.  

En klar majoritet anger i undersökningen att de har flera personer som regelbundet frågar 
dem hur de mår samtidigt anger var femte ungdom att de enbart har en person som regelbun-
det ställer denna fråga. Av tabell 2 framgår också att nära en femtedel av ungdomarna inte har 
någon person som regelbundet frågar detta. Nära hälften anger att det är deras mamma som 
regelbundet ställer frågan. Efter ungdomens mamma kommer ungdomens vänner och ungdo-
mens partner högst på listan11.  

Tabell 2. Har du någon som regelbundet frågar hur du mår? 

 

                                                 
10 Se bilaga 7, tabell 1 & 2 
11 Se bilaga 7, tabell 3  

Svarsalternativ  Resultat 
Ja, flera personer 59.0 % 
Ja, en person 21.5 % 
Nej, det har jag inte 19.5% 
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På frågan om ungdomarna upplever att de har en person som finns där oavsett tidpunkt fram-
går det av tabell 3 att en klar majoritet anser att de har en sådan person. Cirka två femtedelar 
säger att de inte har, eller inte vet om de har, en sådan person. I enlighet med tidigare nämnda 
resultat är personen de flesta ungdomar känner att de kan kontakta oavsett tidpunkt deras 
mamma, efter mamma kommer ungdomens partner och vänner. En klar majoritet uppger 
också att de har vänner att umgås med på fritiden12.  
 
Tabell 3. Du vaknar mitt i natten och känner ett starkt psykiskt obehag, känner du att du har någon 
att höra av dig till som du kan lita på hjälper dig ur obehaget? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja 59.9 % 
Nej 19.3 % 
Vet ej 20.9 % 

 
Som syns i tabell 4 så är den största anledningen till att ungdomarna avstått från att söka stöd, 
att de inte ville belasta andra med sina problem. Saker som lyftes under det öppna svarsalter-
nativet var exempelvis att de inte kände att de kunde lita på någon annan:  

 
Ja, eftersom man inte kan lita på någon 

 
Eller att de själva inte ansåg att deras problem var tillräckligt viktigt för att söka stöd för: 
 

Ja, men inte känt att det varit tillräckligt viktigt att ta upp. Att det är något jag kan lösa själv på 
kort tid. 

  
Knappt en tredjedel uppger också i enkäten att de önskar att både jämnåriga och vuxna ska 
lyssna på och stötta dem mer än vad de gör i nuläget13.  
 
Tabell 4. Har du någon gång känt att du velat söka stöd hos någon, men avstått? 
 

Svarsalternativ  Resultat 
Ja, vi står inte så nära varandra att det är ”okej” att 
höra av sig med sånt 

12.4 % 

Ja, jag ville inte belasta denne person med mina 
problem  

34. 7 % 

Ja, jag vågade inte höra av mig till denne per-
son/professionella (Kurator, psykolog, läkare, lä-
rare) 

9.9 % 

Ja, jag visste inte hur man tog kontakt med pro-
fessionella (Kurator, psykolog, läkare, lärare) 

6.6 % 

Nej, det har aldrig hänt mig  50 % 
Annat 2.9 % 

                                                 
12 Se bilaga 7, tabell 4 & 5  
13 Se bilaga 7, tabell 6 & 7 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=317501&f_rid=17897209%23E3898939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=317501&f_rid=17663506%23E3898939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=317501&f_rid=17663506%23E3898939
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Majoriteten av ungdomarna säger att de vet vart de ska vända sig för att söka professionellt 
stöd medan resterande respondenter uppger att de kanske eller inte vet vart de ska vända sig. 
På frågan huruvida ungdomarna fått tydlig information om var de kan söka professionellt stöd 
är det knappt hälften som uppger att de fått tydlig information om detta och lite mer än hälften 
som uppger att de inte vet/inte fått tydlig information. En klar majoritet uppgav också att de 
kände någon som sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående och lite mer än en femtedel 
som deltagit i undersökningen hade egen erfarenhet av att söka professionellt stöd. Av de som 
hade egen erfarenhet av att söka professionellt stöd var cirka 80 % nöjda med det stöd de 
fick14. De som var missnöjda med stödet de mottagit uppgav i ett öppet svarsfält att de önskat 
mer förståelse, tid, resultat, tillit, regelbundenhet samt att hjälparen tog dem på allvar, genuint 
brydde sig och kortare väntetider:  

Att personen egentligen bryr sig och inte bara gör sitt jobb 

Men det är så långa väntetider så de hjälper liksom inte alltid att söka hjälp. För ett psykiskt må-
ende är ju från dag till dag och så kanske jag inte behöver hjälp om en månad eller två. 

Den avslutande frågan kring stöd var en öppen fråga om huruvida vi missat att fråga något 
som var viktigt för just dem kring stöd, där gick att urskilja vissa teman. Vissa ville ännu en 
gång förtydliga vikten av synen som finns på den som söker hjälp, att det fortfarande är tabu-
belagt att prata om att man mår psykiskt dåligt:  

Jag har upplevt att det är svårt att få stöd vid depression och nedstämdhet. Det tar lång tid innan man får 
hjälp. Jag har också erfarenheter av att inte bli förstådd eller lyssnad på. Som tonåring som länge varit 
nedstämd är det ofta man möts av förutfattade meningar om att man bara skulle vara lite påverkad av de 
hormonella svängningarna i kroppen. I framtiden hoppas jag att ångest, nedstämdhet och depression blir 
lite mindre tabubelagt och att man snabbare kan få hjälp eftersom det kan vara livsavgörande. 

Att man inte vill belasta andra eller ses som misslyckad på grund av sitt mående och att detta 
försvårar vägen till att söka stöd: 

Det handlar inte om att jag inte vågar att fråga efter hjälp, utan att jag skäms för hur jag mår. Jag vill inte 
vara svag och jag känner mig krävande. Jag vill inte att någon ska se mig som misslyckad. 

En del efterfrågade också mer information om psykisk ohälsa i till exempel skolan som ett led 
i att försöka bryta tabut kring psykiskt mående:  

Alla elever borde få en tid hos kurator precis som man får tid hos skolsyster vid hälsokontroll... 

                                                 
14 Se bilaga 7, tabell 8,9,10,11 & 12 
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Även professionellas syn på dem som sökt stöd togs upp, ungdomarna förklarade hur viktigt 
det är för dem att känna att de tas på allvar och att deras problem inte bagatelliseras eller jäm-
förs med andra som ”har det mycket värre”, att den professionella hjälparen lyssnar och att 
man kan bygga upp tillit till personen som ska ge en stöd: 

Vad som är viktigt för mig då jag söker stöd hos någon närstående, är att personen faktiskt lyssnar och 
inte kopplar det till sina egna problem så att jag själv blir stödperson när det var jag som ville ha stöd. Det 
är även viktigt att hen respekterar det jag säger och inte börjar dra stora jämförelser mellan mitt problem 
och barnen i Afrika, om det är något som jag mår dåligt över vill jag inte höra att jag inte har rätt att må 
dåligt över det. Det är viktigt att personen tar mig på allvar och inte skämtar om det, för då kommer jag 
förmodligen inte att prata med någon om det igen, utan hålla det inom mig. 

Det fanns även ett samband mellan de som känner någon som sökt professionellt stöd och 
huruvida de själva sökt stöd. Av de som kände någon hade nästan en tredjedel egen erfarenhet 
av att söka stöd för sitt psykiska mående. Av de som inte kände någon var de knappt en av tio 
som hade egen erfarenhet av att söka stöd.  

Hela undersökningsgruppen - Kontaktsätt 

Ungdomarna fick svara på hur de skulle vara tryggast med att söka stöd för sitt psykiska må-
ende genom att ta ställning till fyra påståenden, via telefon, via nätet, via personligt möte och 
via stödforum. Att söka stöd via ett personligt möte och telefon var en klar majoritet mest el-
ler mer trygga i att göra som ses i tabell 5. Att söka stöd via nätet kom sedan på tredje plats 
och stödforum kom längst ner på listan.  

Tabell 5. Hur skulle du vara tryggast med att söka stöd för ditt psykiska mående? 

Svarsalternativ  Resultat 
Via telefon (samtal, sms) 65.7 % 
Via nätet (mail, facebook m.m) 41.5 % 

Via personligt möte 66.5 % 
Via stödforum (BRIS, Kill-tjejjouren) 26.3 % 

När de sedan fick svara på hur de helst ville att personer i deras nätverk kontra professionella 
hjälpare skulle ge dem stöd blev det vissa skillnader. Den stora majoriteten ville att personer i 
deras nätverk skulle ge dem stöd via personliga möten, sedan kom via telefon och sedan via 
nätet. När de gällde hur de helst ville att professionella hjälpare skulle ge dem stöd ville den 
stora majoriteten att det skulle vara via personliga möten, därefter kom via anonym kontakt 
via nätet, via telefon och sist icke-anonym kontakt via nätet15.  

                                                 
15 Se bilaga 7, tabell 13 & 14 
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7.2 Skillnader mellan olika grupper 
I detta avsnitt redogörs för skillnader mellan olika undergrupper. De undergrupper som kom-
mer att redogöras för är kön, praktiska och teoretiska gymnasieprogram samt en indelning uti-
från upplevd psykisk hälsa där tre grupper normalgrupp, psykiskt lidande och allvarligt psy-
kiskt lidande bildas utifrån sammanslagna värden utifrån GHQ-12. Då studiens fokus är på 
stöd redogörs inte för frågorna kring psykiskt mående utan de används bara som gruppering 
av undergrupper. När det gäller eventuella skillnader mellan könen redovisas detta enbart uti-
från kvinna-man, detta för att majoriteten utav dem som uppgett en annan könstillhörighet 
inte kan antas ha svarat av en seriös karaktär, vilket gör det svårt att dra några slutsatser uti-
från dessa kategorier. 272 respondenters data har analyserats.  
 
Genomgående i resultatet har P-värdet P < 0.05 använts för att genom Chi-2 tester16 under-
söka om konstaterade skillnader mellan olika undergrupper är statistiskt signifikanta och inte 
beror på slumpen. 

7.2.1 Kön 
 
Tabell 6. Fördelning kön 
 

Totalt                Kvinnor Män 
272 166 (61 %) 106 (39 %) 

 
 
Knappt hälften hos både kvinnor och män känner sig trygga i att berätta för andra hur de mår 
oavsett mående. Som tabell 7 visar är det dock fler män än kvinnor som inte berättar för andra 
hur de mår. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd, p = 0.198.  
 
Tabell 7. Känner du dig trygg i att berätta för andra hur du mår?  
 

Svarsalternativ  Kvinnor     n=166 Män        n=106 

Ja, oavsett mående 45.2 % 44.8 % 
Ja, när jag mår bra 27.4 % 17.7 % 

Ja, när jag mår dåligt 7.6 % 8.3 % 

Nej, jag berättar inte för andra hur jag mår  19.7 % 29.2 % 

 
När det kommer till vem det är troligast att ungdomarna söker stöd hos ses vissa skillnader 
mellan könen. För både kvinnor och män är det vanligast att de söker sig till sin mamma. För 
kvinnor är det sedan vanligare att vända sig till en vän och sedan partner medan det för män är 
vanligare att vända sig till sin pappa och sedan en vän. På frågan om ungdomarna har någon 
som regelbundet frågar hur de mår säger majoriteten hos både kvinnor och män att de har 
flera personer som regelbundet frågar hur de mår. Män uppger dock i större utsträckning än 
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kvinnor att de inte har någon som regelbundet frågar detta och vid Chi-2-test hittas en tydlig 
statistiskt säkerställd skillnad. Mellan kvinnor och män är det också så att kvinnor i högre 
grad anger att de har någon att höra av sig till oavsett tidpunkt än vad män anger17. 
 
Tabell 8 visar förhållandet mellan kvinnor och män18 runt de ämnen som är vanligast att de 
tar upp om de söker stöd. Fler kvinnor än män har svarat på samtliga påståenden att det är 
vanligt att de tar upp dessa ämnen, och det finns en statistiskt säkerställd skillnad som är sig-
nifikant för alla ämnen. När det kommer till olika typer av stress och prestationskrav syns en 
betydande skillnad mellan könen. Kvinnor verkar utifrån tabellen också ha större problem 
med ensamhet och ångest/nedstämdhet. 
 
Tabell 8. När du vill ha stöd av en annan person, vad är vanligast att du tar upp?  
 

Svarsalternativ Kvinnor   n=166 Män     n=106 *X2-test 

Skolstress 46.2 % 14.3 % 0.000 
Prestationskrav 29.1 % 6.7 % 0.000 
Stress i största allmänhet  36.4 % 6.7 % 0.000 
Ensamhet 7.8 % 3.3 % 0.023 
Ångest/nedstämdhet 9.3 % 5.8 % 0.007 

 
Den största anledningen till att både kvinnor och män någon gång avstått från att söka stöd 
hos någon annan är att man inte vill belasta någon annan med sina problem, kvinnor uppger 
dock detta i större utsträckning än män19.  
Som tabell 9 visar är det också betydligt vanligare att kvinnor känner någon som sökt profess-
ionellt stöd än att män gör det. Även här visar Chi-2-testen en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan kvinnor och män, p = 0.000. 
 
Tabell 9. Känner du någon som sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående?  
 

Svarsalternativ Kvinnor          n=166 Män             n=106 
Ja 75.5 % 45.7 % 
Nej 12.6 % 31.5 % 
Vet ej 11.9 % 22.8 % 

   
Som tabell 10 visar är det också vanligare att kvinnor har egen erfarenhet av att söka stöd än 
för män. Skillnaden är statistiskt säkerställd, p = 0.021. 
 
  

                                                 
17 Se bilaga 7, tabell 15, 16 & 17  
18 Procenten i fig. 7 är mycket lägre för män än för kvinnor. En förklaring till detta är att flertalet män hade i ett 
öppet skrivfält angett att de helt enkelt inte söker stöd, därför tar de inte heller upp dessa ämnen. Detta gör att P-
värdet 0.000 kan ifrågasättas i viss grad, men utifrån resultatet kan det ändå antas att statistiskt säkerställd skillnad 
finns (Författarnas anmärkning) 
19 Se bilaga 7, tabell 18  
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Tabell 10. Har du egen erfarenhet av att söka professionellt stöd? 
 

Svarsalternativ Kvinnor        n=166 Män          n=106 
Ja 28.5 % 15.4 % 
Nej 71.5 % 84.6 % 

 
Ungdomarna har som tidigare nämnts fått ta ställning till olika påståenden om hur de skulle 
vara mer eller mest trygga med att söka stöd. Utifrån tabell 11 kan utläsas att kvinnor skulle 
vara mer eller mest trygga med att söka stöd via telefon medan män skulle vara mer eller mest 
trygga med att söka stöd via ett personligt möte även om via telefon inte kommer långt efter. 
Det går också att utläsa att män uppger att de skulle vara betydligt tryggare i att söka stöd via 
nätet och forum än vad kvinnor uppger att de skulle vara. 
 
Tabell 11. Hur skulle du vara tryggast med att söka stöd för ditt psykiska mående?  
 

Svarsalternativ Kvinnor   n=166 Män      n=106 *X2-test 
Via telefon (samtal, sms) 71.0 % 60.0 % 0.086 
Via nätet (mail, facebook 
m.m) 

36.2% 48.9 % 0.362 

Via personligt möte 69.6 % 61.1 % 0.559 
Via stödforum (BRIS, 
Kill-tjejjouren) 

23.2 % 30.0 % 0.215 

 

7.2.2 Praktiska och teoretiska gymnasieprogram 
 
Tabell 12. Fördelning praktiska och teoretiska gymnasieprogram 
 

Totalt               Respondenter inom praktiska 
program 

Respondenter inom teoretiska 
program 

272 54 216 
 
 
Vid jämförelser mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram kunde ingen större skillnad 
ses mellan de två när det kommer till huruvida de känner sig trygga med att berätta för andra 
hur de mår. Skillnader som kunde ses var dock att det är vanligare att personer som går på 
praktiska gymnasielinjer vänder sig till en lärare eller kuratorn än personer som går teoretiska 
gymnasielinjer. På frågan huruvida ungdomarna har någon som regelbundet frågar dem hur de 
mår har gruppen på praktiska program fler som upplever att de inte har någon som regelbun-
det frågar hur de mår än vad de på teoretiska program uppger, men det var ingen statistiskt 
signifikant skillnad. De på praktiska program upplever också mer än motsatt grupp att de har 
någon de kan höra av sig till oavsett tidpunkt. Den vanligaste anledningen till att ungdomarna 
avstått från att söka stöd var att de inte ville belasta någon annan, för båda grupper20.  

                                                 
20 Se bilaga 7, tabell 19, 20, 21, 22 & 23 
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Som tabell 13 visar så är det mindre vanligt att de som går ett praktiskt gymnasieprogram tar 
upp ämnen som skolstress, prestationskrav och stress i största allmänhet, än för dem som går 
ett teoretiskt program. De som går en praktisk utbildning verkar dock ta upp problem med en-
samhet oftare än de som går en teoretisk utbildning. Inga statistiskt signifikanta skillnader 
gick dock att se. 
 
Tabell 13. När du vill ha stöd av en annan person, vad är vanligast att du tar upp?  
 

Svarsalternativ Respondenter på 
praktiska program 

n=54 

Respondenter på teo-
retiska program  

n=216 

*X2-test 

Skolstress 25.5 % 36.2 % 0.234 
Prestationskrav 15.5 % 21.7 % 0.770 
Stress i största allmänhet 21.3 % 25.7 % 0.878 
Ensamhet 10. 9 % 4.9 % 0.086 
Ångest/nedstämdhet 9.3 % 12.6 % 0.839 

 
Enligt tabell 14 är det vanligare att ungdomar på praktiska program känner någon som sökt 
professionellt stöd, än de som går teoretiska program. Vid Chi-2-test visade det sig att det 
finns en statistisk säkerställd signifikant skillnad, p = 0.044. 
 
Tabell 14. Känner du någon som sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående? 
 

Svarsalternativ Respondenter på praktiska 
program  

n=54 

Respondenter på teoretiska 
program  

n=216 
Ja 76 % 60.1 % 

Nej 8.0 % 23.5 % 

Vet ej 16 % 16.4 % 

 
I enlighet med ovanstående har också fler ungdomar som går ett praktiskt program egen erfa-
renhet av att söka stöd för sitt psykiska mående, som ses i tabell 15, och det finns en statistiskt 
säkerställd signifikant skillnad mellan grupperna, p = 0.020. 
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Tabell 15. Har du erfarenhet av att söka professionellt stöd? 
 

Svarsalternativ Respondenter på praktiska 
program  

n=54 

Respondenter på teoretiska 
program  

n=216 
Ja 36.0 % 20.2 % 

Nej 64.0 % 79.8 % 

 
När det gäller hur ungdomarna är tryggast med att söka stöd ses i tabell 16 att de som går ett 
praktiskt gymnasieprogram skulle känna sig mer/mest trygga i att söka stöd via telefon följt 
av personligt möte och via internet. De som går ett teoretiskt program skulle dock vara mer 
bekväma i att söka stöd via personligt möte, följt av via telefon och via nätet. 
 
Tabell 16. Hur skulle du vara tryggast med att söka stöd för ditt psykiska mående? 
 

Svarsalternativ Respondenter på prak-
tiska program  

n=54 

Respondenter på teo-
retiska program  

n=216 

*X2-test 

Via telefon (samtal, sms) 70.5 % 64.7 % 0.397 
Via nätet (mail, facebook 
m.m) 

38.6 % 40.8 % 0.847 

Via personligt möte 63.7 % 67.4 % 0.630 
Via stödforum (BRIS, 
Kill-tjejjouren) 

27.2 % 27.1 % 0.404 

 

7.2.3 Upplevd psykisk ohälsa 
 
Tabell 17. Fördelning normalgrupp, psykiskt lidande och allvarligt psykiskt lidande 
 

Totalt   Normalgrupp Psykiskt lidande Allvarligt psykiskt li-
dande 

272 213 39 17 
 
Tabell 18 visar skillnader mellan de tre olika grupperna inom psykiskt mående. Dels ses att i 
normalgruppen är det lite mer än hälften som känner sig trygga i att berätta för andra hur de 
mår oavsett mående, i jämförelse med gruppen psykiskt lidande där bara lite mer än en femte-
del känner samma trygghet. I gruppen allvarligt psykiskt lidande är det enbart cirka 5 procent 
som känner denna trygghet. Det är också i gruppen allvarligt psykiskt lidande som majoriteten 
inte alls berättar för andra hur de mår. Chi-2-testen visar signifikanta statistiskt säkerställda 
skillnader, p = 0.000. 
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Tabell 18. Känner du dig trygg i att berätta för andra hur du mår? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp  
n=213 

Psykiskt  
lidande  

n=39 

Allvarligt psykiskt li-
dande  
n=17 

Ja, oavsett mående 52.4 % 21.1 % 5.3 % 

Ja, när jag mår bra 21. 8 % 28.9 % 31.6 % 

Ja, när jag mår dåligt 7.8 % 5.3 % 15.8 % 

Nej, jag berättar inte för andra 
hur jag mår  

18.0 % 44.7 % 47.4 % 

 
När det gäller vem ungdomarna troligast söker stöd hos visade det sig att ungdomarna i grup-
perna psykiskt lidande och allvarligt psykiskt lidande i mindre utsträckning än normalgruppen 
vände sig till sina föräldrar för stöd och istället vände sig till vänner. Grupperna psykiskt li-
dande och allvarligt psykiskt lidande vände sig också i större utsträckning till professionella 
så som psykolog och kurator än normalgruppen. Gruppen allvarligt psykiskt lidande dock i 
mindre utsträckning än gruppen psykiskt lidande. Det är också lite mer än en tredjedel i grup-
pen allvarligt psykiskt lidande som uppger att de inte har någon som regelbundet frågar dem 
hur de mår, vilket är flest av alla grupper, sedan kommer gruppen psykiskt lidande där cirka 
en fjärdedel har uppgett samma sak. Det finns svag en statistiskt säkerställd signifikant skill-
nad mellan grupperna på. En fråga som relaterar till ovanstående är frågan om huruvida ung-
domarna upplever att de har en person de kan höra av sig till oavsett tidpunkt. Grupperna all-
varligt psykiskt lidande och psykiskt lidande uppger mer än normalgruppen att de inte har nå-
gon sådan person. Den vanligaste anledningen till att ungdomarna avstått från att söka stöd 
hos någon är för alla tre undergrupper att de inte ville belasta någon annan med sina problem, 
och de som upplever allvarligt psykiskt lidande uppgav detta betydligt mer än normalgrup-
pen21. 
 
Tabell 19 visar upp förhållandet mellan normalgruppen, de som har ett psykiskt lidande samt 
de som har ett allvarligt psykiskt lidande. Övergripande kan ses att gruppen med ett allvarligt 
psykiskt lidande upplever mer problem med alla ovanstående påståenden, något mer i jämfö-
relse med gruppen som upplever ett psykiskt lidande och betydande mer i jämförelse med 
normalgruppen. Det fanns en statistiskt signifikant säkerställd skillnad mellan grupperna på 
när det gäller skolstress och stress i största allmänhet, en statistiskt signifikant säkerställd 
skillnad fanns när det gäller ensamhet. 
 
  

                                                 
21 Se bilaga 7, tabell 24, 25, 26 & 27 
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Tabell 19. När du vill ha stöd av en annan person, vad är vanligast att du tar upp? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp 
n=213 

Psykiskt lidande 
n=39 

Allvarligt psy-
kiskt lidande 

n=17 

*X2-test 

Skolstress 29.7 % 45.7 % 52.9 % 0.348 
Prestationskrav 16.5 % 30.3 % 43.8 % 0.039 
Stress i största all-
mänhet 

19.3 % 38.2 % 58.8 % 0.000 

Ensamhet 4.4 % 11.4 % 12.5 % 0.025 
Ångest/nedstämdhet 10.6 % 14.7 % 25.0 % 0.568 

 
Frågan om ungdomarna känner någon som sökt professionellt stöd gav skillnader i alla tre un-
dergrupper som ses i tabell 20. Där kan ses att majoriteten i alla grupper känner någon som 
sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående, skillnaden är dock tydligare bland dem som 
upplever ett psykiskt lidande och de som upplever ett allvarligt psykiskt lidande. Enligt Chi-2-
testen finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, p = 0.024. 
 
Tabell 20. Känner du någon som sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående?  
 

Svarsalternativ Normalgrupp  
n=213 

Psykiskt lidande  
n=39 

Allvarligt psykiskt li-
dande  
n=17 

Nej 22.4 % 11.4 % 11.8 % 
Vet ej 19.1 % 8.6 % 0.0 % 
Ja 58.5 % 80.0 % 88.2 % 

 
I tabell 21 ses att det är gruppen som upplever ett psykiskt lidande som har mest egen erfaren-
het av att söka stöd för sitt psykiska mående i jämförelse med de två andra grupperna. Nor-
malgruppen har flest som inte har erfarenhet av att söka stöd och därefter kommer gruppen 
som upplever ett allvarligt psykiskt lidande. Även här visar Chi-2-testerna en statistiskt signi-
fikant säkerställd skillnad, p = 0.000.  
 
Tabell 21. Har du erfarenhet av att söka stöd för ditt psykiska mående? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp  
n=213 

Psykiskt lidande  
n=39 

Allvarligt psykiskt li-
dande  
n=17 

Nej 84.2 % 42.9 % 64.7 % 

Ja 15.8 % 57.1 % 35.3 % 
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När det kommer till hur ungdomarna skulle vara mest trygga i att söka stöd ses i tabell 22 att 
gruppen allvarligt psykiskt lidande är betydligt mer bekväma i att söka stöd via nätet och stöd-
forum än övriga grupper och betydligt mindre trygga i att söka stöd via ett personligt möte än 
resterande grupper. I alla tre grupper är majoriteten mer/mest trygga med att söka stöd via te-
lefon.   
 
Tabell 22. Hur skulle du vara tryggast med att söka stöd för ditt psykiska mående? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp 
n=213 

Psykiskt lidande 
n=39 

Allvarligt psy-
kiskt lidande 

n=17 

*X2-test 

Via telefon (samtal, 
sms) 

66.3 % 63.6 % 62.6 % 0.419 

Via nätet (mail, fa-
cebook m.m) 

37.1 % 51.5 % 56.3 % 0.347 

Via personligt möte 71.3 % 54.6 % 37.5 % 0.112 
Via stödforum 
(BRIS, Kill-tjejjou-
ren) 

25.2 % 30.3 % 43.8 % 0.708 
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8. Diskussion 
Studiens syfte har varit att få en översikt kring ungdomars preferenser gällande att uttrycka 
sitt psykiska mående till personer i dennes nätverk. Fokus i frågeställningarna har legat på hur 
ungdomarna upplever sig trygga med att uttrycka sitt mående samt hur ungdomarna vill ha 
stöd vid psykisk ohälsa och om det finns skillnader mellan olika undergrupper. Utifrån detta 
lyfts under kapitlet resultat med tillhörande diskussion som vi som författare funnit intres-
santa.  

8.1 Resultatanalys 
Övergripande kan ses att studiens resultat stämmer överens med det Socialstyrelsen (2010) 
kommer fram till, att de flesta av de ungdomar som tillfrågats mår bra, då den så kallade nor-
malgruppen är i majoritet efter screening med GHQ-12. Detta ses också då majoriteten på 
flertalet frågor fyller i de mer positiva alternativen när det kommer till stöd i nätverket. Resul-
tatet visar också precis som Boldero och Fallon (1995) kom fram till att det är vanligare att 
kvinnor har sökt stöd än att män har det. Det visade sig också att studiens resultat överens-
stämmer med Brembergs (2012) forskning kring att kvinnor har en större benägenhet att ut-
trycka känslor och mående än män. En del av resultatet handlar om bemötande från hjälpare 
när ungdomarna söker stöd. Ungdomarna i vårt urval uppger liknande önskemål som BRIS 
(2012) i sin studie fick fram, nämligen önskan om ett respektfullt och omsorgsfullt bemö-
tande. Större delen av de som i vårt urval sökt stöd var också nöjda med det stöd de fått vilket 
talar lite emot rådande uppfattning i BRIS studie. När det gäller resultatet kring vilket kon-
taktsätt ungdomarna skulle känna sig tryggast i att söka stöd med, kan vi se att de som mår 
sämst är minst benägna att söka stöd via personligt möte och föredrar nätet och telefon. Detta 
ses även i Löfbergs och Aspáns (2011) resultat, att internet blir en plattform för uttryckande 
av mer svåra erfarenheter och problem. I vår studie kunde också övergripande ses att det finns 
ett intresse för stöd via nätet i hela urvalet vilket verkar efter vår litteratursökning, vara unikt 
för vår studie.   

8.2 Nätverksstöd 
Nära hälften av ungdomarna i vår studie är trygga med att berätta för andra hur de mår. Men 
vem pratar de helst med? Professionella prioriteras lågt och de allra flesta ungdomar vänder 
sig helst till sitt personliga nätverk. Kanske är det inte så konstigt om man ser ungdomen som 
en del av samhället, där nätverket på mikronivå i form av familj, kamratgrupp, fritids- och 
skolmiljö samt grannskap har större möjlighet att erbjuda olika typer av stöd. Som tidigare 
nämnts under kapitlet tidigare forskning kan detta förstås utifrån det Boldero och Fallon 
(1995) säger, att ungdomar ser professionella hjälpare som en reservplan när det egna nätver-
ket inte räcker till. Det personliga nätverket på mikronivå har enligt stödteorin större möjlig-
heter att erbjuda ett spontant stöd som inte kräver lika mycket av individen i jämförelse med 
professionella hjälpare som hamnar på en exonivå där individen själv måste begära hjälp för 
att få den. Enligt stödteorin återfinns de mellanmänskliga relationerna som är viktigast för en 
person i nätverket (Dyregrov & Dyregrov, 2008), vilket torde göra att det är mer naturligt att 
först vända sig till detta. Det egna nätverket borde också vara mer lättillgängligt för individen 
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i form av bekräftelse och verbalt stöd. Detta skulle kunna förklara varför ungdomarna hellre 
vänder sig till sitt personliga nätverk i första hand. Som författare ser vi dock ett problem i 
detta i de situationer där nätverket inte lever upp till de förväntningar som finns kring dess 
tillgänglighet och stöd, de personer som finns tillgängliga kanske inte är intresserade av att 
vara en stödperson, inte har tid eller har egna problem. Vad händer med de ungdomar som 
inte upplever sig ha stöd i sitt nätverk? Vi har svårt att se att de skulle använda reservplanen i 
form av professionella först, vilket också visar sig i våra resultat där de som mår sämst dels 
upplever att de har ett svagare nätverksstöd och också är mindre benägna att söka stöd.  

8.2.1 Kön 
Anledningen till att de flesta ungdomar avstått från att söka stöd är att de inte ville belasta 
andra med sina problem och motviljan av att berätta hur de mår på grund av tabun kring psy-
kisk ohälsa. Utifrån resultaten verkar det som att det finns ett starkare tabu kring psykisk 
ohälsa bland män, då genomgående fler män än kvinnor uppger att de inte pratar om hur de 
mår och inte har egen erfarenhet av att söka stöd med mera. Normer återfinns enligt Bronfen-
brenners modell på makronivå, dessa normer dikterar hur man ska vara och bete sig i sam-
hället. Landstedt et al. (2009) har visat att ungdomar upplever att det finns normer kring hur 
kvinnor och män ska bete sig när det gäller psykisk ohälsa. För män anses det omanligt att 
visa känslor och be om hjälp. Detta ihop med rädslan för stigmatisering skulle kunna förklara 
varför färre män pratar om sitt mående och egen erfarenhet av att söka stöd.  
 
Således ses att män genomgående har ett mindre stöd i sitt nätverk. De har mindre tillgång till 
emotionellt stöd då fler män än kvinnor uttrycker att de inte pratar med andra om sitt mående. 
Det spontana stödet upplevs också som mindre, då fler män än kvinnor upplever att de inte 
har någon som regelbundet frågar dem hur de mår och att de i större utsträckning inte heller 
har någon att höra av sig till oavsett tidpunkt. Hedin (1994) säger att det spontana stödet kan 
ge en positiv inverkan på självförtroendet – vilket är en bonus som många män då verkar gå 
miste om. Vi kan också återkoppla till det Bremberg (2012) beskriver som det maskulina för-
hållningssättet, att män har svårare för att uttrycka och tolka känslor samt be om hjälp. Men 
detta förhållningssätt kan inte komma från ingenstans, vi reflekterar över huruvida det också 
är skapat utifrån normer om manligt och kvinnligt. Eller är män bättre på att använda sina 
egna resurser längre än vad kvinnor är? Då det enligt stödteorin är de egna resurserna man i 
första hand förbrukar, innan man vänder sig till nätverket och slutligen professionella.   

8.2.2 Respondenter på praktiska och teoretiska gymnasieprogram 
Den intressanta skillnaden som kunde hittas i dessa undergrupper var att de på praktiska pro-
gram i mindre utsträckning uttrycker olika former av stress, nedstämdhet och prestationskrav. 
Denna upptäckt går i linje med det som tidigare nämnts att en högre andel på gymnasiesko-
lans praktiska program svarar att de sällan eller aldrig känner sig stressade i skolan, i jämfö-
relse med ungdomar på teoretiska program. Vi har en hypotes om att det skulle kunna bero på 
att dessa har en större tillgång till ett direkt socialt stöd från både andra studenter och lärare, 
genom att undervisningen kräver mer praktiskt samarbete. Inom stödteori ser vi detta som mer 
tillgång till direkt feedback, spontant stöd och konkret hjälp kring arbetsuppgifter, än de på 
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teoretiska program som kanske får vänta längre tid på likvärdigt stöd då de är fler elever per 
lärare.   

8.2.3 Upplevt psykiskt mående 
Gruppen psykiskt lidande har utifrån resultaten ett svagare stöd i sitt nätverk än normalgrup-
pen, men fortfarande något starkare stöd än för gruppen allvarligt psykiskt lidande.  
Det vi kan se för gruppen allvarligt psykiskt lidande är dels att de utifrån stödteorin har minst 
tillgång till emotionellt och spontant stöd av de tre undergrupperna. Enligt Sarafino och Smith 
(2014) är det viktigt att man uppvisar ett hjälpsökande beteende och är social för att erhålla 
stöd från närstående. Hur ofta är man social när man mår dåligt? Gruppen allvarligt psykiskt 
lidande kan antas utifrån resultatet vara mer osociala och isolerade än de andra grupperna. 
Vilket gör att denna grupp inte har samma möjlighet till det Hammarlund (2001) beskriver, att 
genom verbalt samtal kunna skapa ordning i sitt kaos och ha någon som kan härbärgera deras 
känslor. Utifrån detta drar vi slutsatsen att deras nätverksstöd är svagare än för de två övriga 
grupperna och det finns en risk för att de kommer ha det svårare att ta sig ur sin situation.  
 
Intressant nog så var de inte de som mådde sämst som hade mest erfarenhet av att söka pro-
fessionellt stöd. Detta kan dels bero på att som Kelly et al. (2012) beskriver att de mår för då-
ligt för att söka hjälp själva, men också det som Fröjd et al. (2007) tar upp - nämligen brist på 
att omgivningen påpekar och frågar om ungdomens mående. Då de har ett svagare stöd i sitt 
nätverk har de också enligt stödteorin mindre tillgång till personer som kan gå in och ta en ak-
tiv hjälpsökande roll när individen själv inte mäktar med, alltså det instrumentella stödet.  
Gruppen som hade mest erfarenhet av att söka professionellt stöd för sitt psykiska mående var 
gruppen psykiskt lidande vilket kan bero på att de ännu inte mår så pass psykiskt dåligt att de 
inte klarar av att söka hjälp. Det kan också bero på att de också ses ha ett något starkare stöd i 
sitt nätverk vilket som tidigare nämnts kan ge en positiv inverkan på hjälpsökande beteende.  

8.3 Kontaktsätt  
Det hierarkiska maktförhållandet som uppstår vid en stödsituation uppfattas utav flertalet ung-
domar som avskräckande vid hjälpsökande. Enligt Löfberg och Aspán (2011) kan stöd via nä-
tet skapa ett mer vertikalt maktförhållande där ungdomarna får mer kontroll över situationen 
och en känsla av anonymitet. Utifrån de resultat som framkommit ses att två undergrupper 
skulle känna sig mer trygga i att söka stöd via nätet, män och de som upplever ett allvarligt 
psykiskt lidande. Om det anses svagt eller omanligt att prata om att man mår dåligt drar sig 
kanske männen för att göra just det. Detta kan förklara varför män är mer benägna att söka 
stöd via internet och stödforum än kvinnor eftersom det på internet finns en dimension av 
anonymitet. Gruppen som upplever ett allvarligt psykiskt lidande är minst benägna att söka 
stöd via personligt möte, de föredrar telefon och nätstöd. Detta skulle kunna bero på en rädsla 
för stigmatisering om de hade vänt sig till någon i sitt nätverk. Det skulle också kunna vara en 
alternativ väg att faktiskt uttömma sina egna resurser som Lennéer Axelsson (2010) lyfter. 
Detta innan man belastar någon annan, eftersom att söka stöd via nätet får anses vara en aktiv 
handling som individen tar initiativet till själv.   
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Ett fenomen har ofta två sidor och internet är inget undantag. Det föreligger tidigare forskning 
som menar att det kan vara en språngbräda för ett hjälpsökande ”i verkliga livet”, men inter-
net kan även innebära en risk där den som mår dåligt riskerar att må ännu sämre. Detta menar 
bland annat Whitlock et al. (2006) kan hända om den hjälpsökande hamnar i fel sammanhang, 
till exempel genom att dela med sig av erfarenheter via forum och där få en negativ förstärk-
ning som triggar ohälsan istället för att lätta bördan. Men denna risk anser vi som författare 
föreligger oavsett om sammanhanget sker på nätet eller i verkliga livet, ett sämre val av um-
gänge kan alltid ske. Vi menar att internet ger en möjlighet till det som inom stödteorin be-
tecknas som emotionellt stöd där personen eller personerna bakom skärmen dels kan agera 
som en verbal samtalspartner och bekräfta den hjälpsökandes känslor. Detta emotionella stöd 
kan utvecklas till en relation som även erbjuder ett instrumentellt stöd där kontakter tas och 
information ges, antingen tack vare att den på andra sidan skärmen har egen tidigare erfaren-
het eller finner ett utbyte i att agera stödperson. Idag kan vi se detta hos de ideella stödorgani-
sationerna som fångar upp och använder sig av medmänniskor med intresset och ofta egen er-
farenhet inom organisationens område. Därigenom kan en triggning av den psykiska ohälsan 
undvikas – då ungdomen vid en möjlighet och ett val att vända sig till en organisation inte ris-
kerar att hamna i fel sammanhang vid en anonym internetkontakt.  
 

8.4 Metoddiskussion  
I metoddiskussion diskuteras några problematiska aspekter med studiens genomförande. Ett 
problem har varit det stora bortfallet. Svarsfrekvensen för webbenkäten är något låg, ca 20 % 
vilket Bryman (2008) menar är vanligt förekommande vid metoden. Som författare ser vi 
flera orsaker till bortfallet, som exempel uppgav en del skolledningar att de inte ville sända 
enkäten via e-post till respektive elev – utan istället valde att lägga enkätlänken på webbpor-
tal, dock synlig enbart för tredjeårselever. Flertalet skolledningar påpekade även vid den 
första kontakten att eleverna får många enkäter och upplevs som enkättrötta, vi som författare 
menar att även detta kan ha påverkat svarsfrekvensen. På begäran av en skolledning besökte 
vi de gymnasielinjer på denna skola som skulle komma att besvara webbenkäten. Vi kunde i 
samband med detta besök se ett ökat deltagande och drar slutsatsen att om tiden funnits så 
hade det varit en fördel att besöka alla skolor för en ökad svarsfrekvens. 
En annan förklaring till detta kan vara valet av population, tredjeårselever på gymnasienivå, 
ett val som styrdes av utbildningens etiska ramar för studien. Inför stundande examen är det 
troligtvis lätt att prioritera annat än att besvara en webbenkät. 
  
Den färdigkonstruerade webbenkäten lyftes dels hos handledare men även till en pilot-
grupp innan den gick ut till respondenterna. Efter samråd och diskussion med dessa parter la-
des alternativ till och en del av begreppen ändrades för att passa respondenterna, exempelvis 
byttes begreppet föräldrar ut till vårdnadshavare. Trots att denna ansats syftade till att utesluta 
eventuella felaktigheter i webbenkäten har vi i efterhand insett att exempelvis frågeställningen 
Har du erfarenhet av att söka professionellt stöd? hade behövt kompletteras med frasen för 
ditt psykiska mående. Detta torde inte ha påverkat resultatet nämnvärt då frågan ligger i senare 
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delen av enkäten och att respondenten då bör vara medveten om att enkäten lyfter det psy-
kiska måendet. Ett annat exempel är Skulle du vilja att det fanns större möjligheter att kon-
takta olika myndigheter/företag/instanser som erbjuder stöd i samhället via nätet? En fråga 
som vi utifrån en stor del svar av karaktären Vet ej antar var otydligt formulerad. 
   

  

För oss som författare var det viktigare att respondenterna skulle komma att förstå vad de sva-
rar på, med ett tydligt språk i webbenkäten och med svarsalternativ på respektive fråga som 
motsvarar dess syfte. Ett resultat av detta är en lägre validitet och reliabilitet. I analysarbetet 
hade vi i huvudsak tillgång till enskilda kvalitativa variabler, vilket ger en lägre validitet för 
studien än om vi hade kunnat arbeta med kvantitativa variabler och indexskalor (Bryman, 
2008).  
  

Ett annat problem med vår studie är den genomförs vid ett tillfälle vilket inte gjort det möjligt 
att se stabilitet över tid vilket påverkar reliabiliteten. Det behöver dock inte innebära att relia-
biliteten i sig är sämre då en eventuell mätning vid ett senare tillfälle skulle kunna visa an-
norlunda resultat ändå. Detta för att ämnet som undersöks är något som kan ändras över tid i 
och med ändringar i den personens kontext. En person som i den nuvarande mätningen svarat 
högt på negativa items och inte skattar att de har ett starkt stödjande nätverk kan vid en even-
tuell ny mätning fått hjälp med sitt psykiska mående och svarar då högre på posi-
tiva items och/eller fått ett starkare nätverk och svarar därför mer positivt. Då innebär inte den 
eventuella skillnaden mellan resultaten på mätningarna automatiskt att reliabiliteten är sämre 
utan snarare att skillnaden som uppstår beror på ändrad personlig kontext för respondenterna 
(Bryman, 2008). 

8.5 Avslutande reflektion 
Under processens gång har vi som författare fått en uppfattning om att det råder brist på forsk-
ning kring psykisk ohälsa och stöd för just ungdomar. Majoriteten av forskningen riktar in sig 
på risk- och skyddsfaktorer och väldigt lite forskning verkar finnas kring stödet i sig, inte som 
en skyddsfaktor bland flera andra faktorer. För att få en överblick av hur vanligt psykisk 
ohälsa bland ungdomar är och vad det finns för stöd i svensk kontext, finns ett fåtal veten-
skapliga publikationer och istället får kunskap sökas hos olika myndigheter ofta Socialstyrel-
sen. Vi upplever att dessa inte alltid håller en hög vetenskaplig standard. Som fortsatt forsk-
ning ser vi ett behov av mer grundläggande forskning kring psykisk ohälsa och stöd bland just 
ungdomar i deras kontext. Även mer vetenskapliga publikationer som inte är utförda av myn-
digheter utan av oberoende forskare. Vidare anser vi att internet är ett forskningsområde och 
en stödmöjlighet som idag inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och bör utvecklas.  
 
Avslutningsvis anser vi som författare att skolan har en stor del i det förebyggande arbetet 
mot psykisk ohälsa hos ungdomar. Flertalet ungdomar i undersökningen efterfrågade mer in-
formation och kunskapsspridning i skolorna för att bryta tabut kring psykisk ohälsa. Till synes 
små saker torde kunna göra stor skillnad för de ungdomar som mår dåligt. Länkar på skolans 
webbplattform till olika hjälpinstanser och möjlighet till anonym kontakt med kurator och 
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skolsköterska via internet skulle kunna skapa ett icke konfrontativt hjälpsökande och kanske 
kunna fånga upp personer eller grupper som annars inte hade hört av sig.  
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Bilaga 2 – Informationsbrev till skolledningar 
 
Informationsbrev till skolledning   

Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett ämne som idag diskuteras livligt i media och som 
skapar ett intresse och en diskussion i samhället. Dagens forskning visar att om ungdomen har 
adekvata och givande relationer till personer, i dels sin egen ålder men också vuxna, så är 
detta en viktig skyddsfaktor mot utvecklandet av psykisk ohälsa. Syftet med vår studie är att 
genom en webbaserad enkätstudie undersöka ungdomars upplevelser av stödjande relationer 
och då framförallt vid svåra livsupplevelser. Vi ämnar också undersöka vilket kontaktsätt ung-
domar föredrar att söka stöd med - detta med tanke på dagens teknologiska samhälle. Studien 
är en del av vår utbildning till socionomer och bildar grunden för vår kandidatuppsats i socialt 
arbete 

Du har som egenskap av person i skolledning tackat ja till att distribuera vår webbenkät via 
mail eller webbplattform/webbplats till elever i årskurs 3 på er skola. Skälet till att vi ber sko-
lans ledning att maila ut länken till enkäten till eleverna, är för att bevara elevernas anonymi-
tet i studien och inte kunna härleda svaren till specifik person eller skola. Att delta i studien är 
helt frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att ingen annan än 
vi som genomför studien och vår handledare kommer att ta del av svarsdatan. Inga frågor i en-
käten rör känsliga personuppgifter som regleras i Personuppgiftslagen (1998:204). 

Enkäten ska mailas ut måndag vecka 16 och är öppen vecka 16 och 17. En påminnelse får 
gärna gå ut till eleverna i början på vecka 17 för att motverka bortfall. Skolledningen kommer 
att få tillgång till enkäten redan i vecka 15. 

Resultaten kommer att bearbetats statistiskt och redovisas i överskådliga diagram på så sätt att 
de inte går att härleda till specifik person eller skola. Den färdigställda studien kommer att 
publiceras offentligt på Högskolan i Jönköpings webbplats. Deltagande skolor kommer också 
få den färdigställda studien via mail. 

Vid eventuella frågor angående studien i sin helhet eller enkäten, från er eller studenterna, går 
det bra att kontakta oss via mail: enkat2015@outlook.com. Det går även bra att nå Lina på te-
lefonnummer: 070-XXX XX XX. 

Studien sker under handledning av Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete och det 
går också bra att ställa eventuella frågor till Thorbjörn per mail: ahth@hj.se eller telefon 036-
101334. 

Bifogat detta infobrev finns registerutdrag för att styrka vår studentstatus. 

Vi tackar för ert engagemang och stöd som ger oss möjlighet att genomföra denna studie. Med 
vänliga hälsningar 

Sanne Mylläri & Lina Hansson 
Socionomprogrammet  
Hälsohögskolan Jönköping 
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Bilaga 3 – Mail 1 
 
Hej, 
  
Vi tog kontakt med er under början av 2015 och fick svar att ni hade möjlighet att ställa upp 
med att administrera vår enkät till era tredjeårselever.  
 
Den bifogade filen ligger som PDF-format och skickas till er för att ni ska ha möjlighet att gå 
igenom frågorna innan ni under måndag nästkommande vecka vidarebefordrar den länk till 
webbenkäten som ni kommer att få via mail. Denna PDF är alltså bara till för er som skolled-
ning, inte för eleverna. En del av våra engagerade skolledningar har valt att skicka länken till 
enkäten via mail till sina tredjeårselever, andra har valt att lägga länken på sin webbplattform 
riktad mot sina tredjeårselever. Bägge sätten för att nå eleverna är ok, men mail är önskvärt. 
Vid administration på webbplattform är det av vikt att understryka att enkäten riktar sig till just 
tredjeårselever.  
 
Viktiga datum för skolledningen att veta:  
 
Vecka 15, onsdag 8 april – Förhandsunderlag av enkät skickas ut för er läsning  
Vecka 15, söndag 12 april – Webbenkät öppnas och länk mailas till skolledning  
Vecka 16, måndag 13 april – Skolledningen ger eleverna tillgång till enkäten  
Vecka 17, måndag 20 april – Skolledningen uppmuntras att påminna sina tredjeårselever att 
besvara enkäten.  
Vecka 17, söndag 26 april - Enkät stängs och resultaten samlas in.  
 
Vi använder oss av enkätverktyget webbenkater.com. Elevernas medverkan är helt anonym och 
uppgifterna hanteras konfidentiellt, denna information ges till eleverna när de väljer att öppna 
enkäten (se bifogat förhandsunderlag).  
 
Vi är tacksamma för den fantastiska respons vi har fått från deltagande skolledningar och hop-
pas att vi tillsammans kan uppmuntra eleverna att besvara enkäten för en högre svarsfrekvens. 
Denna enkät ligger till grund för kandidatuppsats i socialt arbete, uppsatsen kommer när den är 
färdigställd att offentliggöras på Högskolans i Jönköpings webbplats.   
 
Frågor besvaras enklast via mail enkat2015@outlook.com, lämna ett telefonnummer vi kan nå 
er på om ni önskar att vi ringer upp.  
 
Med vänlig hälsning  
Sanne Mylläri och Lina Hansson  
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
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Bilaga 4 – Mail 2 
 
Hej,  
 
Webbenkäten ”Psykiskt mående och stöd i nätverk och profession” är nu öppen och vi önskar 
att ni ger tredjeårseleverna tillgång till webbenkäten under dagen (måndag 13 april, 2015). Detta 
sker genom att ni vidarebefordrar länken till webbenkäten till era tredjeårselever via mail eller 
att ni lägger ut den på er webbplattform riktad till era tredjeårselever, men mail är önskvärt. 
Förslag på text att kopiera och klistra in i mail till era tredjeårselever: 
 
Hej!  
För att få en examen i socialt arbete från högskolan så krävs det att man som student produce-
rar en så kallad kandidatuppsats. Vi skulle vilja att du besvara en webbenkät som kommer att 
ligga till grund för denna kandidatuppsats. Vi uppskattar, om du känner att du vill och har tid, 
att du förutom att kryssa i enkäten även skriver om dina egna erfarenheter och tankar i de två 
större rutorna som du hittar inne i enkäten. 
 
Enkäten syftar till att få ta del av dina erfarenheter kring stöd och relationer till andra. Enkäten 
kommer att ställa frågor både kring de personer som finns i ditt egna nätverk, men också kring 
det professionella stöd som erbjuds och eventuellt erbjudits för dig. 
 
Enkäten består av tre delar;  
1. Generella frågor samt frågor om din hälsa och välbefinnande 
2. Stöd och relationer till personer i ditt nätverk samt professionella 
3. Kontaktsätt i stödrelationer 
 
Enkäten tar ungefär 10-12 minuter att fylla i och din medverkan är anonym. 
 
Du når webbenkäten HÄR: LÄNK XXX 
 
Med vänlig hälsning 
Sanne Mylläri och Lina Hansson 
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
 
För att kunna säkerställa att statistiken vi får in är korrekt behöver vi veta att enkäten kommer 
ut till eleverna i rätt tid. Vi ber därför om en kort bekräftelse under dagen att enkäten mailats 
ut/lagts ut.  
 
Eventuella funderingar från er i skolledningen sker till enkat2015@outlook.com, lämna ett te-
lefonnummer vi kan nå er på om ni önskar att vi ringer upp. 
 
Med vänlig hälsning 
Sanne Mylläri och Lina Hansson 
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
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Bilaga 5 – Mail 3 
 
Hej, 
 
Vi uppskattar om ni har möjlighet att hjälpa oss att öka svarsfrekvensen genom att påminna era 
elever om att besvara enkäten som de bör ha fått tillgång till under föregående vecka 13 april 
2015. Något som ser ut att uppskattas av skolledning och elever är om möjlighet ges att fylla i 
enkäten under mentors/coach-tid. Detta har gett en god svarsfrekvens. Vi ber er i dessa fall vara 
tydliga med att det är frivilligt att besvara enkäten. En till påminnelse får gärna gå ut på onsdag 
den 22/4, vi återkommer kvällen innan med förslag på text att klistra in till era elever.  
 
Förslag på text att kopiera och klistra in i mail till era tredjeårselever:  
 
Hej!  
Det har nu gått en vecka sedan du fick förfrågan om att delta webbenkäten ”Psykiskt mående 
och stöd i nätverk och profession”. Du når webbenkäten HÄR: XXX 
 
Vi skulle uppskatta att du svarar på enkäten, den tar ca 10-12 minuter att besvara och din 
medverkan är anonym. Har du redan svarat så bortse från detta mail.  
 
Med vänlig hälsning  
Sanne Mylläri och Lina Hansson  
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
 
Vi tackar er som skolledning för ert engagemang! Enkäten stängs nu på söndag 26 april 2015 
kl. 00.00. När kandidatuppsatsen är färdigställd kommer ni att få en kopia via mail skickad till 
er, den kommer även att offentliggöras på Högskolan i Jönköpings webbsida. 
 
Med vänlig hälsning             
Sanne Mylläri och Lina Hansson  
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
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Bilaga 6 – Mail 4 
 
Hej, 
 
En del svar på enkäten har kommit in - men svarsfrekvensen kan alltid bli högre! Hjälp oss 
gärna med en sista påminnelse till era tredjeårselever, om ni som skolledning anser att det kan 
öka svarsfrekvensen på er skola. 
 
Förslag på text till utskick: 
 
Hej!  
På söndag 26 april 2015 kl.00.00 stänger webbenkäten ”Psykiskt mående och stöd i nätverk 
och profession”. Du når webbenkäten här: XXX 
 
Vi skulle uppskatta att du svarar på enkäten, den tar ca 10-12 minuter att besvara och din 
medverkan är anonym. Har du redan svarat så bortse från detta mail. 
 
Med vänlig hälsning 
Sanne Mylläri och Lina Hansson 
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra skolledningar som tagit sig tid och visat engagemang för 
denna webbenkät! När kandidatuppsatsen är färdigställd så kommer ni att få en kopia via mail 
skickad till er, den kommer även att offentliggöras på Högskolan i Jönköpings webbsida. 
 
Med vänlig hälsning 
Sanne Mylläri och Lina Hansson 
Hälsohögskolan i Jönköping, socionomprogrammet 
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Bilaga 7 – Tabeller 
 
Hela undersökningsgruppen – Översikt 
 
Tabell 1. Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka är det då troligast att du vänder 
dig till? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Mamma 61.4 % 
Pappa 39.7 % 
Mammas nya partner 2.9 % 
Pappas nya partner 3.3 % 
Syskon 32.5 % 
Mormor/morfar/farmor/farfar 10.0 % 
Annan släkting 9.8 % 
Någon lärare på skolan 9.7 % 
Kurator 9.7 % 
Skolsköterska 6.5 % 
Vän 56.1 % 
Min partner 33.7 % 
Förälder till vän/partner 3.7 % 
Person inom religiös församling (t.ex. präst, rabbi, 
imam) 

4.9% 

Läkare 11.5 % 
Tränare inom idrott 2.9 % 
Psykolog/Psykoterapeut 9.5 % 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 2.1 % 

 
Tabell 2. När du vill ha stöd av en annan person, vad är vanligast att du tar upp? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Kärleksrelationer/problem 37.3 % 
Vänskapsrelationer/problem 45.9 % 
Skolstress 71.2 % 
Prestationskrav 59.4 % 
Stress i största allmänhet  55.8 % 
Ensamhet 17.2 % 
Livsval 52.1 % 
Ångest/nedstämdhet 31.1 % 
Familjeproblem 21.1 % 
Fysiska problem  16.4 % 
Sömnsvårigheter 21.0 % 
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Tabell 3. Om du någon som regelbundet frågar hur du mår, vad har denne person för relation till dig? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Mamma 42.6 % 
Pappa 5.4 % 
Mammas nya partner 0.0 % 
Pappas nya partner 0.0 % 
Syskon 3.4 % 
Mormor/morfar/farmor/farfar 0.5 % 
Annan släkting 0.0 % 
Någon lärare på skolan 0.0 % 
Kurator 1.0 % 
Skolsköterska 0.0 % 
Vän 22.5 % 
Min partner 22.1 % 
Förälder till vän/partner 0.0 % 
Person inom religiös församling (t.ex. präst, rabbi, 
imam) 

0.5 % 

Läkare 0.0 % 
Tränare inom idrott 0.0 % 
Psykolog/Psykoterapeut 0.0% 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 0.0 % 

 
Tabell 4. Om du har någon du känner att du kan höra av dig till mitt i natten, vad har denne person 
för relation till dig? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Mamma 39.9 % 
Pappa 5.1 % 
Mammas nya partner 0.0 % 
Pappas nya partner 0.0 % 
Syskon 3.2 % 
Mormor/morfar/farmor/farfar 0.0 % 
Annan släkting 0.0 % 
Någon lärare på skolan 0.6 % 
Kurator 0.0 % 
Skolsköterska 0.6 % 
Vän 22.2 % 
Min partner 24.7 % 
Förälder till vän/partner 0.0 % 
Person inom religiös församling (t.ex. präst, rabbi, 
imam) 

0.0 % 

Läkare 0.0 % 
Tränare inom idrott 0.0 % 
Psykolog/Psykoterapeut 0.6 % 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 0.0 % 
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Tabell 5. Känner du att du har vänner att umgås med på fritiden? 
 

Svarsalternativ  Resultat 
Ja  86.6 % 
Nej 5.7 % 
Vet ej 7.7 % 

 
Tabell 6. Skulle du vilja att jämnåriga runt omkring dig, stöttade och lyssnade mer på dig? 
 

Svarsalternativ  Resultat 
Ja 29.3 % 
Nej 28.9 % 
Vet ej 41.9 % 

 
Tabell 7. Skulle du vilja att vuxna runt omkring dig, stöttade och lyssnade mer på dig? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja 29.6 % 
Nej 30.4 % 
Vet ej 40.1 % 

 
Tabell 8. Vet du vart du kan söka professionellt stöd i din närhet? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja 69.4 % 
Nej 10.6 % 
Vet ej  20.0 % 

 
Tabell 9. Har du fått tydlig information om vart du kan söka professionellt stöd i din närhet? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja 48.8 % 
Nej 31.3 % 
Vet ej 19.9 % 

 
Tabell 10. Känner du någon som har sökt professionellt stöd för sitt psykiska mående? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja  63.9 % 
Nej 19.3 % 
Vet ej 16.8 % 

 
Tabell 11. Har du erfarenhet av att söka professionellt stöd? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Ja 23.4 % 
Nej 76.6 % 
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Tabell 12. Om du har erfarenhet av att söka professionellt stöd, var du nöjd med stödet du fick? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Jag var nöjd med stödet jag fick 78.9 % 
Jag var missnöjd med stödet jag fick 21.1 % 

 
Tabell 13. Hur skulle du föredra att personer i ditt nätverk ger dig stöd? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Via telefon (samtal, sms) 16.2 % 
Via brevväxling 2.5 % 
Via nätet (mail, Kik, facebook, forum) 10.8 % 
Via ett personligt möte 70.5 % 

 
Tabell 14. Hur skulle du föredra att professionella ger dig stöd? 
 

Svarsalternativ Resultat 
Via telefon (samtal, sms) 7.9 % 
Via brevväxling 2.5 % 
Via ett personligt möte 76.3 % 
Kontakt via nätet (mail, facebook, forum m.m) 5.0 % 
Anonym kontakt via nätet (mail, chatt, forum), 
med kurator på t.ex. skola/ungdomsmottagning 

8.3 % 
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Skillnader mellan olika grupper – Kön 
 
Tabell 15. Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka är det då troligast att du 
vänder dig till? 
 

Svarsalternativ Kvinnor Män *X2-test 
Mamma 63.6 % 58.8 % 0.922 
Pappa 33.33 % 50.0 % 0.056 
Mammas nya partner 3.5 % 1.1 % 0.628 
Pappas nya partner 2.8 % 2.2 % 0.973 
Syskon 35.6 % 28.4 % 0.101 
Mormor/morfar/farmor/farfar 8.2 % 11.8 % 0.265 
Annan släkting 10.4 % 8.6 % 0.503 
Någon lärare på skolan 12.8 % 3.2 % 0.082 
Kurator 8.2 % 9.7 % 0.522 
Skolsköterska 5.5 % 5.4 % 0.967 
Vän 63.0 % 45.4 % 0.071 
Min partner 38.5 % 25 % 0.070 
Förälder till vän/partner 4.2 % 0.0 % 0.060 
Person inom religiös församling (t.ex. 
präst, rabbi, imam) 

6.2 % 1.0 % 0.077 

Läkare 11.2 % 9.7 % 0.174 
Tränare inom idrott 2.8 % 2.2 % 0.571 
Psykolog/Psykoterapeut 8.5 % 8.6 % 0.462 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 0.7% 1.1 % 0.094 

 
Tabell 16. Har du någon som regelbundet frågar hur du mår? 
 

Svarsalternativ Kvinnor Män 
Ja, flera personer 58.7 % 58.8 % 
Ja, en person 25.8 % 14.4 % 
Nej, det har jag inte 15.5 % 26.8 % 

p=0.024  
 
Tabell 17. Du vaknar mitt i natten och upplever ett starkt psykiskt obehag, känner du att du har någon 
att höra av dig till som du kan lita på hjälper dig ur obehaget? 
 

Svarsalternativ Kvinnor Män 

Ja 69.5 % 44.3 % 

Nej 16.2 % 25.8 % 

Vet ej 14.3 % 29.9 % 

p= 0.000 
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Tabell 18. Har du någon gång känt att du velat söka stöd hos någon, men avstått? 
 

Svarsalternativ Kvinnor Män 
Ja, vi står inte varandra så nära 
så att det är ”okej” att höra av 
sig med sånt 

14.1 % 6.6 % 

Ja, jag ville inte belasta denne 
person med mina problem 

41.5% 26.4 % 

Ja, jag vågade inte höra av mig 
till denne person/professionella 
(kurator, psykolog, läkare, lä-
rare) 

13.4 % 4.4 % 

Ja, jag visste inte hur jag kunde 
ta kontakt med professionella 
(kurator, psykolog, läkare, lä-
rare) 

7.7 % 4.4 % 

Nej, det har aldrig hänt mig  40.8 % 65.9 % 
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Skillnader mellan olika grupper – Praktiska och Teoretiska gymnasieprogram 
 
Tabell 19. Känner du dig trygg i att berätta för andra hur du mår? 
 

Svarsalternativ Respondenter inom prak-
tiska program 

Respondenter inom teoretiska 
program 

Ja, när jag mår bra 24.0 % 22.9 % 
Ja, när jag mår dåligt 6.0 % 8.5 % 
Ja, oavsett mående 44.0 % 45.8 % 
Nej, jag berättar inte för andra 
hur jag mår 

26.0 % 22.9 % 

p=0.915 
 
Tabell 20. Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka är det då troligast att du 
vänder dig till? 
 

Svarsalternativ Respondenter inom 
praktiska program 

Respondenter 
inom teoretiska 

program 

*X2-test 

Mamma 51.7 % 63.5 % 0.696 
Pappa 32.0 % 42.4 % 0.574 
Mammas nya partner 2.4 % 2.6 % 0.841 
Pappas nya partner 2.4 % 2.6 % 0.986 
Syskon 36.2 % 32.1 % 0.688 
Mormor/morfar/farmor/farfar 4.3 % 5.7 % 0.889 
Annan släkting 11.1 % 9.5 % 0.630 
Någon lärare på skolan 14.8 % 6.5 % 0.138 
Kurator 12.8 % 7.9 % 0.768 
Skolsköterska 5.6 % 4.6 % 0.457 
Vän 54.0 % 57.3 % 0.136 
Min partner 37.0 % 32.6 % 0.745 
Förälder till vän/partner 2.2 % 2.6 % 0.565 
Person inom religiös församling (t.ex. 
präst, rabbi, imam) 

4.4 % 4.2 % 0.645 

Läkare 6.7 % 11.6 % 0.666 
Tränare inom idrott 0.0 % 0.5 % 0.791 
Psykolog/Psykoterapeut 0.0 % 0.5 % 0.658 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 4.5 % 1.6 % 0.692 

 
Tabell 21. Har du någon som regelbundet frågar hur du mår? 
 

Svarsalternativ Respondenter inom praktiska 
program 

Respondenter inom teoretiska 
program 

Ja, flera personer 47.1 % 61.8 % 
Ja, en person 27.5 % 19.6 % 
Nej, det har jag inte 25.5 % 18.6 % 

p=0.161 
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Tabell 22. Du vaknar mitt i natten och upplever ett starkt psykiskt obehag, känner du att du har nå-
gon att höra av dig till som du kan lita på hjälper dig ur obehaget? 
 

Svarsalternativ Respondenter inom praktiska 
program 

Respondenter inom teoretiska 
program 

Ja 72.0 % 56.8 % 

Nej 18.0 % 20.6 % 

Vet ej 10.0 % 22.6 % 

p=0.089 
 
Tabell 23. Har du någon gång känt att du velat söka stöd hos någon, men avstått? 
 

Svarsalternativ Respondenter inom prak-
tiska program 

Respondenter inom teore-
tiska program 

Ja, vi står inte varandra så nära så att 
det är ”okej” att höra av sig med 
sånt 

16.0 % 7.8 % 

Ja, jag ville inte belasta denne per-
son med mina problem 

35.2 % 29.7 % 

Ja, jag vågade inte höra av mig till 
denne person/professionella (kura-
tor, psykolog, läkare, lärare) 

7.4 % 8.8 % 

Ja, jag visste inte hur jag kunde ta 
kontakt med professionella (kurator, 
psykolog, läkare, lärare) 

7.4 % 5.0 % 

Nej, det har aldrig hänt mig  40.7 % 44.4 % 
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Skillnader mellan olika grupper – Upplevd psykisk hälsa 
 
Tabell 24. Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka är det då troligast att du 
vänder dig till? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp Psykiskt li-
dande 

Allvarligt psy-
kiskt lidande 

*X2-test 

Mamma 68.5 % 36.8 % 43.8 % 0.000 
Pappa 44.6 % 23.7 % 23.5 % 0.000 
Mammas nya partner 2.8 % 2.7 % 0.0 % 0.506 
Pappas nya partner 2.7 % 2.7 % 0.0 % 0.807 
Syskon 35.1 % 21.6 % 37.5 % 0.002 
Mormor/morfar/farmor/farfar 12.2 % 2.7 % 0.0 % 0.067 
Annan släkting 10.3 % 10.8 % 0.0 % 0.030 
Någon lärare på skolan 8.0 % 10.3 % 5.9 % 0.478 
Kurator 7.0 % 15.8 % 12.5 % 0.058 
Skolsköterska 5.2 % 2.6 % 5.9 % 0.556 
Vän 59.9 % 44.7 % 43.8 % 0.089 
Min partner 33.0 % 43.2 % 18.8 % 0.172 
Förälder till vän/partner 3.2 % 0.0 % 0.0 % 0.076 
Person inom religiös församling 
(t.ex. präst, rabbi, imam) 

4.9 % 0.0 % 6.7 % 0.136 

Läkare 8.2 % 18.4 % 20.0 % 0.065 
Tränare inom idrott 3.2 % 0.0 % 0.0 % 0.259 
Psykolog/Psykoterapeut 5.5 % 22.2 % 12.5 % 0.001 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.948 

 
Tabell 25. Har du någon som regelbundet frågar hur du mår? 
 

Svarsalternativ Normalgruppen Psykiskt lidande Allvarligt psykiskt li-
dande 

Ja, flera personer 62.1 % 56.8 % 23.5 % 
Ja, en person 20.2 % 18.9 % 41.2 % 
Nej, det har jag inte 17.1 % 24.3 % 35.3 % 

p=0.037 
 
Tabell 26. Du vaknar mitt i natten och upplever ett starkt psykiskt obehag, känner du att du har någon 
att höra av dig till som du kan lita på hjälper dig ur obehaget? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp Psykiskt lidande Allvarligt psykiskt lidande 

Ja 62.9 % 54.1 % 35.3 % 
Nej 16.8 % 29.7 % 35.3 % 
Vet ej 20.3 % 16.2 % 29. 4 % 

p=0.090 
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Tabell 27. Har du någon gång känt att du velat söka stöd hos någon, men avstått? 
 

Svarsalternativ Normalgrupp Psykiskt lidande Allvarligt psykiskt li-
dande 

Ja, vi står inte varandra så 
nära så att det är ”okej” att 
höra av sig med sånt 

7.5 % 20.5 % 11.7 % 

Ja, jag ville inte belasta 
denne person med mina pro-
blem 

23.0 % 53.8 % 76.5 % 

Ja, jag vågade inte höra av 
mig till denne person/pro-
fessionella (kurator, psyko-
log, läkare, lärare) 

5.6 % 15.4 % 29.4 % 

Ja, jag visste inte hur jag 
kunde ta kontakt med pro-
fessionella (kurator, psyko-
log, läkare, lärare) 

4.7 % 5.1 % 17.6 % 

Nej, det har aldrig hänt mig  51.6 % 15.4 % 11.7 % 
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