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Sammanfattning:  

De ungas psykiska ohälsa är ett allt ökande problem, vilket är något som måste 

stoppas. Syftet med studien var att undersöka yrkesverksammas upplevelser och 

erfarenheter av förebyggande insatser mot psykisk ohälsa för unga. Vi genomförde 

en kvalitativ studie där vi intervjuade sex yrkesverksamma personer som arbetar 

med unga i olika sammanhang. Den insamlade datan har analyserats med en 

tematisk analys. Resultatet av studien visar att yrkesverksamma arbetar väldigt 

mycket i sitt dagliga arbete med förebyggande insatser. Det framkommer även att 

det saknas forskning kring ämnet, särskilt evidensbaserad. Studien visar att den 

psykiska ohälsan enligt yrkesverksamma delvis uppfattas som en konsekvens av 

det förändrade samhället. Vår uppfattning är att det behövs mer forskning gällande 

ämnet och mer arbetsmetoder som yrkesverksamma kan använda sig av.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, förebyggande insatser, unga, samhällsproblem, 

anknytning, socialarbetare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract: 

The mental ill-health of young people is a growing problem, which is something 

that must be stopped. The aim of this study was to show the perceptions and 

experiences of professionals about treatment against mental ill-health for young 

people. We conducted a qualitative study in which we interviewed six 

professionals who work with young people in different contexts in the community. 

The collected data has been analyzed with a thematic analysis. The results of this 

study showed that professionals work very much in their daily work with 

preventative efforts. There is short of research on the subject, especially evidence-

based. The study's results showed that mental ill-health is a problem that is partly a 

consequence of the changing society we live in today. Our opinion is that more 

research is needed on the subject and more working methods that professionals can 

use. 
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Tack!  

 

Vi skulle vilja rikta ett stort och varmt tack till våra informanter som bidragit med 

sina intressanta och värdefulla tankar som gjort denna studie möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare och andra omkring oss som hjälpt och stöttat oss längst 

vägen.  
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1. Bakgrund och inledning 

Unga har idag många möjligheter och stor frihet, vilket kan vara positivt, men 

samtidigt ställs det då höga krav på dem. Detta i sin tur kan generera stor osäkerhet 

och medföra påfrestningar. Unga är i denna studie personer i åldrarna 12–18 år.  

Inom sociologin menar man att vår upplevelse av oss själva och vår 

identitetsbildning påverkas av den ökade individualiseringen och det ökade tempo 

som kännetecknar det moderna samhället. Särskilt när vi är unga (Söderberg, 

2008).  Psykisk ohälsa i ungdomen kan ge skador långt efter tillfrisknande. 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan vara svårdefinierat men förklaras i 

denna studie från lindriga till allvarliga besvär såsom ångest, oro, stress till 

depression och psykoser. Forskning visar att unga med psykisk ohälsa får det 

svårare att etablera sig i arbetslivet men även senare i vuxenlivet. Detta är något 

som kan pågå upp till 10 år efter personen haft sin psykiska ohälsa. Vilket visar att 

den psykiska ohälsan ger stora konsekvenser som i vissa fall påverkar livet 

negativt (Socialstyrelsen, 2019). Finns det en koppling mellan 

samhällsutvecklingen och den psykiska ohälsan som idag är ett allt ökande 

problem? Under de senaste decennierna har unga med psykosomatiska besvär 

nästan fördubblats (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Det finns olika orsaken till att psykisk ohälsa uppstår. Några forskare anser att 

människans anknytning och uppväxt är den främsta orsaken medan andra istället 

betonar samhället som orsak. Den psykodynamiska teorin och anknytningsteorin 

definierar psykisk ohälsa som något som lagt sin grund under uppväxten. Den 

kritiska teorin belyser istället hur samhällets förändringar skapar obalans för 

människan och för att kunna hjälpa någon som mår dåligt måste man ta tag i 

problemet som då ligger i samhället (Payne, 2015).  

 

För unga som växer upp med en eller flera riskfaktorer i livet ökar sannolikheten 

att drabbas av psykisk ohälsa, men alla blir inte sjuka. Riskfaktorer kan vara 

ärftlighet, påskyndande, bevarande samt frånvaro av skyddande faktorer. 

Skyddande faktorer kan innebära att barn och unga i risk kompenseras för sin 

svåra livssituation och kan vara individuella. Insatser som ges tidigt i livet har 

visat ge effekt, det är bevisat att en hälsosam start i livet har en positiv inverkan på 
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den psykiska hälsan genom hela livet. Att lyckas i skolan är en viktig skyddsfaktor 

mot psykisk ohälsa, och det börjar redan i förskolan menar Knorring (2012).  

 

I och med att det finns delade meningar om varför psykisk ohälsa uppstår så finns 

det även olika metoder för att förebygga den psykiska ohälsan. Viktigt blir också 

att tidigt upptäcka och behandla den psykiska ohälsan för att på så sätt förhindra 

att en allvarlig psykisk ohälsa uppstår. Insatser som kan hjälpa unga med detta kan 

ske på samhällsnivå med hjälp och förutsättningar för en kontinuerlig skolgång. 

Men även hjälp och stöd i hemmiljön för att främja hälsa och förhindra ohälsa är 

också viktigt för att förebygga (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Det finns etablerad forskning och metoder för förebyggande insatser för psykisk 

hälsa som används idag av kommuner och landsting (Socialstyrelsen, 2008). 

Förebyggande insatser är åtgärder som tas i beaktande för att förhindra att psykisk 

ohälsa bryter ut, eller i vissa fall blir värre. Förebyggande insatser kan vara 

avgörande för att bryta den nedåtgående spiralen men också rädda ungas liv. Med 

förebyggande insatser kan unga med risk att drabbas av psykisk ohälsa undvika att 

komma till det lindriga stadiet av psykiska ohälsa. Tidigare forskning har visat att 

förebyggande insatser för psykisk ohälsa hos unga i form av bland annat fysisk 

aktivitet (Duberg, Möller & Taube, 2013), föräldraprogram och skolbaserade 

program (Löfgren, 2017) kan ge positiv och hjälpande effekt.  

Det finns alltså delade meningar till själva behandlingen och de förebyggande 

insatserna eftersom forskarna tror på olika orsaker till psykiska ohälsan och därav 

olika insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Eftersom den psykiska hälsan hos 

unga ökar i sådan kraftig fart är detta något som måste belysas och stoppas.  
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2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka yrkesverksammas upplevelser och erfarenheter om 

förebyggande insatser mot psykisk ohälsa för målgruppen unga.  

 

2.1 Frågeställningar  

• Vilka förebyggande insatser använder yrkesverksamma för att hjälpa unga 

för att inte drabbas av psykisk ohälsa och vilka insatser tror de fungerar?  

 

• Vad är yrkesverksammas upplevelser av förebyggande insatser mot 

psykisk ohälsa?  

• Hur uppfattar yrkesverksamma personer ungas psykiska ohälsa? 

 

2.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till målgruppen unga vilket är personer mellan 12–18 år. 

Studien är också avgränsad till en utvald kommun. Personerna som blir intervjuade 

är endast personer som har en högskoleutbildning och som arbetar med unga i sitt 

vardagliga arbete.  
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3.  Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer relevant forskning kring ämnet psykisk ohälsa samt 

förebyggande insatser med inriktning mot unga att presenteras.  

3.1 Insatser  

I en artikel skriven av Löfgren (2017) genomfördes en studie i Umeå som 

studerade förebyggande insatser. Studien riktade sig dels till föräldrar där tanken 

var att påverka föräldraförmågan. Samt till högstadieelever där man använt sig av 

skolbaserade program där målet var att påverka psykiska hälsan. Föräldrarna fick i 

studien stöd med att förbättra sin hälsa samt med anknytningen till sina barn och 

bli mer trygga i sin föräldraroll. Högstadieeleverna fick i studien genomgå två 

olika program som syftade till att förebygga psykisk ohälsa. Ett av programmen 

som användes, Life-skills eller livskunskap som det även kallas, bygger på ett 

vetenskapligt prövat program vid namn SET som används i Sverige och handlar 

om social och emotionell träning i skolan. Det andra programmet är ett 

depressionsförebyggande program vid namn CHAT som har en kognitiv struktur. 

Resultatet av studien med föräldragrupperna visar att relationer och rollen som 

förälder inte förändrades, deras egen stress minskade tydligt gentemot 

kontrollgruppen tack vare programmet. Resultatet av skolstudien visade att de 

förebyggande programmen CHAT och Life-skills med en utbildad ledare gav 

bättre resultat till de med större behov än för de med mindre behov. Studien visade 

även att CHAT programmet med den kognitiva strukturen var bäst mot depression 

medan Life-skills var bäst mot socialiseringsproblem. Författaren menar att 

studiens resultat kan vara användbart stöd till skolor och framförallt för de skolor 

som är intresserade av att arbeta med psykisk ohälsa. Löfgren hoppas att denna 

studie ska väcka intresse för ämnet och att mer forskning kring detta kommer att 

göras och utvecklas.  

 

I en annan artikel av Bee Hui Yap, Reavlay och Francis Jorm (2012) genomförde 

de en liknande studie där de använde sig av telefonintervjuer två olika år 2006 och 

2011. Där frågade de ungdomar mellan 13–25 år vilka förebyggande insatser som 

de tror på. Respondenterna fick där olika fallbeskrivningar kring en ungdom i 
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deras egen ålder, samt olika alternativ som de trodde skulle förhindra eller minska 

den psykiska ohälsan hos personen i det påhittade fallet. De svaren som flest 

trodde på skulle bidra till en minskning var regelbunden kontakt med vänner och 

familj samt regelbunden fysisk aktivitet. Vilket även stärker och är uppmuntrande 

för forskningen gällande den fysiska aktivitetens betydelse för att förebygga 

psykisk ohälsa. 

 

Det pågår forskning om det finns samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk 

för att drabbas av psykisk ohälsa, framförallt för de som befinner sig i riskzonen, 

men det är blygsamma resultat som framkommer ur forskningen. I en 

forskningsartikel skriven av Jerstad, Boutelle, Ness och Stice (2010) genomfördes 

en studie bland unga kvinnor i åldrarna 10–15 år där just korrelationen mellan 

depression och fysisk aktivitet undersöktes. De ansåg att tidigare forskning 

snuddat på ämnet men ännu inte vidrört detta. Resultatet av studien visade att 

fysisk aktivitet signifikant minskade risken för framtida psykiska problem. De 

diskuterar om det är enbart den fysiska aktiviteten som är orsaken då rörelse ökar 

monoaminer som serotonin, norepinefrin och dopamin som ger positiv påverkan. 

Eller om det även beror på att deltagande i fysisk aktivitet ger en social koppling, 

effektivitet och njutning som påverkar våra känslor. Det finns tydliga riskfaktorer 

för att drabbas av psykisk ohälsa som tidigare tagits upp i litteratur. De menar även 

i denna studie att fysisk aktivitet har positiv inverkan på det psykiska måendet. 

Även för att förhindra att depression ska bryta ut, eller minska depressiva besvär 

hos de som redan är drabbade. I en svensk studie undersöktes ett liknande ämne 

som ovan (Duberg, Möller & Taube, 2013). Bakgrunden till studien handlade om 

att den psykiska ohälsan bland unga ökar i en oroväckande fart och att fysisk 

aktivitet anses vara en aktiv strategi för att förebygga och behandla depression och 

ångest. Forskarna ansåg att det var fördelaktigt att använda sig av organiserade 

aktiviteter som inte var tävlingsinriktade och använde sig därför av en 

dansintervention, då dans även är en av de mest populära aktiviteterna hos unga 

tjejer. Studien var begränsad till tonårstjejer och genomfördes under åtta månader. 

De klargör i studien att fysisk aktivitet används som behandling vid depression 

men att det även borde vara möjligt att använda sig av mer fysisk aktivitet för att 
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förebygga. Efter testperioden visade tjejernas självskattade hälsa som förbättring 

och effekten kvarstod även upp till 12 månader efter studiens avslut.  

 

 

3.2 Psykisk hälsa 

I en studie av Chilale, Silungwe, Gondwe och Masulani- Mwale (2017) framkom 

olika faktorer av val att söka hjälp för sin psykiska ohälsa eller inte söker hjälp 

alls. De viktigaste faktorerna som påverkade hjälpsökande var biologiska, 

psykologiska och sociokulturella övertygelser. Det finns mycket som tyder på att 

den psykiska ohälsan bland unga ökar och för med sig negativa aspekter i den 

unges liv. Anledningen till ökningen beror främst på biologiska aspekter eller brist 

på skyddsfaktorer för de som ingår i riskzon. Samhället ställer stora krav på bland 

annat de unga som har svårt att uppnå dessa krav, normer och ideal (Sveriges 

kommuner och landsting, 2016) 

I ett stödmaterial för första linjens arbete för barn och unga med psykisk ohälsa 

(Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, 2018) beskriver 

de att oavsett om stödinsatsen är inriktad psykologiskt, medicinskt, socialt eller 

pedagogiskt ska barn och unga få den hjälp som just de behöver. Vilket kan variera 

från fall till fall eftersom varje individ är unik. Något som även lyftes var att barn 

och unga som mådde dåligt och uppvisade psykiskt symptom ofta hade andra 

bekymmer såsom problem i skolan, hemma eller med kompisar. Från en 

kartläggning som gjorts kunde man se att 4 av 10 personer mellan 0–24 år hade två 

eller flera kontaktorsaker när de sökte hjälp till första linjen.  

 

3.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Forskning visar att det finns olika typer av förebyggande insatser, samtidigt som 

den visar att vissa fungerar bättre än andra. Olika program riktar in sig på olika 

typer av psykisk ohälsa och förebygger därför olika delar av den psykiska 

ohälsan.  
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Att fysisk aktivitet tycks vara en betydande faktor för att förebygga psykisk ohälsa 

framkommer det ur olika studier om unga, framförallt för de som befinner sig i 

riskzonen att drabbas. Forskningen är dock blygsam, vilket kan ha olika orsaker. 

Alla studier har visat positiv påverkan på den psykiska hälsan genom att använda 

sig av fysisk aktivitet, men om det just är den fysiska aktiviteten som skapat bättre 

hälsa verkar vara svårt att definiera och evidensbasera. Det kan vara andra faktorer 

som spelat in, så som ändrade livsförhållanden eller samhällsförändringar som inte 

framkommer i studien kring de unga som studeras.  
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4. Centrala begrepp och teorier 

4.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp och kan beskrivas på olika sätt. I detta 

sammanhang och i denna studie kommer psykisk ohälsa beskrivas på en skala från 

lindriga, måttliga till allvarliga psykiska besvär. En förklaring av psykisk ohälsa 

som Mind (u.å) publicerat är följande: “Begreppet psykisk ohälsa används som en 

samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro 

och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos.”  

 

Skårderud, Haugsjerd och Stänicke (2010) beskriver att summan av de 

erfarenheter vi gör under våra liv utgör vårt psykiska liv. De menar att anknytning 

och trygga band kan fungera som ett skydd mot psykisk ohälsa medan otrygga 

primära relationer är kopplat till psykiska symtom och psykisk ohälsa. I sin text 

beskriver de att psykisk ohälsa innebär frånvaro av hälsa. Vidare beskriver de även 

att människans känslor kan bli till ohälsa om osunda känslor tar övertaget. Med 

osunda känslor menar de till exempel sorg, rädsla, skamkänslor och så vidare 

(Skårderud, m.fl., 2010).  

 

4.2 Förebyggande insatser  

Åtgärder som vidtas för att inte psykisk ohälsa ska uppstå kallas för förebyggande 

insatser eller prevention, vilket vi även syftar till i denna studie. Man brukar även 

dela in prevention i tre nivåer som vi vill belysa då förebyggande insatser visar sig 

på olika sätt i denna studie: 

Primär prevention: insatser som riktas till hela befolkningen som till exempel 

vaccinationer och skolplikt för alla barn.  

Sekundär prevention: insatser som riktas till vissa grupper som är inom riskzonen, 

till exempel stöd till barn som har föräldrar med missbruksproblem eller är 

psykiskt sjuka.  

Tertiär prevention: insatser som riktas direkt mot drabbade grupper för att 

förhindra negativ utveckling. Exempel på detta är habilitering för barn med 

utvecklingsstörning (Knorring, 2012).  
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4.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Riskfaktorer ökar sannolikheten för att drabbas av psykisk ohälsa, men alla barn 

som växer upp med riskfaktorer drabbas inte av psykisk ohälsa. De olika 

riskfaktorerna delas in i olika kategorier som vi även valt att ta upp för att få en 

större förförståelse för vad det kan innebära att vara i en riskzon att drabbas av 

psykisk ohälsa: 

Benägenhet: kan vara biologisk ärftlighet eller hjärnskador. Svagbegåvning och 

utvecklingsstörning är även exempel på faktorer som kan öka risken för psykiska 

sjukdomar. 

Påskyndande: handlar om sociala och psykologiska faktorer som till exempel 

vanvård, mobbning eller långvariga konflikter mellan framförallt föräldrar. Dessa 

konflikter har samband med pojkars utåtagerande beteende och flickors 

självskadebeteende.  

Bevarande: kan handla om för lite fysisk aktivitet, dålig mathållning och mycket 

negativ kritik som kan bero på att en förälder lider av allvarlig psykisk eller fysisk 

ohälsa, fattigdom eller missbruk.  

Frånvaro av skyddande faktorer: till exempel social förmåga, begåvning eller 

problemlösningsförmåga.  

 

Skyddsfaktorer är faktorer som kan betyda att barn i risk kompenseras för den 

svåra livssituation som de befinner sig i. Det kan handla om att barn och unga har 

god begåvning, kreativitet, hög ambitions- och energinivå, god förmåga att skapa 

sociala relationer samt förmåga till empati. Skyddande faktorer kan även vara 

socioekonomiska faktorer såsom samhällsstruktur, skolgång, ekonomisk säkerhet, 

föräldrars anställning och förmågan att ta hand om sitt barn. De skyddande 

faktorerna är koncentrerad till framförallt skolan, men det finns en del i samhället 

och omgivningen. Skyddande faktorer börjar redan i förskolan där förskollärarna 

utbildas för att hantera barn som befinner sig i riskzonen och man har små 

barngrupper med få pedagoger för att minska stressen för de små barnen. I skolan 

riktar man förebyggande insatser mot alla elever, det ger bland annat eleverna 

bättre självförtroende och självförverkligande att lyckas i skolan och ha ett bra 

klimat i skolan. Bra föräldrainflytande och aktivt arbeta för att förebygga 
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mobbning gynnar även det elevers hälsa, och därmed risken för att unga ska 

drabbas av psykisk ohälsa minskar. När det gäller samhället och omgivningen 

handlar det framförallt om att medborgare ska känna sig trygga och delaktiga för 

att skapa en skyddande faktor (Knorring, 2012).  

 

4.4 Psykodynamisk teori  

Den psykodynamiska teorin fokuserar på individen och de inre konflikter och 

känslor som människan har och hur dessa används för att både skapa och lösa 

problem som individen innehar. Anknytningsteorin är kopplad till denna teori och 

är av relevans för att förstå barns och ungdomars utveckling av psykiska hälsan 

(Payne, 2015). Därför har vi valt att fokusera mycket på den teorin i studien.   

 

Freuds psykodynamiska perspektiv präglas av människans utveckling, som handlar 

om att man är styrd av omedvetna drifter och motiv. Han menar att upplevelser 

under barndomen kommer att styra beteendet i relation till andra i vuxen ålder, där 

förmaningar, förhållningssätt och fostran kommer från föräldrar eller andra viktiga 

vuxna för barnet. “Allt mänskligt beteende har en orsak, det finns inget som är 

tillfälligt eller slumpartat”. I och med detta kan man analysera vilka krafter som 

styrt handlingen och därmed förstå varför en individ betett sig som den gjort. 

Freud menar att barnet genomgår fyra olika stadier under uppväxten och samspelet 

mellan föräldrar och barn under den perioden bestämmer och formar barnets 

personlighet. Dessa kallas för orala-, anala-, falliska- och genitala fasen. Det är av 

stor vikt att genomgå alla stadier och även fullborda dem. Klarar man sig igenom 

ett stadium ger det psykisk kraft till att ta sig igenom ett till stadium. Har man 

olösta konflikter i ett stadie kan detta resultera i att när man når vuxen ålder inte ha 

tillräckligt med psykisk kraft att ta itu med vardagliga konflikter, besvikelser och 

krav som är oundvikliga delar av livet (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Människan bär på ett arv av problem och konflikter från barndomen, men även ett 

sätt att förhålla sig mot dessa konflikter. Det psykodynamiska perspektivet säger 

att ju bättre de första levnadsåren varit, desto bättre kan vi hantera vardagens 

konflikter och stress. Det är av stor vikt att föräldrarna ser och förstår barnens 
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behov på rätt sätt för att stödja en positiv personlighetsutveckling hos barnet enligt 

det här perspektivet (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) förklarar i sin bok att 

anknytningsteorin i stort handlar om att varje individ har olika 

anknytningsrelationer under livet och även olika slags anknytningar. Mary 

Aimsworth grundade teorin genom att kolla på hur barn och mammor interagerade 

med varandra och kunde utläsa olika slags trygga och otrygga anknytningar. Dessa 

anknytningar vi har med vår viktigaste anknytningsperson under framförallt vårt 

första levnadsår och under uppväxten kan påverka våra relationer i framtiden med 

partners och vänner. Anknytning handlar även biologiskt om att skydda sitt barn 

mot faror som kan uppstå, att få bekräftelse och bli hörd, man använder ofta 

begreppet trygg bas och säker hamn.  

 

Kritik riktar sig mot anknytningsteorin då den anses vara för subjektiv och svår att 

testa på ett empiriskt sätt. Den långsiktiga relationen mellan barn och föräldrar har 

visat sig vara den viktigaste och inte enbart enskilda händelser. Syftet till valet av 

anknytningsteorin grundar sig i att kunna analysera hur den unges uppväxt och 

anknytning spelar in i deras psykiska hälsa. 

 

4.5 Kritisk teori 

Den andra teorin vi valt att ha med är den kritiska teorin som fokuserar på att det 

är strukturella problem i samhället som är orsaken till både individuella problem 

och samhällsproblem. I och med detta vill man skapa en social förändring som 

reaktion på individens svårigheter för att på så sätt avlägsna problematiken (Payne, 

2015). Alltså är det inte individen själv som orsakar problem utan det är ett resultat 

av social oordning som uppstår när samhället inte fungerar. Exempel från 

praktiken kring detta skulle kunna vara när samhället drabbas av lågkonjunktur 

och företag måste skära ner på anställda, så leder detta till arbetslöshet. Familjer 

drabbas då av ekonomiska svårigheter som kan bidra till stress och oroligheter i 

familjerna. Detta påverkar inte bara de vuxna i familjen utan också barnen 

eftersom det ekonomiska läget märks då indragningar i vardagen kommer göras. 
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Ett eventuellt förändrat mående hos den vuxne föräldern kan komma att märkas 

och på så sätt påverka barnens mående. Kritisk teori blir därför viktig för att förstå 

att problem hos individen kan utlösas när samhället misslyckas. I kritisk teori 

menar man att kritiskt tänkande och kritisk analys vid socialt arbete ska resultera i 

kritisk handlande. Med kritiskt handlande menar man även att inkluderar sociala 

idéer. Dessa sociala idéer motsätter sig vardagliga antaganden om hur samhället, 

sociala reaktioner och sociala institutioner för tillfället är ordnade. Denna 

motsättning ifrågasätter därmed dagens sociala ordning och strävar för att ersätta 

den med en ny alternativordning. Praxis inom kritisk teori bygger på människors 

egna erfarenheter av förtryck, ojämlikhet och orättvisa. För att man sedan med 

hjälp av detta utvecklar en ideologisk förståelse kring samhället och hur det 

fungerar (Payne, 2015).  

 

Många praktiker accepterar den kritiska teorins synsätt finns också lite kritik riktat 

till teorin. En kritik som kritiker påpekat är att praktikerna ofta är anställda av 

offentliga myndigheter vilket leder till att deras roller begränsas av juridiska och 

politiska mandat (Payne, 2015). Syftet med att få med den kritiska teorin grundar 

sig i att kunna se hur samhället påverkar den unge psykiska hälsa. 

 

4.6 Sammanfattning teorier 

Den psykodynamiska teorin utesluter sociala och sociologiska förklaringar till för 

stor del och därför väljer vi att inkludera en teori som styrker det sociala som en 

förklaringsmodell för psykisk ohälsa. 1177 (u.å) förklarar att psykisk ohälsa kan 

påverkas av arv och miljö vilket våra teorier belyser, medan andra forskare betonar 

att den psykiska hälsan framförallt påverkas av vår anknytning (Skårderud, m.fl., 

2010). Den kritiska teorin belyser att man kan tolka problem på individnivå kontra 

samhällsnivå. Den psykodynamiska- och anknytningsteorin menar att det är brister 

i relationen till omvårdnadspersonerna. Båda teorierna belyser att man inte ska se 

individen själv som ansvarig för de problem som uppstått, det är yttre faktorer som 

arv eller miljö som påverkat och det är där man måste hantera problemen.  
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5. Metod  

5.1 Design och metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att lägga vikt vid ord och inte 

kvantifiering av insamlad data och analys av data (Bryman, 2018). Studien har en 

abduktiv ansats. Abduktion innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri. 

Med detta menas att forskaren först skapar sig en teoretisk förståelse av ämnet som 

ska studeras. Sedan ska forskaren beskriva och förstå verkligheten utifrån 

informanternas perspektiv. Detta för att komma fram till en samhällsvetenskaplig 

redogörelse för den sociala verkligheten på grundval av dessa perspektiv, vilket 

även är det viktigaste steget i en abduktiv ansats (Bryman, 2018). Den 

datainsamlingsmetod vi valde att arbeta med är tematiskt semistrukturerade 

intervjuer. Valet av datainsamlingsmetod baserade vi på att vi ville ha teman att 

utgå ifrån men samtidigt ha möjlighet att kunna ställa olika frågor till de olika 

informanterna och ställa följdfrågor. Detta utifrån att vi eftersträvade mer 

välgrundade och djupare svar av informanterna (Bryman, 2018). Vi utformade en 

intervjuguide med ett frågeschema som vi utgick ifrån under intervjutillfällena. Vi 

genomförde alla intervjuer med personligt möte för att ha möjlighet att observera 

informanterna under intervjutillfället. Kvalitativa forskare lägger vikt vid både vad 

som sägs under intervjun och hur det sägs. För att inte missa något av det som sägs 

under intervjun kan det vara av vikt att spela in intervjun med bandspelare 

(Bryman, 2018). Vi spelade in intervjuerna för att inte missa några viktiga citat. Vi 

observerade informanternas kroppsspråk och tonläge för att förstå deras 

uppfattning på ett bättre sätt, samt antecknade under intervjun för att få med så 

mycket information som möjligt. 

Den metod som användes för att analysera vår data var tematisk analys som är ett 

av de vanligaste angreppssätten när det gället kvalitativ data. Den tematiska 

analysen handlar om att urskilja teman och subteman som är resultat av noggrann 

undersökning av studiens resultatmaterial (Bryman, 2018). Vi har efter 

bearbetning av materialet kunnat urskilja tre centrala teman och totalt nio 

subteman. 
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Vi har utgått från det ramverk som presenteras av Bryman (2018) som kallas 

“Framework” som är ett tillvägagångssätt vid tematisk analys. Vi har angett var i 

utskriften som utdraget är hämtat, behållit deltagarnas språk i så stor utsträckning 

som möjligt, inte tagit med för mycket material samt använt förkortningar 

(Bryman, 2018). Vi har båda tillsammans genomfört alla intervjuer förutom två 

som genomfördes av en av oss på grund av sjukdom. Sedan valde vi att 

transkribera varannan intervju. Vi har tillsammans suttit ihop och letat efter viktiga 

citat och ord som informanterna sagt, som vi markerade med olika färger för att 

därefter kunna urskilja teman. Slutligen när våra teman var klara valde vi att 

precisera dem med hjälp av subteman och citat. 

5.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts valde vi att använda oss av intervjuer som metod, vilket vi 

ansåg var det bästa för vår studie. Hade vi istället valt att använda oss av enkäter 

hade vi kunnat få in flera svar från flera olika respondenter och även från flera 

olika kommuner. Men vi hade då kanske inte fått lika utförliga svar som vi fick vid 

intervjuerna och risken för missuppfattning gällande frågorna var större. För om 

informanterna inte förstod frågorna vid intervjutillfällena kunde de fråga oss vad vi 

menade med frågan direkt och vi kunde förklara så att de förstod. Det hade vi inte 

kunnat göra vid en enkätundersökning och risken finns då att respondenternas inte 

svarar på frågan utan svarar på något helt annat. Nackdelen med intervjuer kunde 

dock vara att vi inte alltid visste vilken följdfråga vi skulle ställa till informanterna 

efter deras svar eller om vi ens behövde ställa en följdfråga. Vi är överlag väldigt 

nöjda med vårt val av metod eftersom vi fick mycket utförliga svar och hade 

chansen att ställa följdfrågor och få ett djup i våra svar. 

En svaghet med studien var att vi inte skickade ut frågorna till informanterna innan 

så de kunde läsa på vad de använder för förebyggande insatser på deras 

arbetsplats, medan det samtidigt kan vara en styrka då de inte blir låsta vid sina 

svar och de blir mer spontana under intervjutillfällena. En fördel och styrka med 

valet av semistrukturerade intervjuer var att vi hade möjlighet att få djupare 

förståelse av informanternas svar. En nackdel med semistrukturerade intervjuer var 

att alla inte fick samma följdfrågor. En svaghet med metodvalet var även att vi inte 

är vana intervjupersoner och kunde därför inte ställt mer ingående följdfrågor, 
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samt att vid två intervjutillfällen kunde bara en utav oss medverka på grund av 

sjukdom. En annan styrka var att alla informanter använde sig av förebyggande 

insatser i sitt vardagliga arbete, då vi endast haft ett urval av personer som arbetar 

med unga och inte valt specifikt de som arbetar med förebyggande insatser. 

5.3 Urval 

Studien avgränsades till att omfatta informanter med högskoleexamen som arbetar 

professionellt med barn och unga i sitt vardagliga arbete. Valet av informanter är 

baserat på att få ett brett spektrum, från lindrig till allvarlig hjälpnivå i samhället 

med fokus på just den åldersgrupp som studien berör. Om vi endast valt ut 

yrkesverksamma på samma hjälpnivå hade vi antagligen inte fått ett så brett 

spektrum av synen på förebyggande insatser mot psykisk ohälsa. Vi har i denna 

studie valt att använda oss av strategiskt urval då vi valt ut informanter för att göra 

det möjligt att kunna besvara vår forskningsfråga. Den urvalsmetod vi valt att 

använda oss av är urval med så stor variation som möjligt, för att säkerställa att 

maximera variationen av informanter och dimensionen (Bryman, 2018). Totalt 

medverkade sex informanter i studien.  

Informationsbrevet skickades ut till åtta personer inom vald kommun som var 

relevanta för vår studie (Bryman, 2018). Vi fick därefter ett godkännande om 

medverkan till intervju av sex av dessa åtta tillfrågade personer. Vi ansåg att denna 

mängd informanter räckte för att kunna genomföra studien och valde därför att inte 

kontakta fler personer efter detta.  

5.4 Tillvägagångssätt 

Vi började vår studie med att leta relevanta tidigare forskning till det ämnet vi valt 

att studera. Utefter detta och vad forskningen visade på valde vi ut lämpliga teorier 

som vi kunde relatera både till ämnet och till den tidigare forskningen, vilket 

resulterade i kritisk teori och psykodynamisk teori. Vi förklarade även de begrepp 

som vi ville använda oss av i studien. Sedan kom vi fram till att vi ville använda 

oss av ett målstyrt urval och ett urval med så stor variation som möjligt. För att 

kunna besvara forskningsfrågorna skapade vi en intervjuguide (se Bilaga 1) som 

relaterade till syftet och frågeställningarna för att få svar på det som vi vill studera. 

Totalt intervjuade vi sex informanter där vi turades om att ställa frågor och 
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anteckna från gång till gång. Direkt efter varje intervju när det var färskt i minnet 

transkriberade vi materialet och tog ut lämpliga citat och fann teman som vi sedan 

sammanställde och jämförde med varandra. Vi lyssnade sedan igenom varje 

intervju för att ta ut lämpliga citat som stärker studiens trovärdighet. Men dessa 

citat har vi ibland fått ändra om enstaka ord för att inte röja informanternas 

identitet men innehållet har inte ändrats utan varit densamma. Den insamlade data 

har sedan analyserats mot teorierna och den tidigare forskningen för att där hitta 

likheter och olikheter. Slutligen diskuterar vi studiens styrkor, svagheter och 

slutsatsen samt relaterar detta till vald metod. Vi diskuterar även förslag till 

ytterligare forskning samt förbättringar i samhället gällande ämnet.  

5.5 Bedömning av kvalité  

Validitet och reliabilitet är begrepp som helst används inom kvantitativ forskning 

men kan översättas inom den kvalitativa forskningen till bedömningskriterierna 

tillförlitlighet och äkthet. Inom kategorin tillförlitlighet finns fyra delkriterier som 

motsvarar bedömningskriterierna i kvantitativ forskning. Dessa fyra kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2018).  

Bryman (2018) förklarar att trovärdighet handlar om att den sociala verkligheten 

ska framgå till de som är medverkande i studien. För att öka trovärdigheten i 

studien har vi meddelat informanterna om studiens syfte och mål samt 

uppmärksammat dem om att allt sker på frivillig väg. Samt att resultatet av studien 

kommer presenteras för offentligheten och de får ta del av denna i studiens slut. 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer. Eftersom studien handlar om att få ett djup, 

tenderar kvalitativa studier som denna, att fokusera på kontextuella unika eller på 

mening av det som studeras. Därför vill man se om studien kan föras över till en 

annan social miljö. Det vi har gjort för att göra studien så överförbar som möjligt 

är att vi har samma intervjuguide till alla deltagare, men sedan kan man inte 

garantera att svaren blir detsamma då studien innefattar mycket personliga åsikter 

och upplevelser. Dessa kan förändras över tid och alla personer är unika, vilket gör 

att resultatet kan bli varierande.  
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Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet i kvantitativ forskning. Inom detta 

delkriterie för tillförlitligheten ska ett granskande synsätt appliceras på studien. 

Vilket innebär att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla forsknings faser 

redogörs. För att uppnå detta har vi redogjort alla steg i processen, allt från val av 

deltagare, intervjufrågor, anteckningar, intervjuutskrifter, analys av data, osv. För 

att öka pålitligheten i insamlandet av data har vi försökt att medverkat båda två 

under intervjutillfällena för att dokumentera informanternas kroppsspråk, då detta 

kan påverka analysen av svaren. Samt valt att använda oss av semistrukturerade 

frågor för att informanterna ska ha möjlighet att utveckla sina svar så 

misstolkningar undviks (Bryman, 2018). Vi har även använt oss av citat från 

intervjuerna i vår resultatdel vilket genererar högre tillförlitlighet och pålitlighet.  

För att uppnå en äkthet så ska man uppfylla ett antal kriterier. Dessa handlar om att 

ge en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autencitet. I studien har vi varit transparenta och gett ett 

ärligt och en rättvis bild av studiens innehåll och informanternas svar för att kunna 

uppnå några av kraven för äkthet. Undersökningen har inte påverkat deltagarnas 

svar och studiens resultat kan sedan ge en ny bild och tolkning av ämnet för 

deltagarna vilket är en del av kraven för äkthet (Bryman, 2018). 
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6. Etik  

Under arbetets gång har vi valt att införa några etiska åtgärder för att det ska bli så 

tryggt som möjligt både för oss och för personerna som blivit intervjuade i arbetet. 

Eftersom studien innefattar andra individer än oss själva blir etiska åtagande också 

extra viktigt. Vi började därför med att fylla i en egen granskningsblankett från 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan dalarna. Blanketten består av 8 frågor 

med tre svarsalternativ Ja, Tveksamt och Nej. Om man i blanketten svarar Ja eller 

Tveksamt på någon av frågorna så ska man ta detta vidare i en diskussion för att 

sedan se om man behöver lämna in en förfrågan om studien är genomförbar till 

forskningsnämnden. Vi gjorde bedömningen att någon vidare åtgärd för etisk 

granskning till forskningsnämnden inte behövde tas då alla svaren blev nej när vi 

fyllde i blanketten (se bilaga 2).  

Men andra etiska aspekter som vi tagit hänsyn till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet blir uppfyllt då vi innan intervjuerna skickat ut ett 

informationsbrev (se bilaga 3) med information gällande studien. Där det framgår 

att deltagandet är frivilligt och att informanterna får avbryta när de vill utan 

närmare förklaring. Samt att de uppgifter som insamlas enbart kommer användas i 

syfte till studien och materialet kommer förstöras när studien är klar. Vi kommer 

använda oss av en mobil utan SIM-kort att spela in intervjun med samt egna 

anteckningar. Forskningen kommer sedan redovisas på Högskolan dalarnas 

forsknings- och utbildningsmarknad där allmänheten kan komma och lyssna. 

Samtyckeskravet kommer inhämtas när intervjun äger rum då deltagarna kommer 

få skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 4) Konfidentialitetskravet kommer 

uppfyllas då deltagarna i studien är anonyma och vi har även valt att hålla den 

aktuella kommunen anonym där studien kommer genomföras, vilket gör att risken 

för att respondenternas identitet röjs minskar. Informationen som respondenterna 

lämnar kommer enbart läsas av oss, samt eventuellt vår handledare vilket framgår i 

informationsbrevet. Nyttjandekravet blir även uppfyllt, då vi informerat att 

deltagarna kommer få ta del av studien när den är färdig, samt informerat om den 

muntliga presentationen som kommer ske på forsknings- och 
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utbildningsmarknaden som äger rum på Högskolan Dalarna. Det insamlade 

materialet kommer endast användas för det uppsatta ändamålet.  
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7 Resultat 

 

I detta kapitel kommer de resultat som vi fått fram från studiens intervjuer, att 

redovisas utifrån tre olika utvalda teman som relaterar till kurslitteraturen. Dessa 

tre teman har vi valt att kalla “Arbete på flera nivåer”, “Främjande arbete” samt 

“Ett förändrat samhälle”. Vi kommer först redovisa resultat kring de olika teman 

följt av subteman direkt efter varje tema. I slutet kommer vi redovisa analysen 

gemensamt och koppla den till studiens teoriram och tidigare forskning.  

 

Figur 1. centrala teman och subteman.  

Vi är medvetna om att våra teman “Arbete på flera nivåer” och “Främjande arbete” 

liknar varandra, men då informanterna framfört viktiga aspekter av dessa ansåg vi 

att det var viktigt att dela upp de som vi gjort. Med det menar vi att de båda teman 

syftar till att visa arbetet, men det informanterna förmedlade handlade om olika 

fokus gällande arbetet. Anledningen till att våra teman möjligtvis går ihop med 

varandra kan bero på att vi som forskare inte varit så kunniga inom tematisk analys 

som det önskvärt hade varit.  

7.1 Presentation av informanter  

Nedan presenteras studiens informanter med kort information kring dem då vi 
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anser att det är av relevans för studiens resultat och analys. Läsaren har här 

möjlighet att få en tydligare bild av informanterna, vilket vi anser kan vara av vikt. 

Vi har valt att presentera den utbildning de har och vilka åldrar de arbetar med 

gentemot de åldersspann studien har, samt lyfta hur länge de arbetat med unga för 

att visa på deras erfarenhet.  

Informant 1: Är utbildad socionom och har arbetat med unga i ungefär 17 år. 

Arbetar idag med unga i åldrarna 13–18 år med lindriga besvär. 

Informant 2: Är utbildad statsvetare och har arbetat med unga i ungefär 15 år. 

Arbetar idag med unga i åldrarna 12–18 år med lindriga till måttliga besvär. 

Informant 3: Är utbildad socionom och har arbetat med unga i ungefär 20 år. 

Arbetar idag med unga i åldrarna 13–16 år med lindriga besvär. 

Informant 4: Är utbildad socionom och har arbetat med unga i ungefär 12 år. 

Arbetar idag med unga i åldrarna 16–18 år med lindriga besvär. 

Informant 5: Är utbildad socionom och har arbetat med unga i ungefär 12 år. 

Arbetar idag med unga i åldrarna 13–16 år med lindriga besvär. 

Informant 6: Är utbildad socionom och har arbetat med unga i 6 år. Arbetar idag 

med unga i åldrarna 12–18 år med måttliga till allvarliga besvär. 

7.2 Arbete på flera nivåer 

Det första temat vi fann var “arbete på flera nivåer”. Under detta tema fann vi tre 

subteman: “att börja tidigt”, “hur man når ut till alla” och “vikten av samarbete”. 

Dessa presenteras utförligt nedan under egna rubriker.  

Samtliga informanter nämnde under intervjutillfällena att det förebyggande arbetet 

mot psykisk ohälsa kräver att man arbetar så tidigt som möjligt med de unga och 

vikten av att det finns arbete på flera ställen i samhället mot den psykiska ohälsan 

poängterades.  

 

Under förarbetet till studien upptäckte vi att den utvalda kommunen för studien 

hade ett pågående projekt där en ny arbetsmetod är under etablering. 

Arbetsmetoden berörde ämnet förebyggande insatser för unga och arbetsmetoden 

fokuserade just på arbete på flera nivåer. Därför valde vi att ställa frågor angående 

detta till informanterna. Vi fick även möjlighet att intervjua en av grundarna till 
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projektet. Informanten förklarar att projektet inte är färdigställt i sin helhet, att 

tidsåtgången varit längre än de planerat och även att alla som inte varit delaktiga i 

uppstarten av projektet inte fått tillräcklig information.  

Informanterna beskrev att den nya arbetsmetoden handlar om ett gemensamt 

arbete mellan olika professioner kring varje enskild individ och som börjar på ett 

tidigt stadium och fortgår genom barnets uppväxt. Samtliga informanter kände till 

projektet men åsikterna kring det var varierande mellan informanterna. De 

informanter som hade kunskap om arbetsmetoden ansåg att det var bra just för att 

det gav en tydlig bild av enhetligt arbete och gav tydliga instruktioner. Vissa som 

inte fått möjligheten att använda sig av den nya arbetsmetoden kunde inte heller 

nämna så mycket egna tankar kring det och en informant säger såhär;  

”I min arbetsgrupp har vi varit kritiska mot att vi inte fått någon information 

och att vi inte sett om den faktiskt fungerar. Det pratas mycket i media om 

det, det pratas om att det är färdigt och klart, de görs studiebesök från andra 

delar av landet, medan vi knappt vet något om det själva.” (Informant 5) 

7.2.1 Att börja tidigt 

Det första subtemat vi kunde urskilja var “börja tidigt”. Samtliga informanter lyfte 

fram genom att hjälpa barn och unga tidigare än vad man gör idag så kan man 

kanske även hjälpa fler, samt upptäcka risker mycket tidigare. Några informanter 

beskrev att det kan vara svårt att hantera och hjälpa till med ett problem samt 

förebygga psykisk ohälsa, när de unga redan kommer till dem med så mycket i sitt 

bagage. Informanterna betonade att vikten av rätt insatser så tidigt som möjligt kan 

motverka detta. Exempel på sådana insatser som nämndes var att kunna ge 

föräldrautbildningar och utbilda skolpersonal som träffar de unga varje dag kan 

vara en lösning. Vilket var ett förslag som några av informanterna gav, för att 

motverka att unga utvecklar psykisk ohälsa och även hjälpa föräldrar som har barn 

med funktionsvariationer som ingår i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa.  

“Det är enormt viktigt för att undvika att många ska utveckla ett ännu större 

behov. Jag tror att, kan vi hjälpa personer i tid, slipper barnen och familjerna 
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massa onödigt lidande. Men framförallt har de betydligt bättre 

förutsättningar för att hjälpa personerna.” (Informant 2) 

Många informanter beskriver att det är av vikt att arbeta med de unga där de 

faktiskt befinner sig. Att sätta in mer resurser på de platser där de unga faktiskt 

befinner sig beskriver de även som en lösning. En informant beskriver det så här; 

“Använder familjebehandlare ute på skolor på ett annat sätt. För att komma 

närmare barnen där barnen befinner sig och långt innan också se att här finns 

det särskilda saker man behöver hjälp med.” (Informant 2) 

Informanterna vi intervjuat arbetar med unga i olika åldrar. Samt på olika 

hjälpnivåer gällande den hjälp de erbjuder vilket har resulterat i att de svar vi fått 

fram skiljer sig åt i hur de arbetar för att nå så många som möjligt, samt så tidigt 

som möjligt. I många fall upplever informanterna en hopplöshet att de önskar att 

mer gjordes innan de unga kom till dem. De menar då att de själva inte kan 

påverka det arbetet, utan de får då istället ta hand om det stora garnnystan med 

problem som de unga kommer med. Några informanter beskriver att i de yngre 

åldrarna kan det vara lite läskigt eller obehagligt att söka hjälp.  

“Det är egentligen inte så viktigt vad det är för insats vi har. Det är inte 

insatsen i sig utan det viktiga är att vi gör något som är viktigt.” (Informant 

2) 

Informanterna har märkt att det behövs program för att möta upp de yngre eleverna 

i skolan, innan de börjar högstadiet. Programmen är något informanterna har tagit 

fram i arbetsgrupper med ämnen de sett varit viktiga för de unga att känna till. Det 

har de även gjort för att man ska känna igen den person som kommer finnas 

närmast till hands för att prata om problem och så vidare. Informanterna berättar 

att det kanske då inte kommer upplevas som lika läskigt då. 

”Vi har hjälpts åt att sätta ihop ett program på sånt som vi tror kan vara bra 

att få lite tidigare innan man kommer in i det här högstadieköret” (Informant 

3) 
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7.2.2 Hur man når ut till alla  

Det andra subtemat vi fått fram var “hur man når ut till alla”. Alla informanter 

förklarade hur de själva ansåg var ett sätt att nå ut till de unga. Några informanter 

beskrev att deras arbete var mest betydande i skolans värld i helklasser där de hade 

möjlighet att lära ut om de “vanligaste” problematiken som de unga söker hjälp 

för. Informanterna förklarar att många unga kanske inte vet eller känner till vilka 

möjligheter till hjälp som finns att få i den egna kommunen. Något informanterna 

nämnde som de utbildade de unga inom var framförallt om hur man själv kan 

hantera exempelvis stress, ångest, dåliga hemligheter, sociala medier etc. De 

utbildade dem kring de risker som finns, som kan orsaka psykisk ohälsa. En 

informant beskriver det såhär;  

“Workshops med klasser för att vara ute ett steg tidigare än när de kommer 

till oss”. (informant 1) 

En annan informant talar om att ha vuxna stödpersoner som rör sig på platser där 

de unga är, och där de kan tänkas behöva extra stöttning - så som på kvällar, helger 

eller i skolan. Det nämndes även om att faktiskt anpassa miljön där de unga 

befinner sig i, efter de ungas behov. Så att de unga själv inte behöver anpassa sig 

efter miljön, särskilt om de har någon form av funktionsvariation som är en 

riskfaktor att drabbas av psykisk ohälsa.  

”...där handlar det väldigt mycket om att utbilda föräldrar och ha kontakt 

med skola och sådana saker, i vad det handlar om och hur man på bästa sätt 

snarare anpassar miljön att arbeta med enskild individ (...) Om man pratar 

om till exempel ADHD och autism så vet vi att förebyggande insatser i 

miljön är det som är det stora verksamma. Jobba för anpassningar, jobba för 

att möta upp där deras egna förmågor inte räcker till fullt ut. Täppa in de 

glappen med hjälp av miljön” (Informant 6) 

Då majoriteten av informanterna beskriver att det faktiskt är ganska få som söker 

hjälp själv i form av enskilda samtal så är det många som använder sig av arbete i 

grupp. Grupparbetet varierar mellan informanterna, en av informanterna berättar 

detta;  
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“Vi använder ACT där det finns en variant man kan göra i större grupper i 

skolor som har visat sig ge väldigt goda effekter i forskning.” (informant 4) 

ACT eller Acceptance and Commitment Therapy är en metod som har visat sig 

effektiv vid fler olika typer av psykisk ohälsa som bland annat stress, ångest, 

depression, panikångest eller riskbeteenden. ACT har även visat sig vara effektiv 

på större grupper, där man också använder denna metod. Man jobbar med att 

klienten ska acceptera jobbiga känslor och gå vidare istället för att ändra jobbiga 

tankar och känslor (Ahum, u.å).  

En informant berättar om att informanten använder sig av sociala medier för att 

kunna nå ut till de unga, där informanten ger tips och råd om saker som de kan 

använda sig av. Informanten menar att man måste möta de unga där de befinner 

sig, även om många betonar att sociala medier är dåligt, så är det i många fall 

också väldigt bra och användbart.  

“Jag tänker att, ska man prata med unga om sociala medier så kan man inte 

vara den där som pratar negativt. Och vad som är dåligt är inge bra. Utan se 

vad som är bra och vad som är dåligt. För att lyfta det så har jag mina 

lektioner om sociala medier och lyfta vad som faktiskt är positivt med 

sociala medier. Jag tycker själv att sociala medier är fantastiskt men vi pratar 

om farorna tex grooming.” (Informant 5) 

Många informanter utryckte ett behov av föräldrautbildningar då de i många fall 

ser att de kanske inte har rätt kunskap om barnets svårigheter eller behov. 

Informanterna nämner att de basala basbehoven tryter på grund av yttre 

omständigheter och att även detta måste förmedlas till föräldrarna för att kunna nå 

ut till alla personer som de unga kommer i kontakt med.

“Många barn som hamnar i psykisk ohälsa växer upp i familjer där det finns 

någon annan som har bekymmer. Det kan va kopplat till våld eller missbruk. 

Mycket hos föräldrarna själva som kanske har varit med om när dem varit 

barn. För vi ser att det finns samband där du växt upp i familj där det 

förekommer våld, är sannolikheten att du själv använder våld på dina barn. 
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Samma när du växer upp i en familj med missbruk är sannolikheten att du 

själv provar det större.” (Informant 2)  

7.2.3 Vikten av samarbete och samverkan 

Det tredje subtemat vi fann var “vikten av samarbete och samverkan”, vilket var 

något som alla informanter nämnde under sina intervjuer. Alla var överens om att 

det var enormt viktigt att samarbeten gjordes internt på arbetsplatsen men även 

samverkan externt till andra myndigheter och professioner. Men de ansåg att 

samarbetet och samverkan inte alltid fungerade. Det arbete som informanterna 

beskrev fungerade sämst var samverkan som skedde utanför den egna 

arbetsplatsen med andra myndigheter och professioner. Medan det samarbete som 

skedde på den interna arbetsplatsen mellan olika professioner fungerade bättre.   

“Vi är en samling av olika profession här som tittar på en patient. För att 

med respektive kompetens kunna hjälpa till.” (Informant 6) 

En informant berättar att de nästan dagligen samverkar med andra myndigheter 

och professioner:  

“Nästan alla ärenden som vi har här är ju också kopplad till att du har 

kontakt till de andra aktörerna.” (Informant 2) 

En informant lyfte att, när en person söker hjälp för sin psykiska ohälsa är det 

sällan det är en enda faktor som är orsaken till ohälsan. Det är oftast en 

kombination av flera bidragande faktorer, vilket också innebär att flera olika 

professioner kan behöva jobba med den unge och dennes familj. Vikten av 

samverkan mellan professionerna blir därför viktig för att förstå hela den unges 

livssituation. Samt för att den unge ska få bästa möjliga hjälp för att minska risken 

att de faller mellan stolarna.   

“Det vi ser särskilt kopplad till den psykiska ohälsan är att det sällan är ett 

område det handlar om. Det är sällan det är bara hälso- och sjukvården, det 

är sällan bara föräldrarollen eller det sociala. Ofta är det tendenser av flera 

saker. Vilket leder till att vi måste kunna erbjuda olika typer av stöd 

tillsammans.” (Informant 2) 
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7.3 Främjande arbete   

Det andra övergripande temat vi fann var “främjande arbete”. Under detta fann vi 

två subteman. Detta tema kunde vi urskilja då vi upplevde viss osäkerhet att 

använda begreppet förebyggande insatser hos informanterna, de ville hellre 

använda sig av begreppet förebyggande arbete. En informant beskriver det på det 

här viset;  

“främjande arbete kommer före det förebyggande arbetet” (Informant 1) 

Det handlar istället om att inte se allt som en förebyggande insats, utan istället 

boosta och peppa de unga och få dem att se det positiva i livet.  

“Främjande arbete är mycket viktigt för att boosta personer med positivitet 

och glädje. Viktigt för att inte älta problem och att dem inte ska bli lika 

stora.” (Informant 1) 

 

Alla informanterna var överens om att det behövs förebyggande arbete mot 

psykisk ohälsa. Men de poängterade även vikten i att jobba med förebyggande 

metoder som har någon form av stöd via forskning, samt att metoden har visat sig 

ge den effekten man önskar. Det framkommer även att det är viktigt att man tar 

reda på vad det är som ska förebyggas så att man inte förebygger fel sak.  

“Alla kan vi vara överens om att vi ska jobba förebyggande. Men det kan 

vara svårt att hitta insatser som ger effekt, så använda de insatser som ger så 

mycket effekt som möjligt. När vi använder oss av egna lösningar ska det 

också bygga på någon form av kunskapsbas så vi vet vad vi jobbar med och 

inte hamnar helt snett.” (informant 4) 

7.3.1 Stärkande arbete 

Återkommande hos informanterna var ämnet “stärkande arbete” som vi även fann 

som vårt första subtema. Informanterna berättade att stärka de unga är något de 

alla gör hela tiden när de arbetar med dem, på olika sätt och i olika former.  

”Att försöka peppa tror jag jättemycket på, att se det som faktiskt är bra. 

Ibland behöver man även hjälpa till att sortera lite grann i livet hos folk, jag 
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tänker att man kan städa lite grann tillsammans. Många som kommer in hit, 

jag ska inte säga att det är alla, men väldigt väldigt många är jättestressade 

och har jättemycket som de inte vet vart de ska börja, det är ett enda 

trasselsudd alltihopa och de behöver hjälp och sortera vad som är viktigt för 

mig och vad är inte viktigt för mig, så jag tänker att det är någonting som jag 

tänker kan göra skillnad innan man hamnar i något så dåligt som kan leda till 

psykisk ohälsa” (Informant 3) 

Gemensamt hos informanterna var att de berättade under intervjutillfällena att de 

ville ge de unga metoder att kunna “hjälpa” sig själva, eller stärka upp dem för att 

de ska kunna hantera negativa saker som kan uppstå under livets gång. Det kunde 

handla om att vid varje möte kolla av med den unge om hur de mådde den här 

gången, eller att i korridoren i skolan gå på magkänslan och se om någon mår 

dåligt och om man tror att de skulle behöva prata. Några informanter berättade att 

när de hade samtal med de unga var mycket fokus på att hjälpa dem att reda ut den 

stress de hade och ge dem metoder för att kunna själv hantera det sedan.  

“Dem som det fungerar för kan vi aldrig veta om det är insatsen som 

fungerade eller om det var något annat. Men vi måste våga tro på det.” 

(Informant 2) 

7.3.2 Känsla av sammanhang 

Det andra och sista subtemat vi fann var “känsla av sammanhang”. Gemensamt 

hos alla informanter var att de strävar mot att alla unga ska få känna att de hör till 

ett sammanhang. En informant tar upp begreppet KASAM som handlar just om 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket informanten kopplar till att 

känna ett sammanhang och att må bra; 

”En känsla av sammanhang, jag tror det är jätteviktigt för både barn, 

ungdomar och vuxna för att man ska få må bra och få känna sig sedd och 

hörd, det kanske inte riktigt är så alltid idag tänker jag” (Informant 3) 

Vi får under intervjutillfällena till oss att vart man än arbetar och hur man än 

arbetar, är strävan hos alla informanter att alltid se ungdomarna där de är. De gör 

allt i sin makt för att de ska få känna ett sammanhang. Att känna en känsla av 
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sammanhang kan handla om att bli bekräftad, att bli sedd eller lyssnad på berättar 

några informanter. Många informanter arbetar aktivt med specifika saker för att 

detta ska ske för ungdomarna. Några informanter hade inte specifika arbetssätt för 

att arbeta med detta, men de hade ett tankesätt om att alla unga ska få känna sig 

bekräftade.  

”Det här med tid tillsammans, att hitta det, massa sådana där bitar som vi 

ofta jobbar ganska hårt med för att föräldrar ska få till. Det visar sig ofta när 

vi har deprimerade patienter här så är det oftast sådana här saker, jag säger 

inte att det är upphov till det här men att det saknas och vi vet att de är en 

jätteviktig del när det kommer till sårbarhet för att utveckla till exempel 

depression.” (Informant 6) 

En informant berättar om hur de på sin arbetsplats aktivt arbetar för att de unga ska 

ha vuxna att vända sig till, som endast är till för just dem. Informanten förklarar att 

de har ett team av vuxna som aktivt arbetar parallellt med kurator, skolsköterska 

och lärare för att snabbt kunna fånga upp eleverna som behöver extra stöttning. En 

annan informant uttrycker samma känsla och hade en önskan av att få fler vuxna 

till skolan och att befintlig personal ska få mer tid till eleverna;  

“Att dom som jobbar på skolan får mer utrymme att hjälpa sina elever på och 

vara mer närvarande som vuxna. Vilket jag har sett att unga kan sakna att ha 

mer kontakt med vuxna på sin skola.” (Informant 4)  

När vi menar att några informanter hade tankesättet att bekräfta de unga, men att 

de inte har specifika arbetssätt som de arbetar med, så vill vi lyfta fram detta citat; 

“För något vi har sett när vi haft kontakt med olika typer av 

brukarorganisationer för unga som har växt upp med psykisk ohälsa. Så är 

det någonting som vi har sett som en gemensam faktor som de lyft om det är 

någonting de önska vore annorlunda och absolut viktigaste för dig så är det 

en person att hålla handen.” (Informant 2) 

 

7.4 Ett förändrat samhälle   

Det tredje och sisat temat vi kunde urskilja var “samhällsprocesser” då 
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informanterna pratade om utvecklingar som skett i samhället. Som i sin tur bidragit 

till negativa konsekvenser för det psykiska måendet, särskilt hos unga. Inom detta 

tema fann vi även fyra subteman som kommer presenteras mer utförligt under 

respektive rubrik. Informanterna var överens om att den psykiska ohälsan har ökat 

vilket även genererat att behovet av förebyggande insatserna kommit att öka.  

“Människan är inte gjord för att ställa om på det sättet. Den utvecklingen 

som gjorts på de senaste 20–30 åren är någonting som människan normalt 

behöver flera hundra år för att utveckla.” (Informant 2)  

Vad som tros vara anledning till ökningen är varierande hos informanterna, men 

det är många som anser att det är en kombination av olika faktorer som spelat in. 

Några informanter uttrycker även att media förstorar problemet en aning. De 

faktorer som nämnts under intervjutillfällena som orsaker till ökningen av den 

psykiska ohälsan hos unga, är i det stora hela den samhällsutveckling som skett 

under de senaste åren. Det handlar då framförallt om framväxten av sociala medier 

och den press som den i sin tur genererar. Informanterna vill även poängtera att 

sociala medier kan föra med sig något gott också förutom allt negativt. Skolan är 

även en faktor som majoriteten av informanterna tar upp som förändrats. Några 

menar att den nya läroplanen som etablerades för cirka 10 år sedan skapar en 

större press på ungdomarna, där kraven upplevs för höga och möjligheten att 

komma ikapp om man varit frånvarande av giltiga skäl är svårare. En annan 

informant berättar om att det behövs mer vuxna på skolan, då föräldrar många 

gånger brister i sitt föräldraskap och ungdomarna har uttryckt att de inte har någon 

vuxen att prata med. Skilsmässor och bonusfamiljer är en ny samhällsförändring 

som informanterna upplever kan påverka de unga negativt. En iakttagelse vi finner 

hos nästan alla informanter är att de upplever att många unga är ensamma.   

”Det är det som många elever säger i enskilda samtal med mig, att man inte 

riktigt känner att man har vuxna som har tid” (Informant 5) 

“Vi på skolan vi behöver ibland finnas där för eleverna så att de känner att 

de har en närvarande vuxen.” (Informant 4) 
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7.4.1 Ett ouppnåeligt ideal 

Det första subtemat vi fann var “ett ouppnåeligt ideal”. Vi noterade under 

intervjutillfällena att informanterna upplevt att det skett förändringar med 

ungdomarna under de år som de varit yrkesverksamma. Majoriteten av 

informanterna har arbetet med unga i över 10 år. En informant förklarar detta så 

här; 

“Jag tycker också det här att man målar upp en idealmänniska som man 

strävar efter, och har man inte det, är det någonstans att man känner sig 

misslyckad och den här idealmänniskan finns inte. Utan jag tror att man ger 

en bild av att det ska finnas en idealmänniska som ingen kan leva upp till 

och sådana saker att vi aldrig blir nöjda, utan ska framåt och är vi inte det då 

har vi misslyckats.” (Informant 2) 

En annan informant berättar att dennes upplevelser kring utvecklingen av sociala 

medier har förändrat de unga. Informanten menar med det att sociala medier är av 

positiv art när det motiverar de unga och gör gott för dem, medan det för med sig 

något negativt när saker kan spridas så fort och hemska saker kan hända där. Det 

finns inte längre några tydliga normer på sociala medier, vad som faktiskt är rätt 

och fel.  

“Men det är en stor press med sociala medier, man jämför sig med alla, man 

visar bara den glassiga världen.” (Informant 5) 

Att informanterna upplever att de unga har en stor press och krav på sig är inget 

som går att undgå. Av informanternas kroppsspråk? att tyda känner de en stor 

empati för dagens ungdomar som har alla dessa krav från samhället på sig. Många 

informanter beskriver just skolan som det som sätter störst press på de unga. 

Skolan beskrivs skapa stress, oro och ångest.   

“Det är extremt få som vi träffar som inte sliter hårt med skolan. Det är 

mycket krav på att vara självständig, vara driven, att kunna ta väldigt stort 

ansvar för sina ageranden, att kunna dra slutsatser, att kunna förutse vad som 

händer om jag gör si eller så, att ha ett konsekvenstänk helt enkelt. När vi vet 

att man är långt ifrån färdigutvecklad. Det blir ju bara som jag uppfattar det, 
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bara hårdare krav på att ha förmågor som inte är utvecklade förens i bästa 

fall 25 års ålder.” (Informant 6) 

 

7.4.2 Basbehov  

Det andra subtemat handlar om att basbehoven hos den unge ofta hamnar i kläm. 

Med det menar informanterna att på grund av att den unge mår dåligt, att den unge 

strävar mot en ouppnåelig idealmänniska eller påverkas av samhällets orimliga 

krav så påverkas även basbehoven. Några återkommande basbehov som flera 

informanter nämner och som de har sett att de unga har brist på var sömn, 

kosthållning och motion. Samt att de har svårt att koppla av då de sett att de ungas 

stressnivån är hög. Basbehoven är något som är viktigt för varje människa för att 

man ska må så bra som möjligt och att vardagen ska fungera förklarar en 

informant. Denna observation av det informanterna upplevt har också stärkts då en 

informant berättar att de unga som informanten arbetar med har fått fylla i enkäter 

och berätta hur deras mående är.    

“Vi har sett via enkäter att stress och sömn är två återkommande stora 

områden som måste förebyggas.” (informant 4)  

Att boosta de unga med positivitet och inte fokusera på det negativa i den unges liv 

var även något som återkom bland informanterna. Istället för att älta det som den 

unge upplever som jobbigt i livet ska man fokusera på och se det som faktiskt är 

positivt för då blir det negativa inte lika stort. Motion nämner flera informanter 

också som en bra sak att använda sig av om den unge mår dåligt, då motion visat 

sig ge bra effekt. En informant brukar i enskilda samtal med unga ge tips om just 

detta;  

“Prata om vad det finns för positiva delar i personens liv och vad som ger 

energi. Tipsar om att testa motion då detta visat sig ge effekt. Tipsar om 

sömn då detta kan vara ett problem och ge råd i det.” (informant 4) 

7.4.3 Snabba lösningar  

Det tredje subtemat under temat “ett förändrat samhälle” var “snabba lösningar”. 

Informanterna menade att lösningarna även förändrats genom att samhället 
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förändrats. Många av informanterna uttryckte att de snabba lösningarna var 

negativa. Informanterna menade olika saker när de pratade om snabba lösningar. 

En informant beskriver att en profession lämnar över arbetet med den unge lite för 

snabbt och då riskera att falla mellan stolarna i väntetiden på att få möta nästa 

profession för hjälp. En annan informant upplevde att istället för att hitta den 

verkliga orsaken till det dåliga måendet så tar man till snabbare lösningar som 

exempelvis medicinering. Vilket inte är en bra lösning för den unga i längden.  

”Min upplevelse är att när man hjälper elever vidare med sömnproblem till 

BUP tex så är det att de snabbt får någon form av sömnmedicin istället för 

att utreda varför du faktiskt sover dåligt, vad kan man göra och mycket kan 

man göra själv för att påverka sömnen” (Informant 5) 

En annan informant pratade om att snabba lösningar även blir en dyr 

kostnadsfråga. Om man istället skulle lägga tid och resurser vid ett tidigare stadie 

men även på fler antal människor skulle detta bli en billigare insats i längden. 

Informanten förklarar att nackdelen med detta ansågs dock vara att man hjälper 

människor som kanske egentligen inte behöver hjälp.  

“Men då kan man jämföra med om vi istället kunde ta den mängd resurser 

och lägga på tidigt förebyggande. Risken då blir att vi hjälper personer som 

aldrig hade behövt hjälp. Men det är bättre det och att vi också hjälper dem 

vi kan hjälpa tidigt än att vi hamnar där vi behöver placera barn, för då 

behöver vi hålla på under en längre tid med dyra kostnads insatser, 

framförallt får personen må dåligt i onödan.” (Informant 2)  

7.4.4 Acceptera motgångar  

Det fjärde och sista subtemat vi fann var “acceptera motgångar” vilket var något 

flera informanter poängterade under intervjuerna. Att man måste kunna acceptera 

att livet inte alltid går som man tänkt utan ibland stöter man på motgångar. 

Motgångar behöver man inte alltid se som något negativ utan man kan ta lärdom 

av dessa. Några informanter menar att man ska vara medveten om att alla någon 

gång mår dåligt eller får ett bakslag i livet och att detta är något som ingår i varje 

individs liv. Många problem som de unga söker hjälp för är saker som man 
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tidigare normalt pratat med sina vänner eller familj om berättar en informant. Det 

har idag blivit allt vanligare att man söker hjälp för väldigt små saker.  

“Man kan nå mycket resultat genom förebyggande insatser (...) Jag tänker att 

det är jätteviktigt, jag tänker att det är A och O. Gör vi det då kan vi nå 

jättemycket resultat tänker jag då. Det kommer alltid finnas psykisk ohälsa 

och någon mår dåligt, det ingår i livet att man mår dåligt ibland, och man har 

sorg ibland och så vidare. Men det behöver inte leda till psykisk ohälsa, det 

tänker jag är något annat, för må dåligt måste man få göra” (Informant 3) 

En informant beskriver att denne även upplever att människor idag har svårare att 

acceptera att livet faktiskt går upp och ner vilket gör att människan tar hårdare på 

motgångar än vad de tidigare gjort.  

“Människan har svårare att acceptera att livet går upp och ner.” (Informant 

1) 
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8. Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel kommer vi presentera och diskutera studiens slutsatser utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer även att diskutera och ge förslag på 

mer forskning som bör bedrivas inom området. 

8.1 Behovet av förebyggande insatser  

Den sammantagna analysen av informanternas upplevelser och erfarenheter kring 

behovet av förebyggande insatser och den psykiska ohälsan bland unga, är att 

behovet ökar i takt med att ohälsan ökar bland unga. Som förklaring till ökningen 

talar alla informanter om flera bidragande faktorer till ökningen, men 

sammanfattningsvis handlar det om förändringar som skett på samhällsnivå. Vi 

kunde konstatera att informanterna ansåg att sociala medier och skolan var de två 

största orsakerna till varför de unga mår sämre idag. Det handlade då om att 

sociala medier och skolan skapar en större press och stress för de unga som i sin 

tur ofta leder till att de unga mår psykiskt sämre. Informanterna beskriver hur man 

jämför sig med den glassiga världen som visas på sociala medier och att det är så 

lätt att man far illa där. Men många av informanterna är noggranna med att 

poängtera att sociala medier även kan vara en räddning för vissa. Informanterna 

beskriver skolan som något som sätter stor press och stress på ungdomarna och 

menar att läroplanen idag ställer orimliga krav på de unga. En informant förklarar 

att man inte är färdigutvecklad förens i bästa fall vid 25 års ålder. Att då kräva så 

extremt vuxen beteende redan på högstadiet till exempel, kan bidra till en negativ 

press och stress för dem. Samma informant beskriver att det är extremt få unga 

som informanten möter i sitt dagliga arbete som inte förklarar skolan som en faktor 

till varför de mår dåligt. Informanterna förklarar att efter läroplanen förändrades så 

är det svårare för de unga att, vad vi tolkar det som, faktiskt vara unga och att ha 

utrymme för återhämtning. Att de yttre faktorerna utanför skolan samtidigt skapar 

en press att alltid vara uppkopplad. Det ställs ett outtalat krav på unga idag att visa 

upp en perfekt yta, som även det bidrar till negativ press och stress. Många av 

informanterna beskriver att de basala basbehoven drabbas av detta, så som sömn, 

bra kosthållning och motion. 
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8.2 Koppling till forskning och teorier  

Efter vi analyserat materialet vi fått från varje informant kan vi konstatera att det 

finns både likheter men också olikheter gentemot den forskning vi har studerat 

gällande ämnet förebyggande insatser. Majoriteten av informanterna använde sig 

av arbete på individnivå, med stödsamtal och hjälp på allt från lindrig till allvarlig 

psykisk ohälsa. Det som framkom var att det i många fall handlade om att peppa 

och boosta de unga innan en psykisk ohälsa hunnit bryta ut, och med 

självhjälpsmetoder. Informanterna betonade och använde sig av metoder på 

gruppnivå såsom undervisning i större grupper i skolan, där de lärde elever om 

bland annat stress, sömn, relationer samt dåliga och bra hemligheter samt annat 

arbete på gruppnivå. Flera av informanterna ville arbeta mer med föräldrarna då de 

ansåg att de var en viktig del av den unges psykiska mående. Det poängterades 

även att de gärna vill arbeta med detta vid ett tidigare stadie, redan när barnet 

ligger i magen. Informanterna ville ha grupper med föräldrar för att där stötta och 

hjälpa dem kring hur de kan agera vid olika situationer som kan uppstå med 

barnen under deras uppväxt, och kring vilka behov barn och unga har. En 

informant beskriver att vissa föräldrar inte ser vikten av att de unga har en 

meningsfull fritid också. Den psykodynamiska teorin och anknytningsteorin 

betonar bland annat familj, arv och miljö som faktorer till att unga utvecklar 

psykisk ohälsa (Hwang & Nilsson, 2011). Man menar alltså att barnet formas av 

sin omgivning och speglas av sina föräldrar. Detta var något som även några av 

informanterna tog upp. Informanterna såg att om ett barn har en förälder som har 

missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa är risken större att även barnet 

drabbas av detta. I en studie av Löfgren (2017) har de testat just möjligheten med 

att ha utbildning i föräldragrupper om anknytning och hälsa hos föräldrar som 

förebyggande insats för att se om de påverka föräldraförmågan till det bättre. 

Resultatet av föräldragrupperna visade att relationen och rollen som förälder inte 

förändrades. Men att föräldrarnas egna stress minskade tydligt mot 

kontrollgruppen tack vare programmet. Vi upplevde genom det informanterna 

berättat att vuxen närvaron bland dagens unga är sämre än vad den tidigare varit. 
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Samtidigt ville många av informanterna nå ut till de unga på en ännu större nivå, 

samhällsnivå, och då använde sig av sociala medier som ett hjälpmedel. 

Anledningen till varför sociala medier användes trots att majoriteten påpekat den 

stress som det medför, var att de unga befinner sig just där och möjligheten att då 

nå ut till fler var större. Av analysen framkommer att en liten del av informanterna 

nämnde fysisk aktivitet som en betydande förebyggande insats mot psykisk ohälsa. 

Till skillnad mot forskningen är fysisk aktivitet ett hett ämne som det kommer mer 

och mer forskning inom.I den tidigare forskningen tar flera forskningsartiklar upp 

olika former och metoder för just fysisk aktivering mot psykisk ohälsa. 

Gemensamt för flera av forsknings artiklarna var att de trodde på fysisk aktivering 

som en förebyggande insats mot psykisk ohälsa och att det även kan hjälpa unga 

som befinner sig i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa så att den aldrig 

behöver bryta ut. Duberg, Möller och Taube (2013) som genomförde ett arbete 

med en dansgrupp för tonårstjejer för att förebygga psykisk ohälsa men främst för 

att behandla depression, kom fram till att det gav positiv effekt. I en annan artikel 

framkommer av en undersökning att ungdomarna själva faktiskt tror på fysisk 

aktivitet som en förebyggande insats mot psykisk ohälsa (Bee Hui Yap, Reavlay & 

Francis Jorm, 2012). Det som var intressant med detta var just att det som 

forskningen betonade gällande fysisk aktivering inte riktigt stämde överens med 

vad informanterna använde sig av eller lyfte fram.. Som en artikel undersöker så 

kan det vara av vikt att faktiskt kolla med ungdomarna själva vad de faktiskt 

upplever skulle hjälpa att förebygga psykisk ohälsa. 

Många informanter beskriver under intervjutillfällena att man kan hjälpa många 

unga med förebyggande arbete där de faktiskt befinner sig mestadels av tiden, 

framförallt i skolan. Att anpassa den miljö de befinner sig i efter dem och deras 

behov, istället för att anpassa individen. Informanterna beskriver att den nya 

läroplanen skapar sådan otrolig press och stress för den unge. Samtidigt som de 

sociala mediernas krav gjort att den unge inte längre har tid att faktiskt vara ung 

och man inte kan skylla allt på individen själv. I den kritiska teorin talar man om 

att när samhället misslyckas kan problem hos individen utlösas (Payne, 2015). 

Några informanter ger förslag på vad som skulle kunna göras på samhällsnivå för 

att underlätta för de unga. Det handlar om vad de själva anser faktiskt skulle kunna 

hjälpa den sociala oordning som skapats. Några informanter tror på att utbilda de 
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unga om sociala medier, stress och de andra basbehoven, på gruppnivå för att 

enklast nå ut till alla. Att nå ut till alla är något alla informanter varit överens om 

är viktigt och bör ske på gruppnivå, helst i skolan då alla unga ska vara där. Men 

att använda sig av ställen där unga idag befinner sig är ett annat alternativ och med 

det menar de exempelvis på sociala medier eller på stan. Den kritiska teorin 

betonar just det informanterna förklarar att det är strukturella problem i samhället 

som är orsaken till individuella problem (Payne, 2015). Den kritiska teorin menar 

att det inte är individen själv som orsakar, i det här fallet psykisk ohälsa, utan att 

det är ett resultat av social oordning. Genom att skapa en förändring i samhället 

kan man då hjälpa individen med det problem som uppstått (Payne, 2015). 

8.3 Resultatdiskussion 

Den generella bilden av ungas psykiska ohälsa är att den ökat enligt både 

informanterna, forskningen och statistik. Några informanter menar att media kan 

förstora bilden av detta, vilket vi som författare också håller med om och ser 

dagligen. Många av informanterna i studien påpekar att många unga med 

lindrigare problem som vanligtvis har diskuterats med vänner och familj tas nu 

med professionella. Informanterna menar inte att unga inte ska söka hjälp hos dem 

om de behöver det, men mycket skulle de unga faktiskt kunna klara av själva med 

stöd av sina vårdnadshavare. Andra upplevelser av informanterna är att 

föräldrarollen blivit förändrad. Föräldrarna är mer stressade och många vill utbilda 

föräldrar i hur viktiga basbehoven och känslan av sammanhang är för unga och 

deras psykiska mående. Har ansvaret för unga gått från föräldrarna till andra vuxna 

i den unges närhet och ställer man för höga krav på personalen i skolan? 

Samhällets utveckling är även en gemensam nämnare till varför den psykiska 

ohälsan ökat och därmed ökar de förebyggande insatserna hos yrkesverksamma. 

Sociala medier och skolan är de största påverkande delarna beskriver 

informanterna, med krav och press som förklaringar. Informanterna beskriver 

något som vi som författare tolkar som en utopi, ett idealsamhälle som ska vara så 

perfekt och människan som är som ett ouppnåeligt ideal. Att de unga har sådana 

stora krav att hela tiden försöka uppnå detta är inte konstigt, bidrar till att fler mår 

sämre av bara de små vardagsproblemen. Stressen i skolan utvecklas till ångest 
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och depression och sociala mediers ideal skapar ett krav på konstant uppkoppling 

så basbehov som sömn och fysisk aktivitet går förlorad. Uppfattningen av det som 

framkommer av resultatet är att den psykiska ohälsan ökat just genom att små 

“vardagsproblem” kommit att bli lika med psykisk ohälsa. 

Sociala medier var något som informanterna tog upp och diskuterade främst som 

en bidragande orsak till att unga drabbas av psykisk ohälsa. Det var också några 

informanter som tog upp det som en positiv faktor och ett effektivt sätt att nå ut till 

unga. För att vuxna ska kunna stötta och finnas där för de unga är det också viktigt 

att finnas på de plattformar som unga använder sig av och befinner sig på. Som 

vuxen är det viktigt att inte förbjuda eller prata dåligt om något som unga använder 

sig av för detta kommer göra klyftan mellan dem större än vad den redan är. 

Effekten kan även bli motsatt och den unge kan istället gör revolt och använder i 

detta fall sociala medier på ett sätt som kan vara farligt för dem. Istället för att se 

sociala medier som en dålig sak för de unga, bör sociala medier användas som en 

tillgång för att hjälpa unga och finnas där för dem. Det är också ett väldigt 

effektivt sätt att nå ut till många samtidigt och informationen man lägger ut har 

också en stor chans att få spridning. Viktigt att vuxna har koll på vad sociala 

medier innebär och för att de ska ha det lättare att förstå och hjälpa ungdomar 

eftersom sociala medier är en väldigt stor del av den unges liv idag. 

Ett begrepp och arbetssätt som kom fram av en informant under en av intervjuerna 

som vi som författare inte hade någon tidigare erfarenhet av, var främjande arbete. 

Informanten tyckte att det främjande arbetet kom före det förebyggande arbetet 

och att man skulle jobba och tänka mycket mer främjande än vad som görs idag. 

Främjande arbete menade informanten gick ut på att ”boosta” personer med 

positivitet och glädje, få klienten att fokusera på det positiva delarna i livet istället 

för på det negativa. För när man börjar fokusera och se det positiva blir de 

negativa sakerna inte lika stora menade informanten. Det framkom även att 

främjande arbete handlar om att främja sunda vanor i den unges liv, acceptera att 

man kan må dåligt ibland och att detta är okej. Att boosta personer med positivitet 

och främja sunda vanor var det flera av de andra informanterna som också använde 

sig av och jobbade med. Men de benämnde inte detta arbete som främjande, men 

det framkom likheter mellan arbetssätten men namnet på metoden skiljde sig åt. 
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Detta arbete skedde både på gruppnivå och på individnivå. På individnivå handlar 

det om enskilda samtal mellan den unge och den professionella. Man fokuserade 

där på individen och vilka positiva tillgångar som finns i dennes liv som de kan 

bygga vidare på för att den unge ska hamna i en positiv spiral. På gruppnivå jobbar 

de mycket med undervisning i skolklasser. Där har de olika träffar med olika 

ämnen vid varje tillfälle. Informanterna använder sig av detta arbetssätt för att det 

är lättare att nå ut till många samtidigt. Samt att det blir en medvetenhet hos alla i 

klassen så att man vet hur man kan hjälpa varandra och vad som är rätt och fel. De 

ämnen som diskuteras under dessa tillfällen varierade lite bland informanterna 

beroende på ålder på eleverna. Några av ämnena som diskuterades var stress, 

sömn, bra och dåliga hemligheter, hur man behandlar andra i olika relationer, 

sexualitet och sociala medier. Även om informanterna redan använder sig av 

arbete på gruppnivå finns en önskan om att arbeta mer med detta då man tycker att 

det fungerar och är ett bra arbetssätt.  

Något mer informanterna skulle vilja använda sig mer av och som de tror skulle 

bidra till en förbättring av den psykiska ohälsan hos unga, var att börja arbeta 

tidigare och detta med hjälp av föräldragrupper. På så sätt kan man tidigt hjälpa 

familjer som har svårigheter och stötta föräldrarna i deras föräldraskap. Men också 

för att tidigt ingripa om barnet skulle fara illa för att på så sätt minska lidandet och 

att saker blir värre. Sociala medier var också något som lyftes och som man ville 

jobba mer med än vad man gör idag. Eftersom ungdomar hänger mycket på sociala 

medier är det också viktigt att vuxna även finns där och även ett bra sätt att faktiskt 

nå ut till unga men tips och råd. Det är viktigt att vuxna finns på sociala medier 

och har lite koll på de unga på samma sätt som vuxna har koll på unga ute i 

samhället. Något mer som informanterna snuddade vid och ville använda mer av 

var fysisk aktivitet för unga för att förebygga psykisk ohälsa. Men precis som den 

tidigare forskningen tar upp tycker vi som författare att detta är något som de 

borde lägga mer fokus kring än vad som uppfattades att informanterna gjorde 

idag.  

Många informanter upplevde att det förebyggande arbete som de själva bedrev 

fungerade, men de kunde aldrig svara på om det faktiskt gett resultat. Upplevelsen 

att alla informanterna brann för det arbetssätt som de använde sig av. 
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Informanterna i denna studie arbetar på olika stadier i den unges liv och 

hjälpprocess. Majoriteten av informanterna uppgav att de kände att steget innan 

eller efter dem egentligen skulle ta mer ansvar än vad de gör idag. Antingen är 

arbetet innan för dåligt gjort eller så sker arbetet efter dem för snabbt och slarvigt. 

Uppfattningen var att alla de yrkesverksamma som blivit intervjuade gör allt de 

kan för de ungas bästa, utifrån deras förutsättningar. Vår egen upplevelse är 

snarare att när klagomål ges på de andra professionerna så handlar det om 

okunskap om den andres arbetsuppgifter och en hopplöshet kring att den psykiska 

ohälsan bara ökar. 

 

Under intervjutillfällena framkom det från informanterna att det var delade 

meningar kring det nya arbetssättet som höll på att etableras i kommunen. Vissa 

ansåg att det var lyckat medan andra upplevde att de inte fått någon speciell 

information kring det. Vi som författare anser att utifrån den information vi fått 

kring detta arbetssätt, så verkar det motsvara kraven som de yrkesverksamma 

uppger ha för att det ska vara ett fungerande arbete kring de unga. Arbetssättet 

börjar tidigt, det har en tydlig samverkan och en tydlig bild av att alla ska arbeta på 

samma sätt med den unge. Angående att vissa var kritiska till det nya arbetssättet 

då de inte fått så mycket information så har en utav grundarna till det nya 

arbetssättet svarat på denna kritik. Grundaren är medveten om det och berättar att 

alla ännu inte känner sig helt trygga i de verktyg som ska användas. Det är också 

något som man jobbar med och som kommer ta mer tid än vad man från början 

tänkt berättar grundaren.  

 

8.4 Styrkor och svagheter med studien 

 

Här nedan kommer vi redogöra studiens styrkor och svagheter. Vi kommer 

reflektera över studiens metodval i relation till resultat samt de krav på 

tillförlitlighet som finns.  

 

En styrka med studien har varit metodvalet då vi kunnat anpassa den efter syftet 

och frågeställningarna. Eftersom alla inte kände till det nya arbetssättet som är 
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nyetablerat i kommunen, som vi valt att fråga om, resulterade i att vi inte fick så 

mycket personliga reflektioner och åsikter kring deras uppfattning om detta. Vi 

ville få fram vad de ansåg om arbetssättet och om de tyckte det fungerade men 

eftersom alla informanter inte kände till det alls eller var en del av arbetet blev 

informationen ganska knapp. En svaghet med studier var att vi endast valt att 

studera en kommun. Hade vi istället valt olika eller fler kommuner kunde resultatet 

även gett en större pålitlighet. Vi är ändå nöjda med att endast studera en liten del 

då tidsramen var knapp. En annan svaghet med studien är att det är en kvalitativ 

studie med endast sex intervjuer vilket gör det svårt att generalisera studien.  

Eftersom vi själva är uppvuxna i världen med sociala medier och det nya 

skolsystemet som många informanter pratat om, har vi varit tydliga med att ej 

förmedla några egna åsikter kring ämnet för att inte påverka deras svar. Vi har utåt 

inte visat en negativ eller positiv bild till det de sagt. En fördel för studien kan vara 

att vi kan relatera och förstå mycket av det informanterna berättar om och 

problematiken, då vi själva är uppvuxna i detta förändrade samhälle.  

8.5 Slutsatser 

Så slutligen, vilka förebyggande insatser bör användas för att hjälpa unga som har 

eller ligger i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa? Det har tydligt 

framkommit ur studiens resultat och tidigare forskning att den psykiska ohälsan 

bland unga ökat. Det måste finnas mer vuxna i kretsar där unga befinner sig, alla 

unga ska ha en vuxen som kan peppa dem, se dem och någon att hålla i handen. 

Det är svårt att mäta om de förebyggande insatserna som används fungerar eller 

inte. Informanterna har förmedlat att mer arbete på gruppnivå är nödvändigt och 

forskningen visar att mer fysisk aktivitet är nödvändig för att förbättra den 

psykiska ohälsan hos unga. Vi anser att det krävs mer kunskap kring det här ämnet 

för att ge professionella verktyg som är evidensbaserad. På samma sätt behöver 

också forskningen mer av praktikens kunskap. En bättre samverkan mellan olika 

professioner är också nödvändig för att man ska få en bättre förståelse för hur 

andra arbetar och inte lägger över skuld på någon annan. Samhället måste 

sannolikt ändra sin syn på unga idag, sänka kraven och pressen på dem och låta 
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dem få utvecklas i normal takt. Samhället bör sannolikt ta sitt ansvar för den 

utveckling som skett och inte lägga över skulden på enskild individ.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Vår intervju syftar till att undersöka framförallt unga som riskerar att drabbas av 

psykisk ohälsa, och inte de som redan drabbats. 

Personfrågor  

- Har du en socionomexamen eller motsvarande Högskole-/Universitetsexamen? 

(vilken?) 

- Hur länge har du jobbat med unga?  

(följdfråga, hur länge som socionom?) 

- Får ni uppdatering och utbildning kring ämnet psykisk ohälsa och förebyggande 

insatser på din arbetsplats? (Utveckla gärna)   

Arbetet med förebyggande insatser 

- Vilka förebyggande insatser använder du/ni er av på din arbetsplats? 

- Följdfråga: varför använder ni er just av dem hos er?  

- Samarbetar ni med andra professioner? Hur sker det samarbetet?  

Egna erfarenheter och tankar 

- Hur arbetar man med unga som befinner sig i riskzonen att drabbas av psykisk 

ohälsa (ge gärna ett praktiskt exempel) 

- Vad är dina tankar kring förebyggande insatser? 

- Ser du att de förebyggande insatserna fungerar?  

- Följdfråga: Hur? (ge gärna ett praktiskt exempel?) 

- Har du sett att behovet av förebyggande insatser mot psykisk ohälsa har ökat 

eller minskat under åren?  

- Vad tror du orsaken till ökningen/minskningen av psykiska ohälsan hos unga är? 

- Vilka förebyggande insatser mot psykisk ohälsa skulle du vilja använda dig av 

som du inte gör idag?  

-Gör Du något speciellt för att påverka unga som riskerar att drabbas av psykisk 

ohälsa? 

Forskning  

- Hur uppdaterad är du på forskningen gällande förebyggande insatser mot psykisk 

ohälsa?  

- Kan du berätta om någon forskning och vad du tycker om den?  

- Känner du till projektet Tillsammans för varje barn? 

- Följdfrågor: Vilken kunskap har du om det? Upplever du att det fungerar? Ser du 

att det kan klassas som en förebyggande insats?  

Kommer du på något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4  

Samtyckesblankett 
Tack för att du vill delta i studien Vad gör vi för att förebygga psykisk ohälsa hos unga? syftet med studien är: 
Studien kommer visa yrkesverksamma erfarenheter och tankar kring förebyggande insatser mot psykisk ohälsa, vad som 
finns och vad som saknas. Före ditt deltagande behöver du lämna ditt samtycke för deltagande och 
behandling av eventuella personuppgifter Studien genomförs inom ramen för kursen Examensarbete 
för socionomexamen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna  
Läs igenom blanketten noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under längst ned på sidan. 

Medgivande  
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur mitt deltagande kommer att 
gå till och den tid det förväntas ta i anspråk. 
• Jag har fått möjlighet att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet vem 
jag ska vända mig till om jag har ytterligare frågor. 
• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit tillfrågad och 
vad syftet med deltagandet är. 
• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande och 
återkalla mitt samtycke utan att jag behöver förklara varför. 
• Jag ger mitt medgivande till Högskolan Dalarna att behandla och lagra personuppgifter nödvändiga för 
att genomföra studien förutsatt att det görs i enlighet med bestämmelser i GDPR och PUL1.  
• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter och handledare som är knutna till 
studien kommer att ta del av det insamlade materialet och att materialet endast kommer att användas 
till studiens syfte.  
• Jag ger detta medgivande förutsatt att materialet från studien kommer att behandlas konfidentiellt i 
den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras eller kopplas till enskilda utsagor. 
 

Ort / datum 
…………………………………… 

Namnteckning 
…………………………………… 

  
Namnförtydligande 
…………………………………… 

 

 

 
1 Alla uppgifter om dig som samlas in i studien är skyddade enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) samt General Data Protection Regulation (GDPR). Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Dalarna. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 
fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. För frågor om behandling av personuppgifter kan du kan även 
kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud Anders Forsman, e-post: dataskydd@du.se eller 
på telefon: 023-77 89 56. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt 
att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet 


